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Pismo učenca M.



Moje ime je M. 

Zaradi Aspergerjevega sindroma sem imel težave z iskanjem
zaposlitve, saj je, kljub prizadevanju, nisem uspel dobiti. 

Da pa bi bila stvar popolna, pa imam tudi vse hujše težave s 
kronično utrujenostjo in vsesplošno šibkostjo. 

In ravno Modra kava me je rešila večletnega vegetiranja doma, 
izoliranega od družbe.

Človek mora nekaj početi, sicer mentalno in osebno propade. Vesel
sem, da imam tudi sam priložnost, da se v nečem dokažem. 

Hvaležen sem vsem sodelavkam, da me imajo radega takega kot
sem. 

V prihodnje pa si najbolj želim več gostov v naši kavarni.

M.
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O sodobni šoli lahko govorimo, če mislimo na šolo, ki 
se zna odzivati zahtevam sodobnega časa, s 
premišljenim upoštevanjem in vrednotenjem 
pretekle tradicije. 



Sodobna šola se ne oklepa zastarelih okvirjev 
medicinske paradigme obravnavanja  oseb s 
posebnimi potrebami in priseganja na segregacijsko 
ločevanje bolj zmožnih od manj zmožnih učencev, 
ampak razmišlja o procesu inkluzije, ki ga premišljeno 
vpeljuje v svoj vsakdan, ter razvija možnosti 
vključevanja posameznika v delo in življenje šole, ki 
zahtevajo višji nivo prilagajanja. 





Inkluzivnost, v svoji posebnosti, ki postaja 
normalnost, zahteva pomemben nivo diferenciacije 
na področjih vzgajanja, izobraževanja in poučevanja. 



Normalnost posebnosti?



• V vseh posameznih situacijah posebnih potreb 
sobivata normalnost in posebnost (Ianes 2001):

• posameznikove normalne in posebne potrebe, ki so 
vezane na zdravstveno stanje, na telesno in osebnostno 
funkcioniranje;

• posameznikove normalne in posebne potrebe po 
socialni participaciji, ki je vezana na vlogo posameznika v 
skupini, na različne življenjske razmere;

• posameznikove normalne in posebne potrebe, ki so 
vezane na dejavnike osebne samostojnosti in kulture na 
sploh.



Inkluzija zahteva posredovanje



• Inkluzivnost, v svoji posebnosti, ki postaja 
normalnost, zahteva pomemben nivo diferenciacije 
na področjih vzgajanja, izobraževanja in 
poučevanja. Slednje lahko razvijamo s 
posredovanjem na štirih različnih področjih (Ianes 2001): 

• a) na področju strokovnosti učiteljev, 

• b) na področju razredne klime, 

• c) na področju učnih metod in 

• č) na področju učnih vsebin in orodij.



• Inkluzivna šola je tista šola, ki zna prepoznati in 
sprejeti razlike otrok in mladostnikov ter šele nato 
zasleduje pogoje, prilagoditve, s katerimi dovoli, da 
postanejo iste razlike, tudi akademske razlike, vir 
sprejemanja in izražanja posameznika. Slednje 
lahko razumemo tudi kot priložnost, da postanejo 
poučevalni pristopi učinkovitejši, če preidemo iz 
sistema uniformiranja bolj v sistem pluralnosti in 
raznolikosti. 




