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Biti enak, vendar različen
Inkluzivna šola

Otroci z motnjo avtističnega spektra v redni osnovni šoli



Strokovni delavci na mobilnosti



Kje smo senčili?



Področja senčenja/opazovanja

okolje

organizacija pouka

strategije poučevanja

metode in oblike dela

interakcija med učitelji in učenci

spremljanje otrokovega napredka, uspešnosti ter
ocenjevanje



Islandski šolski sistem



Okolje – enostavne rešitve



Okolje



Okolje



Okolje

vse 

potrebščine 

zagotovi šola 

(enotni zvezki, 

pisala in ostali 

material)



Okolje – garderobe



Okolje – garderobe



Okolje – knjižnica



Okolje - LUM



Okolje - LUM



Okolje – GOS



Okolje – GOS



Okolje – GOS



Okolje – TIT



Okolje – TIT



Okolje – DSP učilnica



Okolje – DSP učilnica



Okolje – DSP učilnica



• IP je v elektronski obliki, dostopen vsem učiteljem ves čas, da 
kadarkoli evalvirajo zastavljene cilje

• Sestavljen v obliki tabele po predmetih

• 2x letno sestanek s starši glede IP-ja



Okolje – OPB



Okolje - igrišče



Okolje - zbornica



organizacija pouka



organizacija pouka

pouk za učence od 8.30 do 13.30 oz. 14.10

šolska ura traja 40 minut

pogosto blok ure istega predmeta

medpredmetno povezovanja v vseh razredih

večina učiteljev poučuje vse predmete, neodvisno od 
uradne izobrazbe

pomoč v razredu (asistenti)

učitelji prisotni v šoli 8 ur dnevno (čas tedenskih
sestankov, aktivov, priprav na pouk)



organizacija pouka

učni načrt/kurikulum vseh osnovnošolski predmetov 
in vsebin obsega 250 strani in je prednostno 
osredotočen na 6 osnovnih stebrov, še posebej na 
branje, bralno pismenost

dnevno vsaj 30 minut branja na začetku pouka

otroci berejo poljubno literaturo, po lastni izbiri, 

učiteljica v odmoru za malico glasno (doživeto) bere 
knjigo, otroci spremljajo, sodelujejo medtem, ko jedo



6 osnovnih stebrov, ki jim sledi kurikulum

literacy in the widest sense (pismenost v najširšem
smislu)

education towards sustainability (vzgoja za 
trajnostni razvoj)

health and welfare (zdravje in socialna varnost)

democracy and human rights (demokracija in 
človekove previce)

Equality (enakost)

Creativity (ustvarjalnost).



Organizacija pouka





Sedenje na 1001 način



Branje poljubnih knjig



Bralni dnevnik



Pravila



Smisel popravljanja DZ



Monotone učilnice



Strategije učenja

• NI PONAVLJANJA - vsak napreduje v svojem ritmu, tudi 
otroci s posebnimi potrebami

• Ogromno časa namenijo utrjevanju, ponavljanje preko 
iger v skupinah, razvijajo veselje do dela in s tem 
motivacijo.

• Naloga učiteljev in šole je organizirati takšne pogoje, kjer se 
bodo otroci lahko v miru razvijali skladno s svojim tempom, 
razvojnimi značilnostmi in svojimi sposobnostmi. 

• Za to potrebujejo čas in mir.

• Avtonomnost učitelja – ni potrebno, da vsi učitelji 
istega predmeta poučujejo in ocenjujejo enako.



Strategije poučevanja, metode in oblike dela



Strategije poučevanja, metode in oblike
dela



Strategije poučevanja, metode in oblike dela

socialne zgodbe



Strategije poučevanja, metode in oblike dela



Strategije poučevanja, metode in oblike dela



strategije poučevanja, metode in oblike dela



strategije poučevanja, metode in oblike dela





strategije poučevanja, metode in oblike dela



Strategije poučevanja, metode in oblike dela



Strategije poučevanja, metode in oblike dela



Vloga učitelja, vzdušje v razredu

• Učitelj ne povzdiguje glasu.

• Učenci imajo lahko noge na mizi, kape na glavi.

• Sedijo na spodvitih nogah.

• Učenec se lahko uleže, ko ne more več sede poslušati.

• Uporaba glušnikov – zaradi hrupa.

• Visoki stoli pri LUM.

• Med poukom je učenka jedla.

• Če učenci potrebujejo odmor, gredo lahko teči okoli šole ali po stopnicah – samo, 
če jim zaupajo.

• Prehajajo med skupini znotraj posamezne ure.

• Se umaknejo na hodnik, rešujejo naloge tam.



Primeri individualizacije





Interakcije med učitelji in učenci

• Odnosi med učitelji in učenci so sproščeni, zelo prijazni. Učitelji ne 
povzdigujejo glasu, so zelo spoštljivi do otrok. Če gre kaj narobe se z 
njimi individualno pogovorijo. Razumejo, da so v fazi odraščanja in se 
njihov karakter še oblikuje. Pri tem so jim dolžni pomagati z lastnim 
vzgledom.

• Vzgojne težave rešujejo z vedenjskimi terapevti, skupnimi sestanki in 
odločitvami, ki so zavezujoče za vse učitelje. 

• Starši imajo točno opredeljeno vlogo pri reševanju težav. Otroka iz šole 
odstranijo, kadar je situacija neobvladljiva. Starši so dolžni priti po 
otroka, kadar jih šola pokliče.



Motiviranost za delo
Pouk temelji na naslednjih predpostavkah:

• Otrok rad dela in se uči, kadar ga stvar zanima

• Pouk mora biti zanimiv. Organiziran mora biti tako, da 
zagotavlja učenčevo aktivnost, samostojnost, odgovornost, 
zainteresiranost.

• To dosegajo z delom v skupinah, parih, boljši pomagajo 
slabšim, predvsem pa učenje poteka preko igre v vseh 
razredih. Igra in zabava imata vidno mesto in sta zelo 
pomembna.

• Izjemen poudarek dajejo bralnim in matematični 
spretnostim: moto je uporabnost branja in matematike v 
vsakdanjem življenju



Motiviranost za delo

• Motivacija za branje: branje razvijajo kot zabavo, prosti čas 
in strategijo za zadovoljevanje radovednosti, zbiranja 
uporabnih informacij, igro. Branje je vtkano v  vse pore 
pouka in življenja na šoli.

• Zelo so pozorni na otrokove interese. 

• Motiviranost, zainteresiranost gojijo s predpostavko, da 
mora biti učenje prijetno in zabavno.



Spremljanje napredka otroka, ocenjevanje

• V učnih listih je že opredeljen cilj, kaj naj otrok zna na 
koncu ure – zelo konkretno

• V učnem listu je razpredelnica v katero učenec skupaj 
z učiteljem ali sošolci v skupini vnese, evalvira, oceni 
stopnjo znanja, ki ga je osvojil

• Ocene imajo A 1234 B 1234 C 1234 D 1234:

A 4 je najvišja ocena. Učitelj ima na razpolago 16 ocen.

Ne ponavljajo razredov, četudi ne dosežejo standarda.



Spremljanje napredka otroka, ocenjevanje


