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IZVLEČEK 
 

Ko zaslišimo besedo kultura, pogosto pomislimo na kulturno-zgodovinske spomenike, 
znamenitosti, premalo ozaveščeno pa je dejstvo, da je nacionalna kultura del vsakogar izmed 
nas, da se kaže že v načinu naše vzgoje v otroštvu in vse do oblik vedenja, ki jih razvijemo v 
odrasli dobi. Vpliva na naša stališča in predsodke do drugih, na to, v kolikšni meri jih 
sprejemamo ter v kakšnem odnosu smo do njih. Ko ljudje vzpostavimo neko vedenje, za 
katerega smo ugotovili, da v družbi funkcionira, ga neradi spreminjamo. Posledično se tudi 
kultura naroda spreminja počasi, saj vsaka generacija, vzgojena v določeni kulturi, v isti smeri 
vzgoji novo generacijo. Šele ko ugotovimo, da neko vedenje za nas ni več primerno, se lahko 
pojavi potreba po novem vedenju, po spremembi. Tako je za spremembo najprej potrebna 
temeljita sprememba družbe. 

V magistrskem delu želim predstaviti dve precej različni kulturi, slovensko in japonsko, ter 
pokazati, kako ti kulturi vplivata na izvajanje inkluzivnega izobraževanja oseb s posebnimi 
potrebami. Vsako kulturo bom predstavila posebej, saj so si zaradi geografske oddaljenosti in 
različnih zgodovinskih mejnikov, kulture med seboj izredno različne. Kultura sama po sebi na 
inkluzivno izobraževanje vpliva v vidiku sprejemanja odločitev in zakonov s politične strani, 
ki naj bi nakazovali želeno smer našega vedenja oziroma ravnanja v določenih situacijah. Pri 
uvažanju in izvažanju posameznih inkluzivnih modelov je potrebno dobro premisliti, kakšne 
spremembe se bodo morale uvesti, da se bo izbrani model čim bolj optimalno izvajal. 
Dejansko izvajanje odločitev v praksi je odvisno od razumevanja nove ideje, sodelovanja 
družbe pri odločitvah, od posameznikovih specifičnih lastnosti (njegove kulture) in tudi od 
vzpostavitve nadzora nad pričakovanim vedenjem. 

Slovenci kot individualističen narod še vedno dajemo poudarek na bolj individualističnem 
pristopu učne pomoči, skrbimo bolj za lasten uspeh ter se manj posvečamo uspehu drugih. 
Zaradi želje po priznanju pa sprejemamo nove ideje in strategije inkluzije, ki jih do določene 
mere tudi vpeljujemo v naš šolski sistem, da bi nudili čim večjo podporo otrokom s posebnimi 
potrebami in učnimi težavami. Prepogosto pa ob tem zanemarjamo vidik drugih udeležencev, 
saj dodatno izobraževanje učiteljev na tem področju in pomoč strokovnih centrov ni 
konkretno vzpostavljeno. 

Japonci kot kolektivističen narod dajejo velik pomen uspehu skupin, učno pomoč v večji meri 
izvajajo v razredu ter poudarjajo enovitost naroda. Politične in zakonodajne odločitve 
sprejemajo počasneje in pred tem skrbno premislijo možne posledice. Četudi se je inkluzivno 
izobraževanje na Japonskem uveljavilo precej pozno, se morajo sedaj učitelji obvezno 
dodatno izobraževati, hkrati pa tudi njihova prepričanja pripomorejo, da sprejemajo povratne 
informacije o svojem delu in ga izboljšujejo. 

Japonska in Slovenija se razlikujeta v različnih vidikih: od sprejemanja odločitev do 
pridobivanja znanja in načina izboljševanja šolskega sistema, vendar obstaja verjetnost, da se 
bodo ob vse večjem vplivu množičnih medijev razlike izrazito zmanjšale. Množični mediji 
prinašajo neke nove cilje, ideje in vizije, ki usmerjajo spremembe na vseh nivojih države. 
Pojavljajo se tudi nove preverjene strategije, ki jih države implementirajo v svojo zakonodajo 
in prakso: obsegajo vse od sprememb na ravni družbe, zakonov, fizičnega okolja, šolskih 
kultur do poučevanja v razredu in individualne pomoči učencem s posebnimi potrebami in 
učnimi težavami. 
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Ob teh dejstvih želim podati tudi sugestije za učinkovitejše izvajanje inkluzije v slovenskem 
šolskem sistemu, ki bi pripomogle k optimalni inkluziji oseb s posebnimi potrebami v rednih 
osnovnih šolah. 

Ključne besede: nacionalna kultura, inkluzivno izobraževanje, otroci s posebnimi potrebami 
in učnimi težavami, Slovenija, Japonska. 

 

ABSTRACT 
 

When we hear the word culture we often think of cultural-historical monuments and sights. 
Not enough awareness is raised, however, about the fact that national culture is a part of every 
single one of us. It shows in the way we are raised as children, all the way to the forms of our 
behavior, which are developed in the adulthood. It influences our attitudes and prejudices to 
others. It influences to what extent we accept others and in what kind of relationship we are to 
them.  When people constitute a type of behavior which – as we discovered – functions in the 
society, we are reluctant to change it. Consequentially, the culture of the nation changes 
slowly, for each generation, which is raised in a certain culture, raises a new generation in the 
same manner. Only when we discover that a certain behavior is not appropriate for us 
anymore, a need for a new behavior, a new change can emerge. Thus, a thorough change of 
the society is necessary to achieve a change. 

In the master’s thesis, I wish to present a couple of very different cultures, Slovene and 
Japanese, and I wish to show how these cultures influence the performance of inclusive 
education of persons with special needs. I will present both cultures individually. Due to 
geographical distance and different historical milestones, the cultures are extremely different 
in comparison. The culture itself influences the inclusive education in the aspect of decision 
making and politically formed laws, which should show the desired direction of our behavior 
and conduct in certain situations. When importing and exporting individual inclusive models, 
it is necessary to think about the kind of changes will have to be introduced in order for a 
certain model to be exercised as optimally as possible. The actual performance of the 
decisions in practice depends on the understanding of the new idea, on cooperation of the 
society in decisions, on individual’s specific characteristics (his culture) and also on 
establishing the control over the expected behavior. 

Slovenes as an individualistic nation still emphasize a more individualistic approach to 
educational assistance; we take care of our own success, and we are not concerned about the 
success of others. Due to desire of recognition, however, we accept some new ideas and 
strategies of inclusion, which we introduce into our school system, in order to offer as much 
support as possible to children with special needs and learning difficulties. However, we 
neglect the perspective of other participants too often, for additional education of teachers in 
this field and the assistance of expert centers is not well established. 

Japanese, as a collectivistic nation, stress the success of groups significantly. They perform 
educational assistance in a classroom to a greater extent, and emphasize the unity of the 
nation. They adopt political and legislative decisions more slowly and think about possible 
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consequences thoroughly before adopting the laws. Even though the inclusive education was 
enforced in Japan rather late, teachers are now obliged to be educated additionally. At the 
same time their beliefs help that they accept feedback on their work and improve it 
continuously. 

Japan and Slovenia differ in several perspectives: from accepting decisions to acquiring 
knowledge and the way to improve the school system. However, there is a possibility that due 
to the growing influence of the mass media, the differences will diminish distinctly. Mass 
media are introducing some new objectives, ideas, visions, which direct changes on all the 
levels of the state. New verified strategies emerge and are implemented into the legislation 
and practice by the countries: they include all from the changes on the level of the society, 
laws, physical environment and school cultures, to teaching in a classroom and individual 
assistance to students with special needs and learning difficulties. 

In the face of these facts, I wish to give some suggestions for more efficient exercise of 
inclusion in Slovene school system, which would help to achieve optimal inclusion of persons 
with special needs in the regular elementary schools. 

Keywords: national culture, inclusive education, children with special needs and learning 
difficulties, Slovenia, Japan. 
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UVOD 
 

V sedanjem času se po vsem svetu močno poudarja koncept inkluzije, ki postaja nekakšno 
vodilo našega vedenja, razmišljanja in osebnosti. Podpira enakopravnost in enakovrednost 
vseh ne glede na to, ali se razlikujejo po rasi, spolu, kulturi, socialno ekonomskem statusu in 
drugih individualnih značilnostih. Najbolj pa se pojem inkluzije uporablja za vrednotenje oseb 
s posebnimi potrebami in njihove vključenosti v vse vidike njihovega življenja. Včasih so bile 
te osebe zaznamovane kot preveč drugačne in posledično ločene od družbe, ki se ni znala ali 
pa se ni želela približati osebam, ki so bile drugačne. Vendar izločitev ni povzročila 
sprememb oseb, ki so bile drugačne, zato se je nujno morala spremeniti družba, v kateri so 
osebe s posebnimi potrebami živele. Kot pravi Maorski kralj (v Mitchell, 2014): 

“There is but one eye 
Of the needle 

Through which passes 
The white thread 
The black thread 
The red thread. ” 

 
»Obstaja le eno uho šivanke, skozi katerega potuje bela nit, črna nit, rdeča nit.« 

Te besede si lahko razlagamo na način, da vsi ljudje živimo v istem okolju, torej v isti državi 
in njeni kulturi, v isti občini, vasi oziroma skupnosti. Tako moramo vsi iti skozi enake stopnje 
v življenju: od zgodnjega otroštva in vse do pozne starosti ter se spopadati s podobnimi 
težavami kakor ljudje v naši okolici. Enako velja za osebe s posebnimi potrebami, ki se 
vključujejo v enako socialno okolje kakor vsi preostali. Četudi je njihova 'nit' drugačna, širša 
od ostalih, torej njihove potrebe večje in bolj zahtevne, mora oseba še vedno iti skozi 
'šivankino uho', pri čemer pa to postane veliko lažje, kadar se uho šivanke razširi in prilagodi 
širini niti. Dlje kot bo trajalo, da poskušamo široko nit spraviti skozi manjše uho, preden 
izberemo večjo šivanko, večja bo nastala škoda na niti. Tako je pomembno, da otrokom že v 
zgodnjem otroštvu olajšamo življenje in funkcioniranje v družbi ter jo prilagodimo njihovim 
potrebam, preden bo škoda nepopravljiva. 

Ideja inkluzivne vzgoje in izobraževanja nam narekuje prav to. Otroka s posebnimi potrebami 
moramo vključevati v družbo že od malih nog, vse od vrtca naprej. Hkrati pa mu moramo 
nuditi pogoje, v katerih bo lahko optimalno deloval in napredoval skupaj s svojimi sovrstniki 
brez posebnih potreb. Ker je vsaka 'nit' drugačna, moramo upoštevati otroku lastne 
primanjkljaje ter na njih utemeljiti pomoč in prilagoditve. Pri otroku ter tudi pri osebi, ki mu 
nudi pomoč, moramo poleg posebnih potreb upoštevati tudi kulturo, iz katere izhaja, saj 
slednja narekuje naše vedenje in odnos do tega otroka. Če otrok s posebnimi potrebami ne 
sprejemamo in do njih nismo tolerantni, potem jim ne bomo zmogli optimalno prilagoditi 
njihovemu okolju. Potrebno je preučiti, kakšno je trenutno stanje naše nacionalne kulture, 
torej kako dojemamo in sprejemamo osebe s posebnimi potrebami ter do kakšne mere smo 
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pripravljeni iti, da bo otrok napredoval in bil sposoben samostojno se vključevati v socialno 
okolico ter kako ga bo slednja sprejela in mu prilagodila sodelovanje. Tako kot mora šivanka 
'razširiti' svoje uho, mora tudi družba biti pripravljena odpreti nov pogled na osebe s 
posebnimi potrebami in jih sprejeti medse.  

Večina sprememb se prične kot nek zunanji vpliv, ki ga 'posvojimo', ker nam tako narekuje 
zakonodaja ali pa ker na nas osebno vpliva. Vsekakor mora biti v nas prisotna pripravljenost 
na spremembe in vztrajnost, da jih dosežemo. Redna osnovna šola je poleg vrtca v inkluziji 
glavni dejavnik sprememb. Družbi služi kot prvi vzor ravnanja z otroci s posebnimi potrebami 
in učnimi težavami, saj jih predstavi kot enakovredne in zmožne člane, ki lahko uspejo v 
skupnosti, če le imajo potrebno podporo. Ko je otrok v šoli sprejet s strani zaposlenih, je 
posledično hitreje sprejet tudi s strani sošolcev in ostalih učencev. Preko njih se mnenja lahko 
prenesejo tudi na starše učencev brez posebnih potreb in učnih težav. Starši pa svoja mnenja 
in prepričanja posredujejo svoji okolici. Seveda ne gre pričakovati, da se bodo strinjali vsi in 
takoj, saj so njihova stara prepričanja prejšnje kulture, v kateri so živeli, globoko 
zakoreninjena v njihovem vedenju in mišljenju. Razvijanju inkluzivne kulture in inkluzivnega 
načina mišljenja moramo nameniti trud in čas, pri njem moramo vztrajati ter ga prenašati iz 
roda v rod, če želimo doseči optimalne in dolgotrajne spremembe. 
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NAMEN IN CILJI MAGISTRSKEGA DELA 
 

Vpliv kulture kot eden izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na spremembe v poučevalni 
praksi otrok s posebnimi potrebami, do sedaj v Sloveniji še ni bil dovolj raziskan. Tradicije, 
pozitivna stališča, sprejemanje in tudi način poučevanja so deli kulture, ki nas definira, vsi 
skupaj pa močno vplivajo na naš odnos ter inkluzivno vzgojo in izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami. V Sloveniji v vzgoji in izobraževanju še vedno prevladujejo 
individualne oblike učne pomoči, manj pa je vrstniške, ki je sicer priznana kot uspešnejša. V 
nasprotju Japonci znotraj razreda že uporabljajo uspešnejšo metodo timskega poučevanja po 
skupinah, razdeljenih glede na sposobnosti učencev. Njihovi načini izvajanja inkluzivne 
vzgoje in izobraževanja nam lahko služijo kot vzor, ki bi pripomogel k izboljšavam našega 
lastnega šolskega sistema. 

Z magistrskim delom želim opozoriti na pomen vpliva kulture na inkluzivno vzgojo in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Raziskati in predstaviti želim pomen nacionalne 
kulture pri izvajanju inkluzivne vzgoje in izobraževanja. Prav tako bom poskušala podati 
predloge sprememb in oblik izvajanja inkluzije za slovenske redne osnovne šole glede na 
trenutno kulturo države. 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

V magistrskem delu bom poskušala odgovoriti na vprašanja vpliva nacionalne kulture na 
sprejemanje otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami, natančneje, v kolikšni meri so ti 
otroci v družbi, v kateri živijo, sprejeti in vključeni. Zanima me tudi, kako nacionalna kultura 
vpliva na uresničevanje inkluzivne vzgoje in izobraževanja, še posebej po sprejetju 
Konvencije o pravicah invalidov iz leta 2007 tako v Sloveniji kot tudi na Japonskem, torej ali 
in v kolikšni meri se je stopnja vključenosti in uspešnosti v življenju oseb s posebnimi 
potrebami in učnimi težavami spremenila. V povezavi s tem bom pregledala tudi oblike in 
načine izvajanja inkluzije v sedanjem času v osnovnih šolah obeh držav. 

STRUKTURA MAGISTRSKEGA DELA 
 

Za metodo dela sem uporabila pluralno-komparativno ne-empirično študijo primera, pri čemer 
sem se osredotočila zgolj na sekundarne vire. Pregledala sem literaturo in raziskave različnih 
avtorjev in poskušala za vsako državo posebej najti povezavo med kulturo in inkluzivnim 
izobraževanjem, natančneje, kako in preko česa se kaže vpliv kulture na inkluzivno 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. 

Magistrsko delo je razdeljeno na poglavja in podpoglavja, začenši z vplivom kulture na 
inkluzivno vzgojo in izobraževanje, torej naš odnos do inkluzije in otrok s posebnimi 
potrebami in učnimi težavami. Po tem bo sledilo podpoglavje kulture, v katerem bo slednja 
definirana, poleg tega pa bo vsebovala tudi kulturne dimenzije v pomoč razlikovanju različnih 
držav. Podpoglavje procesa kulturnega vpliva bo osvetlilo, na kakšen način lahko 
implementiramo določen inkluzivni model v našo lastno kulturo, za tem pa bo v podpoglavju 
inkluzije v šolah predstavljen pomen in dejavniki, ki vplivajo na inkluzijo. Poglavje se bo 
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zaključilo s podpoglavjem politike in zakonodaje, kjer bodo predstavljeni različni globalni 
dokumenti, ki podpirajo inkluzijo. 

Nato bom predstavila Slovenijo in Japonsko, ki bo vsaka opisana v svojem poglavju, vendar z 
enakimi podpoglavji. Prvo podpoglavje bo namenjeno nacionalni kulturi in njenim 
značilnostim, v naslednjem poglavju bodo predstavljeni državna politika in zakonodaja, 
načini sprejemanja odločitev ter njihovo vzdrževanje. Nato bo sledilo podpoglavje šolstva in 
inkluzije, ki bo v širši okvir šolanja vseh otrok umestilo tudi otroke s posebnimi potrebami. V 
zadnjem podpoglavju posamezne države bo kratko povzet tudi medsebojni vpliv kulture, 
politike in šolstva, kjer bo poudarjen tudi zgodovinski razvoj šolanja otrok s posebnimi 
potrebami. 

Naslednje poglavje bo namenjeno primerjavi obeh držav tako na nivoju politike, zakonodaje, 
kot tudi inkluzivne prakse. V zadnjem poglavju bom predstavila dobre strategije izvajanja 
inkluzije, kjer bom podala tudi lastne predloge za spremembe na tem področju v Sloveniji. 
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1. KULTURA, INKLUZIJA IN ŠOLA 
 

Kultura, v kateri se rodimo, vpliva na vse vidike našega življenja. Vpliva na spremembe v 
družbi ter tudi na člane družbe, torej na nas in na naše odnose z drugimi, natančneje v tem 
primeru, na osebe s posebnimi potrebami in sprejemanje njihovega vključevanja. Poleg vpliva 
na člane družbe se moramo pri opredeljevanju kulture osredotočiti tudi na čas, ki ga potrebuje 
za spremembe. Značilnosti in spremembe različnih nacionalnih kultur lahko primerjamo s 
pomočjo Hofstedejevih dimenzij kulture, ki pripomorejo k bolj širokemu, posplošenemu 
razumevanju nacionalne kulture določene države. Slednja prav tako vpliva na izvažanje in 
uvažanje inkluzivnih modelov, na določanje sprememb in na njihovo kontinuirano 
vzdrževanje. Pri tem se osredotočimo tudi na sam pomen vzgoje in izobraževanja v določeni 
državi; pred spremembami določimo dejavnike vpliva na inkluzivno vzgojo in izobraževanje, 
upoštevamo preteklo politiko in prakso pri osebah s posebnimi potrebami in preverimo, ali so 
naša stališča, prepričanja in vrednote v podporo spremembam. 

1.1. VPLIV KULTURE NA INKLUZIVNO VZGOJO IN 
IZOBRAŽEVANJE 

 

Pod vplivom kulture si ustvarimo prepričanja in predsodke, kultura določa našo pripravljenost 
sprejemati druge in jim pomagati. Prav slednje značilnosti so ene izmed najbolj kritičnih 
dejavnikov, ki vplivajo na izvajanje inkluzije (Coutinho in Repp, 1999). 

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje je kompleksen in problematičen koncept, katerega države 
v svoji kulturi razumejo in implementirajo precej različno. Obstaja v zgodovinskem 
kontekstu, v katerem sledovi starih prepričanj soobstajajo z novimi prepričanji. Ker ima vsaka 
država svojo zgodovino konceptov in odzivov na osebe s posebnimi potrebami ter učnimi 
težavami, moramo upoštevati preteklo naravnanost, politiko in prakso, če želimo razumeti 
sedanje delovanje. Safford (1996, v Mitchell, 2005) opozori, da praksa določene dobe ne 
zamre, ko se rodi naslednja. 

Pri implementaciji inkluzivne vzgoje in izobraževanja v redne osnovne šole mora biti 
upoštevan kulturno-zgodovinski okvir, da se lahko inkluzivna vzgoja in izobraževanje 
sistematično organizirata v tej meri, da sta občutljiva na lokalne pogoje. Okvir obsega 
dimenzijo udeležencev v inkluzivni vzgoji in izobraževanju, dimenzijo kulture kot kohezijo 
sistemov pravil in predpisanih vlog, ki posredujejo pri dejanjih in čustvih družbe, ter 
dimenzijo časa, ki se nanaša na porazdelitev kulture skozi čas (Mitchell, 2005). 

Veliko temeljnih kulturnih vrednot in čustev pripomore k potencialni podpori inkluzivnega 
mišljenja, pa vendar globoko zakoreninjena kulturna prepričanja in tradicije predstavljajo 
oviro, ki jo je težko preseči (Brown b.d., v Mitchell, 2005). Poleg vrednot in prepričanj, na 
koncept inkluzivne vzgoje in izobraževanja vplivata tudi ekonomija in zgodovina države. Kot 
posledica se pojavljajo razlike v pomenu inkluzivne vzgoje in izobraževanja v različnih 
državah in tudi v lokalnih skupnostih znotraj držav. Oblika inkluzije, ki se bo izvajala v 
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določeni državi, po eni strani nastane pod vplivom odločitev v času tradicionalnih vrednot, 
kot so socialna povezanost in skupinska identiteta, kolektivizem, fatalizem ter hierarhična 
ureditev družbe. Po drugi strani pa na obliko vplivajo tudi modernizacijske vrednote, kot so 
univerzalna dobrobit, enakost in enakopravnost, demokracija in razvoj človekovih pravic, 
socialna pravičnost, individualizem ter starševske odločitve. Tako inkluzivna vzgoja in 
izobraževanje odseva razmerje, ki obstaja v kateremkoli času med državnimi socialnimi, 
političnimi, ekonomskimi, kulturnimi in zgodovinskimi konteksti (Mitchell, 2005). 

Vrednote, ki so zaželene pri razvijanju inkluzije, torej t. i. inkluzivne vrednote, so, da 
vsakogar obravnavamo enakovredno, ga podpiramo in mu nudimo občutek pripadnosti. 
Krepimo sodelovanje med otroki in odraslimi v procesu učenja, razlike med njimi pa 
dojemamo kot vir učenja. Zmanjšujemo izključevanje, diskriminacijo in ovire za učenje ter 
otrokom priznavamo pravico do kakovostne vzgoje in izobraževanja v njihovi okolici. Na 
ravni šol razvijamo in podpiramo odnose ter sodelovanje med šolami in tudi skupnostmi. 
Izvajamo izobraževalne programe za strokovnjake, otroke in starše. Poudarjamo razvoj 
šolskih skupnosti, vrednot in dosežkov ter povezujemo vzgojo in izobraževanje z lokalnimi in 
globalnimi danostmi. Na nacionalni ravni pa skozi preoblikovanje kulture, politike in prakse 
poudarjamo inkluzivno vzgojo in izobraževanje kot vidik razvijanja inkluzije v celotni družbi 
(EASPD, 2012a). 

Spremembe, ki se zgodijo v okviru države in v šolskem sistemu, katerega del sta tudi 
specialna vzgoja in izobraževanje, so nujno posledica novih idej in potreb, za katere stari 
sistem ni več primeren (Durkheim, b.d.). Obstaja direktna povezanost med samo organizacijo 
šolstva in organizacijo družbe, pri čemer je malo upanja za spremembo šolstva, dokler družba 
ni temeljito spremenjena (Bowles in Gintis, b.d., v Sadovnik, 2010), saj slednja s svojimi 
izkušnjami, prepričanji in željami določa, kaj bo v neki novi politiki zavrnjeno, kaj sprejeto in 
kaj tudi dejansko izvajano (Thomas in Loxley, 2007). Spremembe se dogajajo na več 
medsebojno povezanih ravneh, vse od širše družbe, lokalnih skupnosti, družine, šole do 
razreda (Harry, 2002). Za njih so potrebne politične akcije oziroma analize, ki pa ne morejo 
napredovati brez opredelitve vrednot. Vprašati se moramo, kaj je vredno in pomembno 
analizirati in se za to zavzemati v političnem vidiku (Harvey, 1996, v Mitchell, 2005). 
Vrednote, ki najbolj vplivajo na razvoj in uspešnost izvajanja inkluzivne vzgoje in 
izobraževanja, so sprejemanje, saj naj bi bil v inkluzivni šoli sprejet vsak učenec ne glede na 
spol, narodnost, kulturo ali težave (Kavkler, 2008). Sledijo mu upoštevanje in pozitivna 
stališča do drugih. Poleg učenja in dosežkov v inkluzivni šoli štejeta tudi odnos in dobro 
počutje vsakogar, pri čemer ne obravnavamo vseh enako, temveč upoštevamo tudi učenčeve 
specifične lastnosti, izkušnje in potrebe (Ofsted, 2000, v Armstrong, Armstrong in 
Spandagou, 2010). Znotraj šole na razvoj zagotovitev pomoči najbolj vpliva ravnateljevo 
dojemanje oseb s posebnimi potrebami. Njegov odnos je povezan s pozitivnimi izkušnjami in 
ustrezno usposobljenostjo, kar vpliva na bolj inkluzivno naravnanost (Kataoka, 2005). Poleg 
ravnatelja pa morajo biti tudi učitelji ustrezno usposobljeni in pripravljeni sodelovati. Za 
uspešnost inkluzivne prakse v šoli morajo spremeniti in prilagoditi svoj način dela. Vsakega 
učenca morajo sprejeti v celoti, torej na vrednostnem, razumskem in čustvenem nivoju, saj 
učitelj kot vzor učencem vpliva tudi na medsebojno sprejemanje učencev v razredu (Bratož, 
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2004, v Anžič, 2010). Pri učiteljih so poleg že naštetih pomembne še lastnosti, kot so 
potrpežljivost, razumevanje, čustvena zrelost, pozitiven odnos do otrok, itd. Leyser, 
Kapperman in Keller (v Anžič, 2010) so v študiji ugotovili, da so odnos in stališča učiteljev 
do otrok odvisna od kulturnih dejavnikov, prenatrpanosti v šolah, količine specialne 
pedagogike med usposabljanjem in praktičnih izkušenj. 

Kultura pa vpliva tudi na osebe s posebnimi potrebami. Skozi kulturo oblikujemo svoje 
interpretacijo in doživljanje oseb s posebnimi potrebami. Kultura vpliva na stigmatiziranje 
oziroma podporo s strani različnih članov družbe ter sprejemanje oziroma zavračanje lastnih 
težav in diagnoze, postavljene s strani strokovnjaka. Otroci s posebnimi potrebami naš odnos 
do njih ponotranjijo ter se nanj prav tako odzovejo v okviru mejnikov svoje kulture (postanejo 
rezilientni ali pa se počutijo še bolj stigmatizirane). Poleg vedenja so lahko hkrati posledica 
iste kulture tudi simptomi njihovih težav. Tako se na primer učne težave lahko močno 
razlikujejo glede na jezik in pravopis države ter tudi glede na kulturno in vzgojno-
izobraževalno prakso. Pomembno je, da smo pri obravnavi otroka s posebnimi potrebami in 
učnimi težavami pozorni tudi na izobraževalno, jezikovno in kulturno ozadje, pri čemer 
ločimo ozadje posameznika in širše ozadje, natančneje govorjeni jezik in kulturo, v kateri živi 
(American Psychiatric Association, 2013). 

1.2. KULTURA 
 

Pri definiranju kulture se je pomembno osredotočiti na njen vpliv na člane določene družbe 
ter na čas, ki ga potrebuje, da se spremeni. Posledično se osredotočamo tudi na člane 
nacionalne kulture, katerih vedenje in odločitve pripomorejo k ohranjanju kulture. 

Kultura je definirana kot zgodovinsko edinstvena razporeditev ostankov kolektivnih 
aktivnosti reševanja problemov socialnih skupin v njihov poskusih, da preživijo in uspejo v 
svojem okolju (Gallego et al., 2001, v Mitchell, 2005). Misli ljudi so tako kolektivno 
programirane in razlikujejo člane ene skupine oziroma kategorije od članov druge (Hofstede, 
2001). Člane kulture običajno povezuje tudi nek kohezivni sistem pravil in predpisanih vlog, 
ki usmerjanja misli, dejanja in čustva kulturne skupnosti (Artiles in Dyson, b.d.., v Mitchell, 
2005). V sociološkem pomenu pod pojmom kulture navajamo človekove materialne in 
duhovne stvaritve, natančneje skupek naših dosežkov, moralnega presojanja, pravil, razlage 
sveta, običajev, navad in vrednot človeške družbe kot rezultat naučenega delovanja in 
ustvarjanja (Andolšek, 2009; SSKJ, b.d.). Ljudje se združujemo okoli besed, besednih zvez, 
stavkov, itn. Njihova raba opisuje naše vedenje, določa s kom se bomo družili ali ne, čemu se 
bomo upirali oziroma proti čemu bomo protestirali ter zakaj se bomo zavzemali. Besede 
moramo vzeti resno in jih le ne uporabljati, temveč tudi delati to, kar zatrjujemo (Rutar, 
Drobne, Patafta, Levec, Jeraša, Korene in Praznik, 2010). 

Nacionalne kulture ne moremo razumeti brez razumevanja zgodovine naroda. Zaradi podpore 
lastnih ustanov, ki so prav tako rezultat iste kulture, je slednja skozi čas izjemno stabilna in se 
sama po sebi spreminja izredno počasi. Spremembe v največji meri prihajajo od zunaj, skozi 
sile narave (klimatske spremembe, bolezni, itd.) ali človeške sile (politika, ekonomija, 
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tehnologija, okupacija, itd.) (Hofstede, 2001). Med kulturami, ki so bolj oddaljene, se 
pojavljajo večje razlike (Musek, b.d.), ki pa jih je razvoj tehnologije v preteklih letih že 
močno zbližal (Hofstede, 2001). Izpostavljenost podobnim vplivom (globalizacija, množični 
mediji), povečuje možnost, da si bodo kulture sčasoma vse bolj podobne (Kerr, Dunlop, 
Harbison in Myers, 1960, v Hofstede, 2001), saj imajo sedaj večjo možnost vplivati druga na 
drugo, podajati nove načine vedenja in posledično spreminjati miselnost. Vendar nekateri 
elementi ne morejo povsem izginiti in se pokažejo v politični sferi (Moore, 1965, v Hofstede, 
2001). Nacionalna politika je predpogoj nacionalne kulture (Lukšič, 2006), saj oblikuje in 
narekuje vedenje njenih članov, hkrati pa kultura vzdržuje način delovanja politike, saj 
zahteve pripadnikov kulture preoblikuje v politične zahteve (Easton, b.d., v Omerza, 2007). 

Kulturam moramo pustiti ohranjati svojo raznolikost in jo upoštevati, če se želimo naravnati v 
smeri skupnega vzorca (Inkeles, 1981, v Hofstede, 2001). Kulture moramo gledati s stališča 
lastne kulturne in v tem primeru tudi inkluzivne zgodovine, zato bi težko primerjali dve 
kulturi v smislu boljšega, naprednejšega uvajanja inkluzivne vzgoje in izobraževanja. 
Inkluzivne vzgojno-izobraževalne predpostavke morajo biti postavljene v kontekst določene 
kulture, v katero jih želimo vpeljati (Artiles in Dyson, b.d., v Mitchell, 2005). 

Kot prej omenjeno, če želimo spreminjati miselnost ljudi določene kulture, moramo najprej 
spremeniti njihovo vedenje. Slednjega pa usmerja motivacija, vendar ljudi motivirajo različne 
stvari, tudi če vodijo k istemu cilju. Pri uvajanju inkluzije v šole je pomembno motivirati 
učitelje, da bodo pripravljeni prilagoditi in spremeniti ustaljeni način dela. Seveda ne moremo 
pričakovati, da se bodo spremembe zgodile takoj, kajti razen v primeru izredno nasilnega 
vpliva, kot je na primer vojaška okupacija, se človeške norme spreminjajo počasi (Hofstede, 
2001). 

1.3. KULTURNE DIMENZIJE 
 

Hofstede navaja več kulturnih dimenzij, ki so nam v pomoč pri razumevanju razlik med 
različnimi nacionalnimi kulturami. Med njimi so: 

• Distanca moči, ki preverja, v kolikšni meri podrejeni člani institucij in organizacij v 
okviru države pričakujejo in sprejemajo, da je socialna moč neenakomerno 
razporejena. Široka distanca moči pomeni, da ima nadrejeni prav le zato, ker je 
nadrejen. Delavci nekaj storijo, ker on tako želi, ter sprejemajo hierarhično ureditev, 
kjer ima vsakdo svoj prostor in ne potrebuje dodatne utemeljitve. Hierarhija je v 
organizaciji vidna kot odražanja značilnih razlik, priljubljena je centralizacija, kjer 
podrejeni pričakujejo ukaze in dojemajo svojega nadrejenega kot dobrohotnega 
avtokrata. Takšna distanca moči se pogosto pojavlja v centraliziranih organizacijah in 
kompleksnejših hierarhijah. Če želijo posamezniki uspeti v takšnih državah, morajo 
nadrejenemu priznati moč nad njimi ter se zavedati, da bodo morda morali po 
odgovore iti do najvišjega nadrejenega. Majhna distanca moči pa pomeni, da nadrejeni 
pozna pravilni odgovor in delavci verjamejo, da je njegov način najboljši. Pri majhni 
distanci moči je socialna moč enakomerno ter široko porazdeljena, družba pa ne 
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sprejema situacij, kjer je je socialna moč neenakomerno porazdeljena. Pojavlja se bolj 
v organizacijah, kjer so supervizorji in delavci med seboj enakovredni. V takšnih 
družbah si sodelavci med seboj pogosto zaupajo naloge in poskušajo v nalogo vključiti 
vse, na katere bi lahko končna odločitev in rezultat vplivala (Hofstede, 2001; Hofstede 
Centre, b.d.; Hofstede's Cultural Dimensions, b.d.).  

• Dimenzija preprečevanja negotovosti se osredotoča na nadzor prihodnosti s strani 
družbe, meri obseg, v katerem se člani kulture počutijo ogrožene zaradi negotovih in 
neznanih situacij, ter preverja, kako družba obravnava dejstvo, da prihodnost ni znana, 
ali jo poskušajo kontrolirati ali pustijo, da se zgodi. Ta nejasnost prinaša s seboj 
anksioznost, s katero se različne kulture spopadajo drugače: v rezultatu se kaže obseg 
ogroženosti zaradi nejasnih situacij in vzpostavitev prepričanj in ustanov, ki se 
poskušajo temu izogniti. Pri visokem preprečevanju negotovosti so posamezniki 
zaskrbljeni zaradi negotovosti v življenju, čutijo višjo, čustveno potrebo po soglasju in 
napisanih pravilih (tudi če ta pravila ne delujejo) ter manj tvegajo. Vzdržujejo toga 
prepričanja in vedenja ter so netolerantni do neobičajnih vedenj in idej. Bolj 
prilagodljivi postanejo le v primeru, kadar to zahteva grožnja neuspeha. Čas dojemajo 
kot denar, čutijo notranjo potrebo po trdem delu in zaposlenosti. Postavljene so norme, 
kot sta natančnost in točnost. V njihovi motivaciji je pomemben element varnost in 
zato se upirajo novostim. Takšna družba postane visoko energetska, kadar imajo njeni 
člani občutek nadzora nad svojim življenjem in niso 'preplavljeni' z nepredvidljivimi 
zapleti. Prav tako jim je dovoljeno izkazovati močna čustva, kot je jeza, če je to 
potrebno. Pri nizkem preprečevanju negotovosti so posamezniki manj zaskrbljeni z 
varnostjo in pravili ter bolj tolerantni do tveganj in drugačnosti. Zaradi tega so bolj 
odprti do sprememb in novosti ter nagnjeni k neomejenem učenju in odločanju. Čutijo 
tudi manjši pritisk nujnosti. Manjši pomen nosijo posameznikovi dosežki, znanje in 
izkušnje, ki so lahko sprejeti kot neželeno hvalisanje. Pomembnejša in celo spoštovana 
je sposobnost delovati v različnih situacijah. Preprečevanja negotovosti pa ne smemo 
povsem enačiti z izogibanjem tveganj. Tudi v visoko ocenjenih državah lahko 
najdemo ljudi, ki so se pripravljeni udeležiti tveganih dejavnosti prav zato, da 
zmanjšajo negotovost in/ali se izognejo neuspehu (Hofstede, 2001; Hofstede Centre, 
b.d.; Hofstede's Cultural Dimensions, b.d.; Hofstede, 1980, v Podrug, Pavicic in 
Bratić, 2006). 

• Dolgoročna ali kratkoročna orientiranost opisujeta, ali ta družba ohranja stik s 
svojo lastno preteklostjo, medtem ko se ukvarja z izzivi sedanjosti in prihodnosti. 
Torej, v kolikšni meri poskušajo razložiti nejasnosti. Orientiranost je močno povezana 
tudi z religioznostjo in nacionalizmom. Dolgoročno usmerjeni zavzamejo pragmatični 
pristop, spodbujajo varčnost in trud v modernem izobraževanju kot način priprave na 
prihodnost. Strmijo k spodbujanju vrlin, ki prinašajo uspeh v prihodnost, posebej 
varčnost, vztrajnost in izobrazbo, a tudi skromnost v vedenju. Člani tovrstne kulture so 
bolj pripravljeni sklepati kompromise, v katerih se sprašujejo, kako vedeti, kaj je 
resnično skozi vprašanja 'Kaj?' in 'Kako?', manj pa 'Zakaj?'. Kratkoročno usmerjeni pa 
raje ohranjajo častitljive tradicije in norme ter dojemajo societalne spremembe kot 
sumljive. Spodbujajo vrline, povezane s preteklostjo in prihodnostjo, še posebej 
spoštovanje tradicije in izpolnjevanje socialnih dolžnosti, ter tudi samookrepitev in 
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željo ustreči svojih staršem. Če želijo člani skupine doseči, da jih drugi upoštevajo, 
morajo poudariti svoje sposobnosti. Vendar pa, kadar posameznik pretirano poudarja 
svoje sposobnosti, ga preostali bolj kritično presojajo. Pogosteje se sprašujejo 'Zakaj je 
nekaj tako?' in so manj pripravljeni na kompromise, saj to zanje pomeni šibkost; raje 
laskajo nadrejenim, da si pridobijo večjo moč nad odločitvami. (Hofstede Centre, b.d.; 
Hofstede's Cultural Dimensions, b.d.; Hofstede in Hofstede, 2005, v Podrug, Pavicic 
in Bratić, 2006).  

• Dimenziji individualizma in kolektivizma določata stopnjo soodvisnosti med člani 
družbe, katerih samopodoba se definira v terminih »jaz« ali pa »mi«. Individualizem 
je družba, kjer so vezi med člani ohlapne; vsakdo skrbi le zase in za svojo neposredno 
družino, ceni osebno neodvisnost, užitek, individualno izražanje in osebni čas. Delo in 
osebno življenje sta ločena. Prav tako pričakujejo priznanje in nagrade za trdo delo s 
strani ostalih v družbi. Razpravljanje in izkazovanje posameznikovih idej je 
spodbujano. Kolektivizem pa je družba, pri kateri so člani že od rojstva naprej 
integrirani v močno kohezivne skupine, ki jih v celotnem življenju ščitijo v zameno za 
brezpogojno lojalnost. Člani cenijo krožnost uslug, kjer zavračanje ni sprejeto, razen 
kadar je izrečeno zaradi vljudnosti. Na primer, večkratna zavrnitev povabil je že 
pričakovana. Člani imajo prav tako občutek pripadnosti ter spoštujejo tradicije. 
Poudarek je na krepitvi sposobnosti in obvladovanju izbrane veščine, saj sta 
pomembna modrost in znanje, vendar so negativni komentarji sprejeti le, kadar so 
podani individualno in ne v javnosti. Čustva in občutki so pogosto potlačeni, da ne 
ogrozijo harmonije skupine. Njihova nagrada je dober notranji občutek, moralna 
vprašanja pa so manj pomembna od vzdrževanja harmonije skupine. (Hofstede, 2001; 
Hofstede Centre, b.d.; Hofstede's Cultural Dimensions, b.d.). 

• Dimenziji moškosti in ženskosti postavljata temeljno vprašanje, kaj ljudi motivira, ali 
biti najboljši ali pa imeti rad, kar počneš. V moški družbi se pričakuje, da so moški 
bolj samozavestni; vloge moških in žensk se tako manj prepletajo. Denar, občutek 
uspeha ter prikaz moči in hitrosti so videni kot pozitivne lastnosti. Pogosto se kot 
norma pojavijo dolge delovne ure. Člani družbe so motivirani, kadar je postavljen 
jasen cilj in so zmožni pokazati, da so zadane cilje dosegli kot skupina ali pa kot 
posamezniki. V ženski družbi je močno prepletanje vlog; kot vrlina je izpostavljena 
skromnost. Večji poudarek je na dobrih odnosih s svojimi neposrednimi nadrejenimi, 
dobrem sodelovanju s svojimi sodelavci in kvaliteti življenja. Na samem delovnem 
mestu sta pomembna fleksibilnost in ravnovesje med delom in zasebnim življenjem v 
smislu oblikovanja delovnih mest, organizacije okolja in kulture in načina dela, pri 
katerem se bo uspeh najbolj pokazal. Uspeh se lažje doseže s pomočjo kompromisov, 
sodelovanja in posameznikovega vlaganja v delo na vseh ravneh (Hofstede Centre, 
b.d.; Hofstede's Cultural Dimensions, b.d.).  

• Dimenziji popuščanja ali omejevanja sta definirani kot obseg, v katerem se ljudje 
trudijo nadzorovati svoje želje in impulze, in sta posledica načina vzgoje. Pri 
popuščanju je nadzor slabši; posamezniki si dovolijo in celo spodbujajo izražanje 
svojih čustev, uživanje življenja in zabavo. So optimistični, cenijo svobodo govora in 
se osredotočajo na lastno srečo. Pri omejevanju je nadzor močnejši; posamezniki 
potlačijo svoje želje in bolj nadzorujejo svoje vedenje. Socialne norme stroge, zato 
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tudi člani družbe izkazujejo bolj togo vedenje; posledično je družba usmerjena bolj 
pesimistično (Hofstede Centre, b.d.; Hofstede's Cultural Dimensions, b.d.) 

Tu bi lahko omenili tudi odprtost kultur, ki vpliva na sprejemanje drugačnih in tudi 
demokratičnost države, ki naj bi posledično upoštevala univerzalna načela, kot so 
zagotavljanje enakih možnosti in izbire, osebni razvoj, enakopravnost, spoštovanje, sprejetje, 
toleranca, nediskriminacija, idr. (Anžič, 2010). 

1.4. PROCES KULTURNEGA VPLIVA 
 

Pri samem odločanju o inkluzivni vzgoji in izobraževanju se moramo zavedati, da nacionalna 
kultura vpliva na izvažanje in tudi na uvažanje inkluzivnega modela. Ko sprejmemo nek 
model, je omenjena kultura prav tako ključnega pomena za odločanje o spremembah, ki jih 
bomo uvedli, za načine, s pomočjo katerih se bo sprememba uvedla in še najbolj za 
kontinuirano vzdrževanje sprememb. 

Model inkluzivne vzgoje in izobraževanja, ki bi ustrezal razmeram vsake države, ne obstaja, 
torej moramo biti previdni pri izvažanju in uvažanju določenega modela. Države se lahko 
sicer učijo na izkušnjah drugih, vendar je pomembno, da premislijo tudi svoje socialne, 
ekonomske, politične, kulturne in zgodovinske značilnosti. Izziv držav, ki uvažajo inkluzivno 
politiko in prakso, je določiti, kako daleč bi morale biti njihove lastne filozofije, ideologije in 
prakse spodbujane, spoštovane, izpodbijane, zavržene ali združene s tistimi 'zunanjimi'. Tudi 
države, ki izvažajo inkluzivno filozofijo in prakso, imajo podobne dolžnosti do spoštovanja 
lokalnih vrednot tujega okolja (Mitchell, 2005). Hkrati moramo biti pozorni tudi na povezavo 
med splošno in specialno vzgojo in izobraževanje ter vgradnjo obojega v politiki in kulturi. 
Upoštevati moramo socialno moč in status udeleženih ter izključenih iz vzgoje in 
izobraževanja, socialne lokacije zagovornikov in nasprotnikov inkluzije ter posledice 
inkluzije za vse udeležene posameznike (Artiles, 2003). 

Specialna vzgoja in izobraževanje sta del šolstva in zato vsaka sprememba v šolstvu vpliva 
tudi nanjo (Thomas in Loxley, 2007). Spremembe pa so vedno simptom in rezultat socialnih 
sprememb, ko se pojavijo nove ideje in potrebe, za katere stari sistem ni več primeren 
(Durkheim, b.d.). Temu sledi, kot že omenjeno, obstoj direktne povezanosti med organizacijo 
šolstva in organizacijo družbe. Dokler družba ni temeljito spremenjena, je malo upanja za 
reformo šolstva (Bowles in Gintis, b.d., v Sadovnik, 2010). Vendar se mora taista družba 
boriti za spremembe, saj politika ni rezultat nekega demokratičnega procesa, temveč je 
rezultat boja in nasprotovanja (Thomas in Loxley, 2007). Tako, kot so včasih na ljudi vplivali 
religija, tradicija ali država, zdaj nanj močno vplivajo spremembe družbenih okoliščin, kamor 
spadajo rast trga delovne sile in potrošniške kulture, naraščajoča vloga množičnih medijev in 
informacijske tehnologije, razvoj izobraževalnega sistema, razdrobljenost razredne 
pripadnosti ter sistema socialnega varstva in tudi socialnega zavarovanja (Owen, 1997, v 
Kobal Grum in Kobal, 2009). Nacionalna tržišča se vključujejo v regionalna in globalna in 
tako je tudi investiranje v šolstvo določeno s strani tako globalnih trendov kot tudi lokalnih 
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odločitev. Stopnjuje se pritisk na vzgojno-izobraževalne sisteme po svetu, da zagotovijo 
delovno silo, ki bo primerno usposobljena za potrebe teh tržišč.  

V današnjem času ekonomski dejavniki igrajo pomembno vlogo pri odločanju pristopov k 
inkluzivni vzgoji in izobraževanju. Vsebujejo spoznanja, da ni realistično zagotoviti posebnih 
šol po vsej državi in vpeljujejo politiko človeškega kapitala, ki razvija posameznike primarno 
kot sredstva za krepitev ekonomije. Vsebujejo tudi odnos do oseb s posebnimi potrebami kot 
nekakšno ekonomsko obveznost, ki ima posledično nizek pomen in prioriteto (Mitchell, 
2005). Marketizacija in z njo povezana tržna konkurenčnost težita k odličnosti in zato so 
osebe s posebnimi potrebami pogosto videne kot 'netržno blago'. Nujno je posredovanje 
države, ki mora podpreti javni vzgojno-izobraževalni sistem in s tem zagotoviti kvalitetno 
vzgojo in izobraževanje vseh učencev (Blackmore, 2000). V tej situaciji lahko inkluzijo 
vidimo kot odgovor in prispevek k globalnim ekonomskim in drugim trendom, saj jo 
podpirajo pravice in upravičenost do nečesa in prav tako tudi globalno-ekonomski razvoj 
(Artiles in Dyson, b.d., v Mitchell, 2005). 

Inkluzivna politika in praksa morata upoštevati reforme v splošni vzgoji in izobraževanju, še 
posebej tiste, ki izhajajo iz neoliberalnih filozofij (npr. marketizacija, decentralizacija, 
demokracija, konkurenca in tudi standardi, izidi in dejavniki tveganja). Ker imajo začasne 
vzgojno-izobraževalne reforme pogosto negativen učinek na razvoj inkluzivne vzgoje in 
izobraževanja v šolah, mora država posredovati in zagotoviti, da se te (pogosto nenamerne) 
posledice preprečijo ali izboljšajo (Mitchell, 2005). Ekonomski izziv še posebej izrazito teži k 
visokim standardom in odličnosti v izobraževanju, a čeprav je cilj odličnost mnogih, Dyson 
(b.d., v Mitchell, 2005) meni, da so manj uspešni učenci manj dobrodošli v šolah, vendar da 
oseb s posebnimi potrebami v tržni industriji ni potrebno varovati, temveč raje usposobiti za 
uspeh s pridobivanjem novih znanj in spretnosti. 

Od izkušenj in želja ljudi je odvisno, kaj bo v novi politiki zavrnjeno, sprejeto in v kolikšni 
meri ter na kakšen način se bo dejansko izvajalo (Thomas in Loxley, 2007). Pogosto o tem 
odločajo nadrejeni; njihov način odločanja lahko razdelimo na avtokratski (se odločajo sami, 
brez posvetovanja s podrejenimi), psevdo-konzultativni (se posvetujejo, vendar to še ne 
pomeni, da ideje tudi sprejemajo), konzultativni (se posvetujejo, podrejeni ima možnost 
vpliva na odločitev), participativni (delijo in analizirajo probleme v skupini, evalvirajo 
alternative, odločitev je večinska), psevdo-participativni (delijo, evalvirajo, da določijo pravo 
rešitev, vendar že vnaprej povedo, katera rešitev mislijo, da je prava, potem glasujejo) ter 
delegatski (prenosni, kjer podrejeni odločitve sprejemajo sami) (Ali, 2003, v Podrug, Pavicic 
in Bratić, 2006). 

Četudi spremembe v politični sferi niso vedno rezultat demokratičnega procesa, pa je 
vzpostavljanje in vzdrževanje socialne integracije ter inkluzije oseb s posebnimi potrebami 
vrednota demokracije, ki sprejme načela multikulturalizma, antirasizma in kulturnega 
napredka s pomočjo zagotavljanja in promocije pravic do boljših razvojnih in izobraževalnih 
možnosti v družbi vrstnikov (Thomas, Walker in Webb, 2005, v Kobal Grum in Kobal, 2009). 
Šole, ki imajo bolj demokratični način življenja, so bolj uspešne pri učenju vključevanja v 
družbo (Kerr, 2001, v Kiwan, 2008). Na učitelje in dosežke učencev v šolah ima vpliv 
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transformacijsko vodenje (Maier, Pate, Gibson, Hilgert, Hull in Campbell., 2016), torej tip 
vodenja, ki združuje vodjo in zaposlene s skupno vizijo, katero potem vodja vzdržuje s svojo 
karizmo. Vodja predstavlja vzornika, ki navdihuje, navdušuje in spodbuja k prevzemanju 
večje odgovornosti za delo. V šolah je takšen vodja ravnatelj šole, ki je eden izmed 
najpomembnejših členov v ustvarjanju inkluzivne šole. Ravnatelj skupaj s svojimi 
zaposlenimi določa šolsko kulturo, način delovanja in – kot vzor vsem ostalim – odnos do 
otrok, vključenih v njihovo šolo. 

Ugotovimo, da moramo pri uvažanju izbranega modela inkluzije dobro premisliti, kakšne 
spremembe se bodo morale uvesti, da se bo model lahko najbolj optimalno izvajal v naši 
kulturi. Upoštevati moramo tudi vse večji pomen ekonomskih dejavnikov in globalnih zahtev. 
O implementaciji določenega modela se sicer lahko odločamo na več različnih načinov, 
vendar se moramo zavedati, da bo izbrani model uspešen le, če bodo pri spremembah imeli 
možnost sodelovati vsi, ki jih odločitev zadeva. 

1.5. INKLUZIJA V ŠOLAH 
 

Če želimo razumeti pomen inkluzivne vzgoje in izobraževanja, moramo razumeti, kakšno 
vlogo igra sama vzgoja in izobraževanje v določeni državi. Ko se zavedamo pomena, moramo 
pred spremembami določiti dejavnike, ki vplivajo na inkluzijo, ter upoštevati preteklo politiko 
in prakso pri osebah s posebnimi potrebami, da lahko vpeljemo potrebne spremembe, ki bodo 
podprle načrtovanje in izvajanje inkluzivne vzgoje in izobraževanja v okviru našega 
razumevanja le-te. 

Že Platon in Aristotel sta verjela, da izobraževanje igra ključno vlogo pri pripravljanju 
državljanov na njihovo vlogo v okviru države (Sabine, 1951, v Kiwan, 2008) in da bi morala 
biti primarna naloga izobraževanja moralnost (Russell, 1964, v Kiwan, 2008). Še danes je v 
vseh družbah izobrazba kritične vrednosti za ustvarjanje moralne enotnosti, potrebne za 
socialno kohezijo in harmonijo (Durkheim, v Sadovnik, 2010). Vzgoja in izobraževanje sta 
ključnega pomena pri zagotavljanju znanja, sposobnosti in kompetenc posameznikov, ki so 
potrebni za učinkovito sodelovanje v družbi in ekonomiji, saj je dobro izobražena in 
usposobljena populacija bistvena za državno socialno in ekonomsko blagostanje (OECD 
Better Life Index, Slovenia, 2015). 

Izobraževanje pa ni namenjeno le posamezniku, temveč družbi kot celoti. Šola mora vzgojiti 
otroke, da so sposobni mirnega sobivanja v različnih socialnih, kulturnih skupnostih ter jih 
naučiti vrednot, kot so razumevanje, toleranca in spoštovanje drugačnih. Kot dobro, 
kakovostno šolo razumemo takšno, ki upošteva raznolikost interesov in potreb vseh svojih 
udeležencev (Anžič, 2010). Pri sprejemanju različnosti je dovolj, da se trmasto držimo 
družbenih pravil, ki zagotavljajo medsebojno spoštovanje in sprejemanje (Rutar idr., 2010). 
Inkluzivna vzgoja in izobraževanje poleg otrok s posebnimi potrebami sicer upošteva tudi 
druge vzroke nezmožnosti in socialne izključenosti (npr. socialno ekonomski status, spol, 
jezik, etničnost, geografsko izolacija, itd.) (Mitchell, 2005), vendar se bom osredotočila bolj 
na otroke s posebnimi potrebami in učnimi težavami. 
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Ne obstaja sprejeta univerzalna definicija inkluzije, vendar so določene značilnosti, ki 
opredeljujejo ta koncept. Med njimi so otrokova pravica do šolanja v rednih razredih v njihovi 
okolici, dostop do primerne podpore in pomoči ter individualiziran program s primerno 
diferenciranim kurikulumom in načinom ocenjevanja (Mitchell, 2005). Idealno bi morali biti 
vsi učenci, ki doživljajo težave pri učenju, vključeni v redne razrede s primerno pomočjo. To 
priporočilo temelji na pojmu popolne inkluzije, ki se nanaša na cilj, da vse učence vseh 
kategorij primanjkljajev na celotnem kontinuumu težav umestimo v okoliško redno šolo 
(Lerner, 2000, v Kataoka, 2005). Vendar pa še vedno prepogosto zamešamo pojma integracija 
in inkluzija. Integracija se nanaša na dodatne ureditve v sistemu, ki ostaja v večinski meri 
nespremenjen, inkluzija pa pomeni preoblikovanje šol za odzivanje na potrebe vseh učencev 
(Ainscow, 1995, v Mitchell, 2005). Tako gre inkluzija preko meje zgolj fizične prisotnosti 
otroka v razredu in posveča pozornost še ostalim aspektom šolanja, kurikulumu, ocenjevanju, 
pedagogiki, podpori, itn. (Mitchell, 2005). Toda to ne pomeni, da integracija ni pomembna, 
saj je socialna integracija predstopnja inkluzije in pomeni vpetost otroka v socialne odnose. 
Če razdelimo inkluzijo na dva vidika, izobraževalnega in vzgojnega, ter izobraževalni vidik 
razdelimo še na kognitivnega in konativnega, se socialna integracija pojavi v slednjem, 
medtem ko v kognitivni vidik sodita storilnost in učna uspešnost (Kobal Grum in Kobal, 
2009). 

Najbolj učinkovita socialna integracija je tam, kjer so integrirani vsi otroci. Glede na politiko 
države pa obstaja več modelov socialne integracije: pasivni oziroma separativni, v katerem so 
otroci s posebnimi potrebami ločeni od vrstnikov brez posebnih potreb in nameščeni v 
specializiranih ustanovah. Ta model zaradi segregacije osebam s posebnimi potrebami 
zmanjšuje možnost za inkluzijo, saj omejuje njihove vsakdanje stike z okolico. 
Zdravorazumsko-asimilacijski model poskuša osebe s posebnimi potrebami vključiti v 
socialno skupino, kateri pripadajo, brez upoštevanja njihovih posebnih potreb ali upoštevanja 
obstoječe zakonodaje s tega področja. Zadnji model je aktivni oziroma inkluzivni; je najbolj 
zaželen pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami ter izhaja iz 
predpostavke, da moramo otroka vključiti v družbo že čim bolj zgodaj v njegovem otroštvu, 
torej že v času vrtca in kasneje redne osnovne šole. Obstoječa zakonodaja sicer omogoča 
izvedbo zadnjega modela, vendar je v praksi težje izvedljiv. Razlogi za to so v preveliki 
zadržanosti strokovnjakov s področja inkluzije otrok v redne šole, saj vanjo lažje vključujejo 
otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in z mejnimi intelektualnimi 
sposobnostmi, medtem ko otroci z gibalno oviranostjo in drugi ostajajo ločeno izobraževani v 
specializiranih ustanovah. Prav tako moramo za optimalno vključenost teh otrok vzpostaviti 
pristen človeški stik in stalno komunikacijo, da jih lahko pritegnemo k sodelovanju, 
zmanjšamo njihovo pasivnost, hkrati pa spodbujamo tudi našo lastno aktivnost. Po načelu 
Vigotskevega (2010) območja bližnjega razvoja otrokom ponudimo individualizirane, na 
njihovih primanjkljajih in močnih področjih temelječe naloge, ki od njih zahtevajo nekaj več 
in spodbudijo njihov napredek. K uspešni socialni integraciji otrok s posebnimi potrebami in 
učnimi težavami v redno šolo prispeva tudi organizacija prostega časa. V tem času naj bi bilo 
otroku zagotovljeno druženje z vrstniki v okviru različnih fizičnih dejavnosti, hobijev, iger in 
rekreacije. Ob druženju z vrstniki imajo možnost dozorevati tako čustveno, vrednostno, 
moralno, kognitivno in osebnostno ter pridobijo občutek enakovrednosti ostalim učencem. 
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Vendar pa so ti otroci zaradi svojih primanjkljajev pogosto nezmožni ali pa nepripravljeni 
sodelovati in dosegati skupne cilje. Potrebujejo intenzivnejše spodbujanje k medsebojnemu 
sodelovanju. Nekateri izmed njih v socialni integraciji izkazujejo tudi značilnosti 
egocentrizma, ki jim onemogoča optimalno vključenost in vzpostavljanje stikov z drugimi. 
Slednje lahko preprečimo z zagotovitvijo dodatne specialne pedagoške priprave in asistence 
med skupnimi dejavnostmi. Spodbujamo tudi razumevanje drugih, vživljanje v njihove 
občutke, pripravljenost storiti nekaj namesto koga drugega in primerno komunikacijo. 
(Lebarič, Grum Kobal in Kolenc, 2006; Kobal Grum in Kobal, 2009). 

Dejavniki, ki še dodatno vplivajo na inkluzijo, so poleg pomoči osebam s posebnimi 
potrebami tudi zgodovina pomoči, finančni viri, pripravljenost sistema pomagati ter predsodki 
in prepričanja, ki pa so tudi najbolj kritični (Coutinho in Repp, 1999), saj niso pomembna le 
mnenja učiteljev in strokovnih delavcev, temveč je uspešnost inkluzije rezultat celotne družbe 
(Thomas in Loxley, 2007). 

Že prej smo omenili, da inkluzija ni enako kot integracija; prav tako inkluzija ne pomeni le 
sodelovanja strokovnjakov, interdisciplinarnega timskega dela ali druženja otrok s posebnimi 
potrebami s sovrstniki brez posebnih potreb, temveč pomeni ustvarjanje novega okolja za vse 
udeležence. Pomeni ustvarjanje novih miselnih mrež, simbolov in pomenov, ki pripomorejo k 
razumevanju družbenih in kulturnih procesov, postopkov, praks, miselnih navad, itd. Inkluzije 
bi se morali učiti vsi, saj bi s tem pridobili razumevanje enakosti, solidarnosti in bili 
pripravljeni živeti skupaj v istem okolju. Še posebej učitelji bi morali v času študija pridobiti 
vsaj temeljna znanja o otrocih s posebnimi potrebami (Rutar idr., 2010), saj se v praksi z njimi 
vse pogosteje srečujejo, hkrati pa na takšen način tudi promovirajo inkluzivno državljanstvo 
(Ajegbo idr., v Kiwan, 2008).  

»Bistvo inkluzije je občutek pripadnosti, ki si ga želi imeti vsak človek« (Rutar idr., 2010, str. 
14), vendar tega ne more zagotoviti le vključitev v redno osnovno šolo, kar je sicer prvi korak 
na poti do inkluzije, in k temu ne pripomore niti strokovna odločba. Pomemben je odnos do 
otrok s posebnimi potrebami, dojemanje njihovih sposobnosti, zmožnosti in nezmožnosti, 
enakovrednosti in tudi naravni in vsakdanji medsebojni odnosi med učitelji in učenci ter 
naklonjenost vsem otrokom, ki preprečuje diskriminacijo (Rutar idr., 2010). Inkluzivna 
usmeritev tako temelji na človekovih pravicah kot splošna družbena in pravna kategorija, kjer 
mora družba zagotoviti vzdušje in razmere za inkluzijo (Šelih, 2013). Nekateri kritiki pravijo, 
da so osebe s posebnimi potrebami samoumevno vključene v univerzalne človekove pravice 
in da ni potrebe po ločenih pobudah le zanje, saj bi slednje lahko imele nasproten učinek in bi 
diskriminacijo prej povečale kot zmanjšale (Helander, 1993, v Mitchell, 2005). Vendar so 
človekove pravice precej pomanjkljivo določene in pogosto kršene, še posebej, kadar imamo 
pred seboj otroka s posebnimi potrebami. Pravice, ki so največkrat kršene, so pravica do 
optimalnega usposabljanja in izobraževanja, pravica do najvišje ravni zdravstvenih storitev 
oziroma rehabilitacije in pravica do nediskriminatornega obravnavanja (Čebašek Travnik, 
2009). 

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje v rednih šolah tako nista vedno dostopna vsem učencem s 
posebnimi potrebami, še posebej ne tistim, ki imajo težje ali kombinirane primanjkljaje. 
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Vzroki se skrivajo v težavnosti motnje, ki jim preprečuje slediti rednemu učnemu procesu in 
dosegati njegove standarde, v starševskih željah in v motečem vedenju, ki lahko negativno 
vpliva na ostale udeležence v učnem procesu (Mitchell, 2005). Otroci, ki se ne morejo 
vključiti v redno izobraževanje, imajo posledično lahko težave in so nezmožni kasneje v 
življenju pridobiti zaposlitev, kar pa je eden glavnih vzrokov družbene izključitve (Rutar idr., 
2010). Inkluzija mora iti dlje od vzgoje in izobraževanja in zaobseči tudi zaposlovanje, 
rekreacijo, zdravje in življenjske razmere, zato mora vključevati preoblikovanje s pomočjo 
vlade in vseh drugih organizacij na vseh nivojih družbe (Mitchell, 2005). Ne le vzgojno-
izobraževalna politika, temveč tudi celotna šolska skupnost in drugi vladni oddelki bi morali 
biti inkluzivno naravnani (Slee, Emanuelsson idr., b.d., v Mitchell, 2005). 

Četudi so otroci s posebnimi potrebami in učnimi težavami lokacijsko nameščeni znotraj šole, 
lahko ob tem še vedno poteka segregacijsko gibanje v obliki posebnih razredov oziroma 
oddelkov v rednih šolah, kar pa povzroči izoliranost s strani sovrstnikov. S pogleda umestitve 
imamo tri glavne tipe sistemov za otroke s posebnimi potrebami (Mitchell, 2005): 

• Enojni: nanj se nanaša inkluzivna vzgoja in izobraževanje; vključeni so skoraj 
vsi učenci v rednem šolskem sistemu s podpornimi storitvami. 

• Dualni: obstajata dva sistema, pri čemer so otroci s posebnimi potrebami v 
enem sistemu; nameščeni so v posebnih šolah, imajo drugačen kurikulum kot 
sovrstniki brez posebnih potreb; zanje so včasih pristojni celo drugi ministrski 
in administrativni vladni organi. Preostali učenci so nameščeni v rednem 
sistemu, ki je tudi lokacijsko odmaknjen. 

• Multipli: različne skupine se izobražujejo v različnih, paralelnih sistemih. 
Imajo več pristopov k inkluzivni vzgoji in izobraževanju ter ponujajo večvrstne 
storitve med sistemi. 

Inkluzivna vzgoja in izobraževanja zahtevata velike spremembe od starih k novim vzgojno-
izobraževalnim paradigmam, vpeljava inkluzije zahteva od šolskega sistema preoblikovanje. 
Obstajata dve nasprotujoči si paradigmi. Prva je medicinski model, kjer se šolski neuspeh 
pripisuje primanjkljaju znotraj učenca; primanjkljaj je stalen in stabilen, lahko ga 
diagnosticiramo in kategoriziramo. Finančna sredstva so namenjena diagnozi učenčevih 
primanjkljajev in umestitvi v eno od uradnih kategorij. Učenec je potem obravnavan v 
posebnem sistemu. Drugi model je socialni, kjer posebne potrebe otroka obravnavamo kot 
socialne konstrukte in specialno vzgojo in izobraževanje kot sistem, v katerem so strukture 
neenakosti na makro-socialnem nivoju reproizvedene v institucionalni obliki (Mitchell, 2005). 
Za inkluzijo je nujno potreben premik od medicinske usmeritve k socialni, od osredotočenosti 
na otrokov primanjkljaj k njegovim posebnim potrebam. Potrebno je izboljšati in dopolniti 
inkluzivno zakonodajo in sistem financiranja šol in obravnave otrok s posebnimi potrebami, 
pri čemer je poudarek na financiranju specialnih ustanov (Kavkler, 2008). Specialne šole bi 
moral nuditi pomoč in podporo rednim šolam s pomočjo izobraževanja in svetovanja, 
predstavitvijo metod dela, pripomočkov, itn. Starši bi morali imeti večjo vlogo pri izbiri šole, 
hkrati pa bi se moral še natančneje razviti kontinuum oblik izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami (Kavkler idr., 2005, v Kobal Grum in Kobal, 2009). 
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Prilagoditi se mora tudi učni program v šolah, da postane primeren vsem učencem, ne le da 
otroke s posebnimi potrebami in učnimi težavami fizično umestimo v redno šolsko okolje, 
temveč da jih umestimo v celoten spekter podpore in prilagoditev, na primer prilagodimo 
cilje, strukturo, pedagogiko, kurikul, metode poučevanja, tehnike ocenjevanja idr., kar zahteva 
še dodatno podporo učitelja v razredu (Mitchell, 2005). Inkluzivna vzgoja in izobraževanje je 
multi-komponentna strategija, v katero so vključeni trije ključni faktorji (Mitchell, 2014): 

• Ustrezno ravnanje: otroci s posebnimi potrebami pridobijo na 
izobraževalnem in tudi na socialnem področju, kar izboljša njihovo 
samopodobo. Tudi drugi učenci pridobijo na izobraževalnem področju, hkrati 
pa se naučijo ceniti raznolikost v svoji družbi, bolj priznavajo socialno 
pravičnost in enakovrednost ter pridobijo skrben odnos do drugih. 

• Pravica do šolanja s sovrstniki brez posebnih potreb: spodbuja 
enakopravnost in socialno pravičnost. 

• Finančni pogled: je bolj ekonomska rešitev, saj ni potrebe po stroških prevoza 
in nastanitve otrok s posebnimi potrebami v posebnih šolah, še posebej kadar ti 
otroci izhajajo iz podeželskih okolij. 

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje prav tako zahteva predanost in voljo do implementacije. 
Prilagojen kurikulum je fleksibilen, relevanten in prilagodljiv raznolikim značilnostim in 
potrebam učencev. Je en sam, ki je dostopen vsem, tudi otrokom s posebnimi potrebami in 
učnimi težavami, saj se težave pri učenju najpogosteje pojavijo, kadar kurikulum ni dostopen 
vsem. Mora biti razvojno primeren in multinivojski, saj nekateri učenci dosegajo kriterije na 
različnih funkcionalnih stopnjah. Težave pa se pojavijo, če je kurikulum nepopolno 
implementiran ali pa je implementiran brez upoštevanja trenutnih potreb učencev (Mitchell, 
2014).  

Značilnosti inkluzivnega modela v šolah so usmerjenost v razred, preverjanje metode 
poučevanja in učenja, učiteljeva uporaba uspešnih poučevalnih praks, prilagodljivost in 
ustvarjanje podpirajočega okolja v razredu ter možnost sodelovanja otrok pri reševanju 
problemov (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006). Učiteljem se ni potrebno zanašati le nase 
in nositi vsega bremena dela z učenci s posebnimi potrebami in učnimi težavami; boljša je 
močna povezanost in sodelovanje z drugimi člani tima (Rutar idr., 2010). Ko se zmanjša delež 
otrok v specializiranih ustanovah, se spremeni funkcija le-teh, saj učijo le še otroke s tako 
ovirajočimi težavami, da ne zmorejo šolanja v rednih šolah in tako pridobijo možnost se 
povezati z rednimi šolami in jim nuditi pomoč in podporo (Anžič, 2010). 

Vzpostaviti moramo jasno šolsko politiko, ki določi, v okviru kakšnih zmožnosti otroka s 
posebnimi potrebami in učnimi težavami mu bo omogočeno šolanje v rednih šolah (Kavkler, 
v Anžič, 2010). »Šola po odločitvi za inkluzijo ne sme biti več enaka, kot je bila pred 
odločitvijo« (Rutar idr., 2010, str. 25). Neopravičljivo je, da ne izvajamo prilagoditev, ki so 
razumne in o katerih je smiselno govoriti. 

Ob dejstvu, da sta vzgoja in izobraževanje ključnega pomena tako za posameznika kot tudi za 
družbo, moramo ob vse večjem inkluzivnem pritisku uvesti določene spremembe tako v 
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paradigmah obravnave otrok s posebnimi potrebami kot tudi pri samem načinu šolanja 
slednjih. Inkluzija v nekem splošnem smislu narekuje šolanje v rednih šolah, vendar se od 
same socialne integracije razlikuje v tem, da se ne prilagaja le otrok šoli, temveč mora šola 
upoštevati značilnosti vključenega otroka in mu prilagoditi svoj način poučevanja. Pomembno 
je, da si inkluzivno vzgojo in izobraževanje skrbno in natančno definiramo sami v svoji 
politiki in zakonodaji, če želimo, da inkluzija v naših šolah zares uspe, kljub temu da enotna 
globalna definicija inkluzije ne obstaja. 

1.6. POLITIKA IN ZAKONODAJA 
 

Kar nekaj dejavnikov vpliva na inkluzijo, vendar tudi inkluzija sama vpliva na določene 
vidike v državi. Prav zaradi tega pa moramo biti pozorni, kdo vse sodeluje pri ustvarjanju 
inkluzivne politike in zakonodaje in kako bo slednja nanje tudi vplivala. V zadnjih desetletjih 
se je na globalni ravni ustvarilo več različnih dokumentov, povezanih z inkluzijo, ki jo mora 
država sama vpeljati v svojo lastno politiko, zakonodajo in prakso. 

Inkluzivna rast ima velik pomen ne le za pravičnejšo družbo temveč tudi za močnejšo 
ekonomijo. Raziskovanje vloge vlade pri spodbujanju inkluzivne rasti zahteva nov pogled na 
že poznano delo vlade, takšno, ki gre čez meje tradicionalne učinkovitosti. Delovna hipoteza 
tega pristopa je, da bolj inkluzivni pristop k zakonodaji igra ključno vlogo pri doseganju 
inkluzivne rasti in da slednja v zameno predstavlja stabilnejši, lažje vzdrževan ekonomski 
model v naših družbah. Državni organi sčasoma tako postajajo bolj odprti in pripravljeni 
komunicirati, vendar je še vedno odprt prostor za dodatne izboljšave (OECD, 2015c). 

V odzivanju na izziv inkluzivne rasti ima ključno vlogo javni sektor s svojo inkluzivno 
naravnanostjo, inkluzivnimi procesi oblikovanja politike in inkluzivnimi izidi, ki jih vlada želi 
spodbujati. Vendar moramo v tem primeru najprej ugotoviti, ali lahko javni sektor služi kot 
predstavnik nacionalne kulture, v kateri se nahaja, ali naj si potemtakem prizadeva za 
inkluzivnost, in če, kaj bo to prineslo oziroma povzročilo v določeni kulturi (OECD, 2015c). 

Nadalje ugotavljamo, da promoviranje inkluzivne rasti zahteva močne inkluzivne procese in 
ustanove, ki preprečujejo povzročanje neenakosti v družbi. V zadnjih treh desetletjih pa je 
učinkovitost postala ena izmed najpomembnejših vodilnih principov delovanja vlade in 
izvedbe storitev, zato sta enakost in pravičnost pogosto potisnjeni v ozadje. Vendar pri 
prizadevanju za inkluzivno politiko in prakso učinkovitost in enakost nista nujno medsebojno 
izključujoči, temveč lahko inkluzivnost postane ključna dimenzija učinkovitosti. V 
inkluzivnem pristopu k javnim pravilom je premislek o enakosti in pravičnosti predstavljen s 
pregledom vpliva različnih političnih možnosti na različne družbene skupine. Inkluzivni 
vladni procesi prav tako dovoljujejo javnosti in širši publiki udeležbo pri postavljanju 
zakonov, pravil, predpisov in pri dejanskem izvajanju sprejetega. Z zbiranjem podatkov o 
potrebah in vplivu zakonodaje na družbo, 'odprta' vlada predlaga bolj učinkovite zakone, ki so 
prijazni uporabnikom in sestavljeni po meri uporabnikov. Kadar državljani aktivno sodelujejo 
pri načrtovanju in implementaciji politike, lahko to poveča njeno legitimnost in učinkovitost 
ter pri udeleženih ustvari občutek lastništva. Sodelovanje hkrati pripomore k dostopu do 
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znanja o potrebah, rešitvah in vplivih, ki bi sicer morda bili spregledani. Odprtost in 
vključevanje v politične odločitve, ki doprineseta k stvaritvi boljše politike in storitev, lahko 
država doseže s pomočjo javnih medijev. A kljub temu se vsi ne uspejo ali ne želijo vključiti 
v ta proces. Razlogi so v oddaljenosti, pomanjkanju časa, nerazumevanju jezika in omejenem 
dostopu. Vlada mora tako poskrbeti, da so vsi zmožni sodelovati, narediti sodelovanje še bolj 
dostopno, usmerjeno, pomembno in privlačno (OECD, 2015c). 

Kot zadnje in morda najpomembnejše je vprašanje, ali učinkovita politika inkluzivne rasti 
pripomore javni zakonodaji doseči njene širše societalne cilje, v katere je vključeno tudi 
povečevanje dostopnosti izobraževanja in izobraževalnih dosežkov v celotni družbi. 
Inkluzivnost, ki se odraža v finančni in geografski dostopnosti javnosti do izobraževanja, 
zdravstvenih storitev in pravic, v zameno oblikuje rastni potencial gospodarstva in nivo 
societalnega dobrega počutja. Za ugotavljanje doseganja ciljev, legitimnosti in inkluzivnosti 
ustvarjene politike je ključen močan sistem preverjanja in uravnoteženja, ki nagovarja težave 
in izvaja poglobljeno evalvacijo. Takšen sistem tudi podpira inkluzivnost vlade z 
interpretacijo in uveljavljanjem predpisov, ki so enaki za vse, ščiti ranljivejše, priskrbi 
neodvisne, na dokazih temelječe doprinose in obvladuje tveganje nepotrebnega vpliva in 
korupcije. Poleg učinkovitega sistema preverjanja je potrebno vzpostaviti tudi 'ekosistem' 
različnih ustanov, ki se medsebojno podpirajo in krepijo (OECD, 2015c). 

Ustvarjanje inkluzivne politike temelji na inkluzivnih procesih in dokazih, ki zagotavljajo, da 
politika in njena implementacija odražata in integrirata perspektive različnih udeležencev. Ko 
je politika javno dostopna in obvesti državljane o namenih in dejanjih vlade, lahko udeleženi 
izrazijo svoja mnenja. Inkluzivni procesi vsem delom družbe dajejo dostop do odločanja z 
namenom večjega odražanja lastnih potreb in želja – tako v oblikovanju politike kot tudi pri 
zagotavljanju storitev. Ustvarjanje inkluzivne politike je prav tako odvisno od pridobljenih 
dokazov, ki vsebujejo informacije o posledicah političnih odločitev in potrebni strukturi 
ustanov za pridobivanje, izmenjavo ter vključevanje teh informacij v odločanje. Procesi in 
dokazi za večjo inkluzivnost se medsebojno podpirajo in dodatno krepijo z namenom 
zagotovitve usklajevanja dejavnikov, ki vplivajo na ustvarjanje politike. Inkluzivni proces je 
pomemben, saj preoblikovanje vloženega in izidov poteka skozi vladne procese in ustanove. 
Vpliv na kompleksne izide, kot je inkluzivna rast, vsekakor ni enostaven ali predvidljiv, 
vendar inkluzivni procesi povečujejo zavedanje vseh, na katere določen zakon vpliva, ter 
pomagajo usmerjati ustanove pri podpiranju inkluzivnih izidov. Usmerjanje in upravljanje 
sredstev pa lahko na različne načine vpliva tudi na kvaliteto izidov, torej procesi vplivajo tako 
na učinkovitost javnih uprav kot tudi na inkluzivnost izidov (OECD, 2015c). 

Z različnimi inkluzivnimi gibanji in težnjami po spremembah obstoječih načinov delovanja 
različnih vzgojno-izobraževalnih ustanov se počasi razvija de-segregacija (Lesar, 2007). V 
preteklih letih se je oblikovalo kar nekaj mednarodnih dokumentov, ki v svojih členih že 
omenjajo pojem inkluzije. 

• Resolucija o vključevanju invalidnih otrok in mladostnikov v splošne 
vzgojno-izobraževalne sisteme (1990) navaja redne šole kot prve možnosti 
vzgoje in izobraževanja vseh otrok, pri čemer se morajo vse vzgojno-
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izobraževalne ustanove odzivati na posebne potrebe vključenih otrok in o 
rezultatih javno poročati. Posebne šole in centri naj bi dopolnjevali splošne 
vzgojno-izobraževalne sisteme ter rednim šolam nudili dostop do svojih veščin 
in učnih metod, ki naj bi bile implementirane tudi v poučevanje rednih šol. 
Nudijo naj jim vsestransko podporo ter svetujejo pri izboljšavah učnega 
programa in ocenjevanj. Omenjeni so tudi ukrepi v smislu usposabljanja 
učiteljev, za katere naj specializirane ustanove organizirajo dodatna 
izobraževanja, jih usposabljajo ter z njimi redno in kontinuirano sodelujejo. 
Pomembno je, da sodelovanje hkrati poteka tudi z družino (Šelih, 2013). 

• Priporočilo R(92)6 (1992), sprejeto s strani Odbora ministrov Sveta Evrope, v 
svojem 5. poglavju spodbuja inkluzijo otrok s posebnimi potrebami in njihovih 
vrstnikov brez posebnih potreb, pri čemer naj se v okviru zmožnosti skupaj 
šolajo v svojem okolju. Otrokom s posebnimi potrebami pa okolje (šole, 
specializirani centri, ipd.) hkrati zagotovi potrebno vzgojo, pomoč in podporo 
(Šelih, 2013). 

• Salamanška izjava (1994) pravi, da ima vsak otrok temeljno pravico do 
izobraževanja ter možnost doseči in vzdrževati sprejemljiv nivo učenja. Vsak 
otrok ima svoje lastne značilnosti, interese, zmožnosti in učne potrebe. 
Uveljavljati se začne pojem inkluzije, preko katerega države sprejmejo novo 
politiko in terminologijo (Vislie, 2003). Vzgojno-izobraževalni sistem naj bi 
bil načrtovan in vzgojno-izobraževalni sistemi implementirani tako, da 
upoštevajo široko raznolikost teh značilnost in potreb ter spodbujajo in 
razvijajo bogatejše izobraževalno okolje. Vsi otroci, še posebej pa tisti s 
posebnimi potrebami, morajo imeti dostop do rednih šol, katere naj bi bile 
pedagoško usmerjene k otroku ter bile sposobne nuditi podporo v skladu s 
potrebami učenca (UNESCO, 1994, v Mitchell, 2005). Šole s takšno 
vključevalno naravnanostjo predstavljajo najuspešnejši način boja proti 
diskriminaciji in ustvarjajo prijetne skupnosti. V podporo in izboljšanje 
izobraževanja naj bi v proračun namenili tudi več finančnih sredstev. A zakon 
dopušča, da v redne šole ne sprejmejo vseh otrok, če za to obstajajo 
opravičljivi razlogi (Schmidt, 2001; Šelih, 2013). 

• Konvencija o otrokovih pravicah (1997, KOP) v svojem 2. členu zavezuje 
države pogodbenice k spoštovanju in zagotavljanju pravice določene s to 
konvencijo vsakemu otroku brez razlikovanja,. V 23. členu je tudi zapisano, da 
ima duševno ali telesno prizadet otrok prav tako pravico do primerne izobrazbe 
oziroma usposabljanja. V 28. in 29. členu se še bolj poudari pravica do 
izobraževanja na podlagi enakih možnosti za vse; usmerjena je k razvoju 
osebnosti ter razvoju aktivnosti in odgovornosti v odrasli dobi (Lesar, 2007; 
Šelih, 2013). 

• Konvencija o pravicah invalidov (2007, KPI) v svojem 24. členu opredeljuje 
pravico do izobraževanja kot nediskriminatornega, vseživljenjskega 
izobraževanja, ki osebam z invalidnostjo omogoči poln razvoj vse od razvoja 
njihovega dostojanstva, osebnosti in drugih sposobnosti do omogočanja 
učinkovitega sodelovanja v družbi. Otroku priznava pravico do posebne skrbi 
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in spodbuja ustrezno pomoč. Samo šolanje naj vključuje potrebne prilagoditve 
na vseh nivojih (širše okolje, neposredno okolje in individualne prilagoditve), 
omogoča optimalen razvoj za popolno vključenost ter usposabljanje 
strokovnjakov in osebja (Kobal Grum in Kobal, 2009; Šelih, 2013). 

Navedeni dokumenti so za države, ki so jih sprejele, lahko obvezni ali pa neobvezni. Obvezne 
dokumente, med katere spadajo konvencije, morajo države implementirati v svojo politiko in 
zakonodajo, jih nujno izvajati in skrbno nadzorovati. Dokumenti resolucij, deklaracij, izjav in 
priporočil imajo sicer visoko vrednost in postavljajo močna merila v mednarodnih standardih, 
vendar pa so neobvezni (Šelih, 2013). V vseh dokumentih je navedena pravica do 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v rednem in bližnjem šolskem okolju z namenom 
preprečevanja diskriminacije, saj je poudarek na dejstvu, da so tudi ti otroci človeška bitja z 
vsemi pravicami in dolžnostmi, prav tako kot tudi vsi ostali člani družbe. 

V intervjuju, ki ga je izvedla K. Anžič (2010, str. 55) M. Kavkler pravi, da »za upoštevanje 
temeljnih pravic ni dovolj le uvajanje inkluzije, temveč tudi ureditev zakonov in podzakonov, 
[…] zapis vrednot in način njihovega uresničevanja, da se lahko uresničujejo«. Veliko držav 
je predanih inkluzivni vzgoji in izobraževanju, kar se vidi v njihovi politiki in zakonodaji, pa 
vendar tega v praksi ni. Razlogi za razkorak med politiko in prakso na tem področju vsebujejo 
ovire, kot so societalne vrednote in prepričanja, ekonomski dejavniki, neobstoj ukrepov (ki bi 
zagotavljali skladnost s politiko), porazdeljenost odgovornosti v vzgoji in izobraževanju, 
konservativna prepričanja med učitelji in drugimi strokovnimi delavci ter pomanjkanje 
spretnosti in izobraževanja učiteljev, rigidnost kurikula in ocenjevalnega sistema, veliki 
razredi, odpor staršev, šibke demokratične ustanove, pomanjkanje vzgojno-izobraževalne 
infrastrukture (še posebej v podeželskih in odročnih pokrajinah), odpor sektorja specialne 
vzgoje in izobraževanja (še posebej posebnih šol), uveljavljanje inkluzije od zgoraj-navzdol 
brez primerne priprave šol in skupnosti ter pomanjkanje evalvacije inkluzije (Mitchell, 2005). 

Inkluzivno politiko in zakonodajo spremeniti v realnost je odgovornost državnih vladnih 
organov. Mitler (b.d., v Mitchell, 2005) nakaže, da vsaka vlada neizogibno interpretira 
internacionalne postavke v okviru lastne zgodovine, tradicij, vrednot in struktur celo do točke, 
kjer lahko originalna politika postane neprepoznavna. Temu primerno se pojavlja tudi zelo 
različna terminologija za osebe s posebnimi potrebami, ki se je z leti veliko spreminjala. Tudi 
kadar so bile iste besede le prevedene, so bile prilagojene situaciji dotične države. 
Terminologija variira tudi med stroko znotraj države, izrazito na področjih psihologije, 
medicine in šolstva, iz česar izhaja, da je točen pomen besed včasih nejasen tudi 
strokovnjakom (Kataoka, 2005). Kljub temu je še vedno veliko lažje formulirati nove 
vzgojno-izobraževalne predpostavke, kot pa jih izvajati. Hkrati je med obema pogosto 
časovna razlika (Emanuelsson, b.d., v Mitchell, 2005). Nedoslednost se pojavlja tudi med 
izidi, kakršnih si želijo praktiki in politiki, ter izidi, ki so dejansko proizvedeni s strani 
učencev. Pri načrtovanju sprememb imajo tako večji vpliv želje strokovnjakov, kot pa 
konkretna evalvacija dejanskih rezultatov (Artiles in Dyson, b.d., v Mitchell, 2005). 

Inkluzija tako vpliva na različne vidike družbe: njeno gospodarstvo in učinkovitost. Če 
hočemo doseči učinkovitost, je nujno potrebno, da pri oblikovanju zakonodaje sodelujejo vsi 



22 
 

predstavniki družbe. S tem se lahko izognemo nedoslednemu izvajanju inkluzivne zakonodaje 
v praksi. Ob sodelovanju vseh postavimo bolj poenoteno razumevanje inkluzije in povečamo 
voljo pri evalvaciji lastnega dela. Ustvarjanje nove zakonodaje o inkluziji temelji na sprejetih 
globalnih dokumentih, ki postavljajo osnovne postavke inkluzivnega delovanja. Sčasoma se je 
vse od Resolucije o vključevanju invalidnih otrok in mladostnikov v splošne vzgojno-
izobraževalne sisteme do Konvencije o pravicah invalidov inkluzija oblikovala in določala 
konkretnejše načine vključevanja otrok s posebnimi potrebami v šole in družbo. V vseh 
dokumentih sta glavni vodili enakopravnost in pravičnost vseh ljudi, ki naj imajo enake 
možnosti pri vključevanju ne glede na njihove individualne značilnosti. 

1.7. KRATEK POVZETEK POGLAVJA 
 

Kultura ima močan vpliv na vsakega posameznika. Odraža se v načinu njegovega mišljenja, 
prepričanj, stališč in dejanj. Kultura države, v kateri so se rodili, t. i. nacionalna kultura, 
povezuje posameznike v nekih skupnih običajih, ustvarjanju, moralnem presojanju, skupnih 
vrednotah in odločitvah, za katere menimo, da se je zanje vredno zavzemati. Slednje pa poleg 
dejavnikov, kot so ekonomija države, modernizacija, demokracija, globalizacija idr., vpliva na 
ureditev naše državne zakonodaje in prav tako šolstva. Nacionalna kultura je stabilna in se 
počasi spreminja: tako se tudi šolski sistem počasneje preoblikuje v inkluzivnega. Zanj je 
pomembno, da razvijamo inkluzivne vrednote v kulturi, saj slednje pripomorejo k 
zmanjševanju diskriminacije in podpirajo sprejemanje oseb s posebnimi potrebami v družbi.  

Vsaka država ima svojo nacionalno kulturo, ki se manj razlikuje od sosednjih držav in bolj od 
držav, ki so oddaljene. Če želimo države med seboj primerjati, si lahko pomagamo s 
Hofstedejevimi dimenzijami kulture, ki nam predstavijo širše in posplošeno delovanje naroda. 
Primerjamo lahko, v kolikšni meri sprejemajo neenakost, načrtujejo prihodnost, vztrajajo pri 
tradicijah, nadzorujejo svoje vedenje ter spodbujajo odnose in povezanost skupin. 

Zaradi razlik med različnimi državami mora vsaka izbrati inkluzivni model, ki bi deloval v 
njihovih šolah. Pred implementacijo morajo tako premisliti o svojih značilnostih: ekonomskih 
kulturnih in zgodovinskih. Inkluzivni model morajo temu prilagoditi. Celoten narod mora biti 
inkluzivno naravnan, da lahko sprejema inkluzivne odločitve. To pomeni, da ima vsakdo 
pravico do sodelovanja pri političnih in zakonodajnih odločitvah, kar pa posledično povzroča 
občutek lastništva nad zakoni, poveča motivacijo za njihovo izvajanje in tako zmanjšuje 
razkorak med politiko in prakso. 

Vsak inkluzivni model mora v osnovi vsem otrokom zagotoviti pravico in dostop do rednih 
šol in do optimalnega udejstvovanja v družbi. Vključevati mora primerno pomoč in podporo 
za dosego njihove vključitve. Pomoč in podpora naj temeljita na posameznikovih posebnih 
potrebah. Hkrati je potrebno prilagoditi celoten šolski sistem, ki načrtuje kurikulum, ki je 
primeren vsem učencem; biti mora multinivojski in razvojno primeren. Šolski sistem z 
vključevanjem otrok s posebnimi potrebami razvija socialno področje, skrbne odnose in 
sprejemanje raznolikosti na območju šole  in tudi v svojem socialnem okolju. 
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2. SLOVENIJA 
 

Vsaka država ima svojo identiteto in vrednote, ki pripomorejo k večjemu razumevanju države 
in družbe nasploh. Pri tem si lahko pomagamo tudi z že omenjenimi Hofstejevimi 
dimenzijami kulture, ki sicer bolj posplošeno, vendar dovolj podrobno določajo naše 
načrtovanje, odločanje, spremembe in delovanje v okviru nacionalne kulture. Pripomorejo k 
večjemu razumevanju sprememb na področju vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi 
potrebami ter odločanju in nadzorovanju zakonodaje na tem področju. Politika in zakonodaja 
se v letih močno spreminjata, k čemur pripomorejo vplivi drugih držav in tudi lastne 
evalvacije učinkovitosti sprejetih zakonov. Hkrati se počasi preoblikuje tudi naš odnos, 
stališča in dojemanje otrok s posebnimi potrebami. 

2.1. SLOVENSKA KULTURA 
 

Slovenski etnični opis temelji bolj na religiji kakor na jeziku ali rasi (Akova in Ünal, 2015), 
vendar se nacionalna identiteta kljub temu bolj opira na jezikovne, kulturne in naravne prvine, 
v zadnjem času pa tudi športne, politične in vojaške (Musek, b.d.). Jezikovna avtonomija igra 
veliko vlogo zaradi majhnosti države, saj se počutimo ogrožene, majhne in krhke ter se 
opiramo na Evropo, ki igra vlogo 'ščita' (Deželan, 2013). 

Smo blizu meje postmaterialistične usmerjenosti in racionalnosti, kar pomeni, da so 
pomembnejše materialne in manj človeške vrednote. Prav tako smo bolj nagnjeni k skrbi zase 
kot za človeštvo, pripravljeni smo pomagati, a le do neke meje. Naša skrb za starejše je pod 
povprečjem v primerjavi z drugimi državami (Gaber in Tašner, 2006). Dobro se zavedamo, 
kaj je prav in kaj narobe, vendar se to ne odraža v naših dejanjih. Po mnenju tujih držav 
sodimo med dovolj sposobne, izobražene in kultivirane narode. Po mnenju Muska (b.d.) smo 
tudi precej storilnostno naravnani, čeprav še ne ustvarjalno produktivni, kar se kaže tudi v 
našem sprejemanju in poveličevanju tujih idej raje kot lastnih, da bi pridobili priznanja s 
strani zahodnih držav (Problematika Slovencev, 2013). Kljub storilnostni naravnanosti in 
delavnosti pa smo vseeno povprečni v sposobnostih in inteligentnosti. Smo introvertiran, 
individualističen narod, ki je visoko na lestvicah agresivnosti, težnje po dominiranju in 
neodvisnosti (Musek, b.d.). Med vrednotami so najpomembnejše varnost, zdravje in okolje, 
poleg tega pa tudi poštenost, delavnost ter družinske in socialne vrednote. Vzgoja in 
izobraževanje sta šele na 9. mestu (Musek, b.d.; OECD, 2016b). 

Po Hofstedejevih dimenzijah kulture smo bili Slovenci leta 1991 ocenjeni s široko distanco 
moči (71) (Hofstede, 2001; Hofstede Centre, b.d.), ki pa je z leti začela upadati, kar nakazuje 
na zmanjšanje sprejemanja socialnih neenakosti in večjo potrebo po posameznikovi socialni 
samostojnosti (Podrug, Pavicic in Bratić, 2006). 

V letih se je obdržala visoka dimenzija preprečevanja negotovosti (88), kar bi lahko pripisali 
zapuščini komunističnega režima. Predstavlja nestrpnost do neznanega in drugačnega, 
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tradicionalizem in celo ksenofobijo (Podrug, Pavicic in Bratić, 2006). Državna organizacija je 
v tem primeru birokratska, v misli članov je impliciran piramidni model (Hofstede, 2001). 

Leta 1991 smo bili ocenjeni kot kolektivistična družba (27) (Hofstede, 2001; Hofstede Centre, 
b.d.), vendar pa se je v nadaljnjih letih pomembno okrepil individualizem (60), v katerem je 
povezava med posameznikom ter organizacijo preračunljiva tako s strani organizacije kot tudi 
posameznika (Hofstede, 2001). Naše vedenje usmerja notranji pritisk, ki se kaže v občutku 
krivde (Podrug, Pavicic in Bratić, 2006). 

Včasih smo bili bolj 'ženski' narod (19); osredotočeni smo bili na 'delo za življenje', kjer so si 
ljudje prizadevali za soglasja in cenili enakost, solidarnost ter kvaliteto v svojih delovnih 
življenjih. Konflikti so se reševali s pogajanji in kompromisi, cenjene so bile spodbude, kot so 
prosti čas in fleksibilnost ter dobro počutje. Socialni status ni bil razviden, tudi moške in 
ženske vloge niso bile ločene, temveč so se prekrivale (Hofstede, 2001; Hofstede Centre, b.d). 
V sedanjosti smo označeni že bolj kot 'moška' država (87), kjer bolj prevladujejo 'moške' 
vrednote, kot so asertivnost, tekmovalnost, uspeh, priznanje, dosežki in izzivi. Manj 
pomembni je sodelovanje, kvaliteta življenja in skrb za druge. Velik pomen imajo tradicija, 
konzervativnost in religija, kar so osnovne določitve 'moške' družbe (Podrug, Pavicic in 
Bratić, 2006). 

Na področju dolgoročne oziroma kratkoročne usmerjenosti smo neopredeljeni (49), prav tako 
pri popuščanju in omejevanju (48) (Hofstede, 2001; Hofstede Centre, b.d.). 

Kljub temu da se Slovenija zaradi majhnosti počuti ogroženo, se borimo za večjo avtonomijo 
in prepoznavnost v svetu. Naši vrlini sta trud in delovna storilnost, vendar le do neke meje. 
Bolj kakor uveljavitev s pomočjo svojih lastnih idej sprejemamo tuje in jih sprejmemo za 
idealen vzor. Pod njihovim vplivom tako sedaj manj sprejemamo socialne neenakosti, vendar 
še vedno globoko v sebi slabše toleriramo drugačnost. V prehodu od kolektivistične družbe do 
individualistične so se okrepile tudi bolj 'moške' vrline, postali smo tekmovalni pri doseganju 
uspeha in priznanja – tako znotraj naše države kot tudi navzven v tekmovanju z drugimi 
državami. 

2.2. SLOVENSKA POLITIKA IN ZAKONODAJA 
 

V Sloveniji že več kot sto sedemdeset let vzgajamo in izobražujemo otroke s posebnimi 
potrebami v različnih ustanovah. In tako kot v vseh evropskih državah je tudi pri nas 
izobraževanje strogo urejeno z zakonskimi predpisi, ki določajo izvajanje in razvoj 
inkluzivnega izobraževanja. Vplivajo na dodelitev sredstev, šolsko okolje, njihovo 
konceptualno usmeritev in izobraževanje strokovnjakov (EASPD, 2011). Od drugih držav pa 
se razlikujemo glede na stil odločanja o novi zakonodaji in nadzoru nad sprejetimi zakoni. 

Leta 1958 smo sprejeli Splošni zakon o šolstvu, v katerem je določeno, da imajo vsi 
državljani enake pravice do vzgoje in izobraževanja. Uveden je bil enoten šolski sistem, pri 
čemer so se otroci in mladostniki s posebnimi potrebami šolali v posebnih šolah vzporedno z 
vrstniki brez posebnih potreb. Deset let kasneje pa je Zakon o usposabljanju otrok in 
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mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju nadomestil prejšnji zakon in 
osnoval sodobno specialno pedagoško obravnavo otrok v Sloveniji (Ivanec, 2013; Košir, 
Bužan, Hafnar, Lipec Stopar, Macedoni Lukšič, Magajna in Rovšek, 2011). V njem so se 
otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju po medicinskih kriterijih opredelili v 
kategorije duševno prizadetih, slušno prizadetih, otrok in mladostnikov z govornimi 
motnjami, slepih, slabovidnih, telesno prizadetih, dolgotrajno bolnih, otrok in mladostnikov 
na okrevanju, vedenjsko in osebnostno motenih ter otrok in mladostnikov s kombiniranimi 
motnjami. V prihodnjih letih se je pojavilo še nekaj podobnih zakonov (npr. Zakon o 
izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju, 1976), ki pa niso prinesli večjih sprememb na področju definiranja otrok 
s posebnimi potrebami, temveč so se bolj osredotočali na kakovost in vsebino njihovega 
izobraževanja. Kljub temu se v naši zakonodaji za osebe s posebnimi potrebami še vedno 
pojavlja več različnih tèrminov za osebe s posebnimi potrebami, ki jih je potrebno poenotiti, 
saj vplivajo na različne interpretacije tèrmina in posledično na načine izvajanje inkluzije 
(Ivanec, 2013; Rutar idr., 2010).  

Leta 2000 smo sprejeli Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki je nadomestil 
proces kategorizacije in je otroke usmerjal v primerne programe ter določil načine in oblike 
izvajanja vzgoje in izobraževanja. Vendar moramo tudi tu otroke ločiti v različne kategorije, 
če jih želimo usmeriti. Ta zakon prav tako ne prinaša popolne integracije otrok v redne šole, 
saj se ta ni izkazala za ustrezno (Jošt, 2010), kar je še posebej razvidno na primeru učencev z 
motnjami v duševnem razvoju ali otrocih z motnjo avtističnega spektra, ki ne dosegajo 
minimalnih standardov rednih osnovnih šol ali pa se ne uspejo vključiti vanje in potrebujejo 
specialno obravnavo (Rovšek, 2006). Tako se lahko osnovnošolski otroci s posebnimi 
potrebami v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok vključujejo v šest različnih programov 
vzgoje in izobraževanja poleg rednega (Opara, 2005). Program redne osnovne šole ter 
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki se izvajata v rednih 
osnovnih šolah, ter nekateri prilagojeni programi, ki se izvajajo v specialnih ustanovah, imajo 
enakovreden izobrazbeni standard. Če otroci doživljajo večje težave, se lahko usmerijo v 
prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, otroci z nižjimi sposobnostmi pa v 
posebne programe vzgoje in izobraževanja ali vzgojne programe. Pri tem pridobijo možnost 
prilagoditev izobrazbenih standardov, zagotovitev potrebnih materialnih prilagoditev in 
fizične pomoči ter prejemanje dodatne strokovne pomoči. Država pa ob tem ni pripravila 
ustreznega načrta in ukrepov za izvajanje zakonskih določil v praksi. Med drugim tudi ni 
zagotovila izvajanja določenih programov v rednih osnovnih šolah (npr. prilagojenega 
programa z nižjim izobrazbenih standardom). Prav tako Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami ne navaja kriterijev in meril za preusmerjanje, temveč prepušča 
Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami prosto presojo usmeritve otroka v 
program. V Zakonu o osnovni šoli je navedenih 10 skupin otrok s posebnimi potrebami, 
katerim, z izjemo učencev z učnimi težavami in nadarjenostjo, Zakon o usmerjanju določi 
ustrezen program. Tako se usmerjajo otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 
slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 
otroci s čustvenimi ali vedenjskimi težavami, dolgotrajno bolni in otroci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja. S takšnim poimenovanjem se sicer obdrži tradicionalno 
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opredeljevanje po medicinskem modelu, ki pa se uravnoteži s socialnim skozi uvedbo 
individualiziranih programov, v katerih se opredeli potrebe otroka, prilagoditve šolskega 
okolja in ciljev (Košir, idr., 2011; Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011; 
Šelih, 2013). 

V okviru raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije (med letoma 2001 in 2006) se 
je oblikoval tudi slovenski predlog modela inkluzivne šole, v katerem je izpostavljeno, da 
mora biti učenec na prvem mestu z zagotovitvijo učnih, socialnih in emocionalnih spodbud. 
Slednje razvijajo njegove potenciale in mu pomagajo doseči optimalno učno in osebnostno 
rast, za kar poskrbi dodatno strokovno izobražen učitelj s svojo občutljivostjo na posebnosti 
učenca, tim strokovnjakov, ki sodeluje s starši, in mreža pomoči različnih ustanov, ki 
svetujejo in nudijo strokovno pomoč. Ob poudarjanju socializacije mora šola nuditi učencem s 
posebnimi potrebami in učnimi težavami vključevanje v vse šolske dejavnosti ter jim ob tem 
nuditi ustrezne prilagoditve in pomoč (Lesar, 2007). 

Leta 2007 smo sprejeli in leta 2008 ratificirali Konvencijo o pravicah invalidov, ki najbolj 
natančno določa izvajanje inkluzivne vzgoje in izobraževanja. Po raziskavi EASPD (2011) 
slovenski strokovnjaki ocenjujejo, da se je na področju inkluzivnega izobraževanja 
zakonodaja v večinski meri spremenila v pozitivni smeri, čeprav se na splošno v Evropi 
številni učenci s posebnimi potrebami še vedno težje vpišejo v redne osnovne šole kakor 
njihovi vrstniki brez posebnih potreb in nimajo dodeljenih ustreznih sredstev, ki bi podpirala 
inkluzivno izobraževanje. Konvencija sprejema počasnejši razvoj ter napredek inkluzivne 
vzgoje in izobraževanja, saj mora zakonodaja s tega področja pogosto premostiti stara 
prepričanja in tradicije ali pa jo ovirajo finančna sredstva. Kljub pozitivnim spremembam pa 
inkluzivno izobraževanje v večini držav še nima visoke prioritete in delež segregiranih otrok 
ostaja višji kot v pričakovanjih Konvencije. Slovenski strokovnjaki prakso v inkluzivnem 
izobraževanju v praksi ocenjujejo tako pozitivno kot tudi negativno, saj se kljub večjemu 
vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole ne zmanjšuje število otrok, 
vključenih v segregirane oblike vzgoje in izobraževanja. 

Leta 2011 je izšla tudi nova Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, ki 
prinaša rešitve na področju inkluzije, kot so referenčna šola ter podporni in strokovni centri 
(Šelih, 2013). Doprinese tudi k strožjemu upoštevanju demokratičnih načel v vzgoji in 
izobraževanju ter dojema otroke s posebnimi potrebami kot enakopravne ostalim z 
zagotovitvijo kakovostnega šolanja. Slednje pa doprinese k bolj tolerantni družbi (Anžič, 
2010). V Beli knjigi so navedena načela, na katerih temelji vzgoja in izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami. Med njimi načeli inkluzivne vzgoje in izobraževanja ter organizacije 
vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja obvezujeta državo k zagotovitvi pogojev za 
vključevanje otrok s posebnimi potrebami v okoliške redne osnovne šole, v katerih se izvaja 
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, poleg programa pa jim je 
zagotovljena tudi pomoč ustreznih strokovnih delavcev, prostorski in tehnični pogoji ter 
prilagoditev vseh dejavnosti šole (Košir, idr., 2011). 

Pri nas je v smislu preference in efektivnosti najpomembnejši participativni stil odločanja, na 
drugem mestu pa sta konzultativni in psevdo-participativni stil (Podrug, Pavicic in Bratić, 
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2006). Na takšen način pri nas sprejema zakone državni zbor, pred sprejetjem pa vsak zakon 
preide čez več faz. Postopek se začne s predlogom, ki ga lahko oblikuje vlada, poslanci, 
državni svet ali vsaj pet tisoč volivcev. Predlog zakona mora med drugim obvezno vsebovati 
oceno stanja, namen in razloge za sprejem zakona, cilje in rešitve predloga zakona, oceno 
finančnih posledic, prikaz ureditve v najmanj treh drugih sistemih držav članic Evropske 
Unije ter druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona. Sledijo tri obravnave, pri čemer je 
prva namenjena seznanitvi s predlogom zakona, druga obravnava kasneje vključi razpravo in 
glasovanje o členih ali delih predloga, prav tako pa podaja možnost sprememb in dopolnitev 
predloga zakona. Na tretji obravnavi se z glasovanjem in razglasitvijo zakona oziroma drugo 
vrsto zaključka, zakonodajni postopek zaključi (Zakonodajni postopek, b.d.). Opisani 
postopek je ob manjšem številu faz, skozi katere preide, temu primerno časovno krajši, kar se 
kaže tudi pri sprejetju Konvencije o pravicah invalidov. Slovenija je namreč v marcu leta 
2007 Konvencijo podpisala in jo ratificirala aprila leta 2008. Nadzor nad njo še vedno ni 
konkretno vzpostavljen, toda prevladuje splošno mnenje, da se določila Konvencije izvajajo 
solidno (Kdo nadzira uresničevanje Konvencije o pravicah invalidov?, 2011). Same osebe s 
posebnimi potrebami pa menijo, da je skrb države za njihove potrebe pri določenih 
primanjkljajih delno ustrezna, pri drugih pa večinoma neustrezna. Veliko šol (manj kot 20 %) 
še vedno nima urejenega dostopa za otroke z gibalno oviranostjo in kljub temu, da je mnogo 
odvisno od vodstva šole, se odgovornost prelaga na izvajalce del, ki pa se za gradnjo dvigal 
pogosto ne odločijo. Tudi v novo grajenih šolah dostopnost ni zagotovljena ali pa je 
zagotovljena le na delu šole. Zakonodaja na tem področju je ocenjena kot ohlapna in 
dovoljuje veliko različnih interpretacij. Težava se pojavlja tudi pri finančnih omejitvah, ki ne 
pripomorejo k zmanjševanju fizičnih ovir. Otroci z gibalno oviranostjo naj bi imeli v 
zakonodaji pravico do pridobitve asistenta, vendar tudi to v praksi pogosto ni upoštevano. 
Prav tako ni zagotovljenih učilnic primerne velikosti za učne potrebe učencev; dostop do 
podporne tehnologije je odvisen od vodstva šole, podpore lokalne skupnosti in staršev. Osebe 
z motnjami v razvoju prav tako pogosto niso vključene v družbo, saj so zaradi dualnega 
sistema izobraževanja velikokrat še vedno segregirane; upoštevane so le pravice iz 
Konvencije o pravicah otrok, ne pa tudi pravice iz Konvencije o pravicah invalidov (EASPD, 
2012b; Smolej, Marčič, Boljka, Kobal Tomc in Nagode, 2011; Šelih, 2013). 

Kljub sprejetju različnih konvencij, pa se v Sloveniji še vedno pojavlja nedoslednost med 
zakonodajo in prakso. Otrokom s posebnimi potrebami in učnimi težavami ni zagotovljeno 
sistematično zgodnje diagnosticiranje in posledično tudi niso zagotovljene enake priložnosti 
za razvoj njihovih sposobnosti ter vseživljenjsko učenje. V šolstvu ni implementiranih 
potrebnih raznolikih programov, kot je na primer prilagojeni program z nižjim izobrazbenim 
standardom, ki bi ustrezal določenim skupinam otrok s posebnimi potrebami in učnimi 
težavami. Namesto slednjega so določeni le minimalni standardi znanja v okviru rednega 
izobraževanja, ki pa ne vključujejo posebnih potreb vseh otrok s posebnimi potrebami in 
učnimi težavami in posledično tudi ne vseh potrebnih prilagoditev. Sama kvaliteta inkluzivne 
vzgoje in izobraževanja, ki so je deležni ti otroci, je odvisna od pomoči lokalnih skupin, ki 
skrbijo za finančna sredstva, učne pripomočke, idr. Tako Slovenija po oceni Barometra za 
oceno inkluzivne vzgoje in izobraževanja slabo in prepočasi uresničuje zahteve inkluzivne 
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vzgoje in izobraževanja v praksi, kljub temu da je pravna podlaga za inkluzijo sicer pretežno 
spodbudna (EASPD, 2012a; EASPD, 2012b),.  

Razkorak med politiko, zakonodajo in prakso preverja tudi Ballov model, ki vsebuje 3 
interaktivne kontekste: 

• Vpliv politike pravi, da na odločanje o zakonodaji vplivajo vsi udeleženi, vse od 
vlade, predstavnikov Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in strokovnih združenj do 
posameznikov. Na šolske reforme, še posebej tiste, ki so usmerjene v vzgojo in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami, močno vplivajo 
različni gospodarski in drugi dejavniki ter tudi dojemanje problema s strani 
posameznikov in strokovnjakov, ki imajo večji socialni vpliv (Tikondwe 
Kamchedzera, 2011). Nekateri izmed strokovnjakov imajo lahko šibko znanje o 
kompleksnosti in nevrobiološkem ozadju otrok s posebnimi potrebami in učnimi 
težavami, tako da težave dojemajo bolj kot prehodne in nudijo pomoč le v otroštvu. 
Slednje podpira tudi strah, da bi za obširnejšo pomoč tem otrokom bilo potrebno 
močno povišanje finančnih sredstev. Ne zavedajo se, da bi se z dodatnimi finančnimi 
investicijami otroci kasneje v življenju lažje vključili v socialno okolje in trg dela ter 
tako z obrestmi vrnili zgodnje investicije (Jereb, 2011). 

• Načrtovanje in sprejemanje zakonodaje je nujno posledica kompromisov med 
različnimi nivoji pri sprejemanju zakonodaje, vse od prvih zasnov udeležencev do 
pregledovanja in sprejemanja zakonov v parlamentu (Ball, 1994). Na področju otrok s 
posebnimi potrebami in učnimi težavami je zakonodaja odvisna od motivacije najbolj 
vplivnih pri implementaciji in percepciji inkluzije ter konceptov in izbire paradigme, 
ki vpliva na politiko in pravice otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami 
(Tikondwe Kamchedzera, 2011). 

• V praksi implementacija sprejete inkluzivne politike in zakonodaje vključuje učitelje, 
ravnatelje in druge strokovne delavce, redko pa tudi otroke in njihove starše. Tako 
imajo velik vpliv na uspešnost inkluzije v praksi prav dojemanje politike s strani 
strokovnjakov. Slednji jo interpretirajo v skladu s svojimi lastnimi pogledi, 
prepričanji, izkušnjami, vrednotami, znanjem, itn. (Kavkler, Košak Babuder in 
Magajna, 2015). 

Kljub temu, da smo v Sloveniji sprejeli veliko različnih dokumentov, pa nas na tem področju 
čaka še kar nekaj dela. Od začetnih stopenj, kjer je v zakonodaji bila navedena le 
enakopravnost vseh članov družbe in pravica do rednega šolanja, se kasneje pojavijo zahteve 
po bolj specializiranih oblikah dela z otroki, ki so usmerjeni v različne programe tudi znotraj 
okoliških rednih osnovnih šol. Vendar raznoliki zakoni še vedno niso poenoteni, saj so 
sprejeti prehitro, da bi lahko bilo njihove posledice dobro premišljene na vseh področjih, ki 
jih bo zakon zadeval. Tako je izid marsikdaj drugačen od pričakovanega, saj država in šole ne 
morejo ali pa se ne odločijo zagotoviti vseh potrebnih prilagoditev za optimalno vključenost 
otrok s posebnimi potrebami. 
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2.3. SLOVENSKO ŠOLSTVO 
 

V Sloveniji je že vrsto let vzpostavljen sistem šolanja vseh otrok, ki ga upravljajo različne 
ustanove. Sistem pa se z leti počasi spreminja ob načrtovanju novih strategij dela za 
vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redno šolstvo. Spremembe se načrtujejo skozi 
evalvacijo, ki temelji tudi na nacionalnih in mednarodnih preverjanjih znanja, saj slednje z 
različnimi dodatnimi vprašalniki preverjajo tudi učinkovitost poučevanja v povezavi z 
izkazanim znanjem učencev. 

Slovenska populacija lahko pričakuje 18,3 leta izobraževanja med 5. in 39. letom, medtem ko 
je med državami, ki so članice OECD, povprečje 17,5 let (European Union, 2015). Osnovno 
oziroma obvezno izobraževanje je združeno v enotno strukturo, ki jo imenujemo osnovna 
šola. Učenci jo obiskujejo med 6. in 15. letom, običajno v svojem okolišu, po želji staršev pa 
tudi drugje, če se izbrana šola s tem strinja. Kar 97,6 % učencev se šola v javnih šolah (v 
članicah OECD je povprečje 81,7 %), stopnja ponavljanja razreda je nizka, stopnja opustitve 
šolanja pa celo med najnižjimi v Evropski uniji. V osnovni šoli imajo učenci na leto približno 
627 ur pouka, kar je več kot 100 ur manj kakor povprečje drugih članic OECD (772 ur 
pouka). Razredi v rednih osnovnih šolah so manjši in vsebujejo v povprečju 19 učencev, 
medtem ko jih imajo ostale članice OECD v povprečju 21. Poleg vrtcev so tudi osnovne šole 
obvezane nuditi pedagoško, psihološko in socialno svetovanje ter karierno usmerjanje in tudi 
dodatne vzgojno-izobraževalne programe, kot so dodatni in dopolnilni pouk, jutranje in 
popoldansko varstvo, izbirni predmeti in druge izbirne vsebine (OECD, 2016a). 

Preverjanje dosežkov učencev in primerjava s preostalimi državami poteka v okviru 
mednarodnega programa PISE, v katerem sodelujejo srednje in izjemoma tudi osnovne šole, 
izbrane preko mednarodnega združenja. S pomočjo programa se iz izbranih šol sestavi vzorec 
dijakov, ki bodo v raziskavi sodelovali. V raziskavo PISA (Programme for International 
Student Assessment) so vključene vse ustanove, ki imajo vpisane 15-letnike, tako da imajo 
možnost sodelovanja tudi ustanove za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (Program 
mednarodne primerjave dosežkov učencev – PISA, 2012). Po zadnjih podatkih PISE iz leta 
2015 so 15-letni slovenski učenci napredovali v primerjavi s prejšnjimi testiranji. Bralno 
razumevanje se je tako od leta 2012 zvišalo za 11 točk in sedaj dosega nadpovprečnih 505 
točk v primerjavi s povprečjem držav članic OECD, ki dosega 493 točk. Prav tako se je 
zvišalo matematično znanje za 2 točki in dosega 510 točk, povprečje pa je 490. Upadlo je le 
naravoslovje, vendar le za 2 točki in sedaj dosega 513 točk, kar pa je še vedno nad 
povprečjem, ki dosega 493 točk (Results in Focus, 2016). V pregledu točk od leta 2006 naprej 
pa bi lahko rekli, da Slovenija ohranja stabilne rezultate, v katerih so razlike v točkah 
statistično nepomembne. Slovenija s takšnimi rezultati trenutno zaseda 13. mesto med vsemi 
sodelujočimi državami in 3. mesto med evropskimi državami (Rezultati PISA, 2016). Ob tem 
lahko upoštevamo tudi dejstvo, da so regionalne razlike v izobrazbi v Sloveniji med 
najmanjšimi v državah članicah OECD (OECD, 2016b). Kljub zadovoljivim dosežkom 
učencev pa vedno obstaja prostor za izboljšavo in doseganje kvalitetnejše vzgoje in 
izobraževanja (European Union, 2015). Izsledki PISE se lahko uporabijo tudi v ta namen, saj 
hkrati z dosežki učencev preverjajo kakovost izobraževanja v državah in prispevajo k 
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oblikovanju nacionalnih standardov znanja in nadaljnjemu razvoju šolskega sistema. 
Seznanjamo se lahko s pristopi drugih držav in oblikujemo pristope za izboljšanje nacionalne 
vzgojno-izobraževalne politike, učnih načrtov ter učnih praks v šoli (Pedagoški inštitut, 
2016). 

Drugi način mednarodnega preverjanja znanja je TIMSS (Trends in International 
Mathematics in Science) kot edina raziskava na svetu, ki povezuje šolsko znanje in značilnosti 
učiteljev, njihovega poučevanja in učnega okolja na šoli, s čimer omogoča presojo ustreznosti 
kurikula glede na doseganje nacionalnih standardov znanja. Poleg znanja matematike in 
naravoslovja preverja tudi podporo domačega okolja, sestavo šole in virov za pouk, skrb 
osnovnih šol za izobraževalni uspeh ter stopnjo nasilja v šolah. Kljub temu, da se med starši 
pojavljajo negativna stališča do učenja matematike in naravoslovja, je v Sloveniji izredno 
malo otrok, ki doma ne bi imeli podpore. Slednja pa močno doprinese boljšemu rezultatu, saj 
že razlika med veliko in srednjo podporo spremeni uspeh za več kot 40 točk. Četudi se v 
obdobju osnovnega šolanja uspeh med učenci, ki ne čutijo pomanjkanja virov, in tistimi, ki to 
občutijo, ne razlikuje, pa se ta razlika močno izrazi na koncu osnovne šole in v času srednjih 
šol, kjer se rezultati gibljejo v okviru približno 50 točk razlike. Slednje pomeni, da, čeprav se 
v nižjih razredih ne pojavlja veliko ovir v poučevanju, pomanjkanje virov za pouk sčasoma 
močno prispeva k nižjim dosežkom in posledično tudi k nižji izobrazbi ter vključevanju v 
družbo (npr. preko slabše zaposlitve). Tudi sami ravnatelji in starši ocenjujejo, da šole niso 
dovolj skrbne pri zagotavljanju izobraževalnega uspeha svojih učencev in zelo malo učiteljev 
sploh poroča o svojih težavah, med katerimi se lahko pojavlja tudi nasilje med učenci. Sicer 
več kot polovica učencev poroča, da nasilja ne doživlja, a ga preveliko število (približno 40 
%) učencev vseeno doživlja vsak mesec ali teden. Ti učenci dosegajo upad rezultatov za 30 
točk manj kot preostali učenci. (Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in 
naravoslovja, 2015; O TIMSS, 2015).  

2.4. NADZOR VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA 
 

Upravljanje vzgojno-izobraževalnega sistema je v večji meri deljeno med vlado in šolami, pri 
čemer je šolska politika določena s strani parlamenta in vlade. Občine same vzpostavijo redne 
osnovne šole. Za pripravo, evalvacijo in izvajanje predpisov je odgovorno Ministrstvo za 
šolstvo, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ). Za vzgojno-izobraževalne ustanove za otroke 
s posebnimi potrebami poskrbi vlada (OECD, 2016a). V šolah je povprečen nivo avtonomije z 
visoko stopnjo lokalne kontrole zaposlovanja in odpuščanja šolskih delavcev v primerjavi z 
ostalimi članicami OECD. Bodoči učitelji se lahko o otrocih s posebnimi potrebami in učnimi 
težavami delno izobrazijo že v svojem pet-letnem študiju, saj je prehod na inkluzivno 
paradigmo prinesel nov magistrski študijski program inkluzivne vzgoje ter vnos predmetov 
inkluzivne vzgoje in izobraževanja v vse pedagoške programe, kar pripomore k razvijanju 
ustreznih vrednot, stališč, veščin, sposobnosti, znanja in razumevanja. Slednje je pomembno, 
saj imajo kljub podpovprečni lokalni kontroli o kurikularnih odločitvah in ocenjevanju 
učencev, učitelji popolno avtonomijo pri sestavljanju nalog in izbiri ocenjevalnih metod, ki 
bodo najprimernejše za tistega, ki ga ocenjujejo. Učence ocenjujejo zlasti glede odločitev 
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ponavljanja ali napredovanja in nadzora šolskega napredka iz leta v leto. Prvi dve leti 
ocenjevanje poteka opisno, potem pa po ocenjevalni lestvici od 1 do 5 (OECD, 2016a; Opara, 
Barle Lakota, Globačnik, Kobal Grum, Košir, Macedoni Lukšič, idr., 2010). Na nacionalni 
ravni pregled napredka učencev poteka v okviru nacionalnega preverjanja znanja (v 
nadaljevanju NPZ), v katerem so obvezno udeleženi vsi učenci 9. razredov osnovnih šol (tudi 
tisti s posebnimi potrebami ali učnimi težavami). Preverjanje se sicer izvaja tudi v 6. razredu, 
vendar je za učence s posebnimi potrebami v specialnih ustanovah prostovoljno. Omenjeni 
učenci imajo pravico do prilagojenega izvajanja NPZ, kamor sodi individualno prilagojen 
preizkus znanja, uporaba osebnih pripomočkov in prilagojeni načini vrednotenja, pri čemer 
sam preizkus ostaja vsebinsko enak (Navodila za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v 
osnovni šoli, 2014). Kljub temu so učenci s posebnimi potrebami in učnimi težavami leta 
2015 na NPZ dosegli le med 65,4 % in 77,9 % točk svojih vrstnikov brez posebnih potreb. 
Med razlogi za slabši rezultat je, da na uspešno reševanje NPZ poleg socio-kulturnih 
dejavnikov močno vplivata tudi motivacija in domače naloge. Otroci s posebnimi potrebami 
in učnimi težavami imajo zaradi primanjkljajev pogosto nižjo motivacijo za šolsko delo in 
opravijo manj domačih nalog, saj zanje porabijo preveč časa (Nacionalno preverjanje znanja, 
2015; Žakelj in Grmek, 2010). Poleg napredka učencev se NPZ uporablja tudi z namenom 
evalviranja šol in vzgojno-izobraževalnega sistema na splošno. Preverja uspešnost vzgojno-
izobraževalnih praks, natančneje sedanjega inkluzivnega šolanja. V tretjem namenu se 
preverjanje še bolj osredotoči na same učne potrebe učencev. Ugotavlja, kakšno učno pomoč, 
podporo in poučevanje učenci potrebujejo. Ob upoštevanju ugotovitev lahko učitelji postavijo 
nove učne cilje, strategije in dejavnosti (Nacionalno preverjanje znanja učencev v Evropi, 
2010). 

Investicije v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v največji meri prihajajo iz javnih virov. V 
primeru osnovnih šol so te financirane s strani občine in državnih sredstev (OECD, 2016a). 
Slovenija v vzgojo in izobraževanje vloži približno toliko kot skandinavske dežele: v letu 
2013 je to znašalo 6,5 % bruto nacionalnega dohodka (v nadaljevanju BDP) več kakor v 
državah Evropske unije, ki je vložila približno 5 %, čeprav Slovenija po svojih podatkih 
ocenjuje vsoto na 5,5 % BDP (Javni izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji, 2015). V 
šolstvu so istega leta za plače porabili 74 % izdatkov in 12 % za naložbe. Osnovna šola sicer 
prejme največ denarja, vendar se proračun za šole niža (European Union, 2015). 

Evalvacija in ocenjevanje vzgojno-izobraževalnih ustanov vključuje notranje in zunanje 
evalvacije. Zunanja evalvacija poteka vsakih 5 let, kjer inšpektorji, poslani s strani 
Inšpektorata Republike Slovenije in MIZŠ, opravijo pregled šolske stavbe, dokumentov in z 
dovoljenjem vodstva šole prisostvujejo pri pouku z namenom zagotovitve implementacije 
šolske zakonodaje. Preverjajo tudi primernost porabe finančnih sredstev in kvaliteto vzgojno-
izobraževalnega dela; letne podatke javno objavijo. Inšpekcije so lahko tudi nenapovedane na 
prošnjo staršev, učencev ali zaposlenih. Od leta 2008 morajo šole opraviti tudi notranjo 
evalvacijo, ki vsebuje evalvacijo dosežkov učencev in nacionalnih preverjanj znanja. Znotraj 
šole prav tako opravijo oceno učiteljev; slednja je najbolj odvisna od strokovne sodbe vodstva 
šole. Evalvacijo svoje šole lahko na spletni strani (Assessment for/or Learning Analytical 
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Tool) primerjajo z nacionalnimi merili in na podlagi rezultatov načrtujejo šolske izboljšave 
(OECD, 2016a). 

2.5. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI 
POTREBAMI IN UČNIMI TEŽAVAMI 

 

Na področju vzgoje in izobraževanja je temeljna pravica vsakega otroka pravica do izobrazbe 
in možnost svobodne izbire kraja izobraževanja (Rutar idr., 2010). Ta pravica pripada tudi 
otrokom s posebnimi potrebami. Mednje spadajo otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi 
in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, 
dolgotrajno bolni, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in motnjami 
avtističnega spektra ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (Šoln Vrbinc, Švalj in Jakič 
Brezočnik, 2016). Kljub temu da je v šolstvu podprta enakopravnost vseh vključenih v vzgojo 
in izobraževanje, še vedno v preveliki meri poteka segregacija učencev s posebnimi potrebami 
od svojih sovrstnikov. 

Stališča stroke pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v ustrezne programe so razdeljena, 
kar se bolj izrazito kaže na področju vključevanja otrok z motnjo v duševnem razvoju, za 
katere menijo, da bi uspešneje delovali v specializiranih ustanovah in šolah (Šelih, 2013). V 
redne osnovne šole se najpogosteje vključujejo učenci s posebnimi potrebami in učnimi 
težavami, ki bi lahko uspeli s prilagoditvami in dodatno pomočjo. Med njih sodijo učenci s 
splošnimi učnimi težavami in primanjkljaji na posameznih področjih učenja, učenci s 
čustvenimi in vedenjskimi težavami, kadar slednjim niso pridružene dodatne motnje (npr. 
kognitivni primanjkljaji). Ob dodatnih motnjah so ti otroci vključeni v specialne ustanove. V 
redne osnovne šole se lahko vključijo tudi dolgotrajno bolni učenci, ki se med zdravljenjem 
udeležujejo bolnišnične šole. Vključeni so tudi učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, 
vendar le pri lažjih oblikah, sicer jih usmerijo v prilagojene programe oziroma zavode, kot je 
na primer Zavod za gluhe in naglušne. Učenci z gibalno oviranostjo so vključeni v primeru, če 
imajo dovolj kognitivnih sposobnosti za delovanje v redni osnovni šoli. Vsi navedeni otroci in 
drugi, ki se vključijo v redne osnovne šole, morajo dosegati njene standarde, starši pa morajo 
doma sami zagotoviti primerno poučevanje in učenje (Slovenia – Special needs education 
within the education system, b.d.). 

Otroke s posebnimi potrebami in učnimi težavami usmerja v ustanove Komisija za usmerjanje 
otrok s posebnimi potrebami. Sam postopek usmerjanja je predolg, komisija pa v tem času 
vseeno izve premalo o otroku: usmeri ga bolj na podlagi poročanj in želja staršev ter 
zmožnosti njegovega delovanja v šoli kot pa glede na dejanske potrebe. Tako se končna 
usmeritev nanaša na ustanovo in ne na program (EASPD, 2012b). 

V šolstvu ostaja dualni sistem usmerjanja za mnoge učence s posebnimi potrebami, za katere 
v slovenski družbi obstaja prepričanje, da ne bi uspeli doseči standardov znanja svojih 
vrstnikov brez posebnih potreb. Ovire za vključitev so tudi naslednje: šole niso zagotovile 
prilagojenih programov za vključitev otrok, ki dosegajo nižje izobrazbene standarde; veliko 
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učiteljev nima dovolj znanja in sposobnosti za poučevanje otrok s posebnimi potrebami in 
učnimi težavami; večina šol nima možnosti in virov, ki bi dopuščali učiteljem osredotočanje 
na te otroke (Schmidt in Brown, 2015).  

V specialnih ustanovah število učencev s posebnimi potrebami narašča. Od leta 2005 do leta 
2014 je delež narastel z 1,7 % na 2,1 % (Osnovnošolsko izobraževanje mladine in odraslih, 
2015). V rednih osnovnih šolah, ki izvajajo program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo je delež prav tako naraščal med letoma 2006 (2,3 % vključenih učencev) 
in 2014 (6,3 % vključenih učencev) (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 
Sloveniji, 2011; Osnovnošolsko izobraževanje mladine in odraslih, 2015). V zadnjih dveh 
letih je opaziti upad vključenih učencev v rednih osnovnih šolah, saj je bilo leta 2015 
vključenih 5,91 % otrok s posebnimi potrebami, na začetku šolskega leta 2016/2017 pa je 
delež znašal 5,75 % celotne osnovnošolske populacije (MIZŠ, 2016). 

T. Pretnar (2012) pravi, da slovenski šolski sistem sicer razume pojem enakovrednosti vseh 
otrok, vendar pa pri otrocih s posebnimi potrebami tega ne zagotavlja. Eden izmed razlogov, a 
najizrazitejši za takšen razkorak med zakonodajo in uspešnim izvajanjem inkluzije v šolah so 
premalo usposobljeni strokovni delavci (učitelji, psihologi, specialni pedagogi), ki s svojimi 
znanji, spretnostmi, izkušnjami, vrednotami itd. vplivajo na šolsko kulturo, politiko in prakso. 
Izjemnega pomena se izkazuje ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev, ki pod pritiskom 
novih in neznanih nalog potrebujejo strokovno in materialno podporo. Prav tako je ključnega 
pomena izboljšati učinkovitost upravljanja v šolah in vzpostaviti fleksibilnost v organizaciji 
šolskega dela s podporo in krepitvijo zmogljivosti, da učitelji lahko uspejo (OECD, 2016a). 

Za učence s posebnimi potrebami in učnimi težavami, ki so vključeni v redne osnovne šole je 
uveden 5-stopenjski model nudenja učne pomoči, ki se razprostira od manj do bolj 
intenzivnih oblik pomoči in podpore. Njegova učinkovitost pa je odvisna predvsem od 
učiteljevega izvajanja strategij dobre poučevalne prakse in splošnih strategij inkluzivne 
vzgoje in izobraževanja ter tudi bolj specifičnih strategij drugih strokovnih delavcev (Kavkler, 
2009). Na 1. stopnji modela, ko učitelj v razredu pri učencu opazi težave pri učenju, prične z 
intenzivnim sodelovanjem s starši in drugimi strokovnimi delavci pri oceni in premagovanju 
otrokovih učnih težav. Učitelj učencu nudi pomoč pri pouku, dopolnilnem pouku, 
podaljšanem bivanju ter varstvu, pri čemer uporablja metode dobre poučevalne prakse. Ta 
najbolj uspeva pri učencih, ki imajo lažjo obliko učnih težav, za preostale pa mora učitelj bolj 
individualizirati in diferencirati učne zahteve, naloge, pripomočke ter načine pridobivanja in 
preverjanja znanja. Na tej stopnji udeleženi pričnejo tudi z vodenjem izvirnega delovnega 
projekta pomoči, v katerega beležijo potek pomoči ter učenčevo učenje na vsaki stopnji v 
kontinuumu pomoči in podpore. Kadar kljub trudu učitelja učenec ne napreduje, se na 2. 
stopnji modela v pomoč vključi še šolski svetovalni delavec. Slednji je lahko psiholog, 
pedagog, specialni pedagog ter socialni delavec oziroma pedagog. Svetovalni delavec s 
svojim poglobljenim znanje pomaga pri poglobljenem odkrivanju in opredeljevanju učenčevih 
ovir ter močnih področij. Ob tem pa še vedno tesno sodeluje z učiteljem ter učenčevimi starši 
z namenom soustvarjanja rešitve. Na tej stopnji dokumentacija izvirnega delovnega projekta 
pomoči postane del učenčeve osebne mape, zato mora takrat šola pridobiti soglasje staršev za 
uradno zbiranje osebnih podatkov. Svetovalni delavec v okviru pomoči svetuje učencu, 
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učitelju in staršem ter nudi individualno ali skupinsko obliko pomoči. Če učenec še vedno ne 
napreduje kljub občasni pomoči šolskega svetovalnega delavca, se uvede 3. stopnja modela 
pomoči, kjer je individualna ali skupinska pomoč še bolj intenzivno načrtovana in izvajana. V 
dokumentaciji so navedene učenčeve ovire, posebne potrebe in prilagoditve. V obravnavo se 
po potrebi lahko vključijo tudi zunanje ustanove, ki pripomorejo k opravljanju dodatnih 
diagnostičnih postopkov. Kadar zunanja ustanova presodi, da je potrebno nadaljnje 
svetovanje, se še sama vključi v projekt pomoči na 4. stopnji modela in nudi neposredno 
pomoč učencu, učiteljem in staršem. Ves čas poteka skrbno načrtovanje, dokumentiranje in 
evalviranje izvedenih ukrepov pomoči. Zadnja, 5. stopnja modela pomoči je namenjena 
učencem z najbolj izrazitimi specifičnimi učnimi težavami, kjer prejšnji ukrepi niso prinesli 
želenih rezultatov. Strokovna skupina šole, v katero so vključeni učitelj, svetovalni delavec in 
specialni pedagog, staršem predlaga usmeritev učenca v izobraževalni program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Šola je v tem primeru dolžna za učenca pripraviti 
Poročilo o otroku, v katerem navede svoja opažanja, dosedanje delo in pomoč, otrokov 
napredek in opis sodelovanja s starši. Ko je učenec usmerjen v program, strokovna skupina 
zanj pripravi Individualiziran program, dodatno strokovno pomoč pa mu običajno nudi 
specialni pedagog individualno izven ali v razredu, lahko pa jo izvaja tudi tisti, kdor je 
zaključil študijski program socialne pedagogike, psihologije ali pedagogike ter tudi inkluzivne 
pedagogike. Dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč lahko ob dodatnem izpopolnjevanju 
nudi tudi učitelj. Učenec na tej stopnji prejme podporo in pomoč vseh prejšnjih stopenj, ki pa 
je še bolj poglobljena in temelji na njegovih individualnih posebnih potrebah (Magajna, 
Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008; Opara, Barle Lakota, 
Globačnik, Kobal Grum, Košir, Macedoni Lukšič, idr., 2010). 

V praksi se redne osnovne šole bolj osredotočajo na zmanjševanje kompleksnosti in 
abstraktnosti nalog, manj pa na individualne prilagoditve, usmerjene na otroka s posebnimi 
potrebami in učnimi težavami, kot je zabeleženo v zakonodaji. Pogosto tudi raje povečujejo 
število strokovnjakov kot pa njihovo učinkovitost. Specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, 
ki so najbolj usposobljeni za delo z otroki s posebnimi potrebami in učnimi težavami, močno 
primanjkuje, zato šole sprejemajo tudi druge strokovnjake, ki niso vedno kvalificirani, 
zadostno izobraženi in nimajo dovolj znanja ali izkušenj. Prav tako se nikoli ne ocenjuje 
učinkovitosti prilagoditev v učnem procesu ali dodatne pomoči, temveč vedno le rezultate 
učenca s posebnimi potrebami in učnimi težavami. Sama učinkovitost pomoči je prepogosto 
odvisna od dojemanja in znanja vzgojno-izobraževalnih strokovnjakov, ki učijo v razredih ali 
pa otrokom nudijo dodatno podporo in pomoč (Kavkler, Košak Babuder in Magajna, 2015). 

V skladu z Zakonom o usmerjanju lahko učencem s posebnimi potrebami nudijo individualno 
pomoč tudi zunanji strokovni centri, kot so socialnovarstveni zavodi in svetovalni centri. 
Njihove strokovne naloge so zagotoviti razvoj strokovnega dela skozi razvoj strategij dela, 
instrumentov, metodoloških aparatov za pripravo individualiziranega programa in evalvacij. 
Prav tako lahko izvajajo svetovalne storitve, organizirajo in izvajajo dodatno strokovno 
pomoč za učence s posebnimi potrebami, nadaljnja izobraževanja in izpopolnjevanja za 
strokovne delavce ter seminarje za starše (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 
2011). Med zunanjimi strokovnimi ustanovami so lahko logopedske ambulante, vzgojne 
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posvetovalnice, svetovalni centri, mobilne specialno-rehabilitacijske službe in podobno. 
Trenutno podporo otrokom s posebnimi potrebami in učnimi težavami v rednih osnovnih 
šolah Slovenije izvajajo 4 svetovalni centri za otroke, mladostnike in starše. Nudijo temeljno 
obravnavo učenca skupaj s starši na podlagi multidisciplinarnega pristopa, svetujejo šolam in 
staršem ter lahko tudi sami nudijo otroku primerno podporo in pomoč (Slovenia – Special 
needs education within the education system, b.d.). Ob tem je pomembno poudariti, da v 
Sloveniji še ni vzpostavljene mreže strokovnih ustanov za osebe s posebnimi potrebami, v 
kateri bi se organizacijsko in vsebinsko načrtno povezovali vrtci in šole. Prav tako med 
specializiranimi ustanovami praviloma ni izmenjave strokovnjakov. Specializirane šole 
izvajajo prilagojeni program le za eno ali največ dve skupini otrok s posebnimi potrebami. 
Izmenjevanje znanja in izkušenj je tako odvisno bolj od pripravljenosti posameznih ustanov. 
(Šoln Vrbinc, Švalj in Jakič Brezočnik, 2016). 

Usvajanje omenjenih novih pristopov, implementacija timskega dela in spreminjanje 
dojemanja otrok s posebnimi potrebami je dolgotrajen postopek, zato spremembe v šolski 
praksi niso hitre ali enostavne. Ni dovolj le podajati nasvete in predloge, temveč moramo 
spremembam nameniti trud in čas. Tako bodoči učitelji pridobivajo znanje o inkluzivni vzgoji 
in izobraževanju že v času študija, hkrati pa Univerza v Ljubljani organizira tudi enoletni 
program za učenje dela z otroci in mladostniki z učnimi težavami in čustveno-vedenjskimi 
motnjami v osnovnih šolah. Program je primarno namenjen učiteljem in ostalim 
strokovnjakom. Veliko seminarjev in izobraževanj pa organizirajo tudi druge organizacije, kot 
so na primer Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca ter društvo Bravo 
(društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami). Slednji se 
osredotoča na javno ozaveščanje o značilnostih otrok z učnimi težavami (ki so najpogosteje 
vključeni v redne osnovne šole izmed vseh tipov posebnih potreb), objavlja publikacije in 
izvaja izobraževanja za otroke z učnimi težavami, njihove starše in vzgojno-izobraževalne 
strokovnjake (Kavkler, Košak Babuder in Magajna, 2015). 

Inkluzija bi lahko bolj napredovala, če bi imeli organizirano mrežo vrtcev in šol, kar bi otroku 
s posebnimi potrebami in učnimi težavami omogočilo optimalno šolsko okolje, v katerem bi 
bile vključene ustrezne prilagoditve in poučevanje ter specialna pedagoška pomoč. Med 
sodelujoče ustanove bi se porazdelili tudi strokovnjaki, ki bi podpirali sodelovanje med vsemi 
udeleženimi, torej vzgojitelji, učitelji in ostalimi in tudi med strokovnimi in podpornimi 
centri, vrtci in šolami. Na takšen način bi lahko kontinuirano spremljali razvoj in napredek 
otroka, hkrati pa povezanost in timsko delovanje nudi dostopnejšo poenoteno, hitro obravnavo 
ter pomoč in podporo. V nasprotnem primeru se pogosto zgodi, da, ker starši nimajo dostopa 
do informacij na enem mestu in morajo pristopati do različnih strokovnjakov, slednji včasih 
staršem posredujejo tudi nasprotujoče si informacije (Šoln Vrbinc, Švalj in Jakič Brezočnik, 
2016). 

V nacionalni mreži bi naj bili vključeni strokovni in podporni centri, Komisija za usmerjanje 
otrok s posebnimi potrebami, socialni zavodi, varstveno-delovni centri, zdravstvene ustanove, 
nevladne organizacije, zasebne ustanove, ministrstva ter občine. V lokalni mreži naj bi bili 
poleg naštetih tudi še vrtci in osnovne šole. Izmed teh Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami določa, da lahko javni zavodi za vzgojo in izobraževanje ter svetovalni centri 
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izvajajo tudi druge strokovne storitve. Med njimi so zagotavljanje razvoja strokovnega dela z 
otroki s posebnimi potrebami, izvajanje svetovalnih storitev in dodatne strokovne pomoči, 
organiziranje in izvajanje dodatnega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih 
delavcev, možnost izposoje didaktičnih materialov in pripomočkov ter tudi učbenikov in 
strokovnih gradiv, organiziranje in izvajanje seminarjev za starše. Vendar to ne pomeni, da bi 
morali vsi centri izvajati vse storitve. Kadar je v okolici več strokovnih ustanov, je manj 
obremenjujoče, da se naloge smiselno porazdelijo glede na zmožnosti in znanja določene 
ustanove. Za njihovo delovanje je odgovoren MIZŠ, ki določi kriterije za delovanje glede na 
oddaljenost, število prebivalcev, lokalno infrastrukturo, strokovno povezanost in racionalno 
porazdeljenost ustanov (Šoln Vrbinc, Švalj in Jakič Brezočnik, 2016). 

Ob dejstvu, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno za vse učence in da imajo 
zagotovljeno podporo in pomoč, je v tem času zapustitev izobraževanja med najmanjšimi v 
državah Evropske unije. Leta 2014 je bila stopnja osipa v rednih osnovnih šolah Slovenije 
4,4 %. Z napredovanjem v šolskem sistemu se pomoč učencem s posebnimi potrebami in 
učnimi težavami zmanjšuje, kar se odraža tudi v večjem osipu učencev med pridobivanjem 
višje ravni izobrazbe (European Union, 2015). Največji osip (med 40 in 50 % učencev s 
posebnimi potrebami in učnimi težavami) se pojavi že takoj pri vstopu v srednjo šolo v 
1. letniku in se kasneje postopoma manjša, v 4. letniku pa postane ničeln. Ta številka je sicer 
podana bolj kot referenčna vrednost, saj že od leta 1998 podatkov o osipu v srednjih šolah ne 
zbiramo več. 

Največji razlogi za opustitev šolanja so poleg socialno-ekonomskega statusa tudi pomanjkanje 
motivacije ter posebne potrebe in učne težave. Za preprečevanje pojava opustitve šolanja 
Slovenija še nima vzpostavljene dosledne in celovite nacionalne strategije, k čemur prispeva 
premalo opravljenih raziskav s področja opustitve šolanja ter varstvo osebnih podatkov, ki 
preprečuje pridobivanje natančnih odstotkov števila učencev, ki so šolanje opustili. K 
preprečevanju pa vseeno prispevajo nekateri elementi v slovenskem vzgojno-izobraževalnem 
sistemu, saj že zgodaj identificirajo osebe, ki so rizične za opustitev šolanja ter jim pripravijo 
individualizirane pristope, podporo in pomoč (Slovenia – Statutory school leaving age, 2013). 

Osebe s posebnimi potrebami moramo opolnomočiti, jih obravnavati enakovredno vsem 
ostalim in jih vključevati v redno okolje in šolo (Šelih, 2013), saj v inkluzivni vzgoji in 
izobraževanju pridobijo več socialnih veščin, izkušenj ter se učijo živeti v realnem svetu. Ko 
upoštevamo in delamo z učenci s posebnimi potrebami in učnimi težavami, hkrati delamo tudi 
s celotnim razredom. Resda je tradicija vključevanja pri nas krajša, vendar se lahko učimo od 
drugih, pri katerih traja dlje (Rutar idr., 2010). Po mnenju M. Kavkler (v Anžič, 2010, str. 55) 
bi »Slovenija lahko izkoristila danosti, ki jih že ima«, saj imamo na voljo veliko različnih vrst 
pomoči za učence s posebnimi potrebami in učnimi težavami v rednih osnovnih šolah, na 
primer dopolnilni in tudi dodatni pouk, individualna in skupinska pomoč, dodatna strokovna 
pomoč ter pomoč tudi drugih svetovalnih delavcev. 

Kljub temu da se slovenski učenci izobražujejo nadpovprečno število let v primerjavi z 
ostalimi državami članicami OECD, pa so šele v zadnjih letih začeli dosegati boljše rezultate 
na mednarodnih preverjanjih znanja. Razlog se skriva v preoblikovanju šolskega sistema, ki 
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pa še vedno ni optimalen za vključevanje otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami. 
Slednji ob podpori tako doma kot v osnovni šoli sicer dosegajo zadovoljive rezultate, vendar 
se ob zmanjšanju podpore ob vstopu v srednje šole razlike v uspehu med njimi in vrstniki brez 
posebnih potreb opazno povečajo. Upravljanje, financiranje in evalviranje šolstva je deljeno 
med vlado in šolami, ki morajo učencem s posebnimi potrebami in učnimi težavami 
zagotoviti optimalno vzgojo in izobraževanje. Uveden je 5-stopenjski model pomoči in 
podpore, ki sicer individualno pripomore k napredku učenca, vendar pa še vedno ni povsod 
zagotovljena vključitev v redne osnovne šole. Pomembno je, da se zavedamo, da imamo 
vedno na voljo vzor drugih držav in hkrati izkoristimo danosti, ki jih že imamo uvedene v 
rednih osnovnih šolah. 

2.6. MEDSEBOJNI VPLIV SLOVENSKE KULTURE, POLITIKE IN 
ŠOLSTVA 

 

Skozi izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in sprejemanje različnih dokumentov se 
skozi leta počasi preoblikuje naš odnos do omenjenih otrok in tudi slovenska zakonodaja na 
tem področju. 

V Sloveniji se izobraževanje otrok s posebnimi potrebami pojavi v drugi polovici 18. stoletja 
kot bolj humana poteza; pred tem je veljalo splošno prepričanje, da ti otroci niso učljivi 
(Lesar, 2007; Opara, 2007). Obravnavani so bili kruto in nehumano, odstranjeni iz 
družbenega življenja; ljudje so nanje gledali kot na nekoga, ki s svojo brezčutnostjo in 
nepredvidljivostjo družbo ogroža ali pa ji znižuje vrednost (Galeša, 1993). Približno 200 let 
po začetku izobraževanja se na vzgojno-izobraževalnem področju uveljavlja segregacija in 
šele v začetku 20. stoletja začnejo nastajati prvi oddelki, namenjeni otrokom s posebnimi 
potrebami. Kultura, ki se izredno počasi spreminja, je tako potrebovala skoraj 200 let, da je 
napredovala od prejšnje popolne netolerantnosti do izobraževanja teh otrok, vendar še vedno 
niso imeli pravice sodelovati v družbi, temveč so bili prestavljeni v odročne kraje in posebne 
ustanove, hkrati pa so bili tarča posmeha in nesprejeti s strani vrstnikov brez posebnih potreb 
(Galeša, 1993; Rovšek, 2006). Veljalo je namreč prepričanje, da otroci s posebnimi potrebami 
ne sodijo v redne šole, saj bi tam le obremenjevali in ovirali učenje ostalih otrok (Opara, 
2005). Prav tako so obstajali argumenti, ki so podpirali ločeno izobraževanje. V posebnih 
šolah so lahko ustvarili manjše razrede, kjer je učitelj imel možnost snov bolj konkretno 
razložiti in individualizirati; najbolj se je osredotočil na cilj razvijanja samostojnosti in 
odgovornost vključenih učencev v odrasli dobi s pomočjo posebnih aktivnosti, ki bi jih v 
rednih osnovnih šolah težko izvajali. Vendar pa je bil učinek posebnih ustanov pogosto prav 
nasproten, saj otroci s posebnimi potrebami niso uspeli pridobiti socialnih spretnosti, ki bi jim 
omogočili pripravljenost na odraslo življenje. Pojavile so se raziskave, ki so ugotavljale, da 
otroci v posebnem šolstvu pogosto dosegajo še slabše izobraževalne rezultate, kakor bi jih v 
rednih razredih (Lesar, 2007). 

V 2. polovici 20. stoletja, ko je bila podpisana Deklaracija o pravicah duševno prizadetih 
oseb, dobi integracija veliko podpore in otroke s posebnimi potrebami začnejo obravnavati 
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enakovredno vsem ostalim – kot človeška bitja. Po podpisu Salamanške deklaracije se začnejo 
družbeni sistemi še bolj spreminjati, saj pridobimo nove informacije in znanja o izobraževanju 
otrok s posebnimi potrebami ter smernice za delo in izobraževanje, namenjene tudi 
vzgojiteljem, ki so se ukvarjali s to populacijo (Galeša, 1993).  

V Sloveniji ob sprejemanju različnih mednarodnih konvencij in deklaracij pričnemo s 
preoblikovanjem lastne zakonodaje, ki posledično vključuje različne člene, namenjene vzgoji 
in izobraževanju vseh otrok, natančneje tudi tistih s posebnimi potrebami. Inkluzivno 
izobraževanje se je spreminjalo tudi ob kampanjah proti diskriminaciji in poudarjanju pravic 
za osebe s posebnimi potrebami. Družba je ob tem pridobila večji posluh za vprašanja 
človekovih pravic in tudi izrazila dvom o sistemu posebnega šolanja. Slednje podpirajo 
mnenja strokovnjakov, ki trdijo, da je inkluzivni pristop k izobraževanju uspešnejši za učence 
s posebnimi potrebami kakor segregirano poučevanje. V raziskavi je omenjeno demografsko 
stanje, natančneje upadanje rojstev, kar se v zadnjih desetletjih dogaja tudi v Sloveniji. 
Slednje bo sčasoma verjetno pripomoglo k večjemu vključevanju, manjši natrpanosti in 
boljšim razmeram v rednih osnovnih šolah (EASPD, 2011). 

V današnji družbi so osebe s posebnimi potrebami zaščitene pred diskriminacijo in 
segregacijo s strani družbe (Tischer Gregorič, 2012), čeprav smo po mnenju Wraberja (2010, 
v Tischer Gregorič) Slovenci na splošno še precej nestrpni drug do drugega ter tako gojimo 
vrsto predsodkov, stereotipov in napačnih prepričanj. M. Kavkler (2008) pravi da ima družba 
do otrok in odraslih s posebnimi potrebami še vedno pogosto negativen odnos ter jih 
obravnava kot manjvredne in manj sposobne. Slednje vpliva na njihov položaj tako v 
izobraževalnih ustanovah kot tudi v službah in širšem socialnem okolju. Prav tako v intervjuju 
(v Anžič, 2010) izrazi mnenje, da slovenska družba še ne dojema otrok s posebnimi potrebami 
kot ljudi, ki lahko doživljajo primanjkljaj na enem področju, a hkrati blestijo na drugem. Tudi 
v šolah ti učenci pogosto doživljajo več nasilja zaradi nesprejemanja drugačnosti s strani 
vrstnikov in posledično dosegajo nižje rezultate tudi na izobraževalnih področjih, ki so 
pomembna za prihodnost. 

Včasih smo dojemali osebe s posebnimi potrebami kot neučljive in škodljive za družbo. Sedaj 
jih dojemamo kot enakovredne in enakopravne člane družbe. Zagotavljamo jim dostop do 
vzgoje in izobraževanja, ki je v letih prešel od segregiranega načina do vključujočega; pri tem 
slednje podpira preoblikovana slovenska zakonodaja, ki vse več pozornosti namenja tematiki 
optimalne inkluzije. Vendar pa inkluzija v naši zakonodaji in tudi v naših lastnih stališčih ter 
odnosu do oseb s posebnimi potrebami potrebuje dodatne spodbude in spremembe, temelječe 
na raziskavah, da bodo otroci s posebnimi potrebami in učnimi težavami v rednih osnovnih 
šolah in v družbi resnično sprejeti. 

2.7. KRATEK POVZETEK POGLAVJA 
 

Slovenci se na splošno kot narod počutimo majhni in ogroženi. Kljub temu, da smo storilno 
naravnani, še nismo ustvarjalno produktivni, zato pogosto poveličujemo tuje ideje in se z 
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njimi poskušamo uveljaviti. Naše najpomembnejše so vrednote zdravja, poštenosti, delavnosti 
in skrbi zase, medtem ko vzgojo in izobraževanje postavljamo šele na 9. mesto. 

Manj kot v preteklosti sprejemamo socialne neenakosti in imamo večjo potrebo po socialni 
odgovornosti, še vedno pa smo dokaj nestrpni do nepoznanega in se držimo lastnih 
uveljavljenih tradicij. Kot narod smo asertivni in tekmovalni, nadzorujemo svoje vedenje, 
vendar hkrati tudi spodbujamo izražanje čustev. Veliko nam pomenijo uspeh ter dosežki, za 
katere nas motivira notranji pritisk, ki se kaže kot občutek krivde ob neuspehu. Manj 
pomembno pa je medsebojno sodelovanje, na katerega vpliva tudi individualistična 
usmerjenost, kjer je posameznik pomembnejši od skupine. Osredotočeni smo tako na 
sedanjost kot tudi na načrtovanje prihodnosti. 

V šolstvu imamo vzpostavljen enoten sistem, ki velja tudi za osebe s posebnimi potrebami. 
Slednji so se sprva šolali segregirano, a vzporedno z vrstniki brez posebnih potreb. V teku let 
ter pozitivnih sprememb na politični in zakonodajni ravni pa so pridobivali vse več pravic, 
priznanja, pomoči in podpore za izobraževanje tudi v rednih šolah. V redne osnovne šole 
vključujemo v največji meri učence z učnimi težavami, preostale otroke s posebnimi 
potrebami pa le, če so zmožni slediti in dosegati postavljene cilje in standarde znanja. 
Številni. udeleženi v vzgoji in izobraževanju, so prepričani, da marsikateri učenec s posebnimi 
potrebami ne bi uspel doseči standardov svojih vrstnikov. Posledično lahko opazimo, da delež 
vključenih otrok v specialne ustanove narašča, v rednih osnovnih šolah pa se zmanjšuje. V 
slednjih je sicer vključenim otrokom s posebnimi potrebami in učnimi težavami v podporo in 
pomoč namenjen 5-stopenjski model, v katerem pa se bolj kot kvaliteta pomoči evalvirajo 
dosežki učenca. Kvaliteta pomoči in podpore tako ni dobro nadzorovana. Nimamo še 
vzpostavljene mreže strokovnih ustanov za delo s temi otroki, tako da je izmenjevanje znanja 
in izkušenj odvisno bolj od pripravljenosti posameznih ustanov.  

Eden izmed pomembnejših dokumentov, ki smo jih na tem področju sprejeli, je Konvencija o 
pravicah invalidov (2007), ki določa, da mora biti vsakemu otroku zagotovljen dostop do 
rednih šol v njegovi okolici s prilagoditvami, podporo in pomočjo. Vendar je naša zakonodaja 
na tem področju ohlapna in omogoča različne interpretacije. Ob dejstvu, da nadzora nad 
izvajanjem Konvencije še ni, so osebe s posebnimi potrebami še vedno pogosto segregirane in 
imajo oviran dostop do optimalnega vključevanja v družbo. Tako se pojavlja širok razkorak 
med zakonodajo in prakso, na katerega vpliva tudi šibko znanje o kompleksnosti posebnih 
potreb in učnih težav otrok, ki so vključeni v redne osnovne šole, naša lastna percepcija 
inkluzije in dojemanje politike ter že omenjene različne interpretacije, na katere vplivajo naše 
lastne vrednote, stališča ter pogosto še vedno negativni predsodki in napačna stališča. 
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3. JAPONSKA 
 

Kot Slovenija ima tudi Japonska svojo identiteto in vrednote, po katerih se razlikuje od 
preostalih držav. V pomoč k primerjavi lahko uporabimo Hofstedejeve dimenzije kulture, s 
katerimi, kot že omenjeno, vrednotimo načrtovanje, odločanje, spremembe in delovanje 
kulture. Japonci na sebi lasten način dojemajo in izobražujejo otroke s posebnimi potrebami 
in učnimi težavami ter tako ustvarjajo tudi zakonodajo na tem področju. Pri njih ima kultura 
izrazit vpliv na vidike sprejemanja in izobraževanja otrok, tako na zakonodajni, kot tudi na 
osebnostni ravni. 

3.1. JAPONSKA KULTURA 
 

V današnjem času je Japonska kultura nekakšna mešanica notranjega razvoja in zunanjih 
vplivov (Tsou, 2015). Zaradi notranjih in zunanjih potreb so tako postali narod z močnim 
političnim, znanstvenim, tehnološkim, kulturnim in gospodarskim kompleksom (Musek, b.d.). 
Religija zanje ni pomemben dejavnik, temveč je že od otroštva naprej najbolj poudarjen 
pomen trdega dela in vztrajanja, kar ostane temeljno prepričanje tudi v odraslosti (Cultural 
Norms and Tradition in Japan, b.d.). Zaradi takšnega prepričanja je manj poudarka na samem 
talentu ali zmožnostih in, kot pravi Shimizu (1998, v Mitchell, 2005), na Japonskem ni toliko 
pomembno, ali si uspel ali ne, dokler si se le trudil po svojih najboljših močeh. Močno cenijo 
tudi samodisciplino, ki se oblikuje skozi težke razmere, stisko in trpljenje (Mitchell in Desai, 
b.d., v Mitchell, 2005). Strmijo k odličnosti in perfekciji v svoji materialni produkciji, 
storitvah in prezentaciji v vsakem pogledu življenja. Vendar je kljub deloholičarstvu ženskam 
še vedno težko uspeti v korporacijah, ki temeljijo na trdem delu in dolgih delovnih urah 
(Hofstede Centre, b.d.). 

So izredno homogena družba, ki ima le malo tujcev (1 %). So bolj introvertni in raje skrbijo 
za svoje skupine, ki so pomembnejše od posameznika. Za svojo osnovno enoto postavljajo 
družino, pri čemer je izrednega pomena spoštovanje starejših in tudi socialna hierarhija je bolj 
nadzorovana kot na Zahodu (Cultural Norms and Tradition in Japan, b.d.; Musek, b.d.). 
Japonska ceni vrednote, kot so varnost, vzgoja in izobraževanje ter zdravje (OECD, 2015d). 
Zanje so bolj značilne tudi patriotske, societalne in kulturne vrednote (Musek, b.d.). Njihova 
motivacija temeljni na osebni, individualni varnosti in se kaže v bogastvu ter še dodatno v 
trdnem delu (Hofstede, 2001). 

Po Hofstedejevih dimenzijah kulture so označeni s povprečno distanco moči (54), kar pomeni, 
da so mejna hierarhična družba, ki se sicer zaveda svoje hierarhične pozicije in deluje temu 
primerno, vendar so v primerjavi z ostalimi azijskimi državami manj hierarhični. Pri vidiku 
sprejemanja odločitev jo lahko dojemamo kot hierarhično, saj postopek sprejemanja odločitev 
poteka zelo počasi in mora biti potrjen z vidika vsakega hierarhičnega sloja do samega vrha. 
Ravno to pa paradoksno kaže, da na Japonskem ni enega samega vrhovnega človeka, ki bi 
sprejemal odločitve tako kot v bolj hierarhičnih državah (Hofstede Centre, b.d.). 
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Izredno visoko so na lestvici preprečevanja negotovosti (92), k čemur prispeva dejstvo, da 
Japonski stalno grozijo naravne nesreče, zato so se bili primorani pripraviti na vsako 
nepričakovano oziroma neznano situacijo, poleg nesreč tudi na vsak drug vidik življenja. Vse 
kar se jim zgodi v času življenja je ritualizirano s številnimi ceremonijami. Pred kakršnimikoli 
spremembami morajo preveriti vse dejavnike, določiti rizične faktorje, preden lahko začnejo s 
projektom, zato se spremembe dogajajo težko in počasi (Hofstede Centre, b.d.). 

Kažejo mnogo karakteristik kolektivistične družbe (46), kot so harmonija skupine, ki je 
pomembnejša od ekspresije posameznikovega mnenja in močan občutek sramu ob izgubi 
spoštovanja drugih, še posebej ob javni osramotitvi. So paternalistična družba, kjer se 
družinsko ime in sredstva dedujejo od očeta do najstarejšega sina, mlajši pa morajo uspeti 
sami s svojimi novimi družinami. V primerjavi z ostalimi azijskimi državami so manj 
kolektivistični ter jih že bolj dojemajo kot individualistične, saj so bolj zasebni in rezervirani 
kot druge azijske države (Hofstede Centre, b.d.). 

Japonci so izrazito 'moška' država (95), posamezniki v njej v ospredje postavljajo dosežke, 
herojstvo in materialni uspeh. Socialne vloge spolov so jasno razdeljene: določeno je, kako se 
morajo vesti moški in kako ženske. Čeprav so ena izmed najbolj 'moških' družb na svetu, 
zaradi blagega kolektivizma ne opazimo asertivnih in tekmovalnih posameznikov, temveč 
močno tekmovalnost med skupinami že od zgodnjega otroštva. Ob dejstvu, da je vrednota 
delo do poznih ur in da se od žensk pričakuje večje posvečanje družini, imajo tako manjšo 
možnost napredovati in uspeti. Hkrati pa zaradi poudarka na zgodnjem učenju tekmovanja, 
pomenu zmagovanja in dela v skupini tudi ženske pogosto razvijejo določene moške lastnosti 
(Hofstede, 2001; Hofstede Centre, b.d.; Hofstede's Cultural Dimensions, b.d.). 

So dolgoročno orientirani (88) in vidijo svoje življenje kot kratek trenutek v dolgem obdobju 
človeštva, v katerem vdani v svojo usodo naredijo vse, kar lahko. Svoje življenje živijo 
vodeni s strani vrlin in primerov dobre prakse; svoje delo namenjajo prihodnjim generacijam 
(Hofstede Centre, b.d.). 

Kot kultura 'omejevanja' (42) se nagibajo k cinizmu in pesimizmu v nasprotju z bolj 
'popustljivimi' kulturami. Prav tako ne dajejo veliko poudarka prostemu času ter nadzorujejo 
potešitev svojih želja. Zaradi percepcije, da so njihova dejanja omejena s socialnimi normami, 
občutijo, da je popuščanje samim sebi nekako narobe (Hofstede Centre, b.d.). 

Japonci že od nekdaj pozitivno vrednotijo trdno delo in uspeh in se posledično ne zadovoljijo 
z doseženim, temveč se trudijo še bolj napredovati. Slednje se kaže v delu za prihodnje 
rodove, povečanemu nadzorom in nepopuščanju samim sebi. Skrbijo za celotno družbo in jo 
poskušajo zavarovati pred morebitnimi nevarnostmi in neznanimi situacijami skozi skrbno 
načrtovanje in sprejemanje odločitev, ki jih mora pregledati in potrditi več različnih ustanov. 

3.2. JAPONSKA POLITIKA IN ZAKONODAJA 
 

Japonska je v svojem tradicionalnem načinu sprejemanja odločitev sprejela kar nekaj različnih 
zakonov, ki določajo izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami. Zaradi 
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svoje natančnosti in delne hierarhične razporeditve družbe zagotavljajo nadzor in evalvacijo 
šolskega kurikuluma s strani več raznolikih ustanov, ki spremembe po določenem času tudi 
evalvirajo in na podlagi rezultatov načrtujejo vnaprej. 

Politične in zakonodajne odločitve na Japonskem sprejemajo počasneje in premišljeno, saj 
morajo biti najprej potrjene s strani vsakega hierarhičnega sloja države do samega vrha. Pred 
tem pa morajo biti preverjeni in določeni vsi rizični faktorji. Japonska s svojim hierarhičnim 
potrjevanjem odločitev poskrbi, da so te zares poglobljene in premišljene. Prav tako 
načrtujejo tudi evalvacijo uspešnosti. V času sprejemanja odločitev se osredotočijo na vse 
podrobnosti ter jih načrtujejo do potankosti. Izvajanje odločitev pri njih ni vprašljivo, saj jih 
kot bolj kolektivistično družbo žene zunanji pritisk (Kaj si bodo mislili drugi?), zatorej 
večinsko sprejeta odločitev služi kot vodilo vsem udeleženim (Hofstede Centre, b.d.; Podrug, 
Pavicic in Bratić, 2006). Potreba po potrditvi odločitev vsakega hierarhičnega sloja se jasno 
izkazuje tudi pri sprejetju in izvajanju Konvencije o pravicah invalidov. Japonska je 
Konvencijo podpisala septembra leta 2007, vendar jo je ratificirala šele januarja 2014. V 
vmesnih letih se je trudila ustvariti sprejemajočo družbo skozi zgodnje inkluzivno 
izobraževanje prav vseh otrok. Na področju izobraževanja oseb s posebnimi potrebami je 
uvedla nove ideje tima za posebne potrebe, ki so zadevale individualizirano prilagojeno 
učenje na podlagi specifičnih potreb oseb s posebnimi potrebami (Numano, 2012; Nagano in 
Weinber, 2012). 

Leta 1999 je bilo na Japonskem objavljeno Končno poročilo (Final Report) Komitéja za 
usmerjevalni/izobraževalni načrt za otroke z učnimi težavami (Committee on 
Guidance/Education Planning For Children with Learning Disabilities), ki je vseboval 
japonsko definicijo učnih ter specifičnih učnih težav. V tem času so bili ti tèrmini prvič 
razloženi in predstavljeni učiteljem in od takrat naprej je tudi Ministrstvo za izobraževanje, 
kulturo, šport, znanost in tehnologijo (Ministry of Educaton, Culture, Sports, Science and 
Technology, v nadaljevanju MEXT) oblikovalo podporni sistem za učne težave. Slednji 
tèrmin za učitelje opisuje učence, ki doživljajo težave pri splošnem učenju ali pa pri 
specifičnih področjih (npr. pisanje) (Kataoka, 2005). 

V letu 2000 je implementiran niz Reform podstrukture socialnega varstva (Reforms of 
Substructures of Social Welfare), v katerem so osebe s posebnimi potrebami postavljene v 
središče podpornega sistema. Slednji je zasnovan tako, da jih optimalno vključi v socialno 
življenje ter jim pomaga pridobiti avtonomijo pri samostojni izbiri storitev (Mithout, 2016). 

Japonsko inkluzivno šolanje se je kasneje in počasneje razvijalo tudi zaradi dejstva, da so 
otroci s posebnimi potrebami, ki so najpogosteje vključeni v redne osnovne šole, torej tisti z 
motnjo hiperaktivnosti in pozornosti ter otroci z učnimi težavami, pridobili politično priznanje 
šele leta 2004 v Zakonu za podporo oseb z razvojnimi motnjami (Law to Support People 
with Developmental Disabilities) (Mithout, 2016). 

V letu 2006 prenovijo Temeljni zakon o izobraževanju (Basic Act on Education), ki 
narekuje državi in lokalnim organom, da priskrbijo otrokom s posebnimi potrebami in učnimi 
težavami prilagojeno podporo z namenom prejemanja polne vzgoje in izobraževanja, ki 
ustreza njihovim značilnostim. Določi nujne ukrepe, kot so boljše učne vsebine in metode, ki 
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naj jih šole prilagodijo svojim zmožnostim, da uspejo vključiti vse učence s posebnimi 
potrebami in učnimi težavami v skupno učenje z vrstniki brez posebnih potreb. V zakonu je 
tako velik poudarek na podpori teh oseb, ustvarja neodvisne posameznike in ponudi staršem 
možnost izbire šole. Četudi na koncu o šolanju otroka še vedno odloči lokalni šolski svèt, se 
mnenja in želje staršev upoštevajo veliko bolj kot v preteklosti (Mithout, 2016). Vlada skozi 
prenavljanje zakona omenjenega celovito formulira in implementira vzgojno-izobraževalne 
ukrepe z namenom zagotovitve enakovrednih možnosti v vzgoji in izobraževanju ter 
vzdrževanja in povečevanja izobraževalnih standardov. Isti zakon prav tako določa, da tudi 
lokalne oblasti formulirajo in implementirajo vzgojno-izobraževalne ukrepe, ki ustrezajo 
njihovemu regionalnemu kontekstu (OECD, 2015b; Recent Policy and Status on Special 
Needs Education in Japan, 2015). 

Japonska je leta 2014 ratificirala Konvencijo o pravicah invalidov, skozi katero so zakone, 
ki zadevajo osebe s posebnimi potrebami, postopoma preoblikovali, da hkrati bolj upoštevajo 
dejansko situacijo oseb s posebnimi potrebami in tudi glas združenj za te osebe. Posledično se 
je povečala možnost večjih sprememb in še večjega vključevanja otrok s posebnimi potrebami 
in učnimi težavami v redne šole (Mithout, 2016). V času od leta 2007, ko so Konvencijo 
podpisali, do leta 2014, ko so jo ratificirali, so ustanovili Posebni komité za ustvarjanje 
smernic za prihodnost izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (Special Committee of 
the Future Direction of Special Needs Education), ki je obravnaval načine razvijanja 
specialne vzgoje in izobraževanja z namenom vzpostavitve novega sistema. Izdali so poročilo, 
v katerem je zapisano, da je potrebno ustvariti inkluzivni vzgojno-izobraževalni sistem, ki bo 
povezoval družbo, svetoval staršem o usmeritvi in izbiri ustrezne šole, spodbujal smiselne 
prilagoditve in učno okolje, razvijal različne kraje za učenje, spodbujal partnerstvo med 
šolami ter dodatno strokovno izpopolnjeval učitelje in ostale zaposlene. Ena izmed ključnih 
sprememb, ki so jo uvedli, je, da otroci s posebnimi potrebami ne spadajo več le v specialne 
šole, temveč se glede na stopnjo težav lahko usmerjajo tudi v redni program (Recent Policy 
and Status on Special Needs Education in Japan, 2015). 

Politika in zakonodaja se je postopoma preusmerila od osredotočenosti na ustanove in 
strokovnjake za osebe s posebnimi potrebami na sistem, ki se osredotoča konkretno na osebe s 
posebnimi potrebami, čeprav je v praksi življenje v specializiranih ustanovah še vedno pogost 
pojav. Razlog za to je, da Konvencija o pravicah invalidov sicer narekuje šolanje otrok s 
posebnimi potrebami in učnimi težavami v rednem vzgojno-izobraževalnem sistem, vendar v 
slednjega na Japonskem spadajo tudi specialne ustanove. Tako je šolanje v ločenih specialnih 
šolah in celo razredih lahko še vedno označeno kot inkluzivno. Stanje se sicer spreminja. 
Vedno več otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami je vključenih v redne osnovne 
šole in manj v specializirane, k čemur pripomore tudi dejstvo, da so specializirane šole dražje 
za vzdrževanje, saj so tam razredi veliko manjši in mora biti zaposlen učitelj na vsakih šest 
učencev ali celo manj (Mithout, 2016; Sakakihara, 2016). 

Leta 2016, torej 10 let po implementaciji prenovljenega Temeljnega zakona o izobraževanju, 
so Japonci izvedli evalvacijo sistema – tako iz kvalitativnega kot tudi kvantitativnega vidika. 
Z opazovanjem pouka v 20 šolah s trajanjem 1 dneva ali pa tedna v vsaki šoli in intervjuji 40 
učiteljev, tako specialnih kot rednih, so prišli do ugotovitve, da je kljub temu, da je bila 
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raziskava sprva namenjena raziskovanju razvoja specialnih šol v času inkluzije, postalo 
razvidno, da bo potrebno razširiti raziskavo v smislu analiziranja inkluzije v širšem, bolj 
splošnem kontekstu (Mithout, 2016).  

Japonci že od nekdaj pozitivno vrednotijo trdno delo in uspeh in se posledično ne zadovoljijo 
z doseženim, temveč se trudijo še bolj napredovati. Slednje se kaže v delu za prihodnje 
rodove, povečanem nadzorom in nepopuščanjem samim sebi. Skrbijo za celotno družbo in jo 
poskušajo zavarovati pred morebitnimi nevarnostmi in neznanimi situacijami s pomočjo 
skrbnega načrtovanja in sprejemanja odločitev, ki jih mora pregledati in potrditi več različnih 
državnih ustanov. 

3.3. JAPONSKO ŠOLSTVO IN INKLUZIJA 
 

Tudi na Japonskem je že dolgo vzpostavljen sistem šolanja vseh otrok, ki ga hierarhično 
upravljajo različne ustanove. Ob upoštevanju danih možnosti, ovir teh obstoječih prepričanj, 
se sistem šolstva preoblikuje v sistem, ki bo lahko optimalno vključeval tudi učence s 
posebnimi potrebami in učnimi težavami. 

Japonski učenci lahko med 5. in 39. letom pričakujejo približno 16 let izobraževanja, torej 
manj kakor je povprečje v državah članicah OECD (17,5) (Better Life Index, Japan, 2015). V 
osnovni šoli se izobražujejo 6 let. Izobraževanje nadaljujejo 3 leta v srednji šoli, 3 leta na višji 
šoli in še 4 leta na fakulteti, pri čemer obvezno šolanje traja od 6. do 15. leta. Njihovo šolsko 
leto je sestavljeno iz 3 delov: poletja, zime in pomladi, pri čemer šolanje začnejo v aprilu in 
ga zaključijo v marcu prihodnjega leta. Po vsakem delu imajo kratke počitnice in po zaključku 
en mesec poletnih počitnic (Tsou, 2015). Njihovi razredi v osnovnih šolah so med največjimi 
v državah OECD, kljub temu pa podpovprečno število učiteljev prijavlja pojav vedenjskih 
težav v razredu in vseeno uspejo posvečati podobno vsoto časa poučevanju in učenju kot 
druge države, saj nimajo potrebe po vzpostavljanju reda v razredu. Učitelji imajo 
nadpovprečno število predpisanih ur dela, kar 300 ur več na leto (1899 ur) kot je povprečje v 
OECD državah (1600 ur), od tega pa je v osnovnih šolah za dejansko poučevanje porabljenih 
le 39 %, torej približno 740 ur (v OECD pa je povprečje 772 ur). Preostali čas porabijo za 
učne priprave, poprave ter zbore učencev in učiteljske zbore (OECD, 2015b). Leta 2011 je 
Japonska še povečala število šolskih ur v osnovnih šolah, da bi zmanjšali odvisnost od 
privatnih virov izobraževanja. Vendar je to prineslo nov izziv, saj morajo sedaj poskrbeti, da 
povečanje števila šolskih ur ne bi oslabilo splošne kvalitete izobraževanja. Izziv rešujejo z 
možnostjo dodatnih strokovnih izobraževanj za učitelje, ki se osredotočajo na učenje 
kvalitetnejšega poučevanja (OECD, 2015b). 

Vzgoja in izobraževanje, še posebej v osnovnih šolah, tradicionalno meri na zagotovitev 
'whole-person' izobrazbe, ki poleg kognitivnega razvija tudi otrokovo mentalno zdravje ter 
socialni in osebnostni razvoj. Učitelji poudarjajo vzgojo in izobraževanje učencev v različnih 
situacijah, vključno z jutranjim zborom, časom kosila in dodatnimi aktivnostmi. Učenci so 
tako poučevani in ocenjevani poleg pri izobraževalnih predmetih tudi v tem času (Okano in 
Tsuchyja, 1999, v Kataoka, 2005). Sam proces učenja je zanje bolj pomemben kot doseganje 
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učnih ciljev; učitelji bolj cenijo učenčev trud kot njihov izobraževalni dosežek, inteligentnost 
ali talent (Arimoto, 1995, v Kataoka, 2005). Kljub temu pa je izobrazba močno cenjena; velik 
ugled imajo tudi izobraževalni dosežki (Cultural Norms and Traditions in Japan, b.d.). 

Japonska na rezultatih testa PISA dosega 2. mesto takoj za Singapurjem; rezultati so stabilni 
že od leta 2006 (Results from PISA, Japan, 2016). V primerjavi z letom 2012 se je rezultat pri 
znanosti zvišal za 3 točke in sedaj znaša 538 točk in je 45 točk višje kot povprečna država 
članica OECD. Branje je nižje za 2 točki in znaša 516 točk, še vedno za 23 točk višje od 
povprečja. Matematika je višja za 1 točko in znaša 532 točk (Results in Focus, 2016). 
Regionalne razlike v izobrazbi so manjše kot v večini držav članic OECD (OECD, 2015d). 
Učenci so na takšnih nacionalnih preverjanjih znanj ocenjevani zgolj z namenom nadzora nad 
poučevanjem; pridobljene informacije lahko šole potem uporabijo oziroma se od njih 
pričakuje uporaba informacij za nadaljnje izboljšanje vzgojno-izobraževalne prakse. Kot del 
procesa izboljšave, šolam, staršem in učencem razdelijo vprašalnike, ki omogočijo širši 
pogled na povezanost šolskih dosežkov, učnega okolja, življenjskega sloga učencev in 
poučevalne prakse (OECD, 2015b). Raziskava TIMMS je pokazala visoko zadovoljstvo nad 
poukom tako s strani učiteljev kot tudi učencev, saj je približno 90 % učencev v rednih šolah 
čas poučevanja označilo kot čas priložnosti za sodelovanje. Četudi njihovi trenutni 
izobraževalni dosežki sodijo v sam mednarodni vrh, bodo morali več pozornosti nameniti tudi 
spletnemu nasilju v šolah (skoraj polovica učencev poroča o nasilju nad njimi), ki kot 
omenjeno, znižuje uspešnost učencev (Japanese students rank near top in global math and 
science survey, 2016). 

Japonci dosegajo visok nivo izobraženosti v pismenosti in matematičnem znanju ter 
povprečen nivo pri reševanju problemov v tehnološkem okolju, pri čemer so adolescenti celo 
podpovprečni. Pri sposobnostih procesiranja informacij so slednje enakomerno porazdeljene 
skozi celotno življenjsko obdobje. Pojavljajo se le majhne razlike med starejšimi in mlajšimi, 
pri bolj ali manj izobraženih ter med različnimi regijami. Ženske, ki sicer dosegajo visok nivo 
izobraženosti, so neizkoriščen vir in se manj udejstvujejo pri delovni sili (OECD, 2012).  

3.4. NADZOR VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA 
 

Glavni organi, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem, so MEXT, ki določa nacionalne 
standarde znanja, zahteve za pridobitev učiteljskega poklica ter uradne zahteve za 
ustanavljanje šol. Vendar je odgovornost za vzpostavljanje in vzdrževanje javnih rednih 
osnovnih šol vezana na posamezne občine in njihove občinske svète. Osrednji izobraževalni 
svèt (Central Education Council) je sestavljen iz vzgojno-izobraževalnih strokovnjakov, 
staršev ter predstavnikov različnih strok, kot so ekonomija, šport, kultura in mediji (OECD, 
2015b). 

Pri odločanju o šolskem sistemu in njegovi zakonodaji so odgovorni centralni in lokalni 
organi. Največji vpliv ima MEXT (OECD, 2015a). BDP, namenjen javnim šolskim 
ustanovam, je podpovprečen v primerjavi z ostalimi državami članicami OECD in čeprav 
želijo zmanjšati vpise učencev v privatno šolstvo, je financiranje slednjega še vedno nad 
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povprečjem. Drugi temeljni načrt za spodbujanje izobraževanja (Second Basic Plan for 
Promotion of Education) narekuje smer prihodnjih investicij v šolstvu, pri čemer uporablja 
merila OECD o javnih izdatkih, da začrta ukrepe, ki bi zagotovili ustrezne investicije v vzgojo 
in izobraževanje, katere bi posledično pripomogle k doseganju zastavljenih dosežkov in 
implementaciji osnovnih ukrepov (OECD, 2015b). 

Pri zaposlovanju in odpuščanju učiteljev imajo ustanove podpovprečno avtonomijo v 
primerjavi z ostalimi članicami OECD, imajo pa najvišjo raven avtonomijo pri kurikulumu in 
ocenjevanju učencev (OECD, 2015a). Na Japonskem morajo posamezniki opraviti več 
predpogojev, preden lahko postanejo učitelji, saj je ta poklic močno spoštovan in posledično 
dobro nadzorovan. Bodoči učitelji se sprva 4 leta šolajo na univerzah, kjer opravljajo obvezno 
prakso, kasneje pa morajo opraviti še sprejemni izpit in usposabljanje za delo. Zahtevnost, 
kriteriji in čas trajanja študija pa je sicer podoben tistemu iz drugih držav. V času poklica 
opravijo več delovnih ur v primerjavi z drugimi državami, vendar se hkrati čutijo manj 
pripravljene za izvajanje svojih obveznosti. Kot razlog bi lahko izpostavili dejstvo, da na 
Japonskem učitelji nosijo veliko odgovornost za poučevanje po kurikulumu, imajo večjo 
avtoriteto pri poučevanju in dejanskem izvajanju pouka v razredu, torej so pričakovanja do 
kvalitete učiteljskega poklica posledično visoka. Od leta 2009 naprej pa se morajo v okviru 
Programa obnavljanja učiteljske licence (Teacher License Renewal System) učitelji na 
vsakih 10 let še dodatno udeleževati vsaj 30-urnega izobraževanja z namenom izboljšanja 
svojega znanja in prakse. Prav tako začne leta 2015 Nacionalni center za razvoj 
učiteljskega poklica (National Center for Teachers' Development) razvijati nove programe, 
ki bi učiteljem pomagali okrepiti timsko reševanje problemov in medsebojno sodelovanje 
(OECD, 2015b). Poleg tega naj bi specialne šole kot uzakonjeni strokovni centri nudile 
pomoč in svetovanje rednim šolam, ki pa morajo za pomoč zaprositi. S strani Nacionalnega 
inštituta za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (National Institute of 
Special Needs Education) je bil ustanovljen tudi Informacijski center za vzgojo in 
izobraževanje oseb z razvojnimi motnjami (Information Center of Education for the 
Persons with Developmental Disabilities), ki nudi izobraževalne informacije v povezavi z 
razvojnimi motnjami (slednje so najpogosteje vključene v redne osnovne šole) in izvaja 
spletna predavanja za učitelje in starše. Od leta 2007 imajo občine možnost zaprositi za 
strokovnega asistenta, ki nudi podporo in pomoč v rednih šolah. Uporabo asistentov občine 
spodbujajo z zagotavljanjem informacij, na primer skozi deljenje letakov, ki razlagajo primere 
dejavnosti, katere asistent izvaja (Recent Policy and Status in Special Needs Education in 
Japan, 2015). 

Samo evalvacijo šolskega sistema izvaja tako vlada kot tudi lokalni organi. Občinski svèt 
vsako leto izvede evalvacijo programa in rezultate javi svojemu zboru ter jih tudi javno 
objavi. V sodelovanju z občinami vlada na vsakih 5 let iz omenjenih evalvacij oblikuje načrte 
za izboljšanje vzgoje in izobraževanja, ki obsegajo temeljna načela in druge zahteve, določene 
v prenovljenem zakonu Temeljnega akta o izobraževanju iz leta 2006. Te načrte kasneje 
uporabijo pri ponovni evalvaciji šolske politike in zakonodaje. MEXT po drugi strani izvaja 
evalvacijo politike in zakonodaje po načelih Državnega izobraževalnega zakona 
(Government Policy Education Act). Evalvacijo izvaja tudi Nacionalni inštitut za 
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izobraževalno zakonodajo (National Institute for Educational Policy Research), ki pa se 
osredotoča bolj na zbiranje in analiziranje podatkov izobraževalnih raziskav ter jih uporablja 
za načrtovanje kratkoročnih in dolgoročnih sprememb vzgojno-izobraževalne politike in 
zakonodaje. Zbrane informacije delijo z ustanovami v in izven Japonske, sklicujejo 
konference in izvajajo sodelovalne dejavnosti (OECD, 2015b). 

Tudi šola sama vsako leto izvaja notranjo evalvacijo, ki temelji na nacionalnih kazalnikih 
šolske evalvacije iz leta 2007 in Šolskega izobraževalnega zakona (School Education Act). 
Mnogo občin prav tako razvije svoje lastne smernice za evalvacijo. Poleg notranje poteka tudi 
zunanja evalvacija s strani staršev in skupnosti na podlagi objavljenih rezultatov v šolskih 
publikacijah ali na spletnih straneh (OECD, 2015b). 

Učitelji pridobivajo povratne informacije o svojem delu iz vsaj 3 virov; med njimi jih 
ocenjujejo s strani Zakona o javnih službah (Local Public Service Law). Dobljene povratne 
informacije učitelji uporabijo za izboljšanje in pozitivne spremembe njihove prakse (OECD, 
2015b). 

3.5. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI 
POTREBAMI IN UČNIMI TEŽAVAMI 

 

Področje učnih težav se na Japonskem pojavi šele po letu 1990, ko se začnejo tèrmini učnih in 
specifičnih učnih težav pojavljati v množičnih medijih ter objavljati v izobraževalnih 
publikacijah, vendar začnejo z obravnavo učnih težav šele 30 let po zahodnih državah. 
Razlogov za to je več; dva izmed njih sta visoko razvit specialni vzgojno-izobraževalni 
program, ki pa ni obsegal učnih težav, ter njihov kulturni pogled na vzgojo in izobraževanja 
(Kataoka, 2005). Japonci močno cenijo harmonijo skupine, ki jo že od zgodnjega otroštva 
vpeljujejo tudi v vzgojo in izobraževanje. Tako se od otrok bolj kot samostojnost pričakuje 
sodelovanje, spoštovanje in osebnostna odgovornost, česar pa otroci s posebnimi potrebami 
niso vedno zmožni doseči tudi ob optimalni pomoči in podpori. Prav tako primanjkljaj na 
področju branja pri njih ni bil pogost zaradi japonskega pravopisa, ki je bolj pravilen kakor 
tuji in verjetno se je zato japonski interes za učne težave počasneje razvijal (Makita, 1968, v 
Kataoka, 2005). Sedanja prevalenca oseb s posebnimi potrebami se giblje nekje med 5 in 
10 %, vendar je verjetno še višja, ko učenec napreduje v sistemu, veliko pa jih ostaja 
nediagnosticiranih.  

Kot že omenjeno, na Japonskem prevladuje mnenje, da se vsi rodijo z enakimi zmožnostmi. 
Raje kot términ 'razlike v zmožnostih' (noryokusa) se uporablja términ 'razlike v mojstrstvu' 
(skujukudo), ki so rezultat šolskega dela in ne naravno pridobljenih sposobnosti. Kot izjema 
so šteti le učenci z izrazito opaznimi težavami, ki so bili usmerjeni v posebne programe 
(Shimizu, 1998, v Mitchell, 2005). Iz tega izhaja, da v preteklosti večina učencev s posebnimi 
potrebami in učnimi težavami v rednih razredih ni bila upoštevana (Mogi, 1994, v Mitchell, 
2005), njihove pravice so bile pogosto kršene, vključeni pa so bili brez potrebne podpore 
(Abe, 1998, v Mitchell, 2005). 
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Reforma specialnega šolstva ne prinaša popolnega preoblikovanja šolskega sistema, temveč 
raje razvije že obstoječe podporne strukture. Tako se učenci s posebnimi potrebami lahko še 
vedno vključijo v 3 vrste šol: specialne šole, posebne razrede znotraj redne šole in redni pouk 
z vrstniki brez posebnih potreb (Mithout, 2016). 

Poleg rednih šol, na katerih prejemajo pomoč otroci s t. i. razvojnimi motnjami, med katere 
spadajo učne težave, motnje pozornosti in hiperaktivnosti ter visoko funkcionalni avtizem, 
nudijo otrokom s posebnimi potrebami precejšnjo in podrobno izobraževanje v ustanovah, kot 
so Specialne šole za slepe (Special Schools for the Blind), Specialne šole za gluhe (Special 
Schools for the Deaf), Šole za gibalno ovirane (Disabled Schools) in Specialne izobraževalne 
razrede (Special Education Classes) (Numano, 2012). Specialne ustanove obsegajo le 0,4 % 
šolske populacije in so ločene od rednih šol (Mitchell in Desai, b.d., v Mitchell, 2005). V 
specialnih šolah se izobražujejo slepi in slabovidni učenci, gluhi in naglušni, gibalno ovirani, 
učenci z intelektualnimi primanjkljaji ter dolgotrajno bolni (Recent Policy and Status in 
Special Needs Education in Japan, 2015). 

Redne šole imajo tri različne sisteme za integracijo diagnosticiranih oseb s posebnimi 
potrebami (Mitchell in Desai, b.d., v Mitchell, 2005; Recent Policy and Status in Special 
Needs Education in Japan, 2015): 

 Specialni razredi so namenjeni otrokom z motnjami v duševnem razvoju, 
dolgotrajno bolnim, itd. Učenci tam preživijo približno 7,5 ur na teden pri ne-
izobraževalnih predmetih, preostali čas pa prisostvujejo rednemu pouku. 
Število udeleženih v specialnih razredih se z leti zmanjšuje in je v letu 2013 
znašalo 1,7 % učencev s posebnimi potrebami in učnimi težavami. Po končani 
osnovni šoli pa te učence usmerijo v posebne šole, saj srednja šola teh razredov 
nima. 

 'Resource rooms' so posebne učilnice znotraj šole, namenjene učencem z 
govorno-jezikovnim motnjami, učencem z motnjami avtističnega spektra, 
govorno-jezikovnimi motnjami, čustveno-vedenjskimi težavami, 
slabovidnostjo, naglušnostjo, učnimi težavami in motnjami pozornosti in 
hiperaktivnosti. Učitelj jim v tej učilnici poda individualizirana, specializirana 
navodila za delo ter pomaga pri domačih nalogah. Število udeleženih učencev 
sicer narašča od leta 2013, ko je število znašalo 0,76 % učencev s posebnimi 
potrebami in učnimi težavami, vendar slednji še vedno večino časa preživijo v 
rednem razredu. 

 'Omejena integracija za posameznike', kjer so učenci s posebnimi potrebami 
in učnimi težavami sicer vključeni v redni razred, vendar sta dodatna podpora 
in pomoč omejeni, količina pomoči pa se razlikuje v teku ur ali dni. 

Ob teh možnostih je vedno več vključevanja otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami 
v redne šole, saj se odpira več posebnih razredov, hkrati pa se povečuje tudi imenovanje 
koordinatorjev specialne podpore v vseh šolah in trening učiteljev, da slednji lahko nudijo 
optimalno pomoč otrokom s posebnimi potrebami in učnimi težavami v svojem razredu 
(Mithout, 2016). V specialne razrede rednih osnovnih šol se po zakonu lahko vključujejo slepi 
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in slabovidni, otroci z intelektualnimi primanjkljaji, dolgotrajno bolni, gluhi in naglušni, 
gibalno ovirani, otroci z motnjami avtističnega spektra, čustveno-vedenjskimi težavami in 
govorno-jezikovnimi motnjami. V 'resource rooms' se vključujejo vsi omenjeni razen otrok z 
intelektualnimi primanjkljaji; dodani so še učenci z učnimi težavami in motnjo pozornosti ter 
hiperaktivnosti. Kljub zakonodaji pa, kot smo že omenili, na rednih osnovnih šolah prejemajo 
pomoč večinoma le učenci z razvojnimi motnjami (Recent Policy and Status on Special Needs 
Education in Japan, 2015). Nagano in Weinberg (2012) opozorita, da je v zakonodaji premalo 
pravno postavljenih nacionalnih standardov, kar dovoljuje široko interpretacijo ustavnih 
pravic in zmanjšuje možnosti uspeha nedavnih političnih premikov k bolj inkluzivnemu 
pristopu. Prav tako Azuma (2010) pravi, da nedavni model specialne vzgoje in izobraževanja 
stori bolj malo za vzpostavljanje inkluzije, saj so kljub vključitvi v redno osnovno šolo učenci 
s posebnimi potrebami in učnimi težavami večinoma poučevani izven razreda. Pod razlog za 
takšno stanje bi lahko navedli, da inkluzivna vzgoja in izobraževanje pravita, da je potrebno 
učencem s posebnimi potrebami in učnimi težavami prilagoditi metode dela v 'razumnih 
mejah', ki pa niso konkretno navedene. Postavljena je le meja obremenjenosti rednih osnovnih 
šol, torej se učitelj lahko odloči, da je delo z otrokom s posebnimi potrebami in učnimi 
težavami zanj preobremenjujoče in predlaga preusmeritev v specialno ustanovo ali razred. 
Ker pa slednje še vedno sodi v inkluzivno vzgojo in izobraževanje, je skoraj 80 % teh učencev 
sicer vključenih v redne osnovne šole, vendar se jih le 24 % polno oziroma delno udeležuje 
rednega pouka (Ree, 2015; Sakakihara, 2016). 

Ob zmanjšanju vpisa otrok v specialne šole se slednje posledično sedaj ne osredotočajo več le 
na eno vrsto težave ali primanjkljajev, temveč zaradi vedno večje pojavnosti kombiniranih 
motenj nudijo podporo različnim tipom posebnih potreb v njihovi okolici. Poleg vzgojno-
izobraževalne vloge prevzemajo vlogo tudi strokovnih centrov, ki tesno sodelujejo z rednimi 
šolami, jim zagotavljajo pomoč in podporo ter usposabljajo redne učitelje, ki imajo v razredu 
učenca s posebnimi potrebami ali učnimi težavami (Mithout, 2016). 

Potrebne so bile velike spremembe v mišljenju, da se je spremenil način delovanja znotraj 
razreda. Dojemanje vseh učencev kot enakovrednih je prineslo domnevo, da je vsako 
individualiziranje diskriminatorno (Walsh, 2000, v Mitchell, 2005), ločevanje po zmogljivosti 
pa bi učence lahko prizadelo in jim zmanjšalo motivacijo za učenje (Sato, 1998, v Mitchell, 
2005). V današnjem času učitelji znotraj rednega razreda podajajo navodila otrokom, 
razdeljenim v majhne skupine, jih zahtevnostno diferencirajo tudi glede na stopnjo uspešnosti 
otroka, timsko poučujejo in uporabljajo podporne asistente. Spodbujajo skupinsko učenje 
otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami ter njihovih vrstnikov brez posebnih potreb 
kot del šolskega poučevanja in skozi dejavnosti za ozaveščanje lokalne družbe. Zagotavljali 
naj bi tudi individualizirane učne načrte in prilagoditve. Program podpore je razširjen tudi na 
predšolsko obdobje in adolescenco, tako da so otroci s posebnimi potrebami deležni pomoči 
vse od zgodnjega otroštva do zaposlitve (Special Needs Education, b.d.). Pri inkluzivni vzgoji 
in izobraževanju se osnovna šola osredotoča na 'hands-on' dejavnosti, reševanje problemov, 
vprašanja višjega reda in kreativno manipulacijo materialov. Srednja šola se že bolj 
osredotoča na 'drill' in manj na kreativno reševanje problemov (Mitchell in Desai, b.d., v 
Mitchell, 2005). V preteklosti so učitelji v razredih sami poskrbeli za vzgojo in izobraževanje 



50 
 

učencev, vendar je to zaradi motenja učencev z učnimi težavami ter motnjo pozornosti in 
hiperaktivnosti postalo težje. Učitelji rednih razredov so takrat zaprosili za pomoč 
strokovnjakov, kar pa je bila čisto nova ideja in izkušnja zanje (Kataoka, 2005). Z njihovo 
pomočjo so zagotovili prilagojene učbenike in poskušali ustvariti fizično okolje, dostopno 
tudi učencem z invalidskim vozičkom, vendar slednje še ni vzpostavljeno v vseh ustanovah 
(Recent Policy and Status on Special Needs Education in Japan, 2015). 

Japonci so prepričani, da je šolanje glavni kanal za prenos znanja in nujen za vstop v 
odraslost. Ob tem se odrasli pogosto osredotočajo tudi na socialno prakso, ki pa je indirektna 
in neobvezna. Otroke dojemajo kot naravno dobre in verjamejo, da bodo skozi bližje 
medosebne stike razvili socialno sprejemljivo vedenje in vrednote. Socializacija poudarja 
senzitivnost in razumevanje občutkov drugih ter odzivanje nanje. Slednje je bolj pomembno 
kot izražanje lastnih čustev in misli. Učitelji posledično poudarjajo pomembnost otrokovega 
poslušanja bolj kot govorjenja. Ker je na Japonskem 'jaz' razumljen v povezavi z drugimi so 
medosebna razmerja še posebej pomembna. Ko je v razredu otrok s težavami, se razred nauči 
prijaznosti in nudi pomoč, ko učenec s težavami ne zmore več sam. Na takšen način se ustvari 
okolje, kjer je razred dom in sošolci družina. Učenci s posebnimi potrebami in učnimi 
težavami se učijo od sovrstnikov in tudi slednji se učijo od njih (Kayama in Haight, 2012; 
Tsou, 2015). Če učenci doživljajo učne težave, a so dobro socializirani med vrstniki in 
prijatelji, učitelji ne čutijo potrebe po zagotovitvi dodatne ali specialne podpore za njihovo 
učenje ter jih pogosto napačno interpretirajo kot 'lene' (Kataoka, 2005). 

Šola otroka vzgaja tako v sodelovanju s starši kot tudi z vključevanjem bližnjega okolja, 
vendar se od učitelja poleg izobraževalne vloge hkrati najbolj pričakuje tudi prevzem 
priložnosti za razvoj osnovnih življenjskih spretnosti, manir, discipline in morale. Poudarjen 
je psihološki razvoj, ki temelji na izobraževalnem in se osredotoča na osebnost, razmišljanje 
ter čustveno in socialno blagostanje (Kayama in Haight, 2012), saj učitelji dojemajo učenčev 
čustveni, socialni, fizični in mentalni razvoj kot enako pomemben kognitivnemu (Okano in 
Tsuchyja, 1999, v Mitchell, 2005). Prenos znanja je zanje šele sekundarne narave (Sato, 1993, 
v Mitchell, 2005). Pričakuje se, da šola otroka vzgoji v osebo, ki je zdrava tako fizično kot 
tudi psihično in je sposobna prispevati k mirni in demokratični družbi (Kayama in Haight, 
2012). 

Večina šol na Japonskem se ne ukvarja z individualnimi razlikami, vendar se počasi že 
vzpostavlja pojem individualnosti in raznovrstnosti (Cave, 2001, v Mitchell, 2005). 
Posledično se vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami ne 
razlikuje od tiste, ki jo prejemajo njihovi vrstniki brez posebnih potreb. Obstajajo le dodatni 
cilji, ki so specifični primanjkljaju in še bolj izrazito povezani z učenjem samostojnosti 
(Mithout, 2016). 

Še vedno tradicionalna prepričanja staršev preprečujejo, da bi kljub otrokovim težavam prosili 
za pomoč, saj si ne želijo, da bi njihovi otroci imeli posebno pozornost s strani učiteljev, 
temveč želijo, da bi bili obravnavani kot vsi drugi (Kataoka, 2005). Prepričanja staršev pa se 
zaradi vse večje pomoči učencem z učnimi težavami, motnjo hiperaktivnosti in pozornosti ter 
motnjo avtističnega spektra s strani specialnih pedagogov spreminjajo skozi lastne refleksije 
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in korigiranje mišljenja. Starši ob tem niso prisiljeni v sodelovanje, temveč se učitelji 
prilagodijo njim in se trudijo razumeti njihovo doživljanje. Sodelovanje je bilo tako 
najuspešnejše, kadar so učitelji kazali empatijo ali pa so o vzgoji otroka imeli enako mnenje 
kot starši ter so razumeli njihov pogled na primanjkljaj otroka (Kayama in Haight, 2012). 

Japonski učenci se izobražujejo podpovprečno število let v primerjavi z ostalimi članicami 
OECD, vendar kljub temu dosegajo izredno nadpovprečne rezultate na mednarodnih 
preverjanjih znanja. Vzpostavljeno imajo učinkovito upravljanje šolskega sistema, ki načrtuje, 
določa zahteve in izobraževanje učiteljev ter evalvira različne dele v šolstvu. Vsem 
udeleženim skozi evalvacije podaja povratne informacije, na podlagi katerih se oblikuje tudi 
specialno in inkluzivno šolstvo. Otroci s posebnimi potrebami in učnimi težavami imajo tako 
v šolah tri možnosti umestitve: vse od dodatne strokovne pomoči do vključitve v razredno 
skupino. Poudarjeno je sodelovanje med vsemi udeleženci procesa vključevanja otrok, vendar 
vsi otroci kljub temu še ne prejemajo optimalne stopnje individualne pomoči, saj tradicionalna 
prepričanja Japoncev o stigmatizaciji to preprečujejo. 

3.6. MEDSEBOJNI VPLIV JAPONSKE KULTURE, POLITIKE IN 
ŠOLSTVA 

 

Tudi na Japonskem so bile pred vzpostavitvijo človekovih pravic osebe s posebnimi 
potrebami obravnavane diskriminatorno in manjvredno. Vzrok vedenju Japoncev je v 
povezanosti z naravo pod vplivom konfucionizma in budizma, ki se kažeta kot 
fundamentalistični kulturni filozofiji in temeljita na harmoniji ter sobivanju z naravo. Vse, kar 
ne sledi zakonom narave, kar ne uspe delovati v harmoniji s soljudmi ali se od običajnih ljudi 
preveč razlikuje, je tako obravnavano kot 'nenaravno', celo grešno. V to polje sodijo tudi 
osebe z mentalnimi, fizičnimi in socialnimi primanjkljaji (Yamamoto, 1979 in Frager, 1970, v 
Murakami in Meyer, 2010). 

Japonska še danes velja kot zaprta družba, ki preprečuje določenim članom polno 
udejstvovanje v družbi (Mitchell in Desai, b.d., v Mitchell, 2005). Obstaja močna 
stigmatizacija oseb, ki so le malo drugačne od ostalih in so tako sprejete kot nekakšni 'tujci'. 
Starši ob tem dejstvu pogosto ne želijo stigmatizirati svojega otroka kot učenca s težavami, saj 
se bojijo, kaj si bodo drugi mislili o njih, kako jih bodo videli in četudi bodo kazali empatijo, 
ali bodo res razumeli, kako se starši počutijo (Kayama in Haight, 2012). 

V letu 2006 je Japonska spodbudila inkluzivno vzgojo in izobraževanje, skozi katero se 
učenci s posebnimi potrebami in učnimi težavami lahko šolajo skupaj z vrstniki brez posebnih 
potreb. V širšem smislu pa se to nanaša na pristopanje k potrebam vsakega otroka ne glede na 
njegove sposobnosti. Od tega leta naprej je Japonska prav tako izpeljala veliko reform, vendar 
še vedno ostaja pomembno učenje vključevanja v že obstoječo japonsko družbo. Japonska je 
bila od nekdaj meritokratična država, kar se v vzgojno-izobraževalnem sistemu kaže kot ideja, 
da je vsakdo rojen enakovreden in lahko napreduje in doseže svoje cilje, če se le trudi ter trdo 
dela za to. V mislih članov družbe ostaja priljubljen vidik otroka kot učenca, ki dobro govori 
japonsko, ima stabilno domače okolje ter mater, ki sodeluje s šolo. Prav tako pričakujejo od 
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učencev, da so dobrega zdravja, imajo trajno pozornost, poln nadzor nad gestami in mimiko 
telesa, povprečne fizične sposobnosti in običajne socialne spretnosti. Ta vidik so v preteklosti 
vzdrževali s segregiranjem vseh drugačnih, danes pa je takšen način delovanja ostro kritiziran 
tako v teoriji kot v praksi (Hofstede's Centre, b.d.; Mithout, 2016).  

Otroci s posebnimi potrebami na Japonskem v osnovi spadajo v program specialnega 
izobraževanja, preko katerega šele preverjajo, ali bi ti otroci morda lahko delovali tudi v redni 
šoli in brez prilagoditev (Yamazaki, 1994, v Nagano in Weinber, 2012). Prav tako imajo 
otroci in njihovi starši manj pravic na področju izobraževanja in se morajo dolgotrajno boriti, 
če želijo, da otrok zamenja šolo, ki mu je bila določena s strani Šolskega svetovalnega 
komitéja (Schooling Guidance Committee) (Nagano in Weinber, 2012). Ker pa se Japonci 
konfliktom raje izognejo, se temu primerno starši redko (v 60 letih le 67 primerov) na 
sodiščih borijo za pravice svojih otrok s posebnimi potrebami (Shimizu, 2004, v Nagano in 
Weinber, 2012). 

Kljub temu, da se je izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Japonskem začelo precej 
pozno v primerjavi z drugimi državami, so v tem času izvedli veliko reform, ki bi k 
vključevanju pripomogle. Zaradi močnih tradicionalnih prepričanj, odnosa do teh otrok in 
dejstva, da se kulture počasi spreminjajo, pa je polno in optimalno vključevanje še vedno 
močno ovirano. 

3.7. KRATEK POVZETEK POGLAVJA 
 

Na Japonskem imata velik pomen trdo delo in vztrajnost Kot skupina so Japonci izredno 
povezani in svojo skrb namenjajo predvsem drugim. Kot zaprta in introvertirana narodna 
skupina sprejemajo le malo tujcev. Pomembne so vrednote, kot so varnost, vzgoja in 
izobraževanje, zdravje in kulturne vrednote. 

So delno hierarhična država, vendar ni ene same vodilne osebe: pri političnih in zakonodajnih 
odločitvah sodelujejo vsi hierarhični sloji. Slednji skrbno in natančno načrtujejo ter se 
pripravljajo na vsako neznano situacijo. Načrtujejo za prihodnost in prihodnje generacije. 
Lastnim željam ne popuščajo in močno nadzorujejo svoje vedenje, saj jih je strah izgubiti 
spoštovanje drugih. Pomembna je harmonija skupine, vendar se kažejo tudi značilnosti 
individualizma, pri katerem pa med seboj ne tekmujejo posamezniki temveč skupine. 

Zaradi poudarka na trdem delu in dosežkih so bile osebe s posebnimi potrebami do konca 20. 
stoletja nesprejete s strani družbe. Ob sprejetju različnih dokumentov se je v naslednjih letih 
razvil podporni sistem, ki tem osebam dovoljuje vključevanje tudi v redni osnovnošolski 
program. Vendar so vključeni otroci pogosto še vedno segregirani v posebnih oddelkih, saj se 
v šolah od učencev pričakuje samostojnost, sodelovanje in spoštovanje, česar ti otroci pogosto 
niso zmožni. Učitelji lahko kljub dodatnim in obveznim izobraževanjem ob občutku 
preobremenjenosti učenca preusmerijo v specialno ustanovo ali razred, kar zanje prav tako 
spada pod inkluzivno vzgojo in izobraževanje. V razredih učitelji izvajajo dobro poučevalno 
prakso, ki se kaže kot timsko poučevanje in podajanje prilagojenih navodil po zahtevnostno 
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diferenciranih skupinah. Učenci s posebnimi potrebami in učnimi težavami so ob takšnem 
načinu dela lahko dobro socializirani, kar je eden od ciljev rednih osnovnih šol. Vendar 
slednje pomeni, da učitelji pri takšnem otroku ne čutijo potrebe po nudenju dodatne pomoči, 
temveč jih napačno interpretirajo kot 'lene'. 

Kljub temu, da so vzpostavljene mreže strokovnih centrov, ki nudijo pomoč, svetovanje, 
dodatna izobraževanja in tudi spletna predavanja, veliko učencev z učnimi težavami v osnovni 
šoli ostaja neprepoznanih. Učitelji jih zaradi velikosti razredov ne opazijo, staršem pa njihova 
lastna tradicionalna prepričanja in strah pred stigmo preprečujejo, da bi prosili za pomoč. 
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4. PRIMERJAVA DRŽAV 
 

Težko primerjamo dve tako različni in geografsko oddaljeni kulturi, kot sta slovenska in 
japonska. A tu si lahko pomagamo z določenimi dimenzijami, v katerih primerjamo splošno 
in inkluzivno politiko in prakso države ter sisteme, v okviru katerih se spremembe znotraj 
držav dogajajo. 

4.1. POGLED NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI SISTEM 
 

Primerjalna perspektiva pogleda na vzgojno-izobraževalni sistem temelji na treh dimenzijah: 

• Znanstvena/primerjalna dimenzija pravi, da so vse znanosti v naravi lahko 
primerjane (Arnone, 1999). Iz te perspektive lahko znanstveniki razumejo 
razlike in identificirajo vzorce smeri, v katerih se vzgojno-izobraževalni 
sistemi oblikujejo s strani societalnih, političnih, ekonomskih in kulturnih sil 
(Bray in Thomas, 1995). 

SLOVENIJA 
Slovenija se kljub osamosvojitvi še vedno poskuša uveljaviti v državah Evrope kot država, ki 
je sposobna slediti smernicah razvitejših držav. Tako pogosto hitreje sprejmejo odločitve 
brez natančnega pregleda – včasih bolj zato, da se izkažejo kot kompetentna država. Zaradi 
majhnosti države, ki nima nobene močne dobičkonosne aktivnosti, na ustvarjanje zakonodaje 
vpliva tudi naše ekonomsko stanje. V primeru šolstva se to kaže kot premalo sredstev 
namenjenih šolam, ki tako ne morejo vedno priskrbeti vseh prilagoditev za optimalno 
izvajanje inkluzije (npr. dvigala). Hitre odločitve brez dolgoročnega pregleda pa doprinesejo 
k pomanjkanju evalvacije in nadzora nad izvajanjem inkluzije. 
 

JAPONSKA 
Japonska zaradi svoje lege doživlja veliko naravnih nesreč in temu primerno mora pogosto 
vnaprej pripraviti načrt, kako bodo takšne težave rešili. Slednje se odraža v njihovi politiki in 
oblikovanju zakonodaje, saj, kot omenjeno, skrbno pregledujejo in določijo vse rizične 
faktorje, da bi preprečili neželene posledice. Različne hierarhično razporejene ustanove in 
organizacije med seboj tesno sodelujejo, da dosežejo pregled dejavnikov in posledic zakona z 
vseh vidikov, na katere bi zakon lahko vplival. Na področju šolstva se to kaže kot kasnejše 
izvajanje inkluzije, saj morajo kot najprej priskrbeti vse pogoje, da bodo lahko novo 
zakonodajo optimalno izvajali in tudi nadzorovali, evalvirali. 
 

• Pragmatična dimenzija odkriva, česa se lahko naučimo, da bo to pripomoglo 
k izboljšanju politike in prakse doma (Arnone, 1999). Natančneje se navezuje 
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na prenos znanja med različnimi državami, da pripomore k izboljšanju 
njihovega vzgojno-izobraževalnega sistema. 

SLOVENIJA 
Slovenija je večino znanja pridobila od svojih sosednjih držav in skozi medije. Kot članica 
Evropske Unije je na zborih spoznavala nove ideje in zakonodajo na področju inkluzije. 
Poleg tega je bilo izvedenih tudi kar nekaj raziskav, ki so naš sistem šolstva primerjale s 
sistemi drugih držav (najpogosteje z evropskimi), ki so bili označeni za bolj učinkovite, tako 
da smo njihove ideje pogosto 'posvojili' in jih vpeljali v naš vzgojno-izobraževalni sistem. 
Vendar se je to pogosto zgodilo le v teoriji, medtem ko načrt izvedbe v praksi ni bilo dovolj 
premišljen, tako da med teorijo in prakso ostaja širok razkorak. 
 

JAPONSKA 
Japonska je v 20. stoletju pošiljala raziskovalce po svetu, ki so takrat raziskovali različne 
načine delovanja različnih držav in znanje prinašali domov. Kasneje so se pridružili tudi 
množični mediji in medsebojno povezovanje držav. Zbirko nabranega znanja so skrbno 
pregledali in vpeljali v svoje kulturno ozadje in določili meje, do katerih so nove spoznane 
metode izvedljive. Tako v šolah niti ne poskušajo izvajati vseh možnih načinov inkluzije, 
temveč skrbno izbirajo med tistimi, ki bi dejansko lahko v praksi uspele. Za ostale poskušajo 
ustvariti optimalne pogoje ali pa jih opustijo (npr. zaradi velikosti razredov učitelji ne dajejo 
veliko individualne pozornosti in nalog učencem s posebnimi potrebami in učnimi težavami). 
 

• Globalna dimenzija pripomore k razumevanju lokalnih vzgojno-
izobraževalnih procesov kot ustvarjenih s strani proksimalnih in distalnih sil. 
Globalizacija nas spominja na internacionalno soodvisnost, ki končno vpliva 
na lokalne dogodke (Artiles in Dyson, b.d., v Mitchell, 2005). 

SLOVENIJA 
Manjše občinske šole se oblikujejo hkrati kot posledica državne zakonodaje in občinskih 
pogojev. Država določi širši vzgojno-izobraževalni načrt, določi kriterije kurikuluma, šola in 
občina pa določita možno velikost šole, obliko, razporeditev učilnic, zaposlovanje učiteljev 
in število učencev, ki jih lahko sprejmejo. Finančna sredstva pridobivajo s strani obeh virov, 
ki sta določena tudi za evalvacijo, vendar sta občina in njena šola sami odgovorni za uvajanje 
sprememb in izboljšav. 
 

JAPONSKA 
Četudi je glavni organ za vzgojo MEXT, ki določa standarde znanja, spremembe in druge 
zahteve, povezane s šolo, so lokalne oblasti z zakonom vezane, da same formulirajo in 
implementirajo vzgojno-izobraževalne ukrepe, povezane z njihovo lokalno kulturo. Prav tako 
morajo lokalne šole tudi same poskrbeti za vzpostavljanje in vzdrževanje lastnih šol, medtem 
ko za evalvacijo nosi največ odgovornosti vlada. Slednja potrebne podatke pridobi iz javno 
objavljenih samoevalvacij šol, na podlagi katerih načrtuje nadaljnje izboljšave. 
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4.2. ANALIZA INKLUZIJE 
 

Primerjalna analiza same inkluzije vključuje naslednje dimenzije: 

• Dimenzija udeležencev, s katero moramo primerjalno analizo začeti, mora 
vsebovati opis pomena za lokalno skupnost in inkluzivno gibanje ter prvo 
skupino, ki pridobi z implementacijo inkluzivnega vzgojno-izobraževalnega 
modela oziroma sistema (npr. določene osebe s posebnimi potrebami in 
pričakovanja ostalih do njih). Udeleženi morajo biti vsi (učenci, učitelji, 
svetovalni delavci, itn.), da lahko potem to združimo z demografskim ozadjem 
(socialno-ekonomski status, jezik, rasa, spol, religija, težave), ki mora nujno 
vsebovati tudi družine udeleženih. Na koncu morajo biti isti deskriptorji 
uporabljeni za karakteriziranje strokovnjakov in delavcev v inkluzivnem 
vzgojno-izobraževalnem sistemu. Strokovnjaki naj bi tako bili opisani z vidika 
kvalificiranosti (npr. najvišja dosežena stopnja izobrazbe, certifikacije, 
udeležba v mentoriranju in strokovno-razvojnih programih ter drugi kazalniki 
kvalificiranosti) (Artiles in Dyson, b.d., v Mitchell, 2005). 

SLOVENIJA 
Osebe s posebnimi potrebami so v preteklosti obravnavali nehumano, saj so verjeli, da bi te 
osebe lahko njihovi družbi le škodovale. Še v sedanjosti se občasno pojavlja negativna 
nastrojenost in netolerantnost, kljub temu da so osebe s posebnimi potrebami obravnavane 
kot enakovredne ostalim članom družbe. Vzrok tega bi lahko bil strah pred neznanim, saj 
kljub univerzitetni izobrazbi učiteljev, slednji nimajo dovolj izkušenj in znanja za delo z 
otroci s posebnimi potrebami in učnimi težavami, ki so vključeni v redne šole. Prav tako se 
kot individualističen narod sodelovanja z drugimi šele učimo, in pogosto premalo 
sodelujemo z drugimi strokovnjaki ter starši otrok, ki bi nam lahko posredovali pomembne 
informacije za uspešno delo v razredu. V času pa inkluzivna vzgoja in izobraževanje 
napreduje, saj se ponuja vedno več izobraževanj na tem področju; posodablja se tudi 
univerzitetno izobraževanje in posledično novi strokovnjaki v šole vnašajo nova znanja, ki 
jih lahko delijo z ostalimi zaposlenimi. 
 

JAPONSKA 
Japonci oseb s posebnimi potrebami sprva niso sprejemali, saj k njihovi družbi niso mogle 
ničesar doprinesti, temveč so jih dojemali bolj kot breme. Z uvajanjem inkluzivnega sistema 
šolanja pa so ti otroci pridobili enakovredne pogoje za uspeh v življenju, vendar to ne 
pomeni nujno, da so pogoji tudi prilagojeni njihovim potrebam. Japonska namreč velja za 
enega izmed bolj zaprtih narodov, ki ne sprejema drugačnosti, temveč podpira enakost in 
enakovredne možnosti vseh članov družbe brez individualnega razlikovanja. Prav tako 
učitelji sprva niso bili vajeni prositi za pomoč, vendar so se (zvesti svojim zakonom in 
zaposlovalcem) pričeli udeleževati različnih izobraževanj in sodelovanj s strokovnjaki 
področja posebnih potreb. Otroci s posebnimi potrebami in učnimi težavami so tako pridobili 
možnost izobraževanja v rednih šolah, kjer jim nudijo različne skrbno načrtovane strategije 
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pomoči. Starši pa še vedno pogosto zavrnejo usmerjanje njihovega otroka in pomoč 
strokovnjakov, saj svojih otrok ne želijo stigmatizirati. Hkrati velik odstotek otrok s težavami 
ostaja neopaženih v velikih razredih in posledično brez pomoči in prilagoditev. 
 

• Kulturna dimenzija vključuje 3 konstitutivne perspektive: 
o Regulativno perspektivo, pri kateri je v ospredju vzorec, ki karakterizira 

skupinsko identiteto, v kateri je ključna predpostavka, da so kulture 
povezane. Torej, če želi sistem ureditev oziroma predpisov delovati, se 
mora skupina strinjati o potrebi in vsebini postavljenih pravil in hkrati 
zagotoviti nadaljevanje kulture s prenašanjem informacij o tej 
perspektivi za nove generacije z namenom ohranitve kulture (Erickson, 
2001). Ta perspektiva nam pomaga definirati inkluzivni model, ki je 
implementiran v določeno skupnost, vendar to ni lahka naloga, saj je v 
enem narodu lahko implementiranih že več različnih inkluzivnih 
modelov (Dyson, 2001). Modeli se razlikujejo glede na uradno 
definicijo inkluzije, cilje sistema splošne vzgoje in izobraževanja, vizije 
inkluzivne skupnosti, ki ga podpira ter predpise in norme, ki usmerjajo 
organizacije in administracije inkluzivno naravnanih šol (Artiles in 
Dyson, b.d., v Mitchell, 2005). 

o Interpretativno perspektivo, v kateri udeleženi v inkluzivni vzgoji in 
izobraževanju sami iščejo smisel v svojem delu skozi prepričanja, 
vrednote in pričakovanja, ki jih nosijo v sebi, saj so vključeni v lastno 
biografsko ozadje, ki je oblikovano skozi raso, spol, socialni razred, 
jezik, itn. Ob teh dejstvih se zato pojavljajo različne oblike in 
razumevanja inkluzivne vzgoje in izobraževanja (Artiles in Dyson, b.d., 
v Mitchell, 2005). 

o Instrumentalno perspektivo, s katero dosežemo globlje razumevanje 
nedeljivosti regulativne, interpretativne in instrumentalne perspektive 
kulture. Kultura je del dejavnosti, v katerih sodelujejo ljudje, 
instrumentalna perspektiva pa nam omogoča predstavljati si to 'vpetost' 
v stabilnost kulture. Je izmenjava mnenj produkcije in reprodukcije, pri 
čemer pritisk za produkcijo kulture v katerikoli situaciji izvira iz 
prisotnosti že vzpostavljenih regulativnih sistemov in dejstva, da 
posamezniki vstopajo v socialne interakcije z naborom prakse, 
pridobljene ob udeleženosti v svoji kulturni skupini (Guiterrez in 
Rogoff, 2003). Preverja tudi, kako se posamezniki soočajo s 
spremembami v kulturi in neposrednimi zahtevami (npr. zakoni o 
inkluziji) ter udeleženost ljudi v kulturni praksi, ki lahko pripomore k 
spremembam. Udeleženost se preverja na ravni posameznikov, ki le 
prenašajo kulturne kode in na ravni aktivnih in kreativnih ustvarjalcev 
kulture (Holland idr., 1998, v Mitchell, 2005). 
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SLOVENIJA 
V splošnem vidiku se večina Slovencev strinja z idejo inkluzivne vzgoje in izobraževanja, 
vendar obstajajo argumenti tako za vključenost vseh učencev v redne šole kot tudi proti. V 
Sloveniji se vzgoja in izobraževanje kot vrednota pojavljata šele na 9. mestu, saj smo 
usmerjeni bolj v materialne in manj v človeške vrednote. Tako smo pripravljeni pomagati le 
do neke meje, kar se kaže tudi v šolstvu. Ob dejstvu, da konkretni nadzor nad izvajanjem 
določil KPI še vedno ni vzpostavljen ter da imajo ravnatelji premalo podpore pri uvajanju 
inkluzivnega šolanja, se v marsikateri redni osnovni šoli dogaja, da učitelji in ostali zaposleni 
izvajajo inkluzijo tako, kot so si jo zamislili sami, in sprejemajo ter nudijo pomoč učencu s 
posebnimi potrebami in učnimi težavami le do neke meje.  
 

JAPONSKA 
Japonske družine zaradi dolge tradicije in prepričanj, da osebe s posebnimi potrebami 
spadajo v segregirano šolstvo, težko sprejemajo inkluzivni način vzgoje in izobraževanja. 
Tudi prepričanja celotne družbe, ki poudarjajo trdo delo in trud ter se bolj osredotočajo na 
skupino kakor na posameznika, bolj malo pripomorejo k inkluzivnemu izobraževanju, pri 
katerem se morajo individualno osredotočiti na vsakega posameznika. Sicer se v današnjem 
času krepi individualizem, vendar se zaradi svoje stabilnosti kultura izredno počasi 
spreminja. K spreminjanju so pri njih najbolj pripomogli raziskovalci, ki so iz tujih držav 
prinesli nove ideje in zamisli. Slednje pa so bile podprte tudi s pomočjo globalnih medijev in 
nove zakonodajne predloge. 
 

• Zgodovinska dimenzija se osredotoča na značilne vzorce, ki karakterizirajo 
identiteto skupine. V primeru učiteljeve interakcije z učencem nanjo vpliva 
zgodovina njegovega življenja in trenutni dogodki ter tudi celoten proces 
razvoja in inkluzije in že prej obstoječi vzorci interakcije med dotičnim 
učiteljem in učencem (Artiles in Dyson, b.d., v Mitchell, 2005). 

SLOVENIJA 
V Sloveniji se izobraževanje otrok s posebnimi potrebami pojavi že pred dvesto leti, kar je 
pripomoglo k večji tolerantnosti v sedanjosti. Čeprav del družbe še vedno težje sprejema 
vključenost teh učencev v redno šolstvo, je bolj kakor nesprejemanje za to vzrok 
nepoznavanje in premajhna stopnja izobraževanja na tem področju. Učitelji pogosto ne vedo, 
kako obravnavati in pomagati učencu s posebnimi potrebami in z učnimi težavami v svojem 
razredu, vendar se skozi povečevanje sodelovanja s strokovnjaki to počasi spreminja. V 
redne osnovne šole je tako vključenih vedno več specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki 
lahko svetujejo in nudijo podporo tako učencem kot tudi učiteljem. 
 

JAPONSKA 
Japonska je precej pozno začela uveljavljati inkluzijo, torej učitelji pred tem niso imeli veliko 
predznanja oziroma izkušenj in so se morali tega šele priučiti. Učiteljeve interakcije z 
učencem ovira tudi velikost razreda, v katerem je skoraj nemogoče, da bi se individualno 
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posvetil učencem s posebnimi potrebami in učnimi težavami. Na Japonskem prav tako še 
vedno ostaja prepričanje, da je skrb za te otroke primarno odgovornost njihove družine 
(Bridger, 2011). 
 

• Dimenzija rezultatov, pri kateri moramo upoštevati potencialno možnost 
pojava nasprotnih si izidov med rezultati, pričakovanimi s strani praktikov in 
politikov, ter rezultati, ki so dejansko ustvarjeni za učence. Rezultati so odvisni 
od procesov kulturne produkcije, torej razumevanja inkluzije in namenov 
vzgoje in izobraževanja. Dejanski izid ima potencial povratne informacije za 
proces produkcije, ko sooči praktike z realnostjo novih zahtev (Booth in 
Ainscow, 2002). 

SLOVENIJA 
Vedno večje je povpraševanje po specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, na katere se 
prelaga odgovornost za optimalno vključitev učencev s posebnimi potrebami in učnimi 
težavami v redno učno okolje. Hkrati pa je pomembno omeniti, da je v učenčevi odločbi 
lahko navedeno, da se dodatna strokovna pomoč učencu lahko nudi individualno ali 
skupinsko v oddelku ali izven oddelka (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 
2011). Kadar je torej navedeno, da naj učenec dodatno strokovno pomoč prejema 
individualno izven oddelka, to preprečuje izvajalcu pomoči, da bi nudil pomoč v razredu med 
poukom, čeprav bi učenec to morda potreboval. 
 

JAPONSKA 
Kljub temu da se v japonskih šolah izvaja inkluzivno vzgojo in izobraževanje, pa ni 
postavljenih zahtev po postavitvi dvigal, klančin ali drugih prilagoditev za učence s fizičnimi 
ovirami (Kayama, 2010). Prav tako ni nenavadno, da družba izraža sožalje tistim staršem, 
katerih otrok ima posebne potrebe. Inkluzija je ovirana tudi zaradi dejstva, da večina staršev 
učitelje raje sprašuje glede uspeha njihovega otroka, kot da bi se z njimi posvetovala o 
težavah. Mnogi starši se prav tako bojijo, da bi se v primeru, če bi poskušali prositi za 
dodatno pomoč, lahko učitelji počutili užaljeno in ne bi zagotovili učencu optimalne pomoči, 
kakršno bi sicer potreboval (Bridger, 2011). 
 

4.3. DOSEGANJE SPREMEMB 
 

Sistemi, v katerih se dogajajo dejanske spremembe, so kompleksni: v njih so vključene 4 
komponente, pri katerih je pomembno zavedanje, da moramo, če želimo spremeniti eno 
komponento sistema, upoštevati tudi druge, ki so z njo v interakciji (Coutinho in Repp, 1999): 

• Podzavestni filozofski temelj. 
• Administrativni nivoji sprememb, ki se nanašajo na spremembe na 

nivoju države, regije, okraja, šole, družine in otroka. 
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• Enote analize in sprememb vsebujejo celoten sistem, dele sistema, 
posameznike znotraj sistema in rezultate sistema. 

• Cilj spremembe, pri katerem moramo biti pozorni, da upoštevamo 
značilnosti naše kulture, vizije ter količino sredstev, ki jih imamo na voljo. 
Ustvarimo primerne zakone in programe ter se ciljno usmerimo na trajnost 
spremembe. 

Nacionalne kulture in njeni vzorci so skozi čas izredno stabilni, saj jih podpirajo ustanove, ki 
so prav tako rezultat dominantnega sistema kulturnih vrednot. Na spremembe lahko vplivajo 
notranji tehnološki premiki, vendar kultura sama vpliva na ustvarjalnost in sprejemanje novih 
idej pri ljudeh in posledično tudi na raven hitrosti odkrivanja in inovacije, zato morajo 
spremembe v večji meri priti od zunaj. Pred časom množičnih medijev in globalizacije je bila 
raven sprememb nizka, danes pa znanstvena odkritja producirajo večji del kulturnih 
sprememb (Hofstede, 2001). Jereb v intervjuju za K. Anžič (2010) pravi, da bi za povečanje 
družbene tolerance do drugačnih, ki bi podpirala čim bolj inkluzivno vzgojo in izobraževanje, 
tako lahko poskrbeli mediji na državni in lokalni ravni, 'odprtost' že obstoječih ustanov, večja 
ekonomska osamosvojitev oseb s posebnimi potrebami ter nadaljnje izenačevanje temeljnih 
človekovih pravic in svoboščin. K spremembam lahko pristopamo od zgoraj-navzdol, od 
spodaj-navzgor ali pa smo soodgovorni. Pri inkluzivni vzgoji in izobraževanju se uporabljajo 
vsi trije pristopi (Coutinho in Repp, 1999). 

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje nista vedno rezultat le kulturnega ozadja in odločitev, ki 
jih sprejmemo, temveč tudi rezultat odločitev, ki jih ne sprejmemo. Na žalost ne obstaja 
popolni sistem inkluzivne vzgoje in izobraževanja, ki bi deloval v vsaki kulturi na svetu, torej 
ne gre le za prenos inkluzije. Učimo se novih, drugačnih načinov inkluzivne vzgoje in 
izobraževanja ter vpogleda vase in svoje načine dela v primerjavi z nekom drugim. 
Preverjamo tudi, ali so nacionalni sistemi odprti do učenja o drugih sistemih in zmožni 
popravljati in izboljševati svoje aktivnosti (Artiles in Dyson, b.d., v Mitchell, 2005). 

Skozi primerjavo Slovenije in Japonske ugotovimo, da se razlikujeta v različnih vidikih pri 
sprejemanju odločitev in pridobivanju novega znanja iz tujine, pa vendar je sam sistem 
upravljanja šolskega sistema znotraj države precej podoben in se razlikuje bolj po 
učinkovitosti. Tudi pri vključevanju oseb s posebnimi potrebami sta obe državi pričeli z bolj 
sprejemajočim odnosom in do določene meje vzpostavili nove smernice izobraževanja in 
podpore inkluzivnemu šolstvu. Obe državi prav tako počasi spreminjata svoja tradicionalna 
prepričanja, pri čemer je v Sloveniji sistem inkluzivne vzgoje in izobraževanja bolje sprejet 
kot na Japonskem, vendar ob preširoko zastavljeni zakonodaji izvajan le do neke mere. Na 
Japonskem so meje postavljene že v zakonodaji in udeleženi jih v skladu s svojo zvestobo 
sprejeti zakonodaji skrbno uresničujejo. Sčasoma se bo vsaka kultura spremenila v smeri 
svojih ciljev, idej in vizij, vendar mora najprej preiti skozi več med seboj tesno povezanih 
komponent, vse od osebne ravni, administrativnih sprememb in praktičnih sprememb sistema. 
K hitrejšim spremembam v sedanjem času vedno bolj pripomorejo množični mediji in 
globalizacija, če smo le pripravljeni se učiti, preverjati in izboljševati vzpostavljene sisteme. 
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4.4. KRATEK POVZETEK POGLAVJA 
 

Inkluzivne modele različnih držav lahko med seboj primerjamo skozi več vidikov. Poiščemo 
razlog, ki vpliva na oblikovanje inkluzivnega vzgojno-izobraževalnega sistema. V Sloveniji 
nanj vpliva želja po kompetentnosti in naše ekonomsko stanje. Odločitve zato sprejemamo 
hitro in zanje namenimo premalo časa za razmislek. Japonci jim v nasprotju namenijo veliko 
več časa, določijo vse rizične faktorje in podpirajo sodelovanje različnih ustanov pri 
načrtovanju. Obe državi pridobivata znanje in nove informacije preko globalnih medijev in po 
vzoru drugih držav, ki imajo uveljavljen in zanje uspešen model inkluzivne vzgoje in 
izobraževanja, pri čemer v Sloveniji slednji model pogosto le 'prevzamemo' in ga ne 
prilagodimo, na Japonskem pa določijo meje izvedljivosti in model skrbno implementirajo v 
svojo kulturo. Za implementacijo in nadzor izbranega modela so v Sloveniji odgovorni tako 
vlada kot tudi občine; njihovo delo je skupno. Na Japonskem so njihove vloge bolj deljene, 
tako vlada načrtuje in evalvira model inkluzivne vzgoje in izobraževanja, za vse ostalo pa je 
odgovorna občina. 

Pri samem izvajanju inkluzije so tako v Sloveniji kot tudi na Japonskem učenci s posebnimi 
potrebami in učnimi težavami še vedno pogosto obravnavani manjvredno in so stigmatizirani. 
V Sloveniji je razlog za takšno dogajanja strah pred neznanim, saj še vedno nimamo dosledno 
vzpostavljenih dodatnih izobraževanj za strokovne delavce, izrazito za tiste, ki poučujejo že 
dalj časa in niso imeli možnost dodatnih znanj pridobiti v času študija. Na Japonskem pa 
tradicionalno ne sprejemajo drugačnosti in ne podpirajo individualnega razlikovanja. Tako se 
v Sloveniji z inkluzijo vseeno bolj strinjamo kakor na Japonskem, vendar pomagamo le do 
neke meje, Japonci pa se raje osredotočajo na skupine in poudarjajo trdo delo ter vztrajnost. 

Spremembe dosegamo na nivojih posameznika, politike, zakonodaje in kulture, pri čemer se 
moramo osredotočati na trajnost sprememb. V sedanjosti se hitrost sprememb povečuje, saj 
nas povezujejo globalizacija in množični mediji. Slednje spada pod zunanji vpliv, spremembe 
pa lahko iniciira tudi posameznik, vlada ali vsi hkrati. Inkluzivna vzgoja in izobraževanje je 
tudi rezultat odločitev, ki jih ne sprejmemo, in tako ni le prenos znanja temveč tudi učenje in 
ustvarjanje pogojev ter spreminjanje lastne kulture. 
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5. STRATEGIJE IZVAJANJA INKLUZIJE ZA 
REDNE OSNOVNE ŠOLE 

 

Pri določanju strategij, ki bodo pripomogle k optimalnemu delovanju inkluzivne vzgoje in 
izobraževanja, se moramo osredotočiti na več ravni. Začeti moramo na ravni družbe, skozi njo 
preoblikovati politiko in zakonodajo, preden lahko odločitve o spremembah implementiramo 
v samo prakso. V praksi pa je potrebno premisliti spremembe na nivojih fizičnih zmožnosti in 
pripravljenosti udeleženih na sodelovanje. Pri implementaciji je prav tako pomembna že 
obstoječa šolska in razredna kultura, v kateri obstaja sistem podpore in pomoči. Najmanjša 
enota inkluzivne vzgoje in izobraževanja je delo v razredu ter individualno delo z učencem s 
posebnimi potrebami in učnimi težavami. 

5.1. STRATEGIJE NA NACIONALNI RAVNI 
 

Na začetku naj omenimo, da moramo za inkluzijo najprej ustvariti čim bolj enakopravno 
družbo. K stvaritvi takšne družbe doprinese dostop do predšolske vzgoje in izobraževanja, 
zagotovitev pravične porazdelitve sredstev za poučevanje, zvišanje kvalitete poučevanja s 
pomočjo vseživljenjskega učenja in zviševanje dostopnosti in podpore v terciarnem 
izobraževanju (OECD, 2015c). 

Pomembne so tudi nadaljnje spremembe na politični in zakonodajni ravni. V raziskavi 
EASPD (2011) navedejo več smernic na Evropski in državni ravni, ki bi lahko pripomogle k 
večji inkluzivnosti družbe. Na Evropski ravni naj bi zakonodajalci še naprej razvijali 
pozitiven pristop k inkluzivnemu izobraževanju v povezavi z vseživljenjskim učenjem, 
socialno vključenostjo in bojem proti diskriminaciji. Vzpostavljeni morajo biti konkretni 
ukrepi za promoviranje inkluzivnega izobraževanja. Slednji morajo biti tudi pogosto 
primerjani ter evalvirani z namenom pozitivnih sprememb. Na državni ravni morajo države 
pripravljati učinkovito zakonodajo, dopolnjeno z določili Konvencije, hkrati pa načrtovati tudi 
konkretno implementacijo. Slednja naj bi bila natančna, specifična in strateška, ustvarjena za 
pristop od zgoraj-navzdol, vendar ob tem ne sme zanemariti lokalnih pobud. Pomembno je 
uveljaviti pravne določitve, ki omogočajo učencem s posebnimi potrebami in učnimi težavami 
prejemati primerno šolanje, uvesti postopke za preprečevanje institucionalizacije oziroma 
neprimerne umestitve teh otrok. Predstaviti je potrebno strateški načrt za učinkovito 
inkluzivno vzgojo in izobraževanje, vključiti specialne šole in ustanove v implementacijo 
inkluzije ter kot najpomembnejše celovito nadzorovati in evalvirati vzgojno-izobraževalno 
prakso in obvestiti pristojno ministrstvo o izsledkih z namenom izboljšav (Schmidt in Brown, 
2015). 

Določene države že sodelujejo pri mednarodni raziskavi Indeksa za inkluzijo, kamor bi se 
lahko vključila tudi Slovenija in si s tem olajšala nadzor na razvojem inkluzije. Gradiva 
Indeksa se osredotočajo na procese, namenjena pa so podpori spremembam in delovanju 
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celotne šole. Poleg učenja poudarjajo sodelovanje, tako da imajo udeleženci občutek 
sprejetosti in priznanja v skupini. Gradiva so zasnovana z namenom graditve izkušenj in 
znanja udeležencev in pripomorejo k identifikaciji možnega razvoja inkluzivne vzgoje in 
izobraževanja s tem, ko raziskujejo 3 medsebojno povezane dimenzije (EASPD, 2012a): 

• Inkluzivna kultura spodbuja sisteme vrednot in prepričanj, ki ustvarjajo 
varno, sprejemajočo in sodelujočo skupnost za vse udeležence. V njej so 
prisotne inkluzivne vrednote, torej pripravljenost pomagati, sodelovati, 
spoštovati in sprejemati. 

• Inkluzivna politika podaja jasne cilje za promocijo inkluzije v političnih 
načrtih in dokumentih. Osredotoča se na fizično inkluzijo in tudi na 
dokumente, v katerih se podpira in ceni raznolikost. 

• Inkluzivna praksa raziskuje dejansko dogajanje, odražanje kulture in 
politike ter spodbuja sodelovanje vseh udeleženih.  

Občine same s svojimi svèti poskrbijo za strategije, ki bodo vključene v njihove šole, in 
zagotavljajo dostop učencem s posebnimi potrebami in učnimi težavami do njihovih rednih 
šol. Poudarjeni morajo biti tudi jasni, skupni cilji, ki so tako kratkoročni kot tudi dolgoročni in 
ki se osredotočajo na preobrazbo rednega sistema šolstva v popolnoma inkluzivni sistem. Za 
doseganje le-tega pa morajo biti vsi bodoči udeleženci v šolstvu izobraženi v smeri 
spoznavanja otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami ter delu z njimi. Pri načrtovanju 
in evalvaciji naj bi najbolj prispevali prav tisti, ki jih zakonodaja zadeva, in kritično presojali 
njen potek in napredek (EASPD, 2011), saj so, kot pravi Ainscow (2004), spremembe 
trajnejše, če se zanje odločajo vsi udeleženi. 

5.2. STRATEGIJE NA RAVNI ŠOLE 
 

Na ravni posameznih šol je za uspešno vključitev otrok s posebnimi potrebami in učnimi 
težavami v redno šolo med drugim pomembna fizična ureditev šole. Winston Churchill je 
poudaril, da ko oblikujemo svoje stavbe, te stavbe potem oblikujejo nas. Ko je fizična 
notranjost šole primerna, spodbuja optimalno učenje vseh učencev. Ob oblikovanju šole je 
potrebno poskrbeti za samo zasnovo, ureditev pohištva, akustiko, svetlobo, temperaturo, 
kvaliteto zraka in varnost. V takšnem okolju, ki je udobno, dobro razsvetljeno, dobro zračeno 
s svežim zrakom in varno, bodo učenci uspešnejši pri učenju in bodo tudi lažje uživali v njem. 
Poleg učencev pa kvaliteta prostora igra ključno vlogo tudi pri zagotavljanju optimalnega 
delovnega okolja za učitelje. Žal si v nekaterih državah vsega tega ne morejo privoščiti iz 
različnih vzrokov. Težave se lahko pojavijo v samem financiranju, zunanjih naravnih 
dejavnikih, kot so onesnaženost ali velikost dodeljenega prostora za šolo, ter pomanjkanje 
sodelovanja strokovnjakov za gradnjo objekta (Mitchell, 2014). 

Veliko šol v Sloveniji je bilo zasnovanih in zgrajenih že pred časom uveljavitve inkluzivne 
vzgoje in izobraževanja. Prav tako tudi finančno stanje ali pa infrastruktura, še posebej v 
manjših krajih, onemogočata dodatne spremembe. Zato so šole pogosto neprilagojene 
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posebnim potrebam učencev. Osnovne šole še vedno nimajo dvigal, klančin ter varnih, 
širokih hodnikov in učilnic za omogočanje dostopa otrokom z gibalno ali senzorno 
oviranostjo. Zato ne uspejo uresničiti otrokove pravice do izobraževanja v domačem okolju, 
temveč morajo poiskati zanj prilagojeno šolo, ki pa ni nujno v bližini njegovega doma. 
Kratkoročna in finančno manj obremenjujoča rešitev bi lahko bila v vključevanju celotne 
šole pri pomoči tem učencem. Starejši in močnejši učenci bi tako lahko priskočili na pomoč 
pri premagovanju fizičnih ovir, kot so na primer stopnice, kjer bi prijeli voziček in ga 
prenesli v želeno nadstropje. V razredu bi mu bil zagotovljen dovolj širok prostor, kadar pa 
mu ovira otežuje pisanje, lahko zapiske pridobi od sošolcev. Učenci na šoli bi prav tako 
lahko pomagali tudi slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim učencem, tako da bi prve 
peljali skozi šolo, ki bi po stenah in po tleh imela nalepljene posebne taktilne trakove. Drugi 
pa bi s seboj lahko nosili zvezek, s katerim bi jim bilo omogočeno komuniciranje, in tudi 
kadar si šola ne more privoščiti spremljevalca za otroke z gluhoto in naglušnostjo, bi v času 
pouka prejeli snov en dan vnaprej, da si lahko doma preberejo in naslednji dan lažje sledijo 
pouku in razlagi učitelja, ki je bila zanje že vnaprej zapisana. 
Dolgoročno bi morale biti v prihodnje šole zasnovane tako, da že vsebujejo vse potrebne 
fizične prilagoditve. Že zgrajenim šolam bi lahko omogočili prizidek, v katerega bi se 
vključil otrok z gibalnimi ali senzornimi ovirami. 
 

'Univerzalni dizajn' imenujemo zasnovo za vse rezultate in okolja, ki bi bila optimalno 
uporabna vsem brez potrebe po dodatnih prilagoditvah. Namenjen je predvsem osebam s 
posebnimi potrebami, vendar je uporaben za vse. Pomembno je poudariti, da 'univerzalni 
dizajn' ne pomeni le urejanja dostopnosti za invalide temveč tudi politiko udejstvovanja oseb 
s posebnimi potrebami v družbi. V šoli se 'univerzalni dizajn' kaže kot multisenzorno 
poučevanje, možnost različnih načinov izkazovanja znanja, uporaba raznolikih načinov 
izkazovanja znanja, strategij poučevanja in sodelovanja pri pouku. 'Dizajn' zahteva 
spremembo vsebine in načina poučevanja, kar je velika zahteva za vodstvo šole in učitelje, od 
katerih se pričakuje, da spremenijo svoje paradigme o načrtovanju in izvajanju vzgojno-
izobraževalnih programov in integrirajo 'univerzalni dizajn' učenja v šolsko kulturo. 'Dizajn' 
učenja obsega načrtovanje in izvajanja vzgojno-izobraževalnih programov z osebami s 
posebnimi potrebami in učnimi težavami in se nanaša na vse vidike vzgoje in izobraževanja, 
kot so kurikulum, ocenjevanje, pedagogika, razred kot prostor in zasnova šole. V kurikulum 
naj bi se uvedle teme, ki so povezane z raznolikostjo, posebnimi potrebami in poudarjajo 
pridobivanje socialnih veščin. Okolje znotraj in izven razreda naj bi spodbujalo odgovornost 
in sodelovanje, hkrati pa se mora inkluzivna praksa stalno razvijati in izboljševati. Kritika 
prav tako obsega raziskave o dejanski uspešnosti, katerih je trenutno premalo (Eaton, 2004, v 
Kavkler, 2008; Mitchell, 2014). 

Za uspešno izvajanje inkluzije v rednih osnovnih šolah so se za bistvene izkazali dejavniki, 
kot so dobro načrtovanje in fleksibilna organizacija procesa poučevanja, individualizacija in 
diferenciacija procesa poučevanja, kooperativno učenje in pomoč ključnih oseb v okolju 
(European Agency, 2003), prav tako pa tudi dobra poučevalna praksa učiteljev, v katero spada 
usmerjanje učenja, omogočanje učencem dokončati nalogo, razvijanje zaupanja v lastne 
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sposobnosti, pritegnitev pozornosti učencev, upoštevanje učenčevega kulturnega in 
jezikovnega ozadja, aktivno vključevanje učencev v učenje ter avtoriteta učitelja kot vzor 
učencem (Mitchell, 2014). Za izvajanje kateregakoli izmed teh dejavnikov je potrebna 
pripravljenost sodelujočih, ki je odvisna, kot že omenjeno, od njihovih lastnih vzorcev 
vedenja in vrednot, oblikovanih v določeni kulturi. 

V krajih, kjer ima ravnatelj več nadzora nad sredstvi in drugo šolsko politiko ter kjer imajo 
šole večjo stopnjo avtonomije pri oblikovanju kurikuluma, lahko učitelji lažje prilagodijo 
poučevanje učenčevim potrebam in znanju. Postavljena je jasna politika o inkluziji, ki jo 
ravnatelj podpira, omogoča potrebne materiale in sredstva za izvedbo ter pomaga pridobivati 
dodatna znanja in sposobnosti, ki so potrebna za zagotovitev optimalne inkluzivne vzgoje in 
izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami in učnimi težavami. Tudi v državah, v katerih 
dosežkom učencev sledijo v daljšem časovnem obdobju in jih objavljajo javno, učenci 
dosegajo boljše rezultate (European Commission/EACEA/Eurydice, 2012; Results in Focus, 
2016). Na uspešnost učencev vplivajo tudi drugi učenci (v 5 do 10 %), učenec sam s svojim 
delom (do 50 %), njegovi učitelji in primerno učno okolje (do 30 %), šola (med 5 do 10 %). 
Najbolj vplivata predvsem ravnatelj in njegovo vodenje šole) ter dom in starši s svojimi 
pričakovanji (približno 5 do 10 %). Za zagotavljanje kvalitetnega življenja učencem s 
posebnimi potrebami in učnimi težavami pa imajo največji vpliv ravno starši in učitelji ne 
glede na to, kje potekata njihova vzgoja in izobraževanje (Mitchell, 2014). Nasprotno pa ima 
negativen učinek na uspeh, kadar učenci več časa preživijo z učenjem doma, z domačimi 
nalogami, dodatnimi inštrukcijami ali privatnimi lekcijami (Results in Focus, 2016). 

Na ravni šole moramo biti pozorni na šolsko kulturo ali etos, v katerem uvajamo cilje, ki 
odražajo skupne vrednote, prepričanja, odnose, tradicije in vedenjske norme svojih članov, še 
posebej tistih v vodstvenih pozicijah. V inkluzivni šoli to pomeni razvijanje močne 
zavezanosti k sprejemanju, spodbujanju drugačnosti in senzitivnosti za kulturna vprašanja ter 
postavljanje visokih, a realističnih standardov. Za šolsko klimo ni odgovoren le ravnatelj 
temveč vsi udeleženi v vzgojno-izobraževalnem procesu. Šolska kultura ni stabilna ter tako 
zahteva stalno, vztrajajočo pozornost ter večinsko strinjanje udeleženih s pričakovanji o šolski 
kulturi. Mnenja tistih, ki se ne strinjajo, morajo biti prav tako upoštevana brez škodovanja 
širši šolski kulturi (Mitchell, 2014). 

V slovenskih šolah se vsako leto na začetku oblikuje vzgojni načrt tako s strani zaposlenih 
strokovnjakov kot tudi učencev, ki vsebuje cilje, ki jih šola želi doseči pri učencih, hkrati pa 
skozi pravilnik povezuje učitelje in ostale zaposlene, saj njihovo delovanje postane 
poenoteno in ciljno usmerjeno. Kot že omenjeno, pa pravila, ki usmerjajo vedenje, sčasoma 
vplivajo in spreminjajo tudi prepričanja in stališča udeleženih, tako da lahko s konkretnim 
načrtom, kako obravnavati učence s posebnimi potrebami in učnimi težavami, zmanjšujemo 
tudi nestrpnost in netolerantnost do slednjih. 
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M. Kataoka (2005) opiše tudi optimalno organizacijo pomoči v japonskih šolah, ki poteka na 
štirih nivojih: 

• Pristop cele šole je še bolj pomemben, kadar so v redno šolo vključeni 
otroci s posebnimi potrebami in učnimi težavami. Pristop vključuje 
administratorje, učitelje, starše in strokovnjake, ki skupaj delujejo v 
dobrobit potreb vseh učencev. Promovira poudarek na učinkovitem 
poučevanju in skozi pristop cele šole izboljša pismenost učencev (Hill in 
Crevola, 1999, v Kataoka, 2005). 

• V timu za posebne potrebe sodelujejo ravnatelj, starši, učitelji, podporni 
učitelji in svetovalni delavci, ki razpravljajo o primerni podpori za vse 
učence s posebnimi potrebami in učnimi težavami. Pregledujejo tudi šolski 
podporni sistem in podporne programe, finančne vire in priporočijo pomoč 
dodatnih učiteljev ali pomočnikov. 

• Sodelovanje učiteljev je najpogostejše med razrednimi učitelji in 
specialnimi pedagogi, lahko pa poteka tudi med pomočniki, drugimi 
strokovnjaki in starši. Za uspešno sodelovanje moramo upoštevati 6 
vidikov, med katerimi so skupni cilji, prostovoljnost sodelovanja, 
enakovrednost članov, soodgovornost pri sodelovanju in odločitvah, 
soodgovornost za izide in sredstva v skupni rabi. 

• Prostovoljci nudijo pomoč v šolah pri domačih nalogah in domačem delu. 

Sodelovanja med različnimi ustanovami bi lahko v Sloveniji bilo več; enako velja za 
sodelovanje med strokovnjaki in starši na isti šoli. Morda ni nujno potrebno, da sodelovanje 
poteka osebno in vnaprej dogovorjeno, temveč bi lahko imeli vzpostavljeno skupno spletno 
stran, ki bi bila javna in predvsem enostavna za uporabo. Na to stran bi imel možnost vsakdo 
napisati svoja vprašanja in dileme, na katere bi potem strokovnjaki odgovorili takoj, ko bi 
imeli čas. Takšna stran pa bi seveda morala biti dobro promovirana in podprta s strani tako 
šol kot tudi drugih strokovnih ustanov, predstavljena vsem udeleženim v procesu inkluzivne 
vzgoje in izobraževanja in tudi inkluzije nasploh, da bi jo res redno uporabljali. 
Takšen način bi morda lahko uspel tudi pri sodelovanju med učitelji, pomočniki in drugimi 
strokovnjaki iz zunanjih ustanov, kjer je otrok obravnavan, le v bolj privatni in zavarovani 
obliki, v kateri bi si lahko izmenjevali način dela z otrokom, primanjkljaje, pohvale, skrbi in 
druga opažena področja. Do podatkov o svojem otroku pa ima seveda dostop tudi starš, 
vendar ne nujno do vseh (še posebej kadar gre za bolj osebna poročanja otroka). 
Prostovoljci so pomemben del šolstva, saj vanj vnašajo nove, zunanje ideje in predloge, 
hkrati pa olajšujejo delo tako učencem kot tudi učiteljem. Prostovoljec v razredu se lahko 
individualno posveti enemu ali več učencem. Težava se pojavi, kadar prostovoljcev ni 
dovolj, še posebej ne takšnih, ki bi delo bili pripravljeni opravljati brez plačila, ali pa jih 
učitelji dojemajo kot dodatno obveznost. Težavo bi lahko rešili na način, da bi se že v času 
izobraževanja na univerzah študenti za eno leto ali pa vsaj pol leta vpisali na obvezno 
prostovoljstvo v smeri, v kateri se izobražujejo. Tako bi lahko na primer v letnikih 
magistrskega študija študenti razrednega pouka in tudi vseh ostalih odšli na šole, kjer bi 
delovali kot pomočniki v razredu. V tem času bi se sicer še vedno izvajala tudi predavanja po 



67 
 

univerzah, vendar bi morda slednja lahko bila enkrat tedensko (npr. le nekaj ur v petek), na 
predavanjih pa bi se pogovarjali o dilemah in težavah, ki se pojavljajo v času prakse. Na 
takšen način bi študentje že pred opravljanjem poklica dobili veliko potrebnih dodatnih 
izkušenj, se naučili sodelovanja in reševanja težav ter hkrati pridobivali informacije iz teorije 
in prakse. Slednje bi ob zaposlitvi implicirali v prakso in tudi evalvirali. 
 

5.3. IMPLEMENTACIJA STRATEGIJ 
 

Uspešna implementacija strategij inkluzivne vzgoje in izobraževanja mora biti skrbno 
načrtovana in dobro podprta finančno in materialno. Zahtevati mora spremembe na nivojih 
izvajalca, vodstva in administracijske podpore ter tudi sistema. Mitchell (2014) predlaga 6 faz 
implementacije: 

• Raziskovanje in 'posvojitev', kjer izberemo zase najprimernejši model 
inkluzivne vzgoje in izobraževanja. 

• 'Namestitev', kjer izobražujemo bodoče izvajalce in udeležence (v 
primeru inkluzije so najpomembnejši učitelji in drugi strokovni delavci) 
ter implementiramo nov program, kateremu smo pripravljeni dolgoročno 
tudi zvesto slediti. 

• Prva implementacija razlaga vse izzive in proces programa udeleženim 
posameznikom v šoli z uporabo danih podatkov. 

• Celotna 'operacija' nadzoruje zvestobo sistemu in izidom ter izvajanje 
primernih prilagoditev. 

• Trajnost zagotavlja dolgoročna sredstva in posvojitev novega programa s 
strani šolske kulture. 

• Pri napredovanju se odločamo, ali in kako učinkovito razširiti obseg 
programa s povečevanjem števila mest, na katerih se izbrani model izvaja. 

Na ravni države in tudi na ravneh posameznih šol moramo raziskati, katera strategija bi v 
naših šolah lahko uspela, torej, ali jo lahko podpremo finančno na ravni celotne države v 
vseh šolah? Ali so učitelji in ostalo zaposleni dovolj izobraženi, ali jim moramo priskrbeti 
možnost pridobivanja dodatnih znanj? Ali so pripravljeni sodelovati? Ali imajo razvite 
inkluzivne vrednote? Ko so odgovori na ta vprašanja pozitivni, potem lahko poskusimo z 
izvajanjem izbranega programa. Točke, na katere se bomo osredotočali pri evalvaciji, so 
določene vnaprej, vedno pa je odprt tudi prostor za rezultate, katerih nismo predvideli. 
Implementacija mora trajati dovolj dolgo, da rezultati lahko postanejo vidni, torej vsaj nekaj 
let. Že med potekom izvajanja programa opravljamo krajše evalvacije dela in uvajamo 
spremembe, ki jih skrbno beležimo. Po določenih letih opravimo končno evalvacijo 
programa, kjer se odločimo, kaj bi morali spremeniti, kaj dobro deluje in ali bomo takšen 
način dela izvajali še naprej. Na podlagi tega se potem pišejo tudi vzgojni in izobraževalni 
načrti. Kadar enak program uspeva na ravni celotne države, se njegove postavke lahko 
zapišejo tudi v zakone o šolstvu. 
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5.4. STRATEGIJE NA RAVNI RAZREDA 
 

Najprej moramo nameniti pozornost razredni 'klimi' kot kontekstu učenja in motivacije ter 
tudi socialnih pristopov. Osredotočati se moramo na psihološko komponento, ki pravi, da se 
učenci bolje učijo v kvalitetnem razrednem okolju in imajo pozitivne percepcije tega okolja 
ter še posebej učitelja. V razredu so pomembni odnosi, kjer se učenci in učitelji med seboj 
podpirajo in si pomagajo. Kot osebnostni razvoj se meri obseg, v katerem je olajšana 
osebnostna rast in udeleženi lažje krepijo svoja močna področja. Sistem mora biti vzdrževan, 
to pomeni, da je razred organiziran in urejen; učitelji so jasni v svojih pričakovanjih, 
vzdržujejo nadzor in so odzivni na spremembe. V razredih ne sme biti prevelike 
osredotočenosti na vsebino in strategije poučevanja ter zanemarjanja pomembnosti konteksta, 
v katerem se učenje dogaja, saj se učenci bolje učijo, če imajo čustveno stabilno ter 
predvidljivo okolje. Takšno okolje jih motivira in spodbuja pozitivno zastavljanje ciljev 
(Mitchell, 2014). 

Vsak otrok lahko in mora uspeti v začetkih šolanja ne glede na vse. To lahko dosežemo tako, 
da uporabimo vse, kar vemo o učinkovitem poučevanju, da preprečimo pojav in razvoj težav 
pri rizičnih učencih. Opaziti in intenzivno intervenirati moramo pri vsakem primanjkljaju, ki 
se pojavi, ter uvajati bogat in poln kurikulum za gradnjo močnih temeljev v temeljnih 
sposobnostih (Mitchell, 2014). Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 
učencev v osnovni šoli (2013) določa izvajanje različnih načinov preverjanja in ocenjevanja 
znanja, ki so prilagojeni standardom znanja in razredu. To velja tudi za učence s posebnimi 
potrebami, usmerjene v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, če zanje v navodilih za izvajanje prilagojenega programa niso določeni 
drugačni načini preverjanja in ocenjevanja znanja. Tako lahko pri preverjanju in ocenjevanju 
znanja prilagodimo način posredovanja učiteljevih vprašanj in podajanja učenčevih 
odgovorov, podaljšamo čas ocenjevanja in ga po potrebi razdelimo na več delov, torej lahko 
izvedemo ocenjevanje v dveh ali več srečanjih. Prilagodimo lahko tudi obliko pisnega 
ocenjevanje, kjer se osredotočamo na grafične in barvne opore, tip vprašanj, velikost tiska, 
razmike med vrsticami, idr. Učencu po potrebi ponudimo možnost uporabe tehničnih 
pripomočkov in primeren prostor, kjer bo lahko optimalno izkazal svoje znanje (Kavkler, 
Magajna, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak, Klug, Vernik in Bregar, 2003). Omenjene oblike 
preverjanja in ocenjevanja znanja so vedno odprte za izboljšave, spremembe, uvajamo lahko 
tudi lastne ideje, za katere najprej preverimo, ali so primerne z učenca, ki jih bo uporabljal. 
Uspešnost pisnih preverjanj in ocenjevanj znanj lahko izboljšamo tudi s strukturiranjem, tako 
da so začetne naloge lažje, saj s tem učenci pridobijo samozavest, najtežje pa so postavljene 
na koncu. V nalogah je glavno vodilo vprašanje, kakšne spretnosti bodo učenci potrebovali za 
uspešno življenje; naloge naj se stalno spreminjajo in prilagajajo novim idejam (OECD, 
2013). 

Ustvarimo naloge, ki so sprva malo pod ravnjo otrokovih sposobnosti, tako da lahko doživi 
uspeh, potem pa naloge postopoma otežujemo, dokler ne sežejo tik nad otrokove sposobnosti 
v mejah, ki jih lahko doseže z nekaj truda, vendar samostojno. 
Učitelji v razredu imajo pogosto veliko učencev, katerim se morajo posvečati. Veliko 
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učencev pa ima hkrati še posebne potrebe ali učne težave. En sam učitelj kljub temu, da je v 
Sloveniji velikost razreda v primerjavi z ostalimi državami med povprečnimi, težko posveti 
svojo pozornost le enemu učencu, ki morda potrebuje obširno in konkretno razlago snovi. Tu 
lahko zopet priskočijo na pomoč prostovoljci, še posebej specialni in rehabilitacijski 
pedagogi, kadar ima otrok posebne potrebe in učne težave. Da pa se izognemo zmešnjavi 
razdelitve različnih strokovnjakov po razredih, lahko študenti razrednega in predmetnega 
pouka ter študenti pedagogike ali socialne pedagogike pomagajo v razredih, kjer je malo 
učencev, ki potrebujejo individualno pomoč. Študenti specialne in rehabilitacijske 
pedagogike in prav tako psihologije pa pomagajo v razredih, kjer je takšnih učencev več ali 
pa imajo težje primanjkljaje. 
 

V šolah se lahko izvaja tudi RTI model (odziv na obravnavo) za zgodnje odkrivanje učencev, 
ki so rizični za učne ali vedenjske težave. To posledično vodi k naraščajoči preventivni 
obravnavi, ki vsebuje sledenje vsem učencem v razredu ter identifikacijo tistih, katerih 
dosežki so pomembno pod povprečjem razreda. Sistematično vpeljuje dobro poučevalno 
prakso za izboljšanje uspeha in je osredotočen na rezultate ter evalvacijo intervencije. Naš 
temeljni namen je raziskovanje in ustvarjanje razmer, ki pripomorejo k učenčevi optimalni 
udeleženosti v procesu učenja. Če po večkratnih poskusih uvajanja dobre poučevalne prakse 
in različnih strategij poučevanja učenec ne napreduje, se šele začne proces odkrivanja 
primanjkljajev in usmerjanja v ustrezen program. Obstajajo trije, po mnenju nekaterih 
avtorjev celo štirje načini obravnave (Magajna idr., 2008; Mitchell, 2014): : 

1. Primarno ali razredno poučevanje (za 80 – 85 % učencev), kjer učitelji 
nadzorujejo napredek učencev in uvajajo individualne ter skupinske 
prilagoditve. 

2. Sekundarno ali dopolnitveno poučevanje (za 15 – 20 % učencev) 
poteka srednje oziroma zmerno intenzivno. Namenjeno je učencem, ki 
imajo vztrajne težave in se ne odzivajo na običajno intervencijo. V tem 
primeru poučevanje poteka v manjših skupinah (2 – 4 učenci), v povprečju 
1 dodatno uro na teden. Poučevanje je bolj razširjeno in intenzivno kot pri 
primarnem poučevanju. Vsebuje tedenske evalvacije sposobnosti za 
preverjanje primernosti napredka in intervencije. Učenci na tej stopnji 
prejemajo primarno in sekundarno poučevanje, za kar sta odgovorna 
učitelj in ustrezen strokovnjak. 

3. Terciarno ali intenzivno poučevanje (za 5 – 10 % učencev) je 
namenjeno učencem, ki imajo izrazite težave na izobraževalnem, 
socialnem in/ali vedenjskem področju in se ne odzivajo na prvi in drugi 
nivo intervencije. Ti učenci prejemajo intenzivno pomoč individualno ali v 
manjših skupinah z dnevnimi evalvacijami napredka kritičnih sposobnosti. 
Sodeluje tudi usposobljen strokovnjak. Ko učenci dosežejo zahtevan nivo 
sposobnosti, se intenzivnost pomoči prilagodi. Hkrati poteka tudi prvi in 
drugi nivo poučevanja. Pričakuje se, da bo večina učencev s 
kompleksnejšimi potrebami potrebovala pomoč na tem nivoju. 
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4. Nivo za učence z izrazitimi potrebami, ki imajo kompleksnejše potrebe 
in potrebujejo visoko specializirane metode. 

Težava, ki se pojavlja na teh nivojih, je preširoka interpretacija o kvaliteti pomoči, ki naj bi jo 
učenci s posebnimi potrebami in učnimi težavami prejemali. Glede na otrokove individualne 
značilnosti bi moralo biti s strani udeleženih jasno določeno, kakšne strategije dela pri otroku 
lahko uspejo in katere bomo tudi izvajali. Identificirati in razvijati moramo učenčeva močna 
področja, mu omogočati dalj časa za premislek in izkazovanje znanja, prilagajati okolje ter 
način pridobivanja in izkazovanja znanja. Ob tem moramo upoštevati tudi učenčevo osebnost, 
njegove vsakdanje razmere tako v šoli kot tudi doma ter življenjske cilje. Sodelujoči pa niso 
nujno predani implementaciji tega modela, kar lahko ogrozi uspešnost (Kavkler, 2008; 
Magajna idr., 2008; Mitchell, 2014). 

Med strokovnjaki mora potekati tudi sodelovanje, torej koordinirane storitve in celostna 
intervencija, ki starše in otroka 'ovije' z obstoječimi storitvami ter nagovori njihove težave v 
celovitem in koordiniranem načinu. Težave moramo nagovoriti celostno, aktivno sodelovati 
vse od načrtovanja, izvajanja in evalvacije. O sodelovanju se moramo dogovoriti, saj je 
pomembno, da udeleženci sodelujejo prostovoljno, v skladu za lastniki željami. Učiti se 
moramo spretnosti sodelovanja v timu ter vsakemu udeležencu priznati pravico do izražanja 
lastnega mnenja, ki ga sprejmemo in upoštevamo. Sodelovanja ne smemo jemati kot 
obravnave, temveč kot proces, v katerem ustanovimo tim strokovnjakov, timskih ciljev, 
kohezije in evalvacije. Veliko pozornost moramo nameniti tudi upoštevanju smernic, da jim 
vsi udeleženi res sledijo in pri njih vztrajajo (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Možina, 
2005; Mitchell, 2014). 

Sodelovanje s starši ima pomembno, če ne celo kritično vlogo v vzgoji in izobraževanju in 
podpori otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami. Starši, ki imajo svoje pravice in 
odgovornosti ter tudi znanje o otroku, so partnerji v načrtovanju in izvajanju programa za 
svoje otroke, sprejemajo vzgojo in izobraževanje učiteljev otroka ter ga zagovarjajo. Tudi 
sami pa potrebujejo primerno podporo v teku izobraževanja: posvetovanja ali celo terapevtska 
svetovanja. Obstaja verjetnost, da bodo starši edini, ki bodo ostali na istem mestu v celotnem 
šolanju otroka in bodo najbolje vedeli, kakšne strategije dela so že bile uvedene, zato 
sodelovanje z njimi prinaša doslednost pri delu z otroci s posebnimi potrebami in učnimi 
težavami tako v šoli kot doma. Ko učitelj in starši sodelujejo skupaj, otroci dobijo vpogled v 
pomembnost šolanja. Vendar sodelovanje ni vedno lahko, saj morajo biti udeleženi 
pripravljeni in imeti možnost sodelovati. Ovire se pojavljajo v prezaposlenosti, težavah 
prevoza, negativni nastrojenosti ali pa občutku nepomembnosti v procesu pomoči otroku. Da 
prebijemo 'zid' in ustvarimo priložnosti za sodelovanje, moramo napredovati postopoma in 
vztrajati, tudi če starši sprva zavrnejo sodelovanje (Mitchell, 2014). 

Med seboj pa morajo sodelovati tudi učitelji, saj učitelj sam težje vključi v razred učenca s 
posebnimi potrebami in učnimi težavami. Hkrati učitelj ob tem pridobi potrebno podporo in 
pomoč za vsakršna vprašanja ali nejasnosti (Eaton, 2004, v Kavkler, 2008). Obstaja več 
različnih načinov timskega poučevanja, med katerimi so sodelovanje in posvetovanje z 
drugimi učitelji, sodelovalno poučevanje dveh učiteljev ali tima, pomočnik v razredu, itn. Pri 



71 
 

otrocih s posebnimi potrebami in učnimi težavami je pomembno sodelovanje strokovnih 
delavcev in staršev, še posebej pri inkluzivni vzgoji in izobraževanju, kjer bi bilo idealno, da 
bi učitelji sodelovali s strokovnimi delavci, terapevti, medicinskim osebjem, pomočniki in 
seveda starši. Med seboj bi si izmenjevali ideje in materiale, starši pa bi hkrati sodelovali tudi 
v določenih šolskih dejavnostih, saj bi tako imeli priložnost stopiti v interakcijo tudi z drugimi 
starši. Vendar je lahko težavno zbrati vse sodelujoče, še posebej učitelje, ki imajo veliko 
drugih obveznosti. Tudi komuniciranje je zaradi raznovrstnosti profilov in osebnosti lahko 
ovirano. Lahko se zgodi tudi, da ni jasnega cilja za sodelovanje, podpore vodstva ali 
primernega usposabljanja. Rešitev je v vodenju šole, uvajanju supervizije, pripravljanju 
izobraževanja že v času študija in primernem profesionalnem razvoju za ključne udeležence, 
kjer je glavna prioriteta jasna postavitev vlog (OECD, 2016c; Mitchell, 2014). 

Pred samim prihodom v razred in začetkom pouka moramo pripraviti razredno okolje, da je to 
vključujoče za vse učence ter tudi strokovne delavce. Zagotoviti moramo dovolj in dobro 
opremljen prostor za delo, da imajo otroci možnost delovati tudi individualno ali v manjših 
skupinah. Pozorni moramo biti, da je naše vedenje do otroka spoštljivo in da ga nagovarjamo 
neposredno ter bolj kot njegove posebne potrebe poudarjamo njegova močna področja. Hkrati 
moramo biti pozorni, da se naša pričakovanja in delo z otrokom ne razlikuje preveč od dela z 
ostalimi, saj bi ga s tem lahko še bolj izpostavili. Preden pa z dobrimi nameni začnemo 
izvajati vse naslednje strategije, ki bodo učencem v pomoč, moramo podpreti in razviti 
neodvisnost otroka in mu nato dati možnost, da sam odloči, kdaj in kje potrebuje pomoč 
(Eaton, 2004, v Kavkler, 2008; Magajna idr., 2008). 

Samo dogajanje v razredu je kritičnega pomena za učenje učencev in poklicna pričakovanja. 
Učenci dosegajo boljše rezultate, kadar učitelji razložijo, razpravljajo o snovi in jo 
demonstrirajo in kadar prilagodijo poučevanje učenčevim potrebam in znanju ter nudijo 
individualno pomoč učencu, ki kaže težave pri razumevanju snovi (Results in Focus, 2016; 
OECD, 2016c). Takšno pomoč mora učenec pridobiti čim prej oziroma takoj, ko se pokaže 
potreba po njej, saj so kasneje možnosti za uspeh veliko manjše. Tako sta pomembna zgodnja 
obravnava in ocenjevanje, na podlagi katerih načrtujemo pomoč in podporo učencu, ki 
doživlja težave (Evropska agencija za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in 
inkluzivno izobraževanje, 2014). 

Ena izmed visoko ocenjenih strategij pri učenju otrok s posebnimi potrebami in učnimi 
težavami je multikomponentna strategija, ki vključuje intenziven trening, skrbno razvite učne 
materiale in predanost strategiji. Kaže se kot strukturiranost in živahnost učnih ur in učencem 
omogočati številne možnosti za uspeh. Poučevanje je usmerjeno na učitelja, učenje pa je 
izrecno in sistematično, kar pomeni, da so ure strukturirane v nekem logičnem zaporedju, v 
katerem so ciljane sposobnosti načrtovane vnaprej. Učitelji imajo jasno vizijo cilja za vsako 
učno uro, še posebej o tem, kakšno znanje in vedenje se pričakuje od učencev ter učence s tem 
seznani. Učne ure so skrbno načrtovane in temeljijo tudi na pogostem preverjanju 
razumevanja. To pomeni, da so naloge logično razporejene v teku ure in imajo časovno 
primerno postavljene komentarje. Učitelj ve, kdaj ter kaj mora povedati in vprašati učence, da 
bodo izkazali svoje znanje. Govori zelo malo in natančno demonstrira znanje in vedenje, ki ga 
pričakuje od učencev. Tempo dela je živahen in omogoča vsakemu učencu dejavnost in 
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sodelovanje. Učenci imajo možnost doseči visok nivo uspeha (približno 90 %) ter obvladati 
naučeno brez napak. Učitelji so pozorni na napake, na njih opozarjajo ter jih sproti 
popravljajo. Za učence s posebnimi potrebami in učnimi težavami pa so naloge posebej 
prilagojene, da imajo tudi oni možnost doživeti uspeh. Pomembno je pogosto prakticiranje, 
priložnosti za vajo ter utrjevanje snovi v novih situacijah in z različnimi materiali. Na vsakih 
10 lekcij sledi kratko kurikularno preverjanje, da zagotovimo izkazovanje znanja učencev in 
ugotovimo, na katerih področjih sta še potrebna dodatna razlaga oziroma delo. Ocenjevanje 
poteka na različne, natančno načrtovane načine, ki jih učitelji načrtujejo in pripravljajo sami, z 
njimi zagotavljajo pravične ocene in so suvereni pri interpretiranju dobljenih rezultatov. Med 
načini ocenjevanja znanja so tradicionalno pisno ter ustno preverjanje in ocenjevanje znanja, 
dolgoročni projekti ali standardizirani testi ter tudi ocenjevanje skupinskega reševanja 
problemov. Učence lahko razdelimo po manjših skupinah (8 do 12 otrok), da učitelj lažje 
nadzoruje in nudi individualno pomoč. Skupine so lahko razdeljene glede na sposobnosti, 
vendar niso stalne, temveč se spreminjajo glede na uspeh. Prav tako se spreminja stopnja 
pomoči in podpore učencem. Intenzivnost pomoči se razlikuje glede na učenčeve sposobnosti 
in sčasoma upada, ko učenci napredujejo in postajajo bolj samostojni pri reševanju problemov 
v danih nalogah. Vseh naštetih strategij ni potrebno uporabiti v istem dnevu: pomembno je, da 
so vgrajene tudi druge poučevalne strategije. Bolje je, da te tehnike uporabimo na začetku 
nekaterih učnih ur z namenom prevetritve znanja prejšnjih konceptov in pri dajanju navodil, 
ki imajo temelje v že naučenem. Preostanek ure potem poteka individualno ali v manjših 
skupinah, kjer vadijo, posplošujejo ali prenašajo naučeno v nove situacije. Zaključek učne ure 
je jasen; učitelj povzame cilje in uporabljene načine za doseganje teh ciljev, pri čemer je 
glavni cilj, da naučeno ostane v učenčevem dolgotrajnem spominu. Slednje dosegamo z vajo 
in treningi, saj se s pomočjo teh snov ohranja. To lahko poteka skozi vodene naloge ali pa 
skozi samostojne zadolžitve oziroma vaje. Seveda pa je pomembno tudi medpredmetno 
povezovanje, s katerim lahko dosežemo še večjo možnost dolgotrajne ohranitve informacij in 
sposobnost prenosa naučenega v nove situacije. Pri vseh opisanih strategijah se sicer pojavi 
vprašanje uspešnosti implementacije modela, kjer pa je v pomoč že samo dodatno ali obvezno 
izobraževanje učiteljev (v času študija) na tem področju (Dervarič, 2013; OECD, 2013; 
Mitchell, 2014).  

Pripravljenost ravnatelja in učiteljev je ključnega pomena za uspeh aktivnosti, kot so 
eksperimenti in praktične dejavnosti. Slednje je lahko navdihujoče in pripomore učencem 
razviti konceptualno razumevanje snovi, kritično mišljenje ter sposobnost prenosa znanja v 
nove situacije. V dobro načrtovanih, strukturiranih in praktičnih učnih urah morajo učitelji 
izvesti naloge, ki imajo oprijemljive koncepte in ideje, ter pomagati učencem povezati šolske 
praktične dejavnosti z vsakodnevnimi situacijami. Učenci se morajo prav tako zavedati, da s 
sodelovanjem pri takšnih dejavnostih manipulirajo tako z idejami kot tudi z materialom. 
Ravnatelji pa morajo zagotoviti, da je uporabljen material dobro vzdrževan in da imajo 
učitelji potrebno podporo in izobraževanje za izvedbo izbranih aktivnosti (Results in Focus, 
2016). Otrokom različnih sposobnosti zagotovijo tudi enakovredne priložnosti za učenje, 
vrsto obšolskih dejavnosti ter se hitro odzovejo na pojav vsakršnih vedenjskih ali 
izobraževalnih težav (OECD, 2016c). 
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V razredu, kjer je učenec s posebnimi potrebami ali učnimi težavami, si učitelji lahko olajšajo 
delo tudi z uvedbo vrstniškega poučevanja in kooperativnega učenja. To je za omenjene 
učence izredno učinkovita metoda, kadar so skupine mešane po sposobnostih. Učitelji 
pridobijo nekaj svobode in prostega časa, saj večina učencev takrat ne potrebuje konstantnega 
usmerjanja in podpore. Še vedno pa morajo usmerjati in nadzorovati skupine, saj morajo 
učenci delovati kot skupine in ne le v skupinah. V večjih razredih je to način, kako pomagati 
vsem učencem, da se učijo, torej iz enega razreda in učitelja jih ustvariti več, kar je 
stroškovno najbolj učinkovito. Učenci lahko na takšen sinergičen način dosežejo več kot bi 
samostojno, saj se učijo s pomočjo socialnih interakcij v okolju, hkrati pa učenci podobne 
starosti snov razumejo na podoben način. Vse to pozitivno vpliva na razredno klimo, jo 
povezuje in povečuje tolerantnost do drugačnosti. Preden pa se učitelji lotijo dela v skupinah, 
morajo nasloviti štiri ključna vprašanja (Mitchell, 2014): 

1) Ali je smiselno, so učenci dovolj zreli in imajo dovolj znanja in 
razumevanja snovi za pomoč drugim? 

2) Ali so naloge primerne, jih bodo vsi znali rešiti? Ali znajo učenci voditi 
sošolce ter jim pomagati? Z učenci, ki bodo nudili pomoč in podporo 
lahko izvedemo kratek razgovor o poučevanju. 

3) Ali učenci znajo sodelovati? Naučimo jih poslušanja, očesnega kontakta in 
komunikacije, pri čemer si lahko pomagamo z igro vlog. 

4) Ali znajo reševati konflikte? Kako se učitelji, ki so vzor učencem, vedejo 
do drugačnih? Učimo jih sprejemanja, tudi skozi igro vlog. Posebno 
pozornost posvetimo učencem z izstopajočim vedenjem, jih postavimo v 
primerno skupino in jo budno nadzorujemo. 

5.5. STRATEGIJE NA RAVNI POSAMEZNIKA 
 

Pri individualnem delu z učencem s posebnimi potrebami in učnimi težavami moramo biti 
pozorni na več vidikov. Določiti moramo ovire, motnje ali primanjkljaji učenca in kako jih 
presežemo (v pomoč uporabimo tudi kompenzacijske tehnike, odpornost, prevzemanje večje 
odgovornosti), da bo učenec lahko funkcioniral. Pomoč lahko temelji tudi na močnih 
področjih, ki učenca za sodelovanje motivirajo, mu pomagajo pri sprejemanju informacij, 
usvajanju in izkazovanju znanja ter gradijo občutke kompetentnosti in uspešnosti. Za uspeh 
individualnega dela je najbolj pomembno podporno okolje, v katerem učenec ne doživlja ovir, 
temveč razumevanje s strani vseh udeleženih (Magajna idr., 2008). 

Na šolsko uspešnost v največji meri vpliva učenje v šoli, močno pa jo zmanjšuje samostojno 
delo doma. Vsem učencem bi bilo potrebno zagotoviti prostor, kjer bi po pouku lahko delali 
domače naloge, hkrati pa bi bili za dodatna vprašanja na voljo tudi učitelj oziroma drugi 
strokovni delavci (OECD, 2016c). Učenci bi tako lahko delali v parih ali skupinah ter si 
izmenjevali znanje, poleg tega pa bi po opravljeni domači nalogi in učenju imeli možnost 
doma svoj prosti čas izkoristiti za sprostitev in druženje s člani družine. 
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Težave se pojavijo v izključenosti posameznih učencev s strani skupine, kar lahko rešimo z 
izbiro primernih učencev v skupini in z nadzorom. Poleg skupinskega dela so pomembne tudi 
druge strategije poučevanja in prilagoditve učencem s posebnimi potrebami in učnimi 
težavami, kot so težavnost naloge, takojšnje povratne informacije in majhne interaktivne 
skupine. Tudi okolje je lahko zadržano do takšnega načina dela, zato je pomembna izvedba 
pogovora z vodstvom, starši in učenci o namenu te strategije. Pri vrstniški pomoči oziroma 
poučevanju učenec z več znanja individualno pomaga drugim. Poučujoči učenec mora biti 
usposobljen za to delo, mora znati prepoznati primernost nalog ter jih po potrebi prilagoditi. 
Učitelj nadzoruje proces učenja in inštruktorju zagotoviti neko nagrado, ki ga motivira za 
nadaljnje delo. Takšno poučevanje lahko poteka tudi v razredu kot delo v dvojicah. Težava pa 
nastane, kadar postane poučevani učenec odvisen od poučujočega, kar lahko rešimo s 
primernim usposabljanjem poučujočih in nadzorom nad delom. Pomembno je tudi poskrbeti, 
da poučujoči učenec ni prezaposlen, torej mora obstajati neka časovna omejitev poučevanja. 
Prav tako ni vsak učenec primeren kandidat za poučevanje; preveriti je potrebno njegovo 
pripravljenost in kompatibilnost z učencem, ki ga bo poučeval. Kljub veliki uspešnosti te 
prakse, je ne moremo dojemati kot nadomestek učitelja. Slednji mora še vedno v prvi vrsti 
poučevati, učenčev vrstnik pa le poglobi naučeno (Mitchell, 2014). 

Za uspeh določenih strategij je potrebno učence učiti tudi socialnih spretnosti, še posebej, če 
imajo na tem področju težave. Učijo se lahko skozi vzor, igro vlog, zrcaljenje, videoposnetke, 
literaturo ali resnično življenje. Pomembna je takojšnja povratna informacija ter dovoljenje, 
da sprašujejo, kaj storiti v določeni situaciji. Slednje naj bodo čim bolj naravne in 
vsakodnevne, v sodelovanju s starši, kar zagotovi, da so socialne interakcije primerne in 
podprte s strani šole in tudi domačega okolja (Mitchell, 2014). 

Med samimi učnimi urami je pomembno, da pogosto pridobivamo povratne informacije s 
strani učencev in jim prilagajamo svoje delo. S tem zagotovimo, da učenci ne zapravljajo časa 
s treniranjem napak. Formalno ocenjevanje in povratne informacije učencem sporočajo, 
kakšno je njihovo znanje in jih preusmerjajo k uspešnejšim strategijam. Težava se pojavi, 
kadar je premalo ali preveč povratnih informacij ali pa se osredotočamo bolj na težave kot na 
rešitve in učenje strategij ter učiteljeve povratne informacije učencem niso iste kakor 
zahtevane sposobnosti (npr. pri učenju vejic popravljamo velike začetnice) (Mitchell, 2014). 

Vse navedene strategije povezuje zagotovitev priložnosti za učenje. V to strategijo je 
vključena zadostna količina in kvaliteta časa za učenje. Torej ne samo zadostna količina časa, 
temveč tudi zagotovitev, da so te priložnosti najvišje kvalitete. Narediti je potrebno vse, kar je 
v moči udeleženih v strategiji, da se odstranijo ovire in se priskrbi spodbudna, kvalitetna 
vzgojno-izobraževalna izkušnja, ki temelji na podlagi dokazov o izidih dobre poučevalne 
prakse. Njen največji izziv je zagotovitev zadostnega časa za podajanje navodil v razredu za 
vse učence. Posledica priložnosti za učenje je priložnost za poučevanje, kar pomeni imeti 
sposobnosti in vire za učinkovitega učitelja otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami, 
z drugimi besedami, implementirati dobro poučevalno prakso (Mitchell, 2014). 

Kot smo opazili, je za razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja potrebno načrtovati 
spremembe na več ravneh, vse od širših pa do ožjih. Začnemo pri družbi, ki mora čim bolj 
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sprejemati osebe s posebnimi potrebami, da lahko potem ustvarimo takšno politiko in 
zakonodajo, ki bo njihovo vključevanje tudi podpirala. V zakonodaji moramo opredeliti, 
kakšne naj bodo fizične zahteve šolskih in drugih stavb, da bodo dostopne osebam s 
posebnimi potrebami. Pri tem se lahko opiramo na 'univerzalni dizajn', ki se osredotoča ne le 
na omenjene osebe, temveč zagotavlja uporabnost vsem udeležencem. Vendar država in 
družba pogosto ne moreta vedeti, kakšne natančno so zmožnosti določene ustanove oziroma 
šole, zato je pomembno, da imajo ravnatelji in zaposleni večjo avtonomijo pri sodelovanju, 
načrtovanju in uvajanju sprememb v svoje šole. Pri tem so pozorni na lastno šolsko kulturo, ki 
pa ni tako stabilna kakor nacionalna in ima možnost hitrejšega spreminjanja in prilagajanja 
novim zahtevam idej inkluzije. Za doseganje teh sprememb je pomemben pristop celotne šole, 
ki je namenjen napredovanju vseh učencev. Za potrebe učenca s posebnimi potrebami in 
učnimi težavami dodatno deluje še strokovni tim, ki določi podporo in pomoč, v sami praksi 
pa morajo med seboj sodelovati učitelji skupaj s starši in prostovoljci (če so slednji vključeni). 
Ko se odločimo za spremembo, jo moramo pred implementacijo skrbno raziskati, izbrati 
ustrezen način vpeljave in ga preizkusiti. Če opazimo, da način deluje in da so vsi udeleženi 
pripravljeni sodelovati, ga trajno podpremo in ga skozi redne evalvacije prilagajamo novim 
predlogom. 

Ob upoštevanju omenjenih predlogov za uspešno inkluzivno vzgojo in izobraževanje 
ugotovimo, da mora biti poudarek primarno na zgodnjem uspehu otrok, pri čemer smo 
pozorni na tiste, ki tega ne zmorejo na isti stopnji kot vrstniki. Nudimo jim pomoč vse od 
razredne pomoči do bolj intenzivnih, specializiranih obravnav in metod dela. V razredu lahko 
učitelji nudijo pomoč na več načinov, med katerimi je na primer multikomponentna strategija, 
namenjena vsem učencem in učitelja dodatno ne obremenjuje z individualiziranimi 
zahtevami. Pozornost mora vseeno usmerjati na morebitne težave, kot so nesprejemanje 
učenca s posebnimi potrebami in učnimi težavami v razredu in šoli ter ustrezno ukrepati ob 
pojavu kakršnihkoli težav. To najlažje stori, če se poleg poučevanja osredotoči tudi na 
sprejemanje povratnih informacij s strani vseh učencev, da odstrani vse ovire, ki bi vplivale 
na uspeh učencev in hkrati še izboljša svojo poučevalno prakso. 

5.6. KRATEK POVZETEK POGLAVJA 
 

Implementacija strategij za inkluzivno vzgojo in izobraževanje se mora začeti na nacionalni 
ravni, kjer se osredotočamo na stvaritev enakopravne družbe ter primerno politiko in 
zakonodajo, ki to omogočata. Ustvarimo pogoje za vseživljenjsko učenje oseb s posebnimi 
potrebami in učnimi težavami, jih vključimo v socialno skupino in se borimo proti 
diskriminaciji. Postavimo konkretne ukrepe v zakonodaji in implementaciji, ki jih strateško 
načrtujemo, hkrati pa skrbno nadzorujemo in evalviramo z namenom izboljšav v vzgojno-
izobraževalni praksi. Pri tem si lahko pomagamo s sodelovanjem v raziskavi Indeksa za 
inkluzijo, ki nadzoruje tako učenje kot tudi sodelovanje. Nudi podporo spremembam in 
delovanju celotne šole ter pregleduje inkluzivno politiko in prakso, da je identificiran možen 
razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja. 
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Na ravni šole se osredotočamo na primerno fizično ureditev in zagotovitev dostopnosti vsem 
otrokom. To lahko dosežemo tudi skozi t. i. 'univerzalni dizajn', ki določa, da moramo 
ustvariti takšno zasnovo vzgoje in izobraževanja, ki bo dostopna vsem brez potrebe po 
dodatnih prilagoditvah. Poleg fizične ureditve se osredotoča tudi na udejstvovanje v družbi ter 
poučevanje in učenje v šolah. V slednjih uspešnost inkluzije izboljšuje dobro načrtovanje, 
prilagodljivost in dobra poučevalna praksa, kar se zopet navezuje na pripravljenost izvajalcev. 
Tako postane ravnateljeva odgovornost, da na svoji šoli ustvari in skupaj z udeleženimi 
vzdržuje jasno šolsko politiko in inkluzivno kulturo, v kateri uvaja cilje, ki obsegajo 
inkluzivne vrednote. Pomembno je, da sodelujejo vsi zaposleni, saj bo le tako postavljena 
optimalna organizacija pomoči in podpore otrokom s posebnimi potrebami in učnimi 
težavami. 

Izbrane strategije inkluzije v šolah pred implementacijo skrbno načrtujemo in poskrbimo, da 
so dobro podprte s strani vseh udeleženih. Tako zase najprej izberemo najprimernejši model 
inkluzivne vzgoje in izobraževanja ter izobražujemo bodoče izvajalce, preden ga 
implementiramo. Implementacijo skrbno nadzorujemo in pri njej vztrajamo. Ob evalvaciji 
ocenimo ustreznost, spremembe in načrtujemo povečanje števila mest, na katerih se bo izbrani 
model inkluzivne vzgoje in izobraževanja izvajal. 

Pri implementaciji inkluzivnega modela v razred smo prav tako pozorni na kulturo razreda, ki 
doprinese k učinkovitemu učenju, motivaciji in tudi k socialnim pristopom. Pomembni so 
odnosi tako med učenci kot tudi med učitelji, osebnostni razvoj in vzdrževanje razredne 
klime. Motivacijo otrok za učenje lahko povečamo tako, da jim zagotovimo doživljanje 
uspeha že v prvih letih šolanja. Pomembno je, da smo pozorni na težave pri učenju. Pri tem si 
lahko pomagamo z RTI modelom, ki sledi vsem učencem v razredu. Učencem, pri katerih 
opazimo težave pri učenju, pa nudi sistematično in postopno pomoč: vse od vpeljevanja dobre 
poučevalne prakse in individualnih prilagoditev tako v razredu kot tudi izven ter do visoko 
specializiranih metod, kadar so te potrebne. Za uspešnost modela je pomembna jasnost 
prilagoditev in pripravljenost vseh udeležencev. Med njih spadajo tudi starši, ki o svojem 
otroku največ vedo in ga spremljajo več čas njegovega šolanja. Slednje prinaša doslednost pri 
izvajanju prilagoditev in v otroku zbudi občutek pomembnosti izobraževanja. Sodelovati 
morajo tudi učitelji in timsko poučevati, kar krepi podporo in povezanost med njimi. Prav 
tako je pomembno, da je v sodelovanje vključen tudi učenec po svojih zmožnostih in pridobi 
pomoč takoj, ko se pojavi potreba po njej, kar poveča možnost njegovega uspeha. 

V razredu kot dobro poučevalno prakso za vse učence uvajamo multikomponentno strategijo, 
ki določa, da je učenje izrecno in sistematično, učne ure skrbno načrtovane, s pogostim 
preverjanjem razumevanja in kratkimi kurikularnimi preverjanji. Tempo dela je živahen in 
poln priložnosti za doseganje uspeha. Poučevanje lahko poteka po manjših skupinah, v katerih 
prilagodimo stopnjo pomoči glede na potrebe učencev, ter tudi kot vrstniško pomoč, ki nudi 
podporo učiteljevemu poučevanju. Zaključek učne ure je jasen. V prihodnjih urah vzdržujemo 
znanje in ga medpredmetno povezujemo. Seveda pa ni potrebno vseh naštetih učnih strategij 
uvesti v vsako učno uro, poleg njih lahko izvajamo tudi druge strategije poučevanja, kot so 
frontalno poučevanje, individualno in samostojno delo učencev, idr. 
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Ko imamo v razredu učenca s posebnimi potrebami in učnimi težavami, je pomembno, da 
določimo ovire, motnje in potrebne prilagoditve, pri čemer ne smemo zanemariti učenčevih 
močnih področij, na katerih lahko temeljita pomoč in podpora. Nudimo mu pogoste povratne 
informacije, s katerimi zagotovimo, da učenec ne trenira napak. V razredu poskrbimo, da 
omenjeni učenec ni izključen, kar lahko dosežemo s skupinskimi dejavnostmi pod nadzorom 
učitelja in z vrstniško pomočjo. Vrstnik mora biti pripravljen pomagati, zato v razredu učimo 
tudi socialne spretnosti. Najpomembnejše pa je, da vsem učencem zagotovimo priložnost za 
učenje. 
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6. ODGOVORI NA RAZISKOVANJA 
VPRAŠANJA 

 

V magistrskem delu sem poskušala ugotoviti, kako nacionalna kultura vpliva na 
vključenost oseb s posebnimi potrebami v družbi. Najprej moramo omeniti, da vsaka 
družbena celota neizogibno interpretira inkluzijo v skladu z lastno zgodovino, tradicijami in 
vrednotami. Nacionalna kultura močno vpliva na stigmatiziranje oziroma sprejemanje otrok s 
posebnimi potrebami in tudi na njihovo sprejemanje oziroma zavračanje lastnih težav in 
diagnoze. Otroci s posebnimi potrebami tako ponotranjijo naš odnos do njih in se nanj 
odzovejo v skladu s kulturo, katere člani so. Tako je uspešnost inkluzije rezultat celotne 
družbe, ki mora biti inkluzivno naravnana. Ustvariti moramo prepričanja, predsodke, biti 
pripravljeni sprejemati druge in jim pomagati. Razviti moramo inkluzivne vrednote, med 
katere spada enakovredno obravnavanje vseh, podpora in razvijanje občutka pripadnosti, 
sodelovanje med otroki in odraslimi v procesu učenja, dojemanje razlik med njimi kot vir 
učenja, odsotnost diskriminacije, sprejemanje in zmanjševanje ovir za učenje ter priznavanje 
pravice do kakovostne vzgoje in izobraževanja. 

Če želimo spreminjati miselnost članov nacionalne kulture in razvijati naklonjenost do 
inkluzije, moramo najprej spremeniti njihovo vedenje. Slednje se usmerja skozi motivacijo, ki 
se razlikuje pri vsaki kulturi. Tako na primer člane slovenske kulture najbolj motivira notranji 
pritisk, ki se kaže v občutku krivde, člane japonske kulture pa zunanji pritisk, ki se kaže v 
občutku sramu. Na sprejemanje otrok s posebnimi potrebami vpliva njihova vključenost v 
družbo, s katero moramo začeti že v zgodnjih letih. Tako postane pomembno motiviranje 
učiteljev, ki bodo te otroke sprejemali v rednih šolah in jih optimalno vključili v socialno 
okolje. Vse od bližnjega socialnega okolja (sošolci) in do širše vključenosti v družbeno okolje 
je potrebno razvijati pozitiven odnos in naklonjenost ter zmanjševati diskriminiranje oseb s 
posebnimi potrebami. Držati se moramo družbenih pravil, katera zagotavljajo medsebojno 
sprejemanje in spoštovanje ter vzpostaviti pristen človeški stik in stalno komunikacijo, da 
pridobimo osebe s posebnimi potrebami k sodelovanju, zmanjšamo njihovo pasivnost in 
hkrati spodbujamo našo lastno aktivnost. 

Strokovnjaki s področja inkluzivne vzgoje in izobraževanja so pogosto zadržani pri 
vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole, saj vanje lažje vključujejo 
otrok z učnimi težavami in otroke z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi. Preostali otroci so 
tako večinoma vključeni v specialne ustanove. Stopnjuje se pritisk na vzgojno-izobraževalne 
sisteme po svetu, da zagotovijo delovno silo, ki bo primerno usposobljena za potrebe 
nacionalnih tržišč, tako so manj uspešni učenci manj dobrodošli v šolah. Videni so kot 
ekonomska obveznost in zatorej nizkega pomena in prioritete. V zadnjih treh desetletjih je 
učinkovitost postala eden glavnih principov delovanja družbe, zato sta enakost in pravičnost 
potisnjeni v ozadje. Otroci vključeni v specialne ustanove, so tako kasneje v odrasli dobi 
nezmožni dobiti delo, kar pa je glavni vzrok družbene izključitve. Segregacija v času šolanja 
torej lahko povzroči vseživljenjsko izključitev. 
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Nadalje me je zanimalo, kako nacionalna kultura vpliva na uresničevanje inkluzivne 
vzgoje in izobraževanja, pri čemer sem se osredotočila na razvoj inkluzivne prakse po 
sprejetju Konvencije o pravicah invalidov v obeh državah in njune trenutne oblike 
izvajanja inkluzije. Nacionalne kulture se med seboj močno razlikujejo, še posebej kadar so 
tudi bolj oddaljene. Vsaka od njih temu primerno drugače razume in izvaja inkluzivno vzgojo 
in izobraževanje. Tako ne moremo primerjati dveh kultur v smislu boljšega ali naprednejšega 
izvajanja inkluzivne vzgoje in izobraževanja, saj imajo države svojo lastno kulturno in 
inkluzivno zgodovino. 

Vsaka nacionalna kultura vpliva tudi na izvažanje oziroma uvažanje inkluzivnega modela. 
Tako slovenska kultura raje poveličuje tuje ideje in zavrača lastne, kar se kaže v sprejemanju 
tujih modelov inkluzije in implementaciji z minimalnimi premisleki in spremembami. Naša 
zakonodaja s tega področja se je po sprejetju Konvencije o pravicah invalidov sicer 
spremenila v pozitivni smeri, vendar je še vedno ohlapna in omogoča veliko interpretacij. 
Sprejeta je bila prehitro, da bi jo uspeli poenotiti, hkrati pa država in šole ne morejo ali pa 
nočejo zagotoviti vseh potrebnih prilagoditev za optimalno vključevanje otrok s posebnimi 
potrebami. Obstaja strah, da bo vključitev teh otrok zahtevala previsoke finančne izdatke, tako 
da država ni dodelila ustreznih sredstev, ki bi podpirala inkluzivno vzgojo in izobraževanje. 
Obstaja tudi prepričanje, da mnogi otroci ne bi zmogli šolanja v rednih šolah, zato še vedno 
poteka dualni (segregirani) sistem izobraževanja, kar pa povzroča izključenost iz družbe. 

V Sloveniji je vzgoja in izobraževanje kot vrednota šele na 9. mestu, posledično tudi 
inkluzivna vzgoja in izobraževanje nima visoke prioritete. Slednje se kaže v tem, da v rednih 
osnovnih šolah ni implementiranih potrebnih raznolikih programov, kot je na primer program 
z nižjim izobrazbenim standardov; prav tako ni zagotovljena fizična dostopnost. Povečuje se 
delež otrok v specialnih ustanovah, medtem ko se delež otrok s posebnimi potrebami v rednih 
šolah zmanjšuje, kar je v nasprotju s pričakovanji Konvencije o pravicah invalidov, nad katero 
prav tako še nimamo vzpostavljenega nadzora. 

V današnjem času Slovenija manj sprejema socialne neenakosti in se bolj bori proti 
diskriminaciji, vendar pa smo še vedno precej nestrpni drug do drugega, saj gojimo vrsto 
predsodkov, stereotipov, napačnih prepričanj in se držimo uveljavljenih tradicij. Potrebno je 
zagotoviti dostop do vzgoje in izobraževanje vsem otrokom in nadaljnje spremembe 
zakonodaje ter tudi naših stališč, da bodo otroci s posebnimi potrebami v celotni družbi res 
sprejeti. 

Trenutno imamo v Sloveniji poenoten šolski sistem, ki vključuje tudi otroke s posebnimi 
potrebami. V redne osnovne šole pa so večinoma vključeni le učenci z učnimi težavami, ostali 
pa le, če so zmožni slediti in dosegati postavljene cilje in standarde znanja. Vključenim 
učencem nudimo podporo in pomoč glede na 5-stopenjski model pomoči in podpore, ki 
poteka od manj do bolj intenzivnih oblik pomoči, torej od pomoči učitelja v razredu do 
usmerjanja v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Na voljo 
imamo tudi druge oblike pomoči, kot so dopolnilni in dodatni pouk, individualna in skupinska 
pomoč ter pomoč drugih svetovalnih delavcev. V skladu z zakonodajo naj bi pri poučevanju, 
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učenju in ocenjevanju znanja nudili otrokom individualne prilagoditve, vendar se 
osredotočamo bolj na zmanjševanje kompleksnosti in abstraktnosti nalog. Prav tako nimamo 
vzpostavljene mreže strokovnih centrov, ki bi nudili podporo in pomoč ter se povezovali z 
vrtci in šolami. Njihovo sodelovanje je tako odvisno od pripravljenosti posameznih ustanov. 
Nepovezanost ustanov tako negativno vpliva na otroka, saj lahko starši, ki obiskujejo različne 
ustanove in strokovnjake, prejemajo nasprotujoče si informacije. 

 

Po sprejetju Konvencije o pravicah invalidov je tudi Japonska pričela preoblikovati svojo 
zakonodajo na tem področju, vendar se je bolj kakor na popolno preoblikovanje osredotočila 
na razvijanje že obstoječih podpornih struktur in pri tem dobro premislila svoje zmožnosti, 
določila rizične faktorje ter načrtovala nadzor in evalvacijo uspešnosti. Še vedno pa njihova 
zakonodaja vsebuje premalo pravno postavljenih nacionalnih standardov in dopušča preširoko 
interpretacijo ustavnih pravic, kar zmanjšuje možnost uspeha političnih premikov k bolj 
inkluzivnemu pristopu. 

Na Japonskem je vzgoja in izobraževanje kot vrednota na 2. mestu, prav tako izvajanje 
sprejete zakonodaje zanje ni vprašljivo, saj jih žene zunanji pritisk, sprašujejo se, kaj si bodo 
drugi mislili o njih, če ne bodo upoštevali smernic. Otroci s posebnimi potrebami tudi tu niso 
optimalno vključeni v redne razrede osnovnih šol, saj ni zagotovljene fizične dostopnosti, 
hkrati pa v njihov redni šolski sistem spada tudi specialna vzgoja in izobraževanje. Slednje 
pomeni, da vključenost v segregirane specialne ustanove in razrede dojemajo kot inkluzivno 
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Večina učencev je tako poučevana 
izven rednih razredov, k čemur pripomore tudi dejstvo, da je v japonski zakonodaji določeno 
izvajanje inkluzije v 'razumnih' mejah, torej se lahko učitelj odloči, da je poučevanje učenca s 
posebnimi potrebami v velikih razredih zanj preobremenjujoče in predlaga preusmeritev. 

V japonski kulturi se od otrok pričakuje samostojnost, sodelovanje in spoštovanje, trdo delo, 
dobro zdravje, trajna pozornost, poln nadzor nad gestami in mimiko telesa, povprečne fizične 
sposobnosti ter običajne socialne spretnosti, kjer otroci s posebnimi potrebami pogosto 
doživljajo težave. Prav tako je cenjena harmonija skupine in vsakdo, ki odstopa, je posledično 
izključen iz družbe. Otrok ne individualizirajo; slednje doživljajo kot diskriminatorno in 
učencem s posebnimi potrebami in učnimi težavami preprečuje prejemanje optimalne pomoči 
in podpore. Hkrati tudi starševska tradicionalna prepričanja preprečujejo, da bi prosili za 
pomoč, saj si ne želijo stigmatizacije. Tako bi lahko sklenili, da je polno in optimalno 
vključevanje otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami na Japonskem še vedno močno 
ovirano, primarno zaradi počasnejšega spreminjanja močnih tradicionalnih prepričanj in 
odnosa do teh otrok. 

Na Japonskem je šolski sistem učinkovito upravljan, saj načrtuje, določa zahteve in izobražuje 
učitelje, ter evalvira različne dele šolstva. Podaja jim povratne informacije, ki pripomorejo k 
izboljšanju inkluzivne vzgoje in izobraževanja. Njihovi razredi pa so preveč številčni, da bi 
opazili vsakega učenca, ki pri učenju doživlja težave. Ker dajejo poudarek na socializiranosti, 
hkrati ne čutijo potrebe po zagotovitvi dodatne ali specialne podpore učencu s posebnimi 
potrebami in učnimi težavami, ki je dobro socializiran v redni osnovni šoli. Tudi sicer se 
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vzgoja in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami in učnimi težavami ne razlikuje od 
tiste, ki jo prejemajo njihovi vrstniki brez posebnih potreb. Obstajajo le dodatni cilji, ki so 
specifični primanjkljaju in še bolj izrazito povezani z razvijanjem samostojnosti. 

Vključenim učencem s posebnimi potrebami in učnimi težavami v rednih osnovnih šolah 
nudijo pomoč v specialnih razredih, 'resource rooms' ali pa so omejeno integrirani v redne 
oddelke. Torej njihova pomoč poteka od izobraževanja v ločenih oddelkih znotraj rednih 
osnovnih šol, delne vključenosti v razrede do polnega udeleževanja rednega razreda z 
nekonsistentno ter omejeno pomočjo in podporo. Znotraj razreda učitelji podajajo navodila v 
majhnih, zahtevnostno diferenciranih skupinah, timsko poučujejo in uporabljajo podporne 
asistente. Tako kot v Sloveniji je tudi pri njih v redne osnovne šole vključen le del učencev s 
posebnimi potrebami in učenci z razvojnimi motnjami. Preostali se izobražujejo v specialnih 
ustanovah, ki pa so ob zmanjšanju števila vključenih prevzele tudi vlogo strokovnih centrov. 

 

Opazimo, da nobena izmed držav nima implementiranega modela, kakršnega bi pričakovali 
po določitvah Konvencije o pravicah invalidov. To seveda ne pomeni, da državi ne 
napredujeta k cilju inkluzivne vzgoje in izobraževanja, saj Konvencija sprejema počasnejši 
razvoj inkluzije kot rezultat počasnega spreminjanja stabilne nacionalne kulture. Vseeno je 
pomembno, da se vsaka država dodatno izobražuje, pregleduje nove ideje in modele s tega 
področja ter evalvira sedanje s pomočjo obstoječih raziskav, kot so Barometer inkluzivnega 
izobraževanja, Nacionalna preverjanja znanja, TIMSS in druge, ki pregledujejo prakso držav 
na tem področju in predlagajo spremembe. Na podlagi rezultatov raziskav potem uvaja 
spremembe, ki izboljšujejo in izpopolnjujejo inkluzivni model, uveljavljen v njihovi državi in 
kulturi. 
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SKLEP 
 

V magistrskem delu sem želela predstaviti pomen nacionalne kulture na načrtovanje in 
izvajanje inkluzije v rednih osnovnih šolah Slovenije in Japonske. Kultura države se skozi čas 
počasi vendar vztrajno spreminja, čemur sledijo tudi spremembe na vseh nivojih družbe. Ta se 
prilagaja novim idejam in potrebam, ki narekujejo njeno vedenje, pričakovanja, stališča in 
mišljenje. Šele ko je družba temeljito spremenjena, obstaja upanje za spremembo šolstva. S 
poudarjanjem in promoviranjem enakosti oseb s posebnimi potrebami skozi zakonodajo, 
javne medije ali izobraževalnice, dobivajo slednji vedno večjo pozornost s strani družbe. V 
zadnjem stoletju je bilo tako uvedenih veliko predlogov, konvencij in zakonov, ki so določali, 
kako naj bi ravnali z osebami, ki imajo posebne potrebe, in kakšno pomoč bi jim morali 
zagotoviti, da bi uspešno delovali v kulturi, katere del so. 

Večina držav po svetu je te predloge sprejela in jih implementirala v svojo zakonodajo ter 
prakso. Kakor pa vidimo na primerih Japonske in Slovenije, so jih vpeljali in jih izvajajo na 
sebi lasten način. Razlog za to so različna kulturna stališča, predsodki, prepričanja, dojemanja 
in odnosi do otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami. Različno razumevanje 
predlogov inkluzivne vzgoje in izobraževanja omogoča raznoliko interpretacijo, še posebej 
kadar so postavke zapisane preširoko in brez poenotenih tèrminov. Državi sta na podlagi 
svoje kulture, ki jo določajo pretekle izkušnje in ki vpliva na prepričanja ter stališča o osebah 
s posebnimi potrebami in učnimi težavami, idejo inkluzije uvedli v svoje šole tako, kakor sta 
predvidevali, da bo najbolj uspešna. 

Japonska je v skladu s svojo kulturo, ki se osredotoča na skrbno načrtovanje prihodnosti, v 
svoji politiki in zakonodaji natančno premislila in določila vse dejavnike, ki bi lahko 
preprečili optimalen razvoj in inkluzije ter preučila možnosti za vključevanje otrok s 
posebnimi potrebami in učnimi težavami v redne osnovne šole. Uvedli so različne načine 
podpore in pomoči vsem udeleženim v skladu s svojimi zmožnostmi, mnenji, stališči in 
mišljenjem. Zaradi velikosti razredov in dojemanja vseh otrok kot enakovrednih v razredih 
učitelji ne vzpostavijo individualne pomoči, temveč gre učenec po podrobna navodila za delo 
v t. i. 'resource rooms', ki mu potem pomagajo slediti pouku. V redno osnovno šolo so 
vključeni le učenci, katerim lahko zagotovijo podporo in pomoč, preostali pa se usmerijo v 
druge specialne ustanove. Ker pa sta se na Japonskem inkluzivna vzgoja in izobraževanje 
začela uveljavljati kasneje, so osebe s posebnimi potrebami še vedno pogosto stigmatizirane 
ali pa spregledane, saj jih starši zaradi tradicionalnih prepričanj ne želijo izpostavljati in 
posledično ne prosijo za pomoč. 

Slovenija je inkluzivno vzgojo in izobraževanje začela hitreje vključevati v dokumente kot 
Japonska, saj je imela tudi večji vpliv zaradi bližine bolj inkluzivno naravnanih držav in 
močno željo po priznanju s strani slednjih. Tako se je njena nacionalna kultura že vrsto let 
prilagajala ideji socialnega sprejemanja in vključevanja vseh oseb s posebnimi potrebami. V 
redno osnovno šolo so vpeljali 5-stopenjski model pomoči, ki nudi podporo in pomoč 
učencem s posebnimi potrebami in učnimi težavami, vse od pomoči učitelja, zunanjih ustanov 
do individualne pomoči specialnega pedagoga. Vendar je tudi ta podpora močno odvisna od 
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učiteljevega dojemanja otrokovih potreb in njunega medsebojnega odnosa. Kadar ima učenec 
težje in vztrajnejše primanjkljaje, se usmeri v ločeno šolo, kjer je izobraževanje individualno 
prilagojeno. Število diagnosticiranih otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami v 
Sloveniji narašča, saj družba postaja vse bolj občutljiva ter pozorna na otrokova odstopanja od 
vrstnikov. Učenci z učnimi težavami se vključujejo v redne osnovne šole, medtem ko se 
preostali otroci večinoma usmerijo v specialne ustanove. V slednjih število vključenih otrok 
narašča, saj v osnovnih šolah zanje ni zagotovljenih pogojev, učitelji nimajo dovolj znanja za 
delo z njimi in prav tako obstaja prepričanje, da ti otroci ne bi zmogli slediti in dosegati 
standardov rednih osnovnih šol. Odnos do teh otrok je tako pogosto še vedno negativen, saj še 
vedno obstaja veliko napačnih prepričanj, predsodkov in stereotipov. 

Četudi nacionalne kulture ne moremo spremeniti iz danes na jutri, da bi sprejemala in 
vključevala vse osebe s posebnimi potrebami v svoje socialno okolje, pa lahko izmed širokega 
nabora strategij za inkluzivno vzgojo in izobraževanje izberemo tiste, ki bi v naši kulturi 
lahko optimalno delovale in prilagodimo preostale. Pri tem je pomembno, da so 'posvojene' 
strategije skrbno načrtovane že v zakonodaji in kasneje v praksi ter strogo nadzirane in 
evalvirane z namenom izboljšanja pogojev in pomoči v redno osnovno šolo vključenim 
otrokom s posebnimi potrebami in učnimi težavami. 
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