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Marija Kristina Milič, profesorica filozofije in humanističnih ved na Humanističnem 

liceju A. M. Slomška v Trstu 

 

Vsak dijak je drugačen: izkušnje iz prakse poučevanja  

(Izroček za predavanje 21. 2. in 23. 2. 2022) 

 

A. Integracija in inkluzija 

 
Razlika med integracijo in inkluzijo je razlika med dvema različnima modeloma 

šole in videnja drugačnosti.  
 

Šolska integracija je proces vključevanja dijakov s posebnimi potrebami v redni 
vzgojno-izobraževalni sistem, tako da se dijak s posebnimi potrebami prilagodi šolski 
organizaciji. Ta je bila v osnovi in izvorno strukturirana za t.i. »normalne« dijake. 
Poudarja se, da morajo dijaki s posebnimi potrebami v svoje delo vložiti veliko truda, da 
kompenzirajo svoj primanjkljaj. Temu modelu dojemanja posebnih potreb zato pravimo 
kompenzacijski model. 

 
V procesu inkluzije se dijak še vedno prilagaja šoli, a se tudi šola prilagaja 

dijaku, tako da prepoznava, upošteva in razume dijakove potrebe. Poudarja se timsko 
delo učiteljev in strokovnjakov (v ospredju je kultura povezovanja, mreženja in 
sodelovanja) ter vključitev družine. Šolska inkluzija je širši proces vključevanja, kjer se 
poudarja drugačnost na več področjih: spolnem, verskem, etničnem. V tem smislu je v 
inkluzivni šoli drugačnost vrednota, ovrednotijo se vse razlike (vsak dijak je drugačen). 

Drugačnost je pripoznana, je v središču vzgojno – izobraževalnega procesa, vsi dijaki so 
spoštovani in imajo enake možnosti. Temu modelu dojemanja posebnih potreb pravimo 
ekološko-socialni model. 

 
B. Primerjava italijanskega in slovenskega izobraževalna modela 

 
V Italiji imamo sistem popolne inkluzije. Ob rednih deluje še peščica posebnih 

šol. 
V Sloveniji imamo mešani sistem, ob rednih šolah so še šole s prilagojenim 

programom in posebne šole za slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, pa tiste z 
zmernimi ali s težjimi motnjami v duševnem razvoju. Učenci z blagimi motnjami – s 
specifičnimi ali splošnimi učnimi težavami – in invalidni otroci z normalno razvitimi 
sposobnostmi imajo v rednih šolah prilagoditve in olajšave. 

 
Za dijake s posebnimi potrebami se je v zadnjih letih v italijanskem šolskem 

sistemu udomačil izraz BES, Bisogni educativi speciali, posebne vzgojne potrebe.  
Izraz označuje ohlapno pedagoško makrokategorijo, ki zajema več skupin dijakov, od 
dijakov s posebnimi potrebami (po zakonu 104/92) do dijakov s specifičnimi učnimi 

težavami, s specifičnimi razvojnimi motnjami, pa vse do dijakov, ki imajo posebne 
vzgojne potrebe zaradi socialne, ekonomske in kulturno – jezikovne prikrajšanosti. 
Posebna skupina so tudi vzgojno zahtevni dijaki in dijaki, ki imajo težave v medosebnih 
odnosih. 
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V slovenski šolski zakonodaji so otroci s posebnimi potrebami opredeljeni kot: 
 

1. Otroci z motnjami v duševnem razvoju (lažja, zmerna, težja motnja) 
2. Gluhi in naglušni otroci 
3. Slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije 
4. Otroci z govorno – jezikovnimi motnjami 

5. Gibalno ovirani otroci 
6. Dolgotrajno bolni otroci 
7. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 
8. Otroci z avtističnimi motnjami 

  
V italijanskem šolskem sitemu je »inkluzivna« razvrstitev dijakov s posebnimi 

potrebami kar zahtevna do profesorjev, saj imajo le dijaki s posebni potrebami s 
potrdilom zdravstvene enote pravico do pomožnega (»podpornega«) profesorja, medtem 
ko je za ostale skupine dijakov odgovoren v prvi vrsti razredni profesorski zbor. Še zlasti 
problematično se mi zdi navodilo, da se za opredelitev dijakov z vzgojnimi potrebami 
odločijo profesorji na osnovi svojih didaktičnih, pedagoških in psiholoških premislekov 
(»considerazioni«). Poznavanje osnov šolske psihologije, pedagogike in didaktike je v 
učiteljskem poklicu nujno, vendar profesor ni klinični psiholog ali psihiater, ki bi 
nedvoumno znal ugotoviti, ali gre npr. pri določenem dijaku za blago obliko avtizma ali 
le za značajsko potezo oz. ima dijak le začasne težave zaradi neugodnih družinskih 
razmer. Pozitivno pa se mi zdi, da so poudarjene posebne potrebe dijakov, ki izhajajo iz 
socialno deprivilegiranih ali drugačnih kulturnih okolij.  

 
Razvrstitev dijakov s posebnimi potrebami v slovenski zakonodaji se razlikuje od 

italijanske, je veliko bolj jasna, pa čeprav je razvrstitev nekoliko »medicinsko« 
obarvana, kar bi po mnenju zagovornikov popolne inkljuzije lahko vodilo k etiketiranju 
in celo k emarginaciji nekaterih skupin dijakov s posebnimi potrebami. Socialno 
deprivilegirani dijaki in dijaki iz drugačnih kulturnih okolij niso vključeni kot skupina, ki 
ima posebne, pa čeprav le trenutne potrebe po dodatni pomoči.  

Od poznih šestdesetih let imajo v Sloveniji v vseh večjih vrtcih in šolah svetovalno 
službo, tudi mobilno za manjše šole. V njih so zaposleni strokovni delavci, ki 
obravnavajo tako govorne motnje kot specifične in splošne učne težave, pa tudi težave 
vzgojne, psihološke in socialne narave. 

 

Na splošno se v Sloveniji težave rešuje sistemsko in celovito, v Italiji pa je učni 
kader velikokrat brez potrebne strokovne izobrazbe, vržen v v poklic, ki običajno terja 
dolga leta usposabljanja. Težave rešuje sproti in z dobro voljo, kar je hvalevredno, a z 
vidika didaktike, učne kontinuitete in učnega napredka nekoliko neučinkovito. 

 
C. Pedagoška teorija 
 
Poznavanje pedagoških teorij predhodnikov specialne pedagogike in pedagogov, ki 

so se s svojim delom in skozi pedagoško prakso borili za enake možnosti vseh otrok, je 
za profesorje poučno. Naj naštejem nekaj glavnih:  

 
Jan Amos Komenski - Comenius (1592 - 1670), češki reformator, se je zavzemal 

za osnovno šolo za vse otroke ne glede na spol, družbeno pripadnost in versko 
prepričanje in za vzgojo otrok s posebnimi potrebami. Prepričan je bil, da mora za 
otroka, bitje čutil, skrbeti visoko izobražen vzgojitelj.  
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Jean Itard (1774 - 1838), francoski zdravnik, oče specialne pedagogike, je delal z 

gluhimi in naglušnimi otroki. Verjel je, da se inteligentnost razvija z učenjem in vajo, 
poudarjal je pomen vzgoje čutov pri učenju in imel več let v oskrbi divjega dečka iz 
Aveyrona. 

 

Edouard Sèguin (1812 - 1880), francoski zdravnik, Itardov učenecin predhodnik 
specialnih pedagogov, je leta 1839 ustanovil prvo šolo za otroke s posebnimi potrebami, 
oblikoval je posebno didaktično gradivo za razvijanje čutil. Razvoj čutil kot osnova za 
razvoj mišljenja. 

 
Johann Pestalozzi (1746 - 1827), švicarski kmet in pedagog, je v obdobju 

gospodarske krize in revščine v Švici organiziral več vzgojno – izobraževalnih zavodov za 
sirote in revne otroke. O učitelju je menil, naj bo strog in ljubeč, vsi otroci, predvsem 
pa socialno ogroženi in kulturno prikrajšani, potrebujejo dobrega učitelja. 

 
Ovide Decroly (1871 – 1932), belgijski nevrolog in psihiater. Ključni pojmi: 

globalizacijska sposobnost – globalno spoznavanje, globalna metoda poučevanja, 
individualizacija, celostni razvoj, interesi.  
 

Edouard Claparède (1873 – 1940), švicarski nevrolog in psiholog. Ključni pojmi: 
funkcionalizem, aktivnost, igra, interes, učitelj, individualizacija, šola po meri otroka. 

 

Maria Montessori (1870 – 1952), italijanska zdravnica in pedagoginja, je leta 1907 
je ustanovila Hišo otrok, njeno metodo še danes uporabljajo po vsem svetu. Ključni 
pojmi: otrok kot srkajoči um, vzgoja čutov in razvojni material, gibalna vzgoja, okolje 
in estetska vzgoja, otrokovo dostojanstvo – avtonomija, disciplina. Njeno geslo 
POMAGAJ MI, DA NAREDIM SAM! je še vedno aktualno. 

 
Celestin Freinet (1896 – 1966), francoski kmečki sin in učitelj, občutljiv za 

socialna vprašanja, delal je s socialno zapostavljenimi otroki. Ključni pojmi: 
kooperativizem, jezikovna vzgoja, kritika tradicionalni šoli, nove didaktične tehnike 
(šolska tiskarna, prosti teksti, življenjsko računanje, dopisovanje). V Italiji se je po njem 
zgledoval učitelj Mario Lodi. 

 
Don Milani (1923 – 1967), scuola di Barbiana, boj za laično šolo, ki ne ustvarja 

družbene selekcije; mirovništvo, nenasilje, boj proti zaostalosti in revščini. 
 
Loris Malaguzzi (1920 – 1994), pedagog, ki je svoje zamisli uresničil v modelu 

Reggio za jasli in otroške vrtce; ustvarjalnost, inovativnost, timsko delo, likovni ateljeji. 
 

Veliko aktualnega gradiva s področja izobraževanja oseb s posebnimi potrebami in 
o inkluziji najdemo na spletni strani Evropske agencije za izobraževanje oseb s 
posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje. 
 

 


