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STOJI UČILNA ZIDANA ….. 

 

Povzetek 

 

Dom Antona Skale Maribor je dom otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, 

ki se izobražujejo v OŠ Gustava Šiliha po osnovnošolskem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom ter po posebnem programu vzgoje in izobraževanja. 

Strokovni delavci Doma Antona Skale Maribor otrokom in mladostnikom preko 

raznovrstnih dejavnosti in aktivnosti omogočamo vključevanje v različne projekte tudi 

izven doma. Na ta način jim je omogočena tudi interakcija s širšim družbenim 

okoljem. Eden izmed takšnih projektov je lokalni projekt Mladi za napredek Maribora 

v katerem sodelujemo od leta 2013 naprej. To pot smo se odločili, da našo 

raziskovalno nalogo predstavimo s pomočjo igre. Preko igre vlog tudi 

otroci/mladostniki s posebnimi potrebami dobivajo nove izkušnje potrebne za 

nadaljnjo življenje, hkrati pa se lahko vživijo v drugačen svet, svet odgovornosti in 

pravil. 

 

Ključne besede: Doma Antona Skale Maribor, mladostniki s posebnimi potrebami, 

raziskovalna naloga, igra, igra vlog. 

 
 

THERE IS A CLASSROOM STANDING… 

 

Abstract 

 

The home of Anton Skala is a home for children and juveniles with special needs that 

are attending the elementary school of Gustav Šilih by the the lower educational 

standard`s programme and by the special programme of upbringing and education. 

The workers in The home of Anton Skala are making possible for the juveniles and 

children with special needs  the integration in various projects outside the home 

through various activities. One of such projects is “The youth for the progress of 



Maribor” in which we are taking part since 2013 onwards. This year we have decided, 

to present our research paper with the help of a game. Through role playing children 

with special needs are getting the new experiences of  rules and responsibilities that 

will help them in their lives. 

 

Key words: The home of Anton Skala Maribor, juveniles and children with special 

needs, research paper, game, role playing. 

 

1 UVOD  

 

Mladostniki Doma Antona Skale že nekaj let uspešno sodelujejo v projektu 

namenjenem učencem in dijakom osnovnih in srednjih šol večinske populacije in pa 

tistim, ki bivajo v času šolanja v domovih za učence ter dijaških domovih s sedežem v 

Mestni občini Maribor. Prvotni cilj programa je namenjen zgodnjemu uvajanju mladih 

v znanost, v ospredje pa postavlja njihovo kreativnost in ustvarjalnost. Slednjo bomo 

tokrat prikazali s pomočjo igre vlog avtorjev raziskovalne naloge. Na ta način pa 

bomo tudi prvič uporabili, za zagovor same raziskovalne naloge, eno izmed 

najosnovnejših metod izobraževanja – igro. 

 

2 VKLJUČEVANJE OTROK/MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI V 

DRUŽBENO OKOLJE 

 

Maorska modrost pravi: »Podprite me tam, kjer sem močan, in moje šibkosti bodo 

izginile.« 

 

V preteklosti je bila v konceptu segregacije pozornost ves čas usmerjena samo v 

hibe oziroma motnje. Te smo želeli čim točneje prepoznati, saj je bil to ključ za ločitev 

razvojno motenih od njihovih vrstnikov. Posameznika smo definirali le s hibo. To pa 

smo generalizirali in ljudi poimenovali po vrsti motnje. Danes tega enostavno ne 

moremo razumeti, ko pa je bistveno bolj pomembno to, kaj posameznik zmore, kot 

pa to, česar ne zmore (Opara, 2015). 

 



»Nova paradigma in koncept inkluzije sta odprla nove možnosti. Vsi nivoji vzgoje in 

izobraževanja so morali odpreti vrata tudi populaciji otrok s posebnimi potrebami.« 

(Opara, 2015, str. 23). 

 

Zavedamo se, da je za mladostnike s posebnimi potrebami najpomembnejša 

integracija v okolju kjer živijo, zato se vedno znova in znova z njimi vključujemo v 

različne dejavnosti namenjene večinski populaciji. 

Izkušnje že realiziranih projektov dokazujejo, da je za otroke in mladostnike s 

posebnimi potrebami zelo pomembno konstantno in aktivno vključevanje v različne 

projekte in lokalna okolja. Le-to jim pomaga pri dvigu njihove samopodobe, ki jo 

potrebujejo, da lahko uveljavijo svoje potenciale na področjih, ki so jim blizu in jih 

lahko tudi dosežejo. Sočasno jim tako omogočimo, da se lahko enakovredno kosajo 

z večinsko populacijo, sledimo pa tudi ideji inkluzije.  

 

3   O RAZISKOVALNI NALOGI 

 

Pred sedmim leti, smo se prvič v zgodovini obstoja Doma Antona Skale Maribor 

odločili za sodelovanje v zgoraj omenjenem projektu. Avtorji in mentorja raziskovalne 

naloge s področja zgodovine smo sprejeli izziv za sodelovanje v tako zahtevnem 

projektu. Naš prvi dosežen rezultat nam je dal navdih za naslednjega ‒ še boljšega. 

Nešteto pregledanih in prebranih knjig, ogledov filmov z zgodovinsko vsebino in 

obiskov muzejev, arhivov, razstav, galerij je potrebno, da nastane končni izdelek – 

raziskovalna naloga. 

 

»Vsi odgovorni v programu se zavedamo, da pomeni sodelovanje posebno izkušnjo 

za sodelujoče iz Doma Antona Skale Maribor. Verjamemo, da dobijo posebno 

potrditev, da tudi oni zmorejo kvalitetno opraviti zahtevne naloge, kar priprava 

raziskovalne naloge gotovo je. A ob tem ne gre zanemariti dejstva, da to naredijo v 

skladu z vsemi zahtevami o pripravi znanstveno-raziskovalnega prispevka – kar 

priprava raziskovalne naloge je. Njihove naloge namreč vsebujejo prav vse elemente 

dobre naloge – zastavljajo dobra in tudi zahtevna raziskovalna vprašanja, postavijo in 

kasneje ovrednotijo hipoteze, iščejo odgovore na vprašanja z ustreznimi 

raziskovalnimi metodami. Ob tem se pripravijo tudi na zagovor svoje raziskovalne 

naloge, ki jo predstavijo pred vsaj tri člansko strokovno komisijo. Sama menim, da 



sodelovanje mladostnic in mladostnikov Doma Antona Skale Maribor bogati program, 

nenazadnje pa je to prepoznal tudi organizacijski odbor, ki je Domu Antona Skale 

Maribor podelil posebno priznanje in nagrado za izjemen prispevek sodelovanja 

dijakov s posebnimi potrebami v gibanju mladih raziskovalcev.« je zapisala 

koordinatorka projekta (U. Žiger, osebna komunikacija, maj 2018). 

 

Skozi letošnjo raziskovalno nalogo se bomo vračali v čas vladarice dednih 

habsburških dežel, nadvojvodinje Avstrije, kraljice Ogrske in Češke, čas Marije 

Terezije, ki je nedvomno dokazala, da za učinkovito vladanje ni nujno potreben 

moški. Varuhinja habsburške monarhije se je spremenila v oblikovalko avstrijske 

državnosti, branilka izročila pa v uvajalko modernizacije – postala je reformatorka 

(Herre, 2015, str. 103).  Želela je izobraženo prebivalstvo, zato je uvedla obvezno 

osnovno šolo, si prizadevala za njegovo posodobitev in razvoj na ravni države. 

Navkljub številnim oviram se je v tem obdobju povečalo število šol, šola je bila 

namreč že v vsakem večjem kraju. Del obdobja pa je namenjen tudi sinu Jožefu II. 

 

4 JAVNI ZAGOVOR NALOGE – PRIKAZ POUKA IZ ČASA MARIJE TEREZIJE IN 

JOŽEFA II. 

 

Igra vlog danes velja za sodobno metodo poučevanja v vseh vzgojno-izobraževalnih 

zavodih.  

V igri vlog se otrok/mladostnik vživi oziroma prevzame za določen čas vlogo in 

posledično vedenje drugega. Zato se bodo tudi naši avtorji na zagovoru naloge 

prelevili v strogega in nepopustljivega učitelja s palico in strogimi kaznimi za 

neposlušnost, v marljive in pokorne šolarje, kateri bodo dobili tudi izkaze. Vse bodo 

krasila oblačila tedanjega časa, prav tako bomo v stilu časa opremili prostor – 

učilnico. Tako bomo vključili tudi elemente gledališke pedagogike v lastno 

kreativnost. 

 

5 ZAKLJUČEK 

 

Številne različne igre zapolnijo marsikateri popoldan otrokom, mladostnikom in tudi 

odraslim. Postati nekdo drug, vsaj za določen čas, je želja vsakega izmed nas. Način 

dela v obliki izkustvenega učenja, kamor spada tudi igra vlog izpopolnjuje 



individualnost posameznika, hkrati pa udeležence uči sodelovanja in odgovornosti. 

Menimo, da je ravno izkustveno učenje tisto, ki povezuje in hkrati sprošča vse akterje 

v danih situacijah. 
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