


Ljudje/osebe s posebnimi potrebami so enakopravni del 
družbe,
z enakimi pravicami in možnostmi, da lahko vplivajo na svoje 
življenje.

V človekovi moči je, da na nenehno spreminjajočih se podlagah 
ustvarja in uporablja svoje znanje učinkovito.

Da bi osebam s posebnimi potrebami  lahko zagotovili uspešno 
udeležbo v mreži pridobivanja ustreznih znanj in veščin v vseh 
življenjskih obdobjih, nudijo vsebine specialne in 
rehabilitacijske pedagogike podporo, ki jo potrebuje 
posameznik glede na potrebe in sposobnosti.

Uspešnost posameznika v različnih organizacijskih oblikah, 
ustanovah, neformalnih okoljih,omogoča predvsem ustrezno 
prepoznavanje njegovih značilnosti ter močnih področij, 
oceno stanja, ter ustrezno usmeritev v osebo usmerjen cilj.











































Vodič
Učenčeva raven dosežkov
(razvoj, znanje, funkcioniranje, ovire)

Merljivi cilji (manjši koraki)

Dodatne storitve
Prilagoditve (kje ne bo sodeloval!)

Kako bomo merili otrokov napredek
Kako bodo starši o napredku obveščeni



Skupine OPP in poimenovanje skupin
Zgodnja obravnava
Mreža izvajalcev predšolskih in šolskih programov 

(referenčna šola, vrtec, podporni centri, strokovni centri)
Usmerjanje OPP
Ocenjevanje znanja in prilagojenega vedenja
Pomen in vsebina individualiziranega programa
Vzgojno izobraževalni programi in prehajanje med programi
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