


























šolsko okolje, organizacija šole
(vodstvo, prilaganje okolja in opreme, nagnjenost k 

spremembam, razvoj virov, povezava šole z okoljem)

različne oblike sodelovanja med učenci 
(sodelovalno učenje, vrstniška pomoč)

poučevalne strategije (prilagajanje kurikula učna 
tehnologija, prostovoljci)

šolski tim podpira in ojača učitelja!



vizija in podpora (podpora politike)
sodelovanje
sprememba načina diagnostičnega ocenjevanja 

(kratkotrajni načrti za prilagoditve)
šolski timi, vključitev OPP in vrstnikov v  TIM, proces načrtovanja 

ciljev za prihodnost-preverjanje!, pomoč v razredu, odvisnost OPP 
od pomoči!

učinkovito vključevalne staršev 
učinkovita inkluzivna praksa
financiranje VIZ OPP



Poučevanje v paru
Paralelno poučevanje (male skupine učencev s PP v razredu)

Model svetovanje in priprava različnih virov
Timski model
Vključevanja strokovnega delavca z dvema 

diplomama



Hvala za pozornost

Barbara Hegedüš,
prof. def.,

CUDV Draga 
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