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Kako razumemo pojem besede inkluzija oz. 

vključevanje otrok s posebnimi potrebami?

 sodelovalno delo vseh strokovnih delavcev na šoli, ki se srečujejo 

z otroki s posebnimi potrebami;

 načrtovanje in učenje, ki sega tudi zunaj šolskih zidov;

 razvijanje novih strategij dela na vseh področjih šolskega dela;

 skupno razmišljanje o prihodnosti vseh, ne le otrok s posebnimi 

potrebami;

 spreminjanje rutinskega dela v kreativno;

 prenašanje strokovnega znanja o naravi posebnih potreb v 

vsakdanje življenje



Vprašanja za uvodno razmišljanje

1. Ali učitelji dovolj dobro poznajo posebnosti in značilnosti posebnih vzgojno 

izobraževalnih potreb, ki jih imajo otroci?

2. Ali imajo učitelji dovolj znanja o  izobraževalnih potrebah učencev s posebnimi 

potrebami? 

3. Ali učitelji vedo, kakšni so materialni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za delo z 

učenci s posebnimi potrebami?  

4. Ali učitelji razumejo, kako mora biti urejeno fizično okolje in kako mora 

biti pripravljeno socialno oziroma družbeno okolje, da bodo ljudje zmožni 

sprejemati učence s posebnimi potrebami?

5. Ali se učitelji čutijo sposobne in kompetentne za ustrezno izvajanje inkluzije in ali 

razumejo njene razsežnosti?

(povzeto po Rutar, D. Inkluzija in inkluzivnost, 2010)



Usmerjanje (2000) 

„…postopek določanja posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb…“                                                                 

(Evropska agencija za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje, 2016)

Usmerjanje – razvojno procesno razvrščanje s pomočjo 

programa, z možnostjo prehajanja. 

 Ali je umestitev v eno izmed obstoječih skupin otrok s posebnimi potrebami 

le okvir za oceno in odločitev o tem, kateri program je zanje 

najprimernejši?

 Ali je to potrebno zaradi varovanja drugih pravic in koristi?



Kdo so otroci s posebnimi potrebami?



Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 

3/2007, UPB1, v nadaljevanju ZUOPP)

5. člen ZUOPP (vrste programov):

 program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo

 prilagojen program za predšolske otroke

 izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo (IPSIDSP)

 prilagojen izobraževalni program (z enakovrednim izobrazbenim 

standardom in z nižjim izobrazbenim standardom

 posebni program vzgoje in izobraževanja

 vzgojni program 



KAJ PRINAŠA USMERITEV ZA OTROKA?

1. Pravica do usmeritev v zanj ustrezen program / glede na otrokove vzgojno-

izobraževalne potrebe in največjo korist 

2.  Dodatna strokovna pomoč: 

 pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, 

 svetovalna storitev in 

 učna pomoč, le v OŠ in SŠ (NPI in SPI, izjemoma tudi v drugih programih!)

Največ 5 ur, od tega vsaj 1 ura svetovalne storitve.  

3. Spremljevalec za fizično pomoč: 

 težje in težko gibalno ovirani otroci, slepi otroci – stalni ali začasni spremljevalec; 

 začasni spremljevalec: dolgotrajno bolni otroci, slabovidni otroci in otroci z okvaro 

vidne funkcije, otroci z avtističnimi motnjami in otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami – kriteriji!

4. Zmanjšanje števila otrok v oddelku

5. Prilagoditve prostora, opreme in pripomočki

6. Pravica do tolmača za slovenski znakovni jezik



SODELOVANJE STARŠEV IN OTROKA V PROCESU USMERJANJA

Pogovor s starši otroka v procesu priprave strokovnega mnenja:

• razgovor s članom/s člani KUOPP

• možnost ustne seznanitve s strokovnim mnenjem  („ustna 

obravnava“), ki jo lahko izvede tudi svetovalec, ki vodi postopek

Pregled otroka ali pogovor z otrokom  

• opravijo člani KUOPP na podlagi predloga in odobritve skrbnika 

komisije

Pomen zapisa pogovora z otrokom (o postopku usmerjanja), kot 

del strokovne dokumentacije - GLAS OTROKA

Pripombe na strokovno mnenje (lahko podajo starši)

Pritožba na odločbo 



KOMISIJE ZA USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 



komisija

SPECIALNI 
PEDAGOG

PSIHOLOG
ZDRAVNIK

RAZŠIRITEV 
GLEDE NA 
OTROKOVO 

TEŽAVO

PREDSTAVNIK 
CSD

VZGOJITELJ ali 
UČITELJ 



Postopek kandidiranja za članstvo v KUOPP

• Javni poziv (objavljen vsaj enkrat letno ter ob vsakem 

novem mandatnem obdobju)

• Izobraževanje in preizkus znanja s področja 

usmerjanja otrok s posebnimi potrebami 



Strokovno mnenje in odločba

ključna dokumenta, ki  opisujeta in določata otrokove 

vzgojno-izobraževalne potrebe ter s tem povezane 

pravice ter obveznosti, ki so skladne z merili in Kriteriji 

ter obstoječimi normativnimi akti



USMERJANJE LE ZA UČENCE Z IZRAZITIMI 

SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI, KI POTREBUJEJO 

VEČ PRILAGODITEV IN VEČ DODATNE POMOČI



Tristopenjski model RTI obravnave (po Mellard, McKnight in Jordan, 2010) 



KONCEPT DELA UČNE TEŽAVE V OSNOVNI ŠOLI (2007)

petstopenjski model pomoči

kontinuum pomoči za učence z učnimi težavami:

 učenci z učnimi težavami zaradi pomanjkanja učne motivacije, 

 slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti, 

 čustveno pogojenih težav pri učenju, 

 drugojezičnosti, 

 socialno-kulturne drugačnosti, 

 socialno-ekonomske oviranosti. 



Porast števila otrok s posebnimi potrebami





Otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami

Raznolikost populacije otrok 

Raznolikost populacije otrok s posebnimi potrebami 

Sopojavnost („komorbidnost“) primanjkljajev, ovir oz. 

motenj OPP (kompleksnost potreb otrok) 

Porast števila otrok s posebnimi potrebami



✔ heterogena skupina otrok

✔ znane ali neznane motnje v 
delovanju CŽS 

✔ izrazite težave pri branju, pisanju, 
pravopisu in računanju

✔ zaostanki v razvoju pozornosti, 
pomnjenja, mišljenja, 
koordinacije, komunikacije, 
socialnih sposobnosti in v 
emocionalnem dozorevanju. 

✔ disleksija, disgrafija, diskalkulija, 
dispraksija, …

✔ neverbalne SUT

OTROCI S PRIMANJKLJAJI NA 

POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA

OTROCI S PREPOZNANIMI VEČ 

PRIMANJKLJAJI, OVIRAMI OZ. 

MOTNJAMI 

Najštevilčnejši populaciji OPP

✔ Sopojavnost / komorbidnost
posameznih primanjkljajev, ovir 
oz. motenj v populaciji otrok s 
PP

✔ Pri otrocih se pojavlja več 
primanjkljajev, ovir oz. motenj, 
zaradi tega imajo raznolike in 
kompleksne vzgojno-
izobraževalne potrebe. 

✔ Npr. otrok ima PPPU in motnje 
na področju pozornosti in 
koncentracije (DBO otrok) ali 
otrok ima PPPU in čustvene ali 
vedenjske motnje, itd…



- spreminja se struktura učencev v razredu - populacija
učencev v razredu je vse bolj raznolika;

- populacija učencev s posebnimi potrebami je tudi med seboj
zelo raznolika – učenci sami imajo zaradi sopojavnosti POM
kompleksnejše vzgojno-izobraževalne potrebe



Četrta konferenca ravnateljev VIZ v Republiki Sloveniji, Brdo pri Kranju, 22.8.2018

Koncept vključevanja 

temeljno izhodišče vključujočega načina dela z učenci

 pogled na učence v učilnici kot na skupnost različnih, 

izvirnih posameznikov



 izziv za učitelje za pridobivanje širših profesionalnih 

kompetenc 

 ustrezni načini in modeli poučevanja, ki bodo zadostili 

potrebam vseh učencev v razredu – k „učencu usmerjeni 

model poučevanja“

 tradicionalni pristop pri delu z učenci v razredu ni več 

ustrezen - podpreti učitelje pri prevpraševanju lastne 

poučevalne prakse



KAKO BOMO LAHKO USTREZNO PODPRLI VSE UČENCE -

TISTE, KI POTREBUJEJO DODATNO POMOČ IN TISTE, KI 

POTREBUJEJO NOV IZZIV? 



INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM (IP)



(Individualizirano) načrtovanje 

- potrebe otrok v skupini/razredu so različne

- timsko procesno načrtovanje v strokovni skupini ali v strokovnem aktivu, …     

Dinamično spremljanje 

proces opazovanja, sklepanja, preizkušanja ustreznosti načrtovanih 

rešitev                    novo načrtovanje in izvajanje  

(Vir: Rogič Ožek, S. (2020))



VKLJUČEVANJE OTROKA V VSE FAZE 
NAČRTOVANJA IN SPREMLJANJA



Načrtovanje protokola priprave individualiziranega programa (IP)

Pomembno 

● določeni nosilci posameznih dejavnosti za pripravo IP
● določene vsebine/dejavnosti za katere so odgovorni oz. pri katerih bodo 

sodelovali
● določeni ključni časovne okvirje za izvedbo posamezne dejavnosti (rok za 

izvebo določene dejavnosti, ki potekajo od junija do zaključka šolskega 
leta oz. glede na rok za pripravo IP)

● k sodelovanju povabimo tudi starše in otroka
● v primeru poteka šolanja na daljavo upoštevamo zmožnosti in veščine 

uporabe IKT tako staršev kot otroka



Ravnatelj

Svetovalni delavec

Razrednik/vzgojitelj (v primeru, da je učenec vključen v dom)

Vsi učitelji oddelčnega učiteljskega zbora 

Drugi strokovni delavci (npr. mobilni učitelj, logoped, delavci npr. iz 
zdravstvene enote, ipd…)

Starši in otrok 



Sklep o imenovanju strokovne skupine (ravnatelj) 

Informativni sestanek s starši in otrokom, izmenjava informacij v primeru, 
da je učenec novinec, predaja informacij med učitelji oddelčnega 
učiteljskega zbora, če učenec napreduje v drugo VIO

(skliče svetovalni delavec skupaj z razrednikom)

Načrtovanje in spremljava izvajanja IP (globalna ocena, opazovanje 
učenčevega napredka, evalvacija,...)

(nosilci IP in vsi učitelji oddelčnega učiteljskega zbora)

Vmesne evalvacije in srečanja s starši in otrokom (pripravijo vsi člani 
strokovne skupine, srečanja s starši in povratne informacije skliče in poda 
nosilec IP - razrednik)

Zaključna evalvacija in načrtovanje novega IP (nosilec IP, člani strokovne 
skupine, starši/otrok)



Osmisliti načrtovanje individualiziranega programa

Individualizirano načrtovanje in spremljanje kot dinamičen 
proces pedagoškega dela v luči razreda kot celote in 
individualiziranega programa 

timsko načrtovan, 

z realno zastavljenimi cilji, 

živ dokument

Ali so v praksi učitelji osmislili načrtovanje IP in ali je to 
dokument, v katerem učitelji vidijo vrednost? 



Prilagajanje izvajanja programov

V izobraževalnem programu s PIDSP se lahko prilagodi: 

- organizacija

- način preverjanja in ocenjevanja znanja

- napredovanje in časovna razporeditev pouka ter 

- zagotovi dodatna strokovna pomoč.

Torej vse, kar je povezano s poukom učenca.

Kaj so dobre prilagoditve in ali so enake/enako dobre za vse 

učence?



 organizacija pouka (razporeditev prostora v učilnici, sedežni red, 

prostor za tehnične in druge pripomočke, prostor za individualno 

delo itd…, kvaliteta svetlobe, 

 izvajanje pouka (metode poučevanja in načini podajanja snovi, 

načini utrjevanja znanja, oblika pisnih gradiv, urnik otroka,…) 



časovna razporeditev pouka 

(npr. pri DBO postopno obiskovanje pouka, omogočanje več krajših 

odmorov za gibalno ovirane otroke (urnik, če potrebuje učenec več 

časa za selitev iz prostora v prostor, načrtovanje kontrolne naloge 

ob koncu učnega dne itd., več časa za posamezne dejavnosti –

zmanjšanje pritiska, več časa za sprejemanje novih informacij, več 

dodatne razlage, ponovitev snovi, itd.)



Kakšna je oblika pisnih gradiv, ki olajša branje učencem z 

bralnimi težavami?

Ali takšna oblika pisnih gradiv ustreza vsem učencem v 

razredu?



Oblika tiskanih črk:

 Arial, Comic Sans,Verdana, Tahoma, Trebuchet (izogibati se 

poševni pisavi in podčrtovanju celih povedi)

 Velikost črk (12 pt, 14 pt, do18 pt)

 Izbiramo besedilo zapisano z malimi tiskanimi črkami, saj so 

lažje berljive kot velike tiskane črke



Papir: 

- moten papir brez leska

- ustrezen kontrast med besedilom in črkami (belo črni kontrast povzroča bleščanje)



Slog predstavitve besedila

- v posamezni vrstici naj bo največ 60 do 70 znakov, 

- presledki med odstavki (zračnost besedila)

- izogibajte se delovnih listov z zgoščenimi besedili (učenci 

se izgubijo med vrsticami)

- poravnava besedila na levem robu

- širši razmik med vrsticami (1,5 do 2)

- izbiramo besedila z jezikovno preprostejšimi vsebinami in 

se izogibamo vsebinam z arhaičnim jezikom



Kako lahko učenci sami določijo, ali so knjige za njih 

ustrezno zahtevne

Metoda „Test petih prstov“

(manj kot 5 in več kot 1 ali 2 prsta)

Namig: Koraki naj bodo zapisani na plastificiranih kartončkih 

in pospravljeni na vidnem mestu v razredu

(Košak Babuder, 2011)



NAČIN PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA



NAČIN PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Obrtništvo (kako učitelj sestavi test, 

merila in razmerja) 

Intelektualni del (ocenjujemo kvaliteto in uspešnost, učenje je 

delo, znanja so produkt intelektualnega dela učencev, v Jurman, 

1989)

(Jurman, 1989)



Prilagajanje gradiv in ocenjevanje znanja

Če želimo biti uspešni v procesu posredovanja in pridobivanja 

znanja, je prilagajanje nujnost. Prilagoditev v procesu pridobivanja 

znanja pa utemeljujejo prilagoditve v procesih preverjanja in 

ocenjevanja znanja. 

(A. Zupančič Danko, 2011)



Vrste prilagoditev: 

minimalne: krajši dodatni čas, podčrtane ključne informacije, 

preverjanje razumevanja in dodatna ponazoritev navodil…

zmerne: prilagojeno gradivo, ustno preverjanje, Braillova pisava, 

tehnični pripomočki…

izrazite: bralec, drugačna učna gradiva, izrazite časovne in količinske 

prilagoditve (Kavkler, 2007).



Koncept aktivnega, konstruktivističnega učenja

 Povezovanje obravnavanih tem z učenčevimi življenjskimi izkušnjami.

 Aktivnost in udeleženost učenca (izvaja eksperimente, predstavi pojem s 

svojimi besedami, komentira…)

 Razvoj kognitivnih strategij (načrtovanje in spremljanje reševanja problema).

 Upoštevanje kognitivnih učnih stilov.

 Razvijanje notranje motivacije in samoučinkovitosti

Namig: A. Holcar Brunauer idr., Formativno spremljanje v podporo vsakemu učencu, 2. 

zvezek, Zavod RS za šolstvo, 2017



Povratna informacija …

… od učitelja do učenca … … od učenca do učitelja …

… od učenca do učenca … … učenec … (samovrednotenje)

(sovrstniško vrednotenje)



Značilnosti učinkovite povratne 
informacije

⮚ so jasne in razumljive  učencu

⮚ so pravočasne in primerno pogoste

⮚ so bolj učinkovite v obliki komentarjev kot ocen

⮚ izhajajo iz učnih ciljev in kriterijev uspešnosti

⮚ so usmerjene v izdelek, v proces učenja in ne v učenca

⮚ učencem sporočajo, kaj morajo še izboljšati

⮚ učenci se imajo možnost odzvati nanje in svoje delo izboljšati

⮚ učence spodbujajo k razmišljanju

⮚ se nanašajo na pozitivne vidike učenčevega dela in nudijo 
informacije, kako doseči kriterije uspešnosti



Takole. To je to.

Preverili ste svoje znanje.

Kako vam je šlo?

Kaj vam gre dobro?

Kje potrebujete še vaje?



• Spis  ima  uvod in glavni del, dobro! Kako bi 

lahko zgodbo zaključila? Prosim, zapiši 

spodaj! 

• Povedi so smiselne. Pozor, pravopisne 

napake! Za vajo besede z napakami pravilno 

prepiši spodaj. 

• Super! Odlično! Zanimivo! Dobro 

opravljeno delo. Pomanjkljiva naloga. 

Govorni nastop me ni prepričal. Zelo 

sem zadovoljna s tvojim spisom. 



❏ NAJMANJ UČINKOVITE, ko se osredotočajo na OSEBNOST

❏ BOLJ UČINKOVITE, ko se osredotočajo na NALOGO

❏ NAJBOLJ UČINKOVITE, ko se osredotočajo na 
PODROBNOSTI V NALOGI in vsebujejo zastavljanje CILJEV 
(kam grem, kako bom …)

Povratne informacije so ...



Sendvič model

KONKRETNA POHVALA

PODROČJA ZA IZBOLJŠAVO

SPLOŠNA POHVALA

Kaj natančno je bilo 

dobro narejeno?

Kaj izboljšati?

Kaj je bilo skupno 

dobrega?

Vir: gradivo Inštituta NLP



Prilagoditve upoštevajo učenčeva močna področja in njegove 

posebne VIZ potrebe.

Jasno mora biti opredeljeno, katera so učenčeva šibka področja in 

kakšne prilagoditve pri načinu preverjanja in ocenjevanja znanja 

potrebuje. 

Pri ocenjevanju napredka se izhaja iz realizacije IP. Uporabljajo se 

tisti načini preverjanja znanja, ki so prilagojeni posameznikovim 

zmožnostim. 

Preverjanje naj bo pogosto, da se lahko čim hitreje ugotovijo 

morebitne težave pri učenju in lahko interveniramo z dodatno 

strokovno pomočjo.



Zakaj učenci potrebujejo prilagoditve in zakaj je pomembno, 

da jih profesorji upoštevajo?

Prilagajanje procesa poučevanja je za učence s PP nujno 

potrebno. 

Kaj je pomembno: 

- trud dijaka (?) 

- podpora in pomoč, 

- prilagajanje procesa poučevanja in preverjanja in ocenjevanja 

znanja, 

- prilagajanje učnega okolja, tehničnih in učnih pripomočkov, 

- pomoč in podpora strokovnih služb. 



Katere so najpogostejše napake, ki jih storijo učitelji in katere, 

ki jih storijo starši?

 Iščemo poti za otroka, pomembno je, da učitelj razume otrokovo 

težave in ne izhaja le iz lastnih prepričanj.

 Pri učencih je ključno, da razvijamo samostojnost in 

samozagovorništvo. Pomembno je, da tudi dijak razume svoje 

primanjkljaje, ovire oz. motnje ter glede na te usvaja ustrezne 

strategije za premagovanje POM oz. ustrezno kompenzacijo.  




