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UVod

po sprejetju Salamanške izjave leta 1994 in konvencije ozn o pravicah invalidov 
(2008) je eden izmed političnih ciljev držav članic eu tudi to, da imajo vsi otroci in 
odrasli s posebnimi potrebami enako pravico do inkluzivnega izobraževanja kot 
vsi drugi. 

čeprav je veliko prizadevanj za dosego tega cilja, je pred nami še dolga pot, preden 
bomo dosegli družbo, ki bo vsem zagotavljala enake možnosti. v mnogih šolah in 
izobraževalnih centrih lahko še vedno opažamo veliko negotovosti in pomanjkanja 
znanja. zato je začel comenius leta 2009 razvijati mrežo ‚Poti do inkluzije‘ (pathways 
to Inclusion) ali p2i.  

p2i je usmerjen predvsem v obvezni sistem šolanja na splošno, mi pa želimo težišče 
pozornosti usmeriti na sistem poklicnega izobraževanja. V štirih šolah v Belgiji, 
avstriji, na Norveškem in v Sloveniji razvijamo in uvajamo inkluzivne šolske pro-
grame na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

da Bi PrEVErili UčiNkoViToST NašEga PriSToPa,  
Smo razVili 4-SToPENjSko raziSkaVo: 

 

> ‚univerzalnem modelu‘ (‚Universal design‘ – Ud) in  
> ‚ustreznih prilagoditvah‘ (‚reasonable accommodation‘ – ra).

ta raziskava nam je pomagala razviti splošno strategijo za vzpostavljanje okolja za 
inkluzivno učenje na vseh šolah, vključenih v projekt. septembra leta 2013 so šole 
skupaj s ponudniki storitev začele izvajati konkretne učne programe.

z izvajanjem programov se je začela stopnja na izkušnjah zasnovanega razvoja. 
namen te stopnje je po eni strani redno evalvirati učne programe zato, da bi zagoto-
vili visoko kakovost učnih programov na krajevni ravni in visokokakovostno strategijo 
na evropski ravni do konca projekta. po drugi strani želimo s postavljanjem novih 
hipotez prepoznati nove pristope in zamisli za inkluzivno poklicno izobraževanje in 
usposabljanje.
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vsi otroci in odrasli s  
posebnimi potrebami imajo 
enako pravico do inkluzivnega 
izobraževanja kot vsi drugi.
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PROJEKT
iNVESTT

iNclUSiVE VocaTioNal EdUcaTioN aNd 
SPEcialiSEd Tailor-madE TraiNiNg

projekt investt – inkluzivno  
pokliCno izobraževanje in usposabljanje 
po prilagojenem programu
evropsko združenje ponudnikov storitev za osebe s posebnimi potrebami (european 
association of service providers for persons with disabilities – easpd) v sodelovanju 
s 13 evropskimi partnerji razvija investt – strategijo na ravni eu za uvajanje uni-
verzalnega modela za učenje in inovativno delovanje v rednem sistemu poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja (vocational education and training system – vet).

šTiri PoklicNE šolE V EVroPi – V aVSTriji, BElgiji, Na   
NorVEškEm iN V SloVENiji – SodElUjEjo SkUPaj S krajEVNimi  
PoNUdNiki SToriTEV iN raziSkoValci V PiloTSkEm ProgramU Na  
PodročjU iNklUziVNih ProgramoV PoklicNEga izoBražEVaNja.  

 − V BElgiji bo pozornost usmerjena na 17 do 21 let stare dijake, ki se  
v okviru obveznega izobraževanja na srednji stopnji šolajo za poklic na  
področju fizičnega dela, kot sta na primer mizarstvo in frizerstvo.

 − V aVSTriji bo pozornost usmerjena na 18 do 28 let stare študente, ki se  
šolajo za poklic na področju poklicne socialne oskrbe.

 − Na NorVEškEm bo pozornost usmerjena na 16 do 19 let stare dijake  
s posebnimi potrebami na višji srednji stopnji poklicnega izobraževanja  
in usposabljanja.

 − V SloVENiji bo pozornost usmerjena na 16 do 18 let stare dijake,  
ki se v okviru obveznega izobraževanja na srednji stopnji šolajo za poklic 
na ekonomskem področju.

SPEcifičNi iN oPEraTiVNi cilji ProjEkTa iNVESTT 

 > STraTEgija: na evropski ravni bo v pomoč strokovnim delavcem na področju 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja. strategija bo zasnovana na podlagi 
dokumentov o obstoječi politiki in rezultatov raziskav projektov eu.

 − triletni projekt na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja,  
za katerega je dala pobudo agencija eu za razvoj izobraževanja oseb s  
posebnimi potrebami.

 − težišče je na dveh ključnih načelih ‚ustreznih prilagoditev‘ in ‚univerzalnega 
modela‘. (konvencija ozn o pravicah invalidov, 2006).

 > iNoVaTiVNi UčNi Programi: izvajali se bodo na izbranih šolah v vseh 
sodelujočih državah. to bo izvajalcem pomagalo ustvariti univerzalen model 
v njihovem konkretnem učnem okolju, vključiti dijake s posebnimi potrebami 
v redni sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter spremljati njihov 
razvoj. 

 − redna evalvacija: ciklični postopek raziskav in delovanja.
 − ciljna skupina: dijaki, stari 16 do 21 let, ki se šolajo za poklic na področju 

fizičnega dela ali socialne asistence. 

 > SodEloVaNjE V EVroPi: izboljšati kakovost in okrepiti sodelovanje med 
izobraževalnimi ustanovami in organizacijami, podjetji in socialnimi partnerji  
po vsej evropi.
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investt – strategija na ravni 
eu za uvajanje univerzalnega 
modela za učenje in inovativno 
delovanje v rednem sistemu 
poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja.

štiri poklicne šole v evropi – v belgiji,  
v avstriji, na norveškem in v sloveniji
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03.1
INKLUZIVNO 
IZOBRAŽEVANJE

InkluzIvno 
izobraževanje
inkluzivno izobraževanje je kultura in specifičen koncept. da bi ga kar najbolje  
razumeli, najprej poglejmo njegovo nasprotje – izključevanje in segregacijo – in njeg-
ovo predhodnico – integracijo. segregacijsko izobraževanje pomeni izolacijo (Falvey 
in Givner 2005) in je zasnovano na kategorizaciji otroka (thomas idr. 2005). na osnovi 
prevladujočega medicinskega modela odkrivanja motenj pri otrocih se je razvilo 
prepričanje, da so posebne šole najprimernejše, ker lahko najbolje izpolnjujejo potre-
be otrok, ki se vpisujejo vanje (thomas idr. 2005). otroci, ki obiskujejo posebne šole, 
niso le fizično ločeni od svojih vrstnikov v večinskih šolah, ampak so prikrajšani tudi 
na področju znanja, ker se ne šolajo po enakem učnem načrtu kot njihovi vrstniki.
pomembna značilnost integracije je ‚teorija dveh skupin‘, temeljna delitev pri 
razvrščanju na

 

toda za razliko od segregacije integracija pomeni vključevanje otrok s posebni-
mi potrebami v redne izobraževalne ustanove, pri čemer gre predvsem za fizično 
navzočnost in ne toliko za polno vključitev otrok v izobraževalni proces (globačnik 
2012).

v večini držav obstajata dva sistema – inkluzivni in segregacijski, ker je v velja-
vi prepričanje, da ima določen odstotek otrok tako težke oblike motenj, da jih 
ni mogoče vključiti v redne oblike šolanja (evans in lunt 2005). zato je na mestu 
vprašanje, kaj natanko imamo v mislih, ko govorimo o vključenosti oziroma inkluziv-
nosti. enotne definicije inkluzivnega izobraževanja ni. obstajajo različne opredelitve 
tega pojma, ki so odvisne od zornega kota in učnega koncepta. skupni imenovalec 
vseh definicij inkluzivnosti je, da izvirajo iz načela človekovih pravic (unesco 2001, 
unesco 2003) in so zato opredeljene širše, ker se kot take nanašajo na družbeno 
vključenost.

obstaja težnja k ustvarjanju pogojev za inkluzivno izobraževanje, ki vsem otrokom 
omogoča sodelovanje in dostop do izobraževanja. ta opredelitev izraza inkluzivnosti 
vodi k drugi pomembni razsežnosti inkluzivnosti – ‚pripadnosti‘, ki je izražena v Hallo-
vi definiciji: „Vsak posameznik pripada starosti primernemu razredu v svoji krajevni 
šoli in opravlja enake naloge kot drugi učenci, pri čemer so izostanki vsakega 
posameznika opazni. Poleg tega ima prijatelje, s katerimi preživlja tudi prosti čas.“ 
(Hall 1996, v Florian 2005)

zato je prva naloga prepoznati te ovire in ugotoviti, kako jih premagati. kot pravita 
Booth in Ainscow (2002, 5) je „… ovire mogoče najti v vseh deležnikih šole, kot 
tudi v skupnosti ter v lokalni in državni politiki. ovire nastajajo tudi v interakciji 
med učenci ter v tem, kaj in kako se učijo“. rešitve za odstranjevanje teh ovir niso 
samo pri pridobivanju denarnih sredstev, vidimo jih lahko – podobno kot ovire – v 
vseh vključenih v šolsko okolje: učencih, starših/skrbnikih, skupnostih in učiteljih. vsi 
omenjeni že imajo nekaj znanja, kako povečati učiteljevo sodelovanje – težava je, da 
se to znanje redko v celoti izkorišča in uporablja (Booth in Ainscow 2002).
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TEorETičNo 
OzadJE

otroke iz  
priseljenskega/

nepriseljenskega 
okolja itn.  

normalne/
nenormalne

invalidne/
neinvalidne

Feyerer 
2009

Inkluzivnost postaja  
čedalje bolj uveljavljen  
koncept, vendar to 
ne pomeni, da je v praksi  
polno udejanjena.

9TeoreTično 
ozadje
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inkluzivnost postaja čedalje bolj 
uveljavljen koncept, vendar to  
ne pomeni, da je v praksi polno 
udejanjena.

v praksi se inkluzivnost začne  
s spoznanjem, da obstajajo  
razlike med otroki in da se 
posledično otroci soočajo z 
različnimi ovirami pri  
vključevanju v šolski sistem.
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TEorETičNo 
OzadJE

UNiVErzalNi 
modEl

univerzalni 
moDel
‚Univerzalni model‘ pomeni takšno oblikovan-
je proizvodov, okolja, programov in storitev, 
ki je čim bolj uporabno za vse ljudi, ne da bi 
ga bilo treba dodatno prilagajati ali posebej 
načrtovati. ‚Univerzalni model‘ ne izključuje 
uporabe podpornih pripomočkov in tehnologij 
za posamezne skupine oseb s posebnimi pot-
rebami, kadar je to potrebno. (konvencija ozn 
o pravicah invalidov, 2. člen, 4. alineja) 

teorija inkluzivnosti je v skladu z načeli univer-
zalnega modela. ena od skupnih značilnosti 
obeh idej je stališče, da je mogoče zasnovati 
izobraževalne sisteme in pedagoške metode 
tako, da se ustvari pozitivno učno okolje za 
učence s posebnimi izobraževalnimi potreba-
mi in posledično za vse učence. „izboljšanje 
sodelovanja med vsemi vključenimi zahteva 
razvoj izobraževalnih sistemov in okolij, v  
katerih so vsi vključeni enakovredni.“ (Booth  
in ainscow 2011, 20.)

Filozofija inkluzivnosti prinaša zmanjševanje 
ovir, ki izvirajo iz učnih načrtov, učiteljevih pris-
topov in metod ocenjevanja. prakse inkluzivne-
ga izobraževanja poudarjajo aktivno učenje in 
raznolike pristope poučevanja. gre za prepoz-
navanje različnih učnih slogov in potreb v vsaki 
skupini učencev. >
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03.2
UNIVERZALNI 
MODEL

VSE šTiri držaVE, ki SodElUjEjo V   
ProjEkTU, SE Na PodročjU   
iNklUziVNoSTi iN UNiVErzalNEga  
modEla V izoBražEVaNjU mEd SEBoj  
zElo razlikUjEjo. 

na podlagi splošne teorije ‚univerzalnega mo-
dela‘ moramo ideje tega koncepta prenesti na 
univerzalni model na področju izobraževanja.  
to pa je mogoče samo preko neposredne 
povezave z državnim šolskim sistemom na 
splošno in še posebno z državnim sistemom 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

02 iiNTErakcija 
spodbujati učinkovito sporazumevanje 
in interakcijo med vsemi (učenci, učitelj, 
inštruktor); zagotoviti različne metode 
komunikacije.

03 okoljE iN izdElki 
zagotoviti, da so prostori, dejavnosti, 
materiali in oprema dostopni vsem in 
jih lahko uporabljajo vsi učenci.

04 UčNi cilji 
vzdrževati visoka pričakovanja 
za vse učence in jih podpirati. 

05 mETodE PoUčEVaNja 
uporabljati raznolike in individualizirane 
metode, dostopne vsem učencem.

01 VzdUšjE V razrEdU 
zagotoviti prave vrednote s 
spoštovanjem različnosti in 
z inkluzivnostjo.

 iNformacijSki Viri   06  
 iN TEhNologija  .....

priskrbeti materiale, zapise 
in druge informacijske vire, 

ki so prilagodljivi in  
dostopni vsem učencem.

 PoVraTNE iNformacijE   07 
poskrbeti, da vsi učenci 

redno dobivajo povratne 
informacije.

 

 ocENjEVaNjE   08 
z uporabo različnih  

dostopnih metod in orodij 
redno ocenjevati napredek 
učencev in temu primerno 

načrtovati pouk.

>  zato so strokovnjaki s področja izobraževanja 
preučili te ideje in razvili vrsto različnih meril za 
ocenjevanje univerzalnega modela na področju 
učenja (burgstahler in chang 2009). 

prepoznali so osem pomembnih dejavnikov, ki jih 
je potrebno upoštevati pri načrtovanju razrednih 
dejavnosti za učence:

TEorETičNo 
OzadJE

UNiVErzalNi 
modEl

www.investt.eu
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TEorETičNo 
OzadJE

USTrEzNE 
PrilagodiTVE
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03.3
USTREZNE 
PRILAGODITVE
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prilagoditve so nujne, 
da se zagotovijo enake 
možnosti in zmanjšajo ovire 
zaradi različnih primanjkljajev.

ustrezne 
prilagoDitve
izraz ustrezne prilagoditve pomeni potrebne in primerne spremembe ter prilagodit-
ve, ki ne nalagajo nesorazmernega ali nepotrebnega bremena, če hočemo inva-
lidom enako kakor drugim zagotoviti uživanje ali uresničevanje vseh človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin. (konvencija ozn o pravicah invalidov, 2. člen, 4. alineja.)

ustrezne prilagoditve so ukrojene po meri. to pomeni, da imajo nekateri učenci  
pravico do določenih prilagoditev, medtem ko je drugi nimajo, glede na to, ali jih  
potrebujejo ali ne. prilagoditve so nujne, da se zagotovijo enake možnosti in 
zmanjšajo ovire zaradi različnih primanjkljajev.

V izobraževanju obstaja veliko različnih vrst ustreznih prilagoditev: lahko so  
materialne ali nematerialne, didaktične ali organizacijske. Prilagoditve se bodo 
zagotavljale glede na potrebe učenca z namenom, da se zagotovi popoln dostop 
do izobraževanja z enakimi možnostmi.

učenci s posebnimi potrebami imajo pravico do ustreznih prilagoditev. ta obvez-
nost velja za vse ravni izobraževanja, vključno z izobraževanjem odraslih. po mnenju 
avtorjev je diskurz o ustreznih prilagoditvah smiseln, ker se šole lahko razvijajo v 
smeri univerzalnega modela: če šole izpolnjujejo obveznost in omogočajo ustrezne 
prilagoditve, lahko odkrijejo, katere od teh prilagoditev prinašajo koristi za vse in so 
tako lahko del univerzalnega načina poučevanja. v resnici prav z izvajanjem ustreznih 
prilagoditev postane načrt univerzalnega modela jasen. zato je obveznost zagotavl-
janja ustreznih prilagoditev pomemben korak k ‚univerzalnemu modelu‘.  
na tej točki je pomembno poudariti, da se koncept ‚univerzalnega modela‘ ne izogiba 
posameznim prilagoditvam, kadar so te potrebne.

USTrEzNa PrilagodiTEV mora izPolNjEVaTi NaSlEdNja mErila    

 − zasnovana je na potrebah posameznega učenca.
 − učinkovitost: prilagoditve, ki ne prinesejo rezultata,  

je potrebno dodelati ali odpraviti.
 − enake možnosti uporabe: prilagoditve morajo zagotoviti enake  

možnosti dostopa do čim več dejavnosti.
 − možnost samostojne uporabe: prilagoditev mora omogočati samostojno 

sodelovanje v razrednih ali šolskih dejavnostih.
 − ne sme ogrožati zdravja ali varnosti drugih.
 − ne sme ogrožati dostojanstva.

vprašanje inkluzivnosti je tesno povezano s ustreznimi prilagoditvami in argumenti 
glede nesorazmerja: v državah z veliko mero segregacije ima koncept ustreznih  
prilagoditev zelo pomembno mesto na poti do inkluzivnosti, medtem ko v državah, 
kjer ni posebnega šolstva, ima ta koncept povsem drugačno razsežnost.
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PriPoročila za 
iNklUziVNi 
šolSki Program

PriPoročila 
iz BElgijE
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PriPoročila 
iz BElgijE

glede na število razmeroma presenetljivih rezultatov, pri-
dobljenih z vprašalniki, smo sklenili, da bomo v okviru uni-
verzalnega učnega modela (udl) težišče dela na prvi sto-
pnji usmerili na proces senzibilizacije učiteljev in staršev in 
na načelo vključevanja za študente. glede na študijo (glej 
članek „effects of training in universal design for learning 
on lesson plan development“, spooner idr.), ki je sklenila, 
da lahko  „… preprosta uvedba Udl pomaga učiteljem 
zasnovati načrt učne ure, dostopne za vse učence …“, 
smo se belgijski partnerji odločili, da bo naš prvi korak 
prav uvedba udl. pripravili smo dvourno predavanje na 
temo udl za osebje v projekt vključenih razrednih skupin. 
to predavanje je potekalo oktobra 2013.

ipo fazi senzibilizacije (1. korak) in predlogih osebja bomo 
določili obsežnejši in podrobnejši urnik dela. posledično 
bodo vsa nadaljnja dejanja zasnovana glede na raznolikost 
dejanskih prilagoditev (glej sliko 1) in bodo potekala na 
naslednji način:

PriPoročila   

glede na sklepe, do katerih smo prišli na podlagi 
vprašalnikov, priporočamo pomembno fazo senzibilizacije. 
učitelji se morajo zavedati raznolikosti v razredu ter izzivov 
in priložnosti, ki jih ta raznolikost lahko ponuja. mnenja o 
inkluziji se zelo pogosto razlikujejo in pri tem je marsikaj 
povezano s strahom: pred spremembami, pred nez-
nanim in podobno. razumevanje bistva univerzalnega 
modela in koristi, ki jih ponuja, je proces. le-ta, s stališča 
vsakodnevnega dela učitelja, lahko omogoči zelo uspešen 
način poučevanja. toda, kot smo poudarili, je to proces, ki 
vodi do drugačnega razmišljanja o poučevanju.

poleg senzibilizacije visoko cenimo tudi analitično stališče: 
učitelji se morajo naučiti poučevati dokazljivo učinkovito; 
začenši s spontanim učenjem (v vsakodnevnih življenjskih 
situacijah) do namenskega raziskovanja (kot strategija 
osebnega strokovnega razvoja). zato se zavzemamo za 
akcijsko raziskavo, ki je del projekta. na strukturiran in do-
kazljiv način  bomo lažje opredelili možnosti in koristi udl.

PRIPOROČILA  
IZ BELGIJE
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v naslednjem delu tega 
poročila vsaka sodelujoča 
država podaja priporočila,  
zasnovana na osnovnih  
raziskavah, in konkretno prvo 
različico šolskih programov.
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V avstriji bo uvajanje univerzalnega modela potekalo v 
dveh korakih. v prvo leto izvajanja programa je vključeno 
pet študentov s posebnimi potrebami v uvajalnem progra-
mu. to pomeni, da so vključeni v polno izobraževanje za 
‚Fachsozialbetreuung‘ (poklicna socialna oskrba), vendar 
sodelujejo samo pri določenih predmetih in imajo manj 
praktičnih študijskih vaj. 

Naslednji korak bo uvajanje inkluzivnega usposabljanja 
za ‚fach-Sozialhelfer/in‘ in ‚heimhelfer/in‘  (poklicni soci-
alni asistent in izvajalec pomoči na domu), ki se bo začelo 
septembra 2014 z do 16 študenti s posebnimi potrebami.

PrilagodiTVE UčNEga NačrTa 

v prvem koraku smo zasnovali učni načrt za naše študente 
v uvajalnem programu, ki je del splošnega učnega načrta 
za inkluzivni program (ibb plus) in se začne septemb-
ra 2014. študenti v uvajalnem programu sodelujejo pri 
nekaterih predmetih rednega programa s težiščem na 
‚behindertenbegleitung‘ (spremstvo oseb s posebnimi 
potrebami) za zaposlene osebe. predmeti so splošne 
osnove (nemščina), osnove nege, imerzijsko/poglobljeno 
poučevanje in 200 ur praktičnega usposabljanja.

za vsakega od teh predmetov smo opredelili učne cilje kot 
na primer: ‚učim se zapisovati stvari, ki jih doživljam‘ ali 
‚učim se govoriti o težavah‘. potem smo opredelili spret-
nosti, ki jih morajo študenti osvojiti (‚lahko opišem, kaj je 
skupina‘ ali ‚učim se delati pravilno in higienično‘).
 
in tretjič, opisali smo sposobnosti, ki jih bodo študenti  
dosegli (‚odgovoren sem, da si pravilno umivam roke‘  
ali ‚prepoznam, kadar ljudje nekaj želijo ali potrebujejo‘).

SEzNam UkrEPoV za  
USTrEzNE PrilagodiTVE  

 − imerzije (poglobljeno poučevanje) o teoriji enkrat  
na teden z učiteljem iz šole.

 − učni pripomočki, kot sta ‚bigtrack‘ 
(posebna računalniška miška)  
in posebna računalniška tipkovnica.

 − easy-to-read delovni listi.
 − stalno mentorstvo v času opravljanja delovne  

prakse.
 − študente v času opravljanja delovne prakse redno 

obiskuje mentor.
 − mentor nadzoruje študente na delovni praksi.

PrEglEd EValVacijSkih mETod  

 − ‚pensenbuch‘  
(osebni študijski dnevnik) – v ta dnevnik se  
zapišejo cilji, spretnosti in sposobnosti, ki jih 
študent lahko doseže; namesto testov in potrdil  
so dosežki študentov opisani v štirih kategorijah 
(‚da‘ / ‚ne‘ / ‚s to pomočjo‘, 
‚o tem v šoli nismo govorili‘).

 − Redno ustno ocenjevanje. 
 − elektronsko ocenjevanje enkrat na semester  

na platformi, imenovani ‚Qibb‘ (www.qibb.at).
 − vprašalniki, ki jih pošlje naš projektni partner  

(univerza v salzburgu).

STrUkTUrNi/ 
orgaNizacijSki UkrEPi   

 − spomladanski informativni sestanek za  
zainteresirane: študente s posebnimi potrebami,  
njihove starše ali skrbnike, delodajalce,  
mentorje na praktičnem področju.

 − učne enote z dodatno vrednostjo za timsko 
poučevanje.

 − ureditev dodatnega prostora za imerzijsko  
(poglobljeno) poučevanje.

 − pridobitev različnih učnih pripomočkov  
(knjige, računalniška programska oprema itn.).

 − priprava urnika za študente v uvajalnem  
programu v okviru rednega urnika programa.

 − redni sestanki šolskega strokovnega tima.
 − tedenski sestanki projektne ekipe.

iNklUziVNE mETodE PoUčEVaNja 

 − timsko poučevanje.
 − delo v majhnih skupinah.
 − ‚klassenrat‘ (razredna skupnost), metoda  

razpravljanja o aktualnih razmerah na šoli.
 − posebne učne situacije.
 − različni načini učenja.
 − ekskurzije.
 − komunikacijski dnevi na začetku zimskega  

semestra.

04.2
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iNklUziVNE mETodE PoUčEVaNja 

 − učne delavnice, kjer se redni učenci in tisti,  
ki so vključeni v projekt, učijo skupaj.

 − izhodišče naj je nekaj, pri čemer sodelujejo  
vsi učenci v okviru rednega izobraževanja.  
to vključuje: 
 
 
 
 
 
 

 − strategije za spodbujanje sodelovanja  
učencev v šolski skupnosti.

ta prispevek je povzetek priporočil za projekt,  
zasnovan na načelih univerzalnega modela in  
ustreznih prilagoditev.

 − izvajanje osnovnih spretnosti;
 − uporabo strukture 2 + 2;
 − vključitev osnovnih učnih predmetov in poklicne 

usmeritve;
 − spreminjanje števila učencev v skupinah.

PrilagodiTVE UčNEga NačrTa 

v okviru razširjenih razredov imajo vsi učenci pri prehodu 
v višjo srednjo šolo individualne učne načrte (iep) pri vseh 
predmetih (v resnici je to pogoj za prehod v te razrede). 

ključni cilj v projektu je izboljšati možnosti učencev, da 
dosežejo pogoje za sklenitev pogodbe za usposabljan-
je. to pomeni, da potrebujejo znanje in ocene iz številnih 
šolskih predmetov (tako osnovnih predmetov kot predme-
tov iz programa).

SEzNam UkrEPoV za  
USTrEzNE PrilagodiTVE   

 − osredotočenost na osnovne sposobnosti pri 
različnih predmetih iz učnih načrtov. 

 − uporaba učne knjige, uporaba evropskega  
kvalifikacijskega okvira (eQF) in norveškega  
kvalifikacijskega okvira (nQF).

 − uporaba sporazuma o izobraževanju.
 − organiziranje dela glede na urnik.
 − pridobivanje novega znanja in dober učni uspeh.
 − večja pozornost usmerjena na individualni  

učni načrt.
 − sodelovanje s koordinatorjem prakse.
 − priprava načrtov za poučevanje in učenje  

pri osnovnih predmetih.
 − operacionalizacija učnih ciljev za posamezne 

učence.
 − poudarek na odgovornosti dijakov ter  

sprejemanje dogovorjenih posledic v primeru 
neupravičene odsotnosti in neprimernega  
vedenja, ‚konsekvenčna pedagogika‘.

 − tesno sodelovanje med šolo in domom.
 − izdelava sistema in načinov podpore: čustvena 

pomoč, učna pomoč in organizacijska pomoč.

PrEglEd EValVacijSkih mETod  

 − vsak semester se učence oceni s poročilom,  
ki ga napiše kontaktni učitelj. poročilo pove  
nekaj o tem, ali in kako je učenec dosegel  
cilje/spretnosti, zastavljene v individualnem  
učnem načrtu. 

 − uporaba učne knjige.
 − individualni učni načrt (iep) se dopolni z  

novim ikt (informacijsko-komunikacijskim)  
sistemom dnevnika, ki ga je razvil lastnik šole  
(ministrstvo za šolstvo).

STrUkTUrNi/ 
orgaNizacijSki UkrEPi   

 − srečanja s starši na začetku šolskega leta,  
seznanjanje staršev s projektom investt.

 − redni tedenski sestanki projektne ekipe na šoli gand.
 − razdelitev učencev na različne letne in predmetne  

skupine glede na to, kateri predmeti bodo vključeni  
v njihov individualni učni načrt.

 − čim več naj jih izpolnjuje pogoje za sklenitev  
pogodbe za usposabljanje v drugem letu šolanja 
(prvo leto v okviru projekta).

 − čim več naj jih izpolnjuje pogoje za sistem  
usposabljanja ali za sklenitev vajeniške pogodbe v  
tretjem letu šolanja (drugo leto v okviru projekta).

 − koordinator prakse je odgovoren za  
kakovost stikov med šolo/učenci in delodajalcem.

PRIPOROČILA 
IZ NORVEŠKE
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da Bi SE kolikor jE lE mogočE  
PriBližali UNiVErzalNEmU modElU,  
PrEdlagamo NaSlEdNjE 

 − razlaga učnega gradiva mora potekati tako, da je 
razumljiva za dijake s posebnimi potrebami kot tudi 
za druge dijake. 

 − učitelji morajo pri svojem delu uporabljati različne 
metode poučevanja, ki morajo biti na voljo vsem di-
jakom (na primer: omogočiti dijakom, da izbirajo med 
različnimi načini učenja; motivirati in spodbujati dijake 
s predavanji, spletnim komuniciranjem, učenjem v 
skupinah itn.). 

 − učitelji morajo v svoje delo vključiti delo v skupinah, 
kjer je pomembno obvladovanje različnih spretnosti in 
vlog in kjer dijaki pomagajo drug drugemu.  
to je še zlasti pomembno za države, ki imajo podo-
ben šolski sistem kot slovenija, kjer je – po mnenju 
učiteljev – število dijakov v razredih previsoko. pri 
večjem številu dijakov v razredu pouk navadno pote-
ka lažje, če so dijaki razdeljeni v manjše skupine. 

 − učitelji morajo ocenjevati posamezne dosežke  
dijakov in tudi njihovo delo v skupinah. 

 − učitelji morajo poskrbeti, da so metode  
komuniciranja pri podajanju gradiva dostopne  
vsem dijakom. 

 − učitelji morajo poskrbeti, da sta okolje in  
gradivo prilagojena vsem dijakom  
(na primer dejavnosti, učno gradivo in oprema). 

 − učitelji morajo poskrbeti, da so viri informacij  
in tehnologija zanimivi, prilagodljivi in dostopni  
vsem dijakom (na primer; učno gradivo, zapiski  
in drugi viri informacij).

da Bi SE dijaki S PoSEBNimi PoTrEBami  
VkljUčili V rEdNi izoBražEValNi SiSTEm,  
So PoTrEBNE NEkaTErE dodaTNE     
PrilagodiTVE (ra). V SkladU z oBSTojEčo   
PrakSo V SloVENSkEm izoBražEValNEm   
SiSTEmU PrEdlagamo NaSlEdNjE 

 − prilagoditve učnega načrta.
 − prilagoditve metod evalvacije in ocenjevanja  

znanja.
 − prilagoditve pri napredovanju.
 − prilagoditve pri razporejanju časa v razredu.
 − prilagoditve šolske opreme.
 − zagotovitev dodatne strokovne pomoči za dijake  

s posebnimi potrebami.

glEdE Na TrENUTNE izkUšNjE dajEmo    
NaSlEdNjE PrEdlogE za oBlikoVaNjE   
Programa, ki USTrEza ciljEm ProjEkTa  
iNVESTT 

 − pred začetkom priprave programa se moramo sez-
naniti s trenutnim stanjem, da ugotovimo, s katerimi 
težavami se soočajo dijaki s posebnimi potrebami 
in kako se te težave povezujejo z drugimi dejavni-
ki. zato je priporočljiva uporaba metode vzorčnega 
primera, ker omogoča natančno proučitev stanja in 
ugotavljanje, kako so različni dejavniki povezani med 
seboj in kako vplivajo drug na drugega. priporočljivo 
je upoštevati kar največji možni krog dejavnikov, ki 
zadevajo dijake s posebnimi potrebami – njihove 
starše, učitelje, sošolce ter delodajalce in ponudnike 
socialne pomoči – kot smo to naredili tudi v okviru 
našega projekta. 

 − pri načrtovanju programa nam ni treba začeti s 
korenitimi spremembami obstoječega programa, ker 
zadoščajo že manjše spremembe in prilagoditve. na 
primer, učitelji čez leta praktičnega dela z dijaki s po-
sebnimi potrebami podzavestno razvijejo prilagojene 
metode poučevanja, vendar se tega ne zavedajo. ob 
podpori strokovnjaka ali v okviru izobraževanja pa se 
jih lahko zavejo ter jih razširijo in preoblikujejo, da ko-
ristijo vsem dijakom v razredu. na primer: zadnji del 
šolske ure, ko dijaki niso več dovolj zbrani, bi morali 

nameniti izvajanju bolj dinamičnih dejavnosti, 
kot so delo v skupinah, praktične naloge itn.  

 − učitelji imajo ključno vlogo v procesu obliko-
vanja programa. zato je izjemno pomembno, 
da so tudi učitelji deležni ustrezne pozornosti,  
ko gre za izobraževanje in usposabljanje za 
delo z omenjeno ciljno skupino. to je še zlasti 
pomembno v primerih, kakršen je v našem 
državnem šolskem sistemu, kjer pedagoška 
fakulteta v času njihovega usposabljanja za ta 
poklic ne zagotavlja informacij o vsebinah s 
področja dela z učenci s posebnimi potreba-
mi. za začetek bi bilo priporočljivo uveljaviti 
različna usposabljanja in delavnice za učitelje, 
ki bi jih vodili usposobljeni strokovnjaki. 

 − usposobiti je potrebno tudi vse druge dejav-
nike na tem področju. poleg učiteljev je treba 
o pomembnosti inkluzivnega izobraževanja 
poučiti tudi druge dijake v razredu, starše in 
delodajalce. priporočljivo je sestaviti smernice 
ali priročnike za vse navedene ciljne skupine, 
ki bi bili na voljo tudi v easy-to-read obliki.

PRIPOROČILA  
IZ SLOVENIJE
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