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Izvleček 
V sklopu projekta »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom 
s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, katerega sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, so začele aprila 2017 
na OŠ Dragotina Ketteja delovati različne dejavnosti, med drugim tudi dnevni center. 
V prispevku smo predstavili načine vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami v dnevni center, njegovo delovanje in cilje, ki smo jih uspešno realizirali. 
Zelo pomembno pri vsem je, da smo vsem udeležencem omogočili lažji prehod v 
novo socialno okolje, psihosocialno oporo, omogočili pomoč pri komuniciranju in 
navezovanju osebnih stikov v učnem procesu, hkrati pa omogočili širjenje socialne 
mreže, v kateri so se počutili varno. Vse to smo uspešno izvedli  preko oblike pomoči, 
ki je strokovno podprta, neformalna, prilagojena specifikam otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, hkrati pa tudi potrebam sodobnega časa. 
  
Ključne besede: projekt, dnevni center, otroci s posebnimi potrebami, varnost, 
sodobnost 
 
 

 

A STEP FORWARD – GIVING SUPPORT TO THE CHILDREN 

AND YOUNG PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS ON THE WAY 

TOWARD THEIR INDEPENDANCE 

Extract  

The project named "The Centre for Professional Assistance and Support for the 

Children and Adolescents with Special Needs and Their Families"",wich is co-

financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European 

Social Fund,  began in April 2017 at primary school OŠ Dragotina Ketteja with variety 

of activities, including the daily centre. In the article, we present the ways of involving 

children and adolescents with special needs in the daily centre, its functioning and 

goals, which we had successfully realized. It is very important for all of us to enable 

all participants to move to a new social environment, to obtain all the psychosocial 

support needed, to enable help in communicating and connecting with others in the 

learning process. At the same time these people also spread their social network in 

which they feel safe. We successfully carried out this through a form of assistance 

that is professionally supported, informal, adapted to the specifics of children and 

adolescents with special needs, and at the same time to the needs of modern times. 
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1 Uvajanje projekta 
 

Januarja 2017 sta se Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj (kot prijavitelj), in 

Osnovna šola Dragotina Ketteja, Novo mesto (kot konzorcijski partner), prijavili na 

razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z naslovom »Mreža strokovnih 

institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«. Namen 

javnega razpisa je bila vzpostavitev strokovnih centrov za celostno obravnavo otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami. Šoli sta bili obveščeni, da je njuna prijavnica za 

projekt z nazivom »Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s 

posebnimi potrebami in njihovim družinam« izbrana in sprejeta. Cilj projekta je: 

vertikalna, celostna, dolgoročna podpora osebi s posebnimi potrebami, njegovi družini 

in strokovnim delavcem (ki jo varujejo, vzgajajo, poučujejo) od rojstva, v času šolanja 

in vse do vstopa na trg dela. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 

unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se bo izvajal do 30. septembra 2020. 

 

Strokovni centri bodo omogočili in dopolnili oblike pomoči, ki so nujne in ključne za 

otrokov oziroma mladostnikov optimalen razvoj in socialno vključenost ter pripomogli 

k opolnomočenju oseb s posebnimi potrebami in razvijanju njihovih socialnih in 

kulturnih kompetenc. Pomembno se nam je zdelo, da svoje dejavnosti razširimo na 

bodoče dijake s posebnimi potrebami, saj bomo tako razvili sodelovanje s srednjimi 

šolami, zavodi za zaposlovanje in drugimi organizacijami ter skušali oblikovati 

podporno in vključujoče okolje, ki bo omogočalo večje zaposlovanje oseb s posebnimi 

potrebami in s tem zmanjšanje tveganja za revščino in socialno izključenost. 

 

Ena izmed oblik takšnega načina delovanja je Dnevni center -  popoldanski program s 

strokovno podporo mladostnikom s posebnimi potrebami. 

 

1.1 Koncept delovanja Dnevnega centra 
 

V Novem mestu deluje več srednjih šol, v katere se vključujejo tudi mladostniki s 
posebnimi potrebami, ki predhodno zaključijo prilagojene osnovnošolske programe z 
nižjim izobrazbenim standardom in tisti, ki izpolnijo osnovnošolsko obveznost v 
večinski šoli, pa osnovne šole ne zaključijo uspešno. Ti mladostniki potrebujejo pri 
prehodu v srednjo šolo in tudi med šolanjem več spodbud, podpore in usmerjanja, 
največkrat pa v obstoječem sistemu, ki tem mladostnikom in njihovim družinam ne nudi 
ustrezne celostne podpore, prepuščeni so sami sebi, oziroma so odvisni od 
iznajdljivosti staršev.  
 
Zato se je v Novem mestu izkazala potreba po Dnevnem centru, ki deluje o okviru 
Strokovnega centra in s tem mladostnikom nudi pomoč pri premostitvi težave ob 
prehodu v novo socialno okolje, jih s celostno podporo opolnomočil ter jim omogoča 
enake možnosti v procesu srednješolskega izobraževanja, hkrati s tem pa bo povečal 
tudi njihove možnosti za zaposlitev in za aktiven vstop na trg dela. V Dnevni center so 
vključeni tudi učenci 8. in 9. razreda rednega in prilagojenega programa z namenom, 
da ob druženju s srednješolci v Dnevnem centru že pred vstopom v srednjo šolo 
neformalno pridobivajo določene informacije v zvezi s potekom srednješolskega 
izobraževanja ter tudi pozitivne izkušnje o možnostih in koristih, ki jim jih ponuja Dnevni 
center s svojimi storitvami. Na ta način se aktivno spodbuja so vrstniško sodelovanje, 



širi se socialna mreža, v kateri se počutijo varno in vključevanje otrok iz ranljivih skupin 
oziroma s posebnimi potrebami v širši družbeni prostor. Vse to uspešno izvajamo  
preko oblike pomoči, ki je strokovno podprta, neformalna, prilagojena specifikam otrok 
in mladostnikov s posebnimi potrebami, hkrati pa tudi potrebam sodobnega časa. 
 

2 Otroci s posebnimi potrebami in njihova samopodoba 
 
Pojem samopodobe različni avtorji različno opredeljujejo. Ne glede na to, da se njihova 
poimenovanja razlikujejo, pa se vsi strinjajo v predpostavki, da gre za množico 
odnosov, ki jih človek vzpostavlja do samega sebe; v to razmerje vstopa postopoma, 
s pomočjo predstav, občutkov, vrednotenj, ocen samega sebe, svojih socialnih 
naravnanosti in ravnanj (po Kobal 2000). 
 
Otroci s posebnimi potrebami imajo pogosto težave z dojemanjem odnosov do samega 
sebe ter hkrati na podlagi negativnih izkušenj in konstantnega doživljanja neuspehov 
slabšo samopodobo. Zaradi tega so pogosto negotovi in se v nova okolja (prehod v 
srednjo šolo, trg dela,…) težje vključijo. Potrebno jim je ponuditi načine, s pomočjo 
katerih bodo izboljšali svojo samopodobo in funkcioniranje. 
 
Pri delu v Dnevnem centru težimo k uporabi čim večjega spektra  interaktivnih 
dejavnosti. Dejstvo je, da je opisanih aktivnosti za spodbujanje samopodobe, prirejenih 
specifično za populacijo otrok s posebnimi potrebami, zelo malo. Nekateri avtorji te 
aktivnosti imenujejo socialne igre ali interakcijske igre, vendar raje uporabljamo 
splošnejši izraz aktivnosti. Le-te ustrezajo karakteristikam socialnih oziroma 
interaktivnih iger, na učence vplivajo na enak način, imajo terapevtski učinek, ni pa jih 
potrebno izvajati v natančnem določenem  vrstnem redu (od faze predstavljanja do 
faze napadalnosti in samoobrambe) in si pridobiti posebno znanje in izkušnje, kot to 
navaja avtorica Virk-Rode (1998, 22).  
 
Najpomembnejši proces socialne interakcije je komunikacija. Pri interaktivnih 
dejavnostih ni v ospredju izobraževanje, temveč je poudarek na osebni rasti, 
pridobivanju in izboljšanju določenih socialnih spretnosti ter skupinski terapiji. 
Pomembne so za oblikovanje samopodobe in lažje sprejemanje sebe, saj oseba 
postaja samozavestnejša, ko pridobiva povratne informacije v skupini. 
 

2.1 Dnevni center – popoldanski program, ki ponuja strokovne,  
varne in sodobne pristope k specifikam otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami 
 
Vsa zgoraj opisana dejstva so v nas izzvala težnje, da v okviru Dnevnega centra, ki 
deluje v okviru Strokovnega centra, nudimo in zagotovimo popoldanski program, ki 
ponuja varne in sodobne pristope k specifikam otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami. 
 
Zelo pomembno pri vsem je, da smo vsem udeležencem omogočili lažji prehod v novo 
socialno okolje, psihosocialno oporo, omogočili pomoč pri komuniciranju in 
navezovanju osebnih stikov v učnem procesu, hkrati pa omogočili širjenje socialne 
mreže, v kateri so se počutili varno. Vse to smo uspešno izvedli  preko oblike pomoči, 
ki je strokovno podprta, neformalna, prilagojena specifikam otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, hkrati pa tudi potrebam sodobnega časa. 



 
Aktivnosti Dnevnega centra  izvajamo trikrat tedensko: torek, sreda in četrtek, v 

različnih časovnih terminih, prilagojenih udeležencem, in sicer po pouku do odhoda 

domov. Aktivnosti  potekajo v prostorih OŠ Dragotina Ketteja in Kmetijske šole Grm in 

biotehniške gimnazije na Sevnem, kjer so dijaki tudi naši bivši učenci. V Dnevnem 

centru izvajamo naslednje dejavnosti strokovnega spremljanja in usmerjanja v času 

vključitve v Dnevni center: 

- Razvijanje učnih in delovnih navad: pomoč pri domačih nalogah in učenju, 
pomoč pri skrbi zase in razvijanju samostojnosti. Učenci in dijaki povezujejo, 
utrjujejo in poglabljajo učno snov in se učijo samostojno pripraviti na pouk. Se 
učijo: oblikovati lastno učno metodo, učiti različne predmete različno, načrtovati 
svoje delo, zbrano začeti in delo tudi opraviti, uporabljati učbenike, uporabljati 
različne vire, partnerskega učenja, v katerem je učitelj le animator, nuditi učno 
pomoč in jo poiskati, reflektirati in evalvirati svoje delo: interpretirati svoje 
rezultate, razumeti napake in jih popraviti, sodelovati pri reševanju skupnih nalog 
in s tem razvijati svoje sposobnosti za delo v skupini: organiziranje dela v skupini, 
integriranje v delo skupine. 
 

- V sklopu kvalitetnega preživljanja prostega časa smo izvedli fotografske 
delavnice. K sodelovanju in druženju v fotografskih delavnicah smo povabili ne 
le stalne člane Dnevnega centra, pač pa tudi učence s cele šole OŠ Dragotina 
Ketteja, Kmetijske šole Grm ter Centra srednjih šol, kjer so prav tako dijaki naši 
bivši učenci. Na ta način smo v imenu varnega in sodobnega pristopa delovanja 
upoštevali načine vključevanja oseb s posebnimi potrebami v družbo, saj se s 
povečanjem medsebojnih interakcij zmanjšuje »prepad« med  njimi. Mentor teh 
delavnic je bil profesionalni fotograf Robert Kokol, zaposlen v Foto studiu Asja, 
iz Novega mesta. S svojo humanitarno veličino ter strokovno profesionalnostjo, 
je vse udeležence popeljal v svet fotografije, s posebnim čutom za otroke s 
posebnimi potrebami. Z metodičnimi pristopi, ki so prilagojeni potrebam 
sodobnega časa, je otroke popeljal v svet zgodovine nastanka fotografije in 
fotografske opreme. Seznanili smo se s pravilnim rokovanjem s fotoaparatom. 
Nastala je dokumentarna reportažna fotografija, fotografije iz različnih 
perspektiv, fotografije šolskih prostorov. Nastali so tudi kratkometražni filmčki. 
Združili smo komponente usmerjanja pri prehajanju v novo okolje (mesto), ko 
smo obiskali profesionalni fotografski studio Asja V Novem mestu. Tam so 
nastale skupne in individualne fotografije, ogledali smo si proces razvijanja 
fotografij z vso moderno tehnologijo. V knjižnici Mirana Jarca smo obiskali 
fotografski oddelek in pridobili veliko novih informacij. Vse naše delo smo združili 
v fotografski razstavi, ki smo jo tudi otvorili na zaključku Dnevnega centra, ki smo 
ga poimenovali »Palačinkijada«. 
 

- Ostale popestritvene dejavnosti Dnevnega centra: učenci skupaj z mentorico, v 
sklopu Dnevnega centra opravljajo nakupe v trgovini Tuš, s katero imamo 
sklenjeno pogodbo. Ob vsem tem, se v situacijah učijo in utrjujejo znanje, 
različne intelektualne spretnosti, socialne veščine, sprejemajo pravila in norme, 
razvijajo domišljijo, razvijajo smisel za humor, širijo izkušnje s področja narave, 
kulture, umetnosti, se na poti do izbranega cilja učijo primernega in prometno 
varnega vedenja. Pri pripravi različnih obrokov so učenci razvijali različne 
praktične veščine , ob tem pa so v stiku z drugimi razvijali individualno in skupno 



motivacijo po ustvarjalnosti ter hkrati samostojnost pri delovanju. Na tak način 
so  pridobivali  izkušnje in razširjali svoje doživljanje in s tem prispevali k  
dvigovanju ravni samozavedanja in svoje socialne senzibilnosti. Enako velja za 
vse ostale dejavnosti: branje knjig, ogled filmov, sprehode, ustvarjanje različnih 
izdelkov,… 
 

3 Zaključek  
 
Naša druženja v okviru Dnevnega centra, so poleg, prijetnih trenutkov pri vseh 
udeležencih vzbudila notranjo motivacijo, radovednost, veselje ter sproščenost pri 
vseh naših aktivnostih. Opaziti je bilo, da so tudi tisti otroci, ki so sicer manj aktivni, 
aktivneje sodelovali. Ob sproščujočih pogovorih in klepetu so učenci poglabljali in širile 
svoje komunikacijske veščine. Pri vseh dejavnostih jim je bilo ponujeno začutiti sebe 
in sebe kot del skupine. Močno interaktivno vezivo je bilo zavedanje, da je v skupini 
zaželen prav vsak in da je vsak pomemben član skupine. Prav tako smo poudarili, da 
nam je pomembno mnenje prav vseh, upoštevali smo tudi pravilo, da naenkrat govori 
le eden, drugi poslušamo. Tako pri pogovorih, pripravi malice, učenje, na sprehodu,.. 
Med pogovorom ni bilo nepravilnih odgovorov, ena situacija je ponujala več različnih 
rešitev. Pozorni smo bili na medsebojno spoštovanje. Zagotovo je celostno delovanje 
vseh aktivnosti v Dnevnem centru spodbujalo otroke, da vadijo v psihosocialnih 
spretnostih in sicer: komunicirati, postavljati zahteve, odločati, sodelovati, iskati 
pomoč. Na tak način so otroci postali strpnejši do mnenj in vrednostnih predstav drugih. 
»Da bi otroci pričeli prevzemati tveganja rasti in razvoja je potrebno, da vedo, kje so 
sedaj in kakšne so njihove trenutne moči« (Canfield, 1976, po Cvetkovič-Lay, 1994, 
str.23). 
 
Tudi v Dnevnem centru smo z vstopom v projekt, prevzemali tveganja začetka, 
delovanja, rasti. Spoprijeli smo se z zanosom in pozitivizmom, naleteli tudi na ovire. 
Spopadli smo se s tem kdo smo, kje smo in težili k naši rasti. Glede na zadane in 
dosežene cilje, se je izkazalo, da je dobro ohraniti delovanje Dnevnega centra 
trajnostno, tudi po zaključku tega projekta. 
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