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GEOGRAFSKO IZOBRAŽEVANJE UČENCEV Z MOTNJO POMANJKLJIVE
POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOSTI V OŠ
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava pedagoško delo z učenci z motnjo pomanjkljive pozornosti in
hiperaktivnosti (MPPH) v osnovni šoli. Osredotoči se na pomen pravilnega prepoznavanja
motnje ter na ustrezne prilagoditve, ki so potrebne glede na značilnosti omenjene ciljne
skupine. Prilagajanje v pedagoškem procesu temelji na omogočanju optimalnega razvoja
otroka, kar pomembno vpliva na otrokovo prihodnost (predvsem na nadaljnje izobraževanje).
Posebej izpostavi pomen prilagajanja dela za tiste učence z MPPH, pri katerih je motnja manj
izražena, pri katerih je učni uspeh dober, ali pa pri tistih, pri katerih motnja ni bila
prepoznana. Ti nimajo »statusa« učenca s posebnimi potrebami in za njih ni obvezujoče
narediti individualiziranega vzgojno-izobraževalnega načrta. Le-ta pa omogoča integracijo
(inkluzijo) otrok s posebnimi potrebami v osnove šole. Posebno pozornost diplomsko delo
posveča vidiku geografskega izobraževanja učencev z MPPH. Izpostavlja pomen
kompetentnosti učiteljev geografije za delo z obravnavanimi učenci. Poudarja pristope, učne
metode in oblike dela, ki spodbujajo aktivnost učencev, razvijanje kritičnega razmišljanja, ob
upoštevanju vseh značilnosti (močnih področij in težav) motnje. Upošteva tudi vse prednosti,
ki ga predmet geografija ima. Pri tem mislimo predvsem na priljubljenost predmeta geografija
v osnovni šoli. Empirični del diplomskega dela predstavlja raziskavo, ki je izvedena med
učenci z MPPH in učitelji geografije. Rezultati kažejo, da se učitelji sicer trudijo prilagajati
delo v razredu, poudarjajo pa, da je ob takem številu učencev v razredu težko izvajati
prilagoditve za učence z MPPH. Večina učiteljev se čuti premalo strokovno usposobljenega
za delo z omenjenimi učenci. Iz tega izhaja nujnost povezovanja vseh strokovnih delavcev pri
delu z učenci z MPPH. Na podlagi teoretičnih spoznanj in rezultatov raziskave je izdelan
primer individualiziranega vzgojno-izobraževalnega načrta in primer učnih priprav za
geografijo.
KLJUČNE BESEDE: motnja pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti, otroci s posebnimi
potrebami, integracija in inkluzija, individualiziran vzgojno-izobraževalni načrt, didaktika,
didaktika geografije, pouk geografije v OŠ, učna priprava, evalvacija
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GEOGRAPHY EDUCATION OF PUPILS WITH ATTENTION-DEFICIT/
HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) IN THE PRIMARY SCHOOL
Abstract:
The thesis embrases the pedagogical work in primary school with pupils who have attentiondeficit/ hyperactivity disorder (ADHD). The focus is on the correct recognition of the disorder
and making correct adjustments, which are neccessary considering the target group's
characteristics. The adjustments in the pedagogical process are based upon ensuring the
optimum development of the child, which has significant affect upon child's future (especially
further education). The thesis outlines the meaning of the adjustment of work for the pupils
with less distinct ADHD, with whom the learning success is good or those with whom the
disorder was not even recognized. This pupils do not have the »status« of the pupils with
special need and we are not obliged to make an individualized educational plan. But only
personal educational plan enables the integration (inclusion) of children with special needs
into the primary school. Higher attention in the thesis is given to the viewpoint of pupils with
ADHD learning geography. It exposes the significance of the geography teacher's competence
to deal with such pupils. It underlines the approach, methods and forms of pedagogical work,
which stimulate pupil's activities, development of critical thinking, along with taking into
consideration all of the specifics (strong areas and troubles) of the disorder. It also takes into
consideration the advantages of the gegraphy class. With this we think mostly upon how well
liked the class is in primary school. Empiric part of the thesis represents a research, which
was done among the pupils with ADHD and geography teachers. Results show, that teachers
are making an effort to adjust work in the classroom, but they emphasise that with such
numbers of pupils in one class, it is hard to enforce adjustments for pupils with ADHD. Most
of the teachers feel, that they are not sufficiently qualified to work with such pupils. From this
we can conclude the neccessity of the cooperation of all competent personnel when working
with pupils with ADHD. Upon the basis of the theoretical knowledge and the results of the
research, the model example was made, of the individualized educational plan and geography
class teacher's pre-class preparation.
KEY WORDS: a lack of attention and hyperactivity disorder, didactics, geography lesson,
children with special needs, integration and inclusion, individualized educational plan,
teacher's pre-class preparation, evalvation
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SUMMARY
The results of the research, that was made, confirm the ascertainments in the theoretical part.
Average number of pupils with a lack of attention and hyperactivity disorder is one to two
pupils per class, which demands, from the teacher, a work adjustments on the level of the
complete class as well as individual work with affected pupils. Teachers, in most cases,
recognize main signs of the ADHD. Signs which are most noted are those which point
towards hyperactivity of the pupil. This is why attention must be payed to recognize the
ADHD in full (also impulsive behaviour and attention span interferences). If this would not
be the case, than the disorder could easily be mistaken for another problem (such as behaviour
troubles). Results also show that there are differences in the forms of work that teachers use at
geography class, for the pupil with ADHD and for the rest of the pupils, but these do not carry
any statisctical value. When it comes to pupils with ADHD, the emphasys towards the
individual work is shown, but nevertheless the main form is still frontal form of class work.
Considering the specifics of the pupils with ADHD, we believe that there could be less frontal
work, within the class and more group or couples work could be used. Also with the teaching
methods covered in the research, there are differences in our pattern when it comes to pupils
with ADHD and methods for other pupils. But the difference is too small that could be
generalized to a basic mass. When working with pupils a method of verbal-textual is
predominant, with both pupils, ones with ADHD and ones without ADHD. Teachers should
use more teaching methods, for all, not only pupils with ADHD, that stimulate pupil activities
(demonstrational methods, learning by experience,...). Research results show that geography
teachers use mainly the method of indirect observation. The lessons should have more direct
observations due to their clearness and obviousness. This is harder to realize in practice, since
most of the lessons are done within the classroom. We found out, in the research, that half of
the geography teachers within the survey, use classic teaching aids with their pedagogical
work. A little less than half of the teachers, which is a very high percentage, use projection
aids and internet. This aids are indispensable due to a neccessity to show objective reality, as
clear as possible, so that pupils can understand. Most important is the variable and correct
selection of teaching aids, adjusted to use with pupils who suffer from ADHD. Data shows
that 70 % of the geography teachers dose not adapt teaching aids to work with pupils with
ADHD. Most of the teachers see, as a successfull way to reach pupils with ADHD, to deal
with them more individually, shorten the explanations, use more graphic materials, use forms
and methods of work, which stimulate pupil activity and take into consideration all of the
specifics of the ADHD pupil. We have proved, that even in the basic mass, there is a majority
of teachers who do not make an educational plan for pupils with ADHD. The research also
proved, that geography teachers feel professionally inadequate to work with pupils with
ADHD, due to not having additional professional training on this subject.
We have also researched, which approach, form of work and teaching method is more liked
with the pupils themselves in a geography class. All of the pupils in the survey, like
geography, either they like the subject itself or they like the way a teacher is presenting it.
This information is positive, since the interest in a subject stimulates motivation and at the
same time soothes the symptomes of the ADHD. Pupils describe their problems in geography
class similarily as the teachers see them. Most of the pupils with ADHD (one third in the
survey) remembers most on the subject if the teacher is talking to them and is asking
questions in between. This method leads the ADHD pupil's stream of mind, and at the same
time, they get a sense of acceptance (two-way communication), which they need more. From
the research results, we could see also that pupils with ADHD like to go places. This trips are
a opportunity for a ADHD pupil to take it all in, with all of his senses, and at the same time
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the urge for more motion is met and with this makes a longer attention spans possible.
Research lead us to a finding, that with pupils with ADHD, the major sense is hearing, then
kinesthetic, and the least of all visual recognition. This result can not be generalized to a basic
mass due to too small a difference. Each child needs to be treated individually and in regards
to the prevailing stile of recognition, use the correct form and method of work.
We have, in regards to theoretical foundings and research results, made a model case of
individual educational plan for geography class, for one pupil ADHD at the primary school,
together with examples of one hour lessons to clearify the findings. Examples are made for
entire class, but all the important points of adjusting the form of work, teaching methods and
aids for pupils with ADHD, are taken into consideration. Using such methods is also
beneficial to other pupils. One hour lesson was done as a independant learning (internet
learning), which is something new into the classroom, but we have also considered the
modern elements of the school lessons (such as using a personal computer). At the same time
this could be an example for the teachers of geography, when working with ADHD pupils.
The basic aim of educational work in the primary school is, that every competent worker in
school (pedagogue, psychologist, teacher,...), ensures to a pupil (also ones with ADHD)
conditions for a optimum development, regardless of rase, religion,... This means that they all
have to be familiar with individual pupils strong points and problems, and adjust their
pedagogic work in relation to this knowledge. This also demands additional education of the
teachers, about the ADHD, especially due to integration an inclusion of the pupils with
specila needs. We have to recognize, that with inappropriate adjustments of pedagogic work
with pupils who suffer from ADHD, we influence negatively upon their future.
Therefore, we would like to outline, also from the research, the most important point of
readiness of teachers and other school workers to work with pupils who demand »extra
effort«. Most of the teachers think of this as extra workload, or they feel helpless, which is
only due to infamiliarity with the disorder, exactly what our research shows. This »extra«
workload should be accepted by the teachers as a challenge. Adjustments are easier to make if
the teacher is well acquainted with the disorder, is communicating with other professional
colleagues in school and also pupils parents. It is of most importance to plan well and follow
up (evaluate) his own work with a ADHD pupil in the form of individual curriculum, fore this
is the prerequisit for quality pedagogic work.
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1. UVOD
»Pouka geografije nimam rad, ker ne morem poslušati razlage celo uro. Pa še zapisovati si
moramo v zvezek. Pri tem res ne morem biti zbran celo uro. Dolgočasim se. Ne morem sedeti
pri miru, zato hodim po razredu in mečem papirčke drugim sošolcem. Učiteljica me seveda
opomni, naj se lepše obnašam. Po glavi pa mi rojijo druge stvari… npr. kako si bom po šoli
ogledal dokumentarni film o Antarktiki, kako bova s prijateljem naredila maketo vulkana. Ko
bi le učiteljica vedela, da me geografija res zanima, tako pa si misli, da sem neumen. Na
koncu ure pišemo test. Spet vem, da bom dobil še en cvek, ker ne uspem dokončati vseh nalog
tako hitro, pa še površen sem.«
Gregor (11 let, učenec z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnostjo pri pouku
geografije)
Večina strokovnjakov se strinja, da motnja pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti, katera
je na primeru opisana zgoraj, pesti od 3 do 5 % otrok. Motnja ni novost, saj jo pediatri,
psihologi, specialni pedagogi in nevrologi poznajo že vrsto let. (Biederman, 1998)
O nemirnem ali hiperaktivnem otroku govorimo, kadar otrok med enako starimi vrstniki
trajno izstopa z večjo količino gibanja, ki je nesmotrno in neustrezno glede na pričakovanja
okolja glede vedenja otrok. Zaradi pretirane, okoliščinam neustrezne in nesmotrne nemirnosti,
ima otrok veliko težav v šoli, pogosto pa tudi v domačem okolju in drugje. Poleg primarnih
težav s pozornostjo in nemirnostjo se pogosto pojavijo še učne, emocionalne, vedenjske in
socialne težave. (Kesič, 2005) »Gre za normalno inteligentne otroke, ki se ob nemiru slabše
zberejo, njihovo pozornost pa zmotijo že najmanjši zunanji in tudi notranji dražljaji. Zato učni
dosežki pogosto niso pravi izraz sposobnosti, ampak so nižje ocene posledica drugačnega
vedenjskega in učnega odzivanja (Žerovnik, 2004, str. 38)« .
Žal lahko motnja pomembno vpliva na otrokovo nadaljnje šolanje in kariero. Taki otroci so
večkrat prešolani na šole s prilagojenim programom in ne dosegajo tako visokih ocen kot
učenci brez tovrstnih težav. Redkeje se vpišejo na fakulteto in redkeje dokončajo študij, ker so
manj uspešni. Toda upoštevati je treba, da v preteklosti velika večina takšnih otrok ni bila
deležna ustrezne pomoči. Če so otroci z motnjami pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnostjo
(MPPH) deležni ustrezne strokovne pomoči in nimajo drugih motenj, lahko v življenju
dosežejo enake ali celo boljše uspehe kot drugi. Potrebno se je zavedati, da MPPH še ne
pomeni, da so otrokove kognitivne in intelektualne sposobnosti manjše. (Kesič, 2005)
V diplomski nalogi bomo v teoretičnem delu predstavili značilnosti motnje pomanjkljive
pozornosti in hiperaktivnost (MPPH), vzroke zanjo ter prepoznavanje motnje, s poudarkom
na učencih v osnovni šoli. Posebej se bomo posvetili odnosu med učenci z MPPH in otroci s
posebnimi potrabami, pomenu integracije in inkluzije otrok s posebnimi potrebami ter s tem
povezanimi novimi nalogami učiteljev, pedagogov ter drugih strokovnih delavcev šole.
Proučili bomo, katere prilagoditve so potrebne pri pedagoškem delu z omenjeno ciljno
skupino, podrobneje pa bomo raziskali tudi delo z učenci z MPPH pri geografiji. Še kako je
pomembno, da pri tem sodelujejo učitelji (geografije), starši, pedagogi oz. vsi strokovni
delavci, ki so vključeni v proces prepoznavanja motnje in pomoči. Za učitelje je pomembno,
da dobro poznajo to motnjo in da reagirajo pravilno, saj šolanje pomembno vpliva na
prihodnost otroka.
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V empiričnem delu bomo izvedli raziskavo, kjer bomo ugotavljali, kako se pedagogi in
učitelji geografije soočajo s hiperaktivnimi otroci v razredu. Ugotavljali bomo, ali imajo
učitelji individualni izobraževalni načrt za pouk geografije za vsakega učenca z MPPH in
kakšne so značilnosti le-tega. Testirali bomo učence z MPPH (ki obiskujejo pouk geografije)
in ugotavljali njihove zaznavne tipe in na podlagi tega predlagali učinkovite pristope, tehnike,
učne metode in oblike dela pri pouku geografije. Izvedli bomo hospitacije pri pouku
geografije. Primerjali bomo, ali se uporaba oblik dela in učnih metod za učence z motnjo
pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti razlikuje od uporabe učnih metod in oblik dela za
ostale učence. Na podlagi podatkov raziskave in na podlagi spoznanj v strokovni literaturi,
bomo naredili primer individualiziranega vzgojno-izobraževalnega načrta za učenca z MPPH
in primere učnih ur (pri predmetu geografija).

Zavedajmo se, da nemirnega učenca ne bomo spremenili v majhno tiho miško. Še dobro, da
ne! Kje bi bil naš svet brez hiperaktivnih deloholikov, ki so pogosto pobudniki novosti in
izjemni ustvarjalci? Sprejmimo nemirne učence take, kot so, in poskušajmo delati v okviru
njihovih energetskih ravni. (Paterson, 2002)

12

2. TEMELJNA IZHODIŠČA GEOGRAFSKEGA IZOBRAŽEVANJA
UČENCEV Z MOTNJO POMANJKLJIVE POZORNOSTI IN
HIPERAKTIVNOSTI
2.1. Značilnosti ciljne skupine - otroci z motnjo pomanjkljive pozornosti in
hiperaktivnosti (MPPH) v osnovni šoli
V diplomskem delu bomo pozornost usmerili na skupino otrok, ki so hiperaktivni in imajo
obenem tudi motnjo pozornosti. Omenjena motnja se pri otrocih lahko pojavi že v vrtcu.
Intenzivneje pa se pokaže v šolskem obdobju, ker otroci z vstopom v šolo sprejmejo tudi
drugačne obveznosti in odgovornosti, kot so bile značilne za vrtec. Pogostejša je pri dečkih.
Pri deklicah jo običajno odkrijejo pozneje, saj se izraža v manj moteči in milejši obliki.
Motnja se pogosto nadaljuje tudi v odraslost, spremenijo pa se prepoznavni znaki. (Mazi,
2005) V diplomskem delu se bomo obravnavali predvsem otroke, ki obiskujejo osnovno šolo.
Osredotočili se bomo na pedagoško delo z učenci z omenjeno motnjo pri geografskem
izobraževanju.
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili, kaj motnja pomanjkljive pozornosti in
hiperaktivnosti je, kakšni so vzroki zanjo ter kako se motnja pokaže navzven. Natančno
poznavanje motnje je pomembno izhodišče, da jo lahko pedagoški delavci (in vsi, ki otroka
obkrožajo) pravilno prepoznajo ter da lahko v skladu s tem tudi pravilno reagirajo. To
pomeni, da prilagodijo vzgojno izobraževalni proces značilnostim omenjene ciljne skupine
otrok. Prilagajanje pa je pomembno, da ustvarimo okolje, v katerem se otrok lahko optimalno
razvija.
2.1.1. Opredelitev motnje pomanjkljive pozornosti in hieraktivnosti (MPPH)
MPPH (motnja pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnost) ali sindrom ADHD (ang. attentiondeficit/hyperactivity disorder) pomeni, da ima otrok težave s pozornostjo in da je pretirano
motorično dejaven. Hiperaktivnost se izraža s pretiranim gibanjem, z nemirom in nenehnim
tekanjem naokrog, kar vpliva na motnje v pozornosti. Kadar je motnja pozornosti povezana s
hiperaktivnostjo, je obravnava bolj kompleksna, zdravljenje pa zahtevno. (Kesič, 2005)
Otrok, pri katerem se pojavljajo znaki MPPH, težko nadzira vedenje in pozornost. Če bi imeli
ljudje, tako kot naprave, gumbe za vklop in izklop, ta motnja verjetno sploh ne bi obstajala.
Žal je proces samoregulacije in nadzora nad vedenjem veliko bolj zapleten. Možgani so
odgovorni za samoregulacijo, načrtovanje, organizacijo in oblikovanje kompleksnega
vedenja. Vse te izvrševalne funkcije se razvijajo že v zgodnjem otroštvu. Ko otrok razvija
jezik za sporazumevanje z drugimi in s seboj, sposobnosti za priklic vtisov, čut za
razlikovanje preteklosti od prihodnosti, razvija tudi vizualizacijo za lažje pomnjenje in druge
sposobnosti, ki omogočajo uravnavanje vedenja. Vse te funkcije so med seboj povezane. Če
se ena funkcija (npr. jezik za sporazumevanje) ne razvije dobro, vpliva to na vse ostale
funkcije (npr. na sposobnost za uravnavanje vedenja). Za pravilno delovanje teh izvrševanih
funkcij je odgovoren frontalni del korteksa (možganske skorje), ki pri ljudeh z MPPH pogosto
ni dovolj dejaven. (Mazi, 2005)
Skoraj vsem se je že primerilo, da smo bili nepozorni, premalo zbrani ali pretirano nemirni.
Toda to je bila posledica utrujenosti, dolgočasja, lakote ali kakega nevsakdanjega pripetljaja;
to še zdaleč ne pomeni, da vsi trpimo za posledicami motnje. Strokovnjaki poudarjajo, da je
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predvsem od stopnje tolerantnosti – potrpežljivosti in strpnosti posameznika odvisno, ali bo
stopnjo živahne aktivnosti otroka zaznal kot hiper - ali kot običajno aktivnost. Nekateri želijo
s hiperaktivnostjo tudi opravičiti svojo neučinkovito vzgojo in otrokov neuspeh v šoli. Pri
hiperaktivnosti gre lahko tudi le za močneje poudarjen, izrazit otrokov temperament, ki
povzroča pomisleke, skrbi in težave najbližjim, učiteljem in drugim strokovnim delavcem
šole. (Mazi, 2005)
Po mednarodni klasifikaciji bolezni ICD-10 se MPPH uvršča v skupino vedenjskih in
čustvenih motenj. Opredeljujejo jo kot skupino motenj, za katere je značilen zgodnji nastanek
(navadno v prvih 5 letih življenja). Te motnje so: pomanjkanje vztrajnosti pri dejavnostih, ki
zahtevajo kognitivno zavzetost; težnja seliti se od ene aktivnosti do druge, ne da bi katerokoli
dokončal; deorganizirana, slabo usmerjena in pretirana aktivnost. Lahko se pojavijo tudi drugi
znaki. Hiperkinetični otroci so pogostokrat brezobzirni in impulzivni, nagibajo se k nezgodam
in se lahko znajdejo tudi v disciplinskih konfliktih zaradi nepremišljenosti, ne pa zaradi
namernosti. Odnosi z odraslimi so v večini primerov brez socialnih zavor, manjka jim
običajne zadržanosti. Med drugimi otroki niso priljubljeni in lahko postanejo izolirani. Zaradi
prizadetosti kognitivnih funkcij, so pogosti tudi specifični zaostanki v motoričnem in
govornem razvoju. Lahko se pojavi tudi disocialno vedenje in zaradi vseh teh težav tudi nizko
samospoštovanje. (Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodstvenih zdravstvenih problemov
za statistične namene, 1995)
V veliki večini primerov je motnja podedovana. Torej obstaja večja verjetnost, da se bo
izrazila pri otrocih, katerih starši so imeli v otroštvu podobne težave, vendar to ni nujno.
Motnja je lahko posledica neustreznega razvoja plodu med nosečnostjo in zapletov med
porodom. Povzročijo jo lahko tudi težja oblika katere od otroških bolezni, poškodba glave
(padci, prometne nesreče, dušitev ...) ali izpostavljenost nekaterim strupenim snovem. (Kesič,
2005)
Med možne vzroke danes sodijo predvsem štirje ključni vzroki motnje pomanjkljive
pozornosti in hiparaktivnosti:
∗ minimalna možganska poškodba in posledično moteno delovanje možganov
(povzročijo jo lahko različni dejavniki: zapleti pred in med porodom, prezgodnji
porod, materina nedohranjenost ali napačna prehrana, jemanje zdravil, pitje
alkohola, kajenje ali jemanje mamil, stalni konflikti, težak porod s pomanjkanjem
kisika, okužbe in poškodbe, ko je bil otrok dojenček);
∗ dednost (pri določenem odstotku otrok imajo enake ali podobne težave tudi starši
ali ožji družinski člani);
∗ preobremenjenost in stres;
∗ ekološki dejavniki - vplivi iz nevarnega, onesnaženega okolja, med katere sodijo
predvsem zastrupitve s svincem, različnimi kemikalijami, s konzervansi, z barvili,
aditivi in podobno. (Mazi, 2005)
Ameriški strokovnjak H. G. Unger navaja podobne vzroke motnje pomanjkljive pozornosti in
hiperaktivnosti:
∗ genetični vzroki (dednost);
∗ okolje (otroci, rojeni v revščini, z neprimerno nego, prehrano ali neustrezno
edukacijo imajo več učnih motenj)
∗ fizični vzroki (rezultat lažjih korekcijskih napak, ki nimajo nič skupnega z
nevrološkimi funkcijami ali možgani);
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∗

2.1.2.

nevrološki dejavniki (zaradi napačnega mreženja v možganih, ki je lahko dedno
ali pa nastane med nosečnostjo ali ob porodu oz. zgodnjem otroštvu). (Opara,
2005)
MPPH in druge motnje

Za motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnost obstajajo tudi druga poimenovanja –
hiperkinetični sindrom ali celo minimalna cerebralna disfunkcija (katera pa ni povsem
enakovredna MPPH).
Raziskave kažejo, da se pogosto skupaj z MPPH, pojavljajo tudi druge duševne motnje. 44 %
otrok, zajetih v raziskavo, je imelo poleg MPPH še drugo duševno motnjo, 32 % dve in 11 %
kar tri druge duševne motnje. Druge motnje kot so opozocionalna kljubovalnost, motnja
vedenja, antisocialna osebnostna motnja,… večkrat izvirajo iz prvotnih težav, ki jih pogojuje
motnja MPPH. Ti otroci so tudi bolj nagnjenji k depresiji, anksioznosti, nizki samozavesti in
učnim težavam. (cv: Braswell, Boomquist, 1991)
MPPH je specifična motnja pozornosti, ki se zlahka zamenja s kakšnim drugim pojavom, tudi
z razvajenostjo, ki je značilna za sodobno družbo. Zato je zelo pomembno prepoznavanje
prave motnje pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti. To lahko dosežemo s celovitim
proučevanjem simptomov, s sodelovanjem staršev, strokovnjakov, pedagoških delavcev z
vsemi, ki so v neposrednem stiku z učencem z MPPH. Kajti le prava diagnoza lahko
pripomore k otrokovemu optimalnemu razvoju. V nadaljevanju bomo zato podrobneje
predstavili izhodišča za pravilno prepoznavanje motnje.

2.2. Prepoznavanje MPPH v učnem procesu
Večino znakov motnje pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti pogosto odkrijemo oz. smo
nanje bolj pozorni, ko gre otrok v vrtec ali šolo in je njegovo vedenje mogoče primerjati z
obnašanjem vrstnikov.
Hiperaktivnost otroka je vidnejša in se zato najlažje prepozna. Zanjo je značilna neprimerna,
povečana stopnja dejavnosti in razburjenja, ki pri starših in skrbnikih zbuja zaskrbljenost.
»Psihični nemir« pa se izraža v stalnem »vrvenju misli«, v miselnem beganju iz predmeta na
predmet, z dogodka na dogodek; v nezbranosti in notranji napetosti med zbranim delom pri
pouku in v vdoru »motečih dejavnikov« v njegovo razmišljanje. (Žerovnik, 2004)
Šolsko okolje je zahtevnejše do otroka kot domače okolje. Zahteva namreč več odgovornosti
in nalaga obveznosti. V šoli se otroci soočajo tudi s pravili, omejitvami, organizacijo ter
samostojnostjo, ki jim otroci z MPPH velikokrat niso kos. Zaradi težav s temperamentom ter
drugih težav s pozornostjo, se otroci z MPPH težje prilagajajo omenjenim zahtevam.
2.2.1. Znaki MPPH
Nekateri otroci so bolj aktivni oziroma hiperaktivni, njihova vztrajnost, pozornost in
motivacija pa preveč kratkotrajna in znatno skromnejša od povprečne, pričakovane. Takrat
lahko starši ali pedagoški delavci upravičeno posumijo na hiperaktivnost, poiščejo strokovni
nasvet in pomoč, obenem pa pri tem aktivno sodelujejo tudi sami. (Mazi, 2005)
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Med najbolj pogoste simptome MPPH sodijo:
∗ pretirana gibalna dejavnost;
∗ nesposobnost koncentracije;
∗ zmanjšana ali izrazito kratkotrajna pozornost;
∗ impulzivnost;
∗ nemir;
∗ spreminjanje aktivnosti – beganje od ene dejavnosti k drugi;
∗ uničevanje in razbijanje stvari v okolici;
∗ nagnjenost k nesrečam in poškodbam;
∗ razdražljivost in napadalnost;
∗ znaki asocialnega vedenja. (Mazi, 2005)
V strokovni literaturi lahko zasledimo več diagnostičnih lestvic, s pomočjo katerih lahko
ocenjujemo hiperaktivnost oseb. Po mednarodni klasifikaciji bolezni ICD-10 je hiperaktivnost
z motnjo pomanjkljive pozornosti zajeta v F 90 - Hiperkinetične motnje. Poznamo tudi
ameriško klasifikacijo DSM IV, ki nudi bolj natančno razvrščanje podtipov hiperaktivnosti.
V nadaljevanju si bomo pogledali klasifikacijsko lestvico DSM-IV. Zanjo velja, da je motnja
prepoznana, če otrok pokaže simptome samo na enem področju življenja (npr. doma ali v
šoli), ni pa nujno da pokaže otrok simptome povsod (doma in v šoli). To je v nasprotju z
mednarodno klasifikacijo bolezni ICD-10, kjer je potrebno, da znake otrok pokaže tako doma
kot v šoli, šele potem lahko rečemo, da gre za MPPH. Simptome se prepoznava z direktnim
opazovanjem, pri tem pa natančnih kriterijev za opazovanje ni. (Biederman, 1998)
Pri klasifikaciji DSM-IV so kriteriji razdeljeni v tri skupine motenj, in sicer v: motnje
pozornosti, motnje hiperaktivnosti in motnje impulzivnosti, katere bomo natančneje opisali.
A. Motnje pozornosti
Motnje pozornosti znižujejo otrokovo delovno učinkovitost. Pozornost pomeni, da uspemo
vse svoje misli in aktivnosti usmeriti k določeni vsebini, pri tem vzdržati dlje časa in se ne
odzivati na morebitne moteče dražljaje. (Simončič, 1985) Težave s pozornostjo se lahko
pojavijo na večih ravneh.
Otroci z MPPH imajo v prvi vrsti precej težav z vzpostavljanjem pozornosti in z njenim
vzdrževanjem (še posebej pri dolgotrajnem vzdrževanju pozornosti). Pri vzpostavljanju
pozornosti jih ponavadi zmoti že najmanjši hrup v okolici. Njihova koncentracija traja manj
časa (do 20 min). Zato celo šolsko uro otroci ne morejo biti zbrani, še posebno, če je
obravnava snovi monotona. Velikokrat ne zmorejo vztrajati pri eni sami aktivnosti dalj časa,
da bi jo uspešno zaključili.
SLIKA 1: Test selektivne pozornosti.
Preberi besede z barvo, s katero so zapisane in ne z besedami, katere so zapisane.

modra
rumena
vijolična rdeča

zelena
bela

VIR: Test selektivne pozornosti, 2007
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Težave se pojavijo pri selektivni pozornosti. (cv: Jaksetič, 2005) Pri tem gre za zmožnost
koncentracije na določen dražljaj, čeprav so ob njem tudi drugi enako močni dražljaji. Pri
pouku taki otroci težko prepoznavajo bistvo (npr. pri branju odlomka iz knjige). Težko sledijo
razlagi učiteljice, če je v razredu hrup. Pri pouku geografije bi z zemljevida, ki prikazuje več
elementov, težko razbrali samo enega. Večina otrok z MPPH bi imelo pri testu selektivne
pozornosti (slika 1) velike težave, saj test zahteva od njih, da se usmerijo samo na en dražljaj,
ki se pojavi ob drugem enako močnem dražljaju.
Otroci z MPPH lahko naenkrat sprejmejo v kratkoročni spomin manjšo količino informacij.
To pomeni, da imajo težave z obsegom pozornosti. Presežek nepredelanih ali izgubljenih
informacij se pokaže kot hiperaktivnost, apatičnost ali zmedenost otroka. (Jaksetič, 2005) Pri
obsegu pozornosti gre za širino informacij, ki jih lahko naenkrat obdelujejo, še posebno, če so
te informacije oz. dejavnosti raznolike. Otroci z MPPH težko poslušajo razlago in zraven
mislijo ali celo delajo zapiske. Težko ostanejo zbrani pri hitri in nejasni razlagi. Težave imajo
lahko tudi pri branju zemljevida, ker morajo imeti hkrati več dimenzij v mislih (npr. več
kartografskih znakov). Težave imajo torej pri kompleksnih, bolj zahtevnih stvareh, pojmih.
Obstaja več lestvic za ocenjevanje pozornosti. V nadaljevanju je prikazana lestvica za
ocenjevanje razvitosti oz. nerazvitosti pozornosti (tabela 1), ki je simptomatska diagnostika
pozornosti. Z lestvico si lahko pomagajo tudi učitelji, pedagogi in drugi strokovni delavci šole
pri prepoznavanju tovrstnih težav pri učencih.
TABELA 1: Ocenjevanje pozornosti.
VEDENJE
Pojavlja se:
nemirnost
hrupnost
neučakanost
občutljivost za kritiko
nezbranost
motenje drugih
sanjarjenje
prepirljivost
hiperaktivnost
razdražljivost
nesprejetost od skupine
ne dokonča del, ki jih začne
slabo shaja z drugimi učenci
slabo sodeluje s sošolci
ima težave pri učenju

zelo redko

redko

včasih

pogosto

vedno

VIR: Galeša, 1995
Simptomi slabe pozornosti so tisti znaki, ki se javljajo pogosto in vidno. Zgoraj navedeni
simptomi slabše pozornosti so lahko tudi simptomi na področju vedenja in čustvovanja.
(Galeša, 1995)
Vprašanje, ki se ob tem pojavi (in bi ga bilo potrebno bolj raziskati), je kje je tista meja oz.
koliko od teh simptomov slabe pozornosti se mora pojaviti, na podlagi katerih lahko trdimo,
da gre za motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti. Galeša tega ne predvidi.
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B. Hiperkativnost ali prekomerna aktivnost
Hiperaktivnost ali prekomerna aktivnost onemogoča otroku, da se prilagodi disciplinskim
zahtevam šole in ga dodatno ovira pri učenju. Hiperaktivnost je najbolj prepoznavna
značilnost pri otroku z MPPH. Kaže se v nenehnem gibanju – brcanje pod mizo, sprehajanje
po razredu, stalni gibi z rokami. Na sploh ima tak otrok težave z daljšim sedenjem pri miru.
To gibanje ni ciljno naravnano. Pri starejših otrocih pa se hiperaktivnost kaže kot manj
opazen nemir. (Mikuš-Kos, 1991) Nevarnost je, da učitelji prepoznajo samo to značilnost in si
mislijo, da ima otrok vedenjske težave, ne vidijo pa tudi drugih motenj pozornosti in
impulzivnosti, ki pomembno vplivajo na učne težave in posledično na učni uspeh.
C. Impulzivnost
Impulzivnost pomeni, da se otroci z MPPH odzivajo hitro in nepremišljeno. Velikokrat
odgovorijo, še preden učitelj do konca zastavi vprašanje. Zaradi impulzivnosti, in ne zaradi
neznanja, so površni in velikokrat odgovorijo pri testih napačno, zato tudi dosegajo slabe
rezultate. Kažejo tudi znake slabe organiziranosti (ne skrbijo za lastnino, njihovi zvezki so
pomečkani, barvice neošiljene, ne vedo, kako se lotiti komplekse naloge, težave imajo tudi z
načrtovanjem časa za učenje in postavljanjem ciljev…). Negativno je tudi to, da ne utegnejo
razmisliti o posledicah svojih dejanj. Pogosto motijo pouk z glasnimi komentarji. Težko
regulirajo svoje vedenje in tudi emocije. Nimajo socialnih zavor, do odraslih nimajo
zadržkov. Težave pa imajo tudi pri upoštevanju pravil, zato so zaradi svoje impulzivnosti in
hiperaktivnosti večkrat kaznovani.
MPPH opredelimo s pomočjo lestvice DSM IV, ki zajema opisana tri področja, na katerih se
težave pojavljajo (tabela 2).
TABELA 2: Diagnostična merila za motnjo pomanjkanja pozornosti in hiperativnost
(lestvica DSM-IV- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
Nepozornost
Pogosto ne posveti potrebne pozornosti podrobnostim ali dela nemarne napake pri šolskem delu, delu ali drugih
dejavnostih.
Pogosto težko ohrani pozornost pri nalogah ali dejavnostih, ki zahtevajo trajno pozornost.
Pogosto se zdi, da ne posluša.
Pogosto ne sledi navodilom in ne dokonča šolskega dela, domačih opravil ali nalog na delovnem mestu (ne
zaradi nasprotovanja ali nerazumevanja navodil).
Pogosto ima težave z organiziranjem nalog in dejavnosti.
Pogosto se izogiba, ne mara ali se upira sodelovanju pri nalogah, ki zahtevajo trajnejši duševni napor (npr.
šolskem delu ali domačim nalogam).
Pogosto izgublja stvari, potrebne pri določenih nalogah ali dejavnostih.
Pogosto ga zlahka zmotijo zunanji dražljaji.
Pri dnevnih dejavnostih je pogosto pozabljiv.
Hiperaktivnost
Pogosto ima nemirne roke ali noge ali nemirno sedi.
Pogosto vstaja s stola v razredu ali drugih okoliščinah, v katerih se pričakuje sedenje.
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Pogosto teka ali pleza v okoliščinah, v katerih je to neprimerno (pri mladostnikih in odraslih je to lahko
omejeno na subjektiven občutek nemira).
Pogosto se težko zbere
Je pogosto "v pogonu" ali pogosto daje vtis, kot "bi imel motor".
Pogosto čezmerno govori.
Impulzivnost:
Pogosto odgovarja, še preden je vprašanje izgovorjeno do konca.
Pogosto težko počaka, da pride na vrsto.
Pogosto prekinja ali moti ostale (npr. sega v besedo ali igro).

VIR: Biederman, 1998
Kriteriji za prepoznavanje MPPH so opredeljeni s številom simptomov: šest izmed
simptomov nepozornosti je trajalo vsaj šest mesecev v obliki, ki je tako izrazita, da je
neprilagojena in neskladna z razvojno stopnjo in šest izmed simptomov hiperaktivnostiimpulzivnosti je trajalo vsaj šest mesecev v obliki, ki je tako izrazita, da je neprilagojena in
neskladna z razvojno stopnjo. Nekateri simptomi, ki so povzročili težave, so se pojavili pred
7. letom in trajajo v odraslo dobo. Določena prizadetost zaradi simptomov se kaže v dveh ali
več okoljih (npr. v šoli in doma). (Biederman, 1998)
Na podlagi tega diagnosticiramo tri podtipe MPPH:
∗ prevladujoča nepozornost (šest ali več simptomov motnje pozornosti in manj kot
šest simptomov hiperaktivnosti in impulzivnosti);
∗ prevladujoča hiperaktivnost z impulzivnostjo (šest ali več simptomov
hiperaktivnosti in impulzivnosti in manj kot šest simptomov pomanjkljive pozornosti);
∗ kombiniran tip (šest ali več simptomov nepozornosti ali šest ali več simptomov
hiperaktivnosti in impulzivnosti).
Slabost klasifikacije je, da nima določeno, kako prilagoditi kriterije pri opazovanju mlajših
otrok, deklic, najstnikov ali odraslih, saj so bili v večino raziskav vključeni dečki (ki
obiskujejo OŠ), ker je pri njih je motnja pogostejša. (Biederman, 1998)
Komponenta hiperaktivnosti že med adolescenco večinoma izzveni. Ni več opaznih znakov,
na podlagi katerih bi lahko prepoznali hiperaktivnost. Motnja pozornosti pa je še vedno
prisotna. Zaradi tega je lahko zmoten zaključek, da motnje ni več. Preostale težave s
pozornostjo in impulzivnostjo pa lahko tudi zmotno pripišemo vedenjskim in čustvenim
posebnostim v adolescenci. Težave s pozornostjo in impulzivnostjo so tudi težje
prepoznavne. Ti otroci lahko kažejo tudi odklonsko vedenje (kraje, zloraba alkohola in drog).
Odklonsko vedenje kaže 20 - 30 % otrok z MPPH v primerjavi s 3 - 5 % ostalih najstnikov.
(Biederman, 1998)
Motnja pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti je kompleksna. Znaki so raznoliki, kažejo
pa se na vseh področjih otrokovega razvoja (vedenja, kognicija, čustvovanje,…), zato jo je
tudi potrebno obravnavati celostno. Pomembno je, da so učitelji strokovno izobraženi in vedo,
kako motnjo prepoznati. Ta korak je prvi pogoj za uspešno soočanje z motnjo pomanjkljive
pozornosti in hiperaktivnostjo.
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2.2.2. Težave (in prednosti) otrok z MPPH v osnovni šoli
Ker starši največkrat prepozno odkrijejo, da ima otrok težave, morajo biti na znake MPPH še
posebno pozorni učitelji.
Otroci z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti se pogosto pritožujejo, da se v šoli
dolgočasijo. Brez vzroka izostajajo od pouka. Ker se ne zanimajo za šolske naloge in ker jih
pri pouku, učenju doma ovirajo njihove težave s pomanjkljivo pozornostjo in nemirnostjo, se
šolske ocene slabšajo. Pri šolskem delu so počasnejši. Takšni otroci imajo kratkotrajno
pozornost. Težko se skoncentrirajo na določeno snov. Učitelji se nad njimi pritožujejo, ker
nikoli ne dokončajo naloge. Če naloge opravijo, jih opravijo brez zanimanja ali napačno,
preletijo jih površno. Pri nalogah, dejavnostih niso dovolj pozorni na podrobnosti. Le stežka
dokončajo domačo nalogo. Pogosto pozabljajo šolske potrebščine. Kažejo tudi znake slabe
organiziranosti. Otroci z MPPH so nemirni, težko sedijo na miru celo šolsko uro, hodijo po
razredu, razbijajo stvari. Do učiteljev so zamerljivi, saj jih večkrat grajajo. S svojim
obnašanjem pogostokrat motijo tudi druge učence, zato se zgodi, da so zaradi tega
nepriljubljeni tako pri ostalih sovrstnikih kot pri učiteljih. V skupinskem delu, ki ponuja
možnost za stike s sovrstniki, pa se ne znajdejo dobro. Pogosto se družijo z mlajšimi ali manj
sposobnimi od sebe in večkrat »špricajo« šolo. S tem zaostajajo pri navezovanju stikov z
vrstniki. (Kesič, 2005)
Za učence z MPPH je vsak dan poln prepirov, razočaranj in frustracij. To vodi v začaran krog,
stanje pri takih učencih pa se le še poslabša. Številne težave vplivajo na učenje, vedenje ter
čustveno in družbeno prilagajanje okolju. Četudi pri otroku opazimo le enega ali dva od
naštetih znakov, ga moramo pozorno opazovati, da ne bo zašel v začaran krog, ki ga ne bo
mogel pretrgati brez pomoči staršev in učiteljev.
Odnosi v šoli in tudi v družini so napeti. Samopodoba takih otrok je zaradi vseh teh težav
izredno nizka, saj nikakor ne morejo biti uspešni kot ostali otroci, čeprav so enako ali še celo
bolj sposobni kot ostali učenci. Lahko se pojavi celo depresija. Učitelji lahko že zaradi
samega vedenja otroka ocenijo slabše kot je sposoben. Tako otroci sčasoma, če nimajo na
voljo nobenih oblik pomoči, dobijo odpor do šole. (Kesič, 2005) Kljub temu, da otroci z
MPPH dosegajo zaradi svojega obnašanja in težav s pozornostjo (lahko tudi drugih učnih
težav) pogostokrat slabši uspeh kot ostali učenci, so ti otroci normalno ali celo nadpovprečno
inteligentni. (Bricelj, 2005) To je njihova velika prednost. Učitelj mora znati prepoznati tudi
njihovo sposobnost in se posluževati ustreznih oblik pomoči pri pedagoškem delu z njimi, da
njihova nadarjenost ni prezrta.

2.3.

MPPH in otroci s posebnimi potrebami v osnovni šoli

V tem poglavju bomo predstavili, kako so učenci z motnjo pomanjkljive pozornosti in
hiperaktivnosti povezani z otroci s posebnimi potrebami. Ti podatki so pomembni zato, ker
bomo ugotavljali, kakšne so razlike pri pedagoškem delu med učenci z MPPH, ki imajo status
učencev s posebnimi potrebami, ter med učenci z MPPH, ki tega statusa nimajo.
2.3.1. Otroci z MPPH v postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami
Otroci z motnjami pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti, še posebno, če jih spremljajo
druge učne težave, so lahko usmerjeni v različne programe otrok s posebnimi potrebami.
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V drugem členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so otroci s posebnimi
potrebami opredeljeni kot »otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci,
gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci,
dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in otroci z
motnjami vedenja in osebnosti. Ti otroci potrebujejo (zapisano v 2. členu Zakona o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami) prilagojeno izvajanje programov vzgoje in
izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja
oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja. (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami, 2000)
Podlaga za postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, ki ga trenutno vodi Zavod za
šolstvo s pomočjo šole, staršev in drugih strokovnih delavcev, so kriteriji za opredelitev vrste
in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami.
Otroci z motnjami pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti (pri katerih je motnja izražena
močno, spremljajo pa jo lahko tudi učne težave) so opredeljeni v Zakonu o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami v skupini otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Otroci s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja so otroci, pri katerih se zaradi znanih ali
neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega sistema pojavljajo zaostanki v razvoju v
zvezi s pozornostjo, pomnjenjem, mišljenjem, koordinacijo, komunikacijo, z razvojem
socialnih sposobnosti in z emocionalnim dozorevanjem in pri katerih se kažejo izrazite težave
v zvezi z branjem, pisanjem, pravopisom, računanjem. (Zakon o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami, 2000) Primanjkljaji na posameznih področjih učenja trajajo celo
življenje in vplivajo na učenje in vedenje. Otrok je lahko prepoznan kot otrok s primanjkljaji
na posameznih področjih učenja le v primeru, ko so se izrazite učne težave pokazale že v
dosedanjem šolanju in jih ni bilo mogoče odpraviti kljub prilagoditvam metod in oblik dela
oziroma z vključevanjem v dopolnilni pouk in v druge oblike individualne in skupinske
pomoči, ki mu jih je šola nudila v skladu s tretjim odstavkom 12. in 24. člena zakona o
osnovni šoli tako, da otrok kljub vsej pomoči pri posameznem predmetu ali več predmetih ni
dosegel minimalnega standarda znanja. Primarno omenjene motnje niso pogojene z vidnimi,
slušnimi ali motoričnimi motnjami, motnjo v duševnem razvoju, emocionalnimi motnjami in
neustreznimi okoljskimi dejavniki, vendar pa lahko nastopajo skupaj z njimi. (Pravilnik o
organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 2006)
Skupina otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (oz. z učnimi težavami) se je z
razvojem šolstva spreminjala. Pri nas že desetletja poznamo otroke z učnimi težavami.
Različne stroke so tej skupini posvečale kar precej pozornosti. Otroci z učnimi težavami so se
že v preteklosti šolali v rednih šolah, sprva v rednih osnovnih šolah in nato v manj zahtevnih
poklicnih in strokovnih šolah. Nekateri pa kljub dopolnilnemu pouku in drugih prilagoditvah
niso uspešno končali šole. V sedanjem času se tej skupini posveča še večja pozornost. (Opara,
2005)
Otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je težje definirati, ker so potrebe po
prilagoditvah in strokovni pomoči različne. Razumemo jih kot otroke, s katerimi je treba
delati nekoliko drugače. Prilagoditi jim je potrebno metode in načine dela ter jim nuditi
pomoč pri razvoju potrebnih sposobnostih in spretnostih. Ocene števila otrok z učnimi
težavami (learning disabilities) so zelo različne, odvisne od strogosti in kriterijev. V strokovni
literaturi se pogosto omenja, da je približno 15 – 20 % otrok z učnimi težavami. (Opara,
2005)
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Zmeda v definiranju obstaja ne le pri nas, ampak tudi v tujini. Ameriški strokovnjak H. G.
Unger (avtor ameriške enciklopedije za vzgojo in izobraževanje) (cv: Opara, 2005) deli učne
težave na kritične učne težave in nekritične učne težave. Otroci z nekritičnimi učnimi
težavami imajo slabše sposobnosti na nebistvenih spretnostih. Unger nebistvene spretnosti ne
opredeli podrobno. Pravi pa, da ti učenci lahko napredujejo s pomočjo svetovanja (tutorstvo)
in korekcijskih vaj in metod (korekcijsko učenje). Pri teh učencih se je potrebno koncentrirati
na aktivnosti, kjer se zahtevajo višje sposobnosti. Otroke s kritičnimi težavami pa avtor
opredeli kot ovirane pri pridobivanju jezikovnih spretnosti, pomembnih za učenje in zahtevajo
vsaj eno od oblik pomoči (svetovanje, korekcijske vaje, specialna edukacija). H. G. Unger
označi učne težave kot učne motnje (learning impediment) in ne kot učno prizadetost
(learning disability), da bi se izognil stigmatizaciji. Kritične učne težave ovirajo učenca pri
branju (disleksija), pisanju (disgrafija), govoru (govorna nespretnost), računanju
(diskalkulija). Med njimi opredeli tudi učno težavo, ki ovira otroka pri poslušanju. Opredeli jo
kot motnjo pozornosti in hiperaktivnosti oz. ADHD. Torej je motnjo pomanjkljive pozornosti
in hiperaktivnosti Unger uvrstil med kritične učne težave, ki so po njegovem bistvene za
učenje česar koli v šoli in življenju. Mnenje omenjenega strokovnjaka je, da ti otroci
potrebujejo specialno pedagoške procedure. H. G. Unger navaja, da je v Ameriki otrok s
kritičnimi učnimi težavami 3 do 10 %. Otrok je proglašen za učno motenega (kritične učne
težave), če ne doseže ravni sposobnosti, primerne starosti, na eni ali več od šestih spretnostnih
področjih pri normalnih šolskih predmetih (govorno, slušno, pisno razumevanje), ki smo jih
prej opredelili.
V Sloveniji so prav tako težave pri definiranju skupine otrok s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja zaradi kompleksnosti oz. različnosti skupine. Z izrazom učne težave pri nas
zajamemo 15 do 20 % osnovnošolske populacije. Pojavilo pa se je vprašanje, ali tudi te
učence z učnimi težavami uvrstiti v zahtevnejšo skupino otrok s posebnimi potrebami – med
tiste, ki potrebujejo več prilagoditev in pomoči in morajo zato skozi postopek usmerjanja.
Mnenja so različna. Nekateri menijo, da imajo učenci z učnimi težavami sicer posebne
potrebe, toda te naj bi s svetovanjem in prilagajanjem metod in načinov dela rešila šola. Drugi
opozarjajo, da je manjši del populacije otrok z učnimi težavami toliko specifičen v
sposobnostih za učenje, da je potrebno to ugotoviti s postopkom usmerjanja in tem otrokom
zagotoviti prilagoditve, poleg tega pa tudi dodatno strokovno pomoč. Strokovnjaki ocenjujejo,
da je teh otrok nekaj % osnovnošolske populacije. V preteklosti so jih uvrščali v skupino
otrok s specifičnimi učnimi težavami. (Opara, 2005).
Tretji člen Pravilnika o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami določa, da se
postopek usmerjanja začne na zahtevo zakonitega zastopnika otroka (starša). Zahtevo lahko
da tudi vrtec, šola, zdravstveni, socialni ali drug zavod, ki jih otrok obiskuje in meni, da je
usmeritev potrebna, brez soglasja staršev. Strokovne komisije na podlagi razgovora s starši
oz. zakonitimi zastopniki, na podlagi neposrednega pregleda oz. opazovanja otroka, na
podlagi pedagoške, specialnopedagoške, socialne, psihološke, medicinske idr. dokumentacije,
pridobljene od ustreznih institucij, pripravijo strokovno mnenje. Ko Zavod za šolstvo prejme
strokovno mnenje komisije, z njim seznani starše, in izda odločbo. Ta določa program vzgoje
in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja, obseg in način izvajanja dodatne strokovne in
druge pomoči, vrtec, šolo ali zavod, v katerega bo otrok vključen, morebitno zmanjšanje
števila otrok v oddelku ter kadrovske, prostorske, materialne in druge pogoje, ki morajo biti
zagotovljeni za vzgojo in izobraževanje otroka. Z odločbo se določi tudi rok, ki ne sme biti
daljši kot tri leta, v katerem je treba preveriti ustreznost usmeritve. (Pravilnik o organizaciji
in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 2006)
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Glede na ta pravilnik, je večina otrok z MPPH, ki so v postopku usmerjanja, usmerjenih v
programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. To so prilagojeni
programi, ki zagotavljajo pridobitev enakovrednega izobrazbenega standarda. Program se ne
prilagaja, prilagaja se izvajanje. S prilagojenim načinom dela lahko ti otroci dosegajo enake
izobrazbene standarde kot ostali otroci, ki so v redni šoli. Izobraževalne programe s
prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo izvajajo vse vrste šol v vseh
izobraževalnih programih. (Opara, 2005)
2.3.2. Druge učne težave otrok z MPPH
Večina otrok z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti ima tudi druge učne težave
- zlasti motnje branja in pisanja. (Bricelj, 2005)
Otroci s temi težavami so normalno bistri, med njimi pa so celo zelo bistri učenci. Pri otroku
gre za neke vrste razvojne posebnosti, zaradi katerih se kljub svoji bistrosti ne zmore naučiti
nekaterih osnovnih znanj enako hitro in enako dobro kot njegovi vrstniki. Lahko bi rekli, da
so otrokove sposobnosti neenakomerno razvite. Glede nekaterih sposobnosti je enak večini ali
morda celo visoko nad poprečjem, medtem, ko razvoj drugih, za uspešnost v šoli potrebnih
sposobnosti, nekoliko zaostaja. Učne težave so predvsem ovira za uspešno šolsko delo v prvih
razredih. Če te težave prepoznamo, otroku tudi lahko pomagamo in te težave lahko izzvenijo,
v nasprotnem primeru pa se težave le še poglabljajo. (Simončič, 1985)
Učitelji največkrat opisujejo otroke z MPPH, ki jo spremljajo tudi druge učne težave:
∗ slabo bere;
∗ zelo slabo piše, piše grdo, spušča črke, počasi prepisuje s table;
∗ ima okorno roko;
∗ dela le prve učne ure, v zadnjih odpove;
∗ pri šolskem delu je zbran le kakih 20 minut;
∗ en dan mu gre dobro, druge dni je povsem neučinkovit;
∗ hitro se utrudi;
∗ vsega se hitro naveliča;
∗ ima neurejene in popackane zvezke;
∗ šolske stvari pozablja doma;
∗ pozabi, kaj ima za nalogo;
∗ piše v napačne zvezke;
∗ se ne znajde v prostoru;
∗ lahko bi imel boljši uspeh, če bi se potrudil;
∗ pri nekaterih predmetih mu gre dobro, pri drugih pa je uspeh zelo slab;
∗ nerad hodi v šolo;
∗ je nemiren, kar naprej se giblje; moti v razredu in moti samega sebe pri delu;
∗ učitelji vsem temu dodajo tudi: je prijazen, prisrčen in dobrosrčen otrok, obljubi,
da se bo poboljšal, a pozabi na obljubo, je otročji in nezrel. (Simončič, 1985)
Če ima otrok z MPPH še učne težave na drugih področjih, le-te predstavljajo še dodatno oviro
za učno uspešnost. Za učitelje, druge strokovne pedagoške delavce, starše pa to pomeni
zahtevnejše delo z njimi.
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2.3.3. Integracija in inkluzija otrok s posebnimi potrebami
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami predstavlja novo paradigmo, ki stremi k čim
večji integraciji (in inkluziji) otrok s posebnimi potrebami, med njimi tudi otrok z MPPH, z
individualnimi prilagoditvami.
Ključna je postala zahteva, da je potrebno otroke s posebnimi potrebami v največji mogoči
meri vključevati v redne pogoje vzgoje in izobraževanja. S tega vidika so se specializirane
institucije pokazale za manj primerno obliko vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi
potrebami. Sedaj je delo posebnih šol in centrov komplementarno delu rednega šolskega
sistema. Najzahtevnejši otroci, tisti, ki potrebujejo veliko prilagoditev in strokovne pomoči, se
bodo še vedno v prihodnje vključevali v specializirane institucije. Specializirani zavodi ob
tem pogrešajo jasno politiko šolske oblasti, saj menijo, da je vse preveč prepuščeno izbiri.
Redne šole pa sistemu očitajo, da je premalo naredil za to, da bi šole pripravil in usposobil za
sprejem otrok s posebnimi potrebami. (Opara, 2005).
Integracija in inkluzija ne zadeva samo učencev s posebnimi potrebami, temveč pomeni
prizadevanje vključevanja tistih učencev v običajne šolske razmere, ki so danes tako ali
drugače segregirani. To so učenci, ki so zaradi različnih razlogov potisnjeni na rob
družbenega dogajanja (Romi, otroci beguncev, otroci z drugačnimi verskimi, nacionalnimi,
kulturnimi koreninami) in tudi učenci s t.i. posebnimi potrebami, ki jih je v preteklosti
segregiral šolski sistem. Cilj integracije in inkluzije je oblikovanje ljudi različnih sposobnosti
ter socialnih in kulturnih korenin za mirno sožitje in razvijanje vrednot, kot so razumevanje,
torelanca, spoštovanje drugega in drugačnosti. (Resman, 2003)
Enotnosti razlikovanja med integracijo in inkluzijo ni, zato bomo na tem mestu izpostavili
nekaj pogledov strokovnjakov področja pedagogike.
Resman (Resman, 2003) za izhodišče razlikovanja med pojmoma integracija in inkluzija
postavi antropološko tezo, po kateri razume posebne potrebe kot nekaj univerzalno
človeškega in ne omejenega zgolj na klasično razumevanje, to je na osebe, ki imajo v razvoju
ugotovljene primanjkljaje. Meni, da je glavna razlika ta, da je integracija bolj organizacijski
ukrep, inkluzija pa pedagoški, psihološki, socialni proces vključevanja kakorkoli izključenih
otrok in otrok s posebnimi potrebami v običajne v običajne razmere vzgojno-izobraževalnega
dela. Integracija mu pomeni način vključevanja otrok v naprej dano šolsko strukturo, šolski
red in okolje, ki od otroka pričakuje prilagajanje. Otrok se adaptira/prilagodi normam, ki so v
določenem okolju/šoli dominantne. Pričakuje se, da otrok ob posebni pomoči učitelja ali
drugega strokovnjaka, obvlada šolski program, usvoji norme šolskega vedenja, učni progam,
pravila šole,.. Integracija zahteva programski in kulturni konformizem. Pojm integracija ne
pomeni samo fizično, prostorsko integracijo. Še posebno pomembni sta socialna in psihološka
integracija. Z inkluzijo pa Resman označuje šolsko kulturo odprto za priznavanje in
upoštevanje različnosti vsakega posameznika oz. šolsko kulturo, ki od posameznika ne
zahteva predvsem prilagajanja, temveč mu omogoča znotraj občih pravil najti ustrezen
prostor. Inkluzija je kultura življenja v določeni skupnosti, v kateri je vsak dobrodošel, v
kateri se podpirajo, gojijo različne potrebe. Inkluzivna šola si prizadeva za sobivanje učencev
različnih kulturno-socialnih, telesnih in intelektualnih značilnosti. Odnos med integracijo in
inkluzijo je potrebno razumeti, ne v smislu, da je integracija že preživeta, temveč v smislu
dveh kvalitet dela v isti ravnini. Fizična integracija (npr. sestavljanje oddelkov učencev) je
prvi pomemben korak k naslednjim stopnjam integracije (socialne in prihološke), katerim cilj
je, da se učenec s posebnimi potrebami vključi kot vsi drugi in je sestavni del socialnega,
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kulturnega, fizičnega in psihičnega okolja, kjer nihče ne doživlja občutka drugačnosti ali
izjemnosti. Taka integracija pa je v bistvu že inkluzija. Resman je mnenja, da mora šola
preseči enostransko storilnostno naravnanost zgolj na šolsko uspešnost, če hoče preseči
slabosti bodisi segregacije ali integracije. Poudarja tudi, da se pogoji za socialno polno
vključevanje vsakega otroka definirajo že na ravni učnih programov, dalje na ravni šole kot
institucije, organizacije razreda in oddelka, zlasti pa seveda v učiteljevem delu in sodelovanju
s starši.
Integracija in inkluzija zahteva od učiteljev veliko specifičnega znanja in timskega dela z
ostalimi strokovnimi sodelavci (specialni pedagogi, psihologi, pedopsihiatri,…), ki nudijo
pomoč otroku z omenjenimi težavami, predvsem pa je pomembna pripravljenost učiteljev za
delo z učenci s posebnimi potrebami.
Strokovnjaki so različnega mnenja, ali je vključevanje v redne šole za otroke s posebnimi
potrebami dobra ali slaba. Tisti, ki zagovarjajo integracijo, le-to utemeljujejo z naslednjimi
argumenti:
∗ otroci se počutijo manj odtujene in manj drugačne, manjša možnost etikiranja;
∗ okolje redne OŠ deluje bolj vzpodbudno in stimulativno, zlasti na področju
govora, komunikacije in pri igri (socialne izkušnje);
∗ možnost za doseganje višje stopnje šolanja;
∗ lažja sprejetost šolanja otrok s strani staršev;
∗ bližje kraju bivanja otrok. (Bratož, 2004)
Obstajajo pa tudi argumenti proti integraciji, in sicer: v šolah s prilagojenim programom sta
prostor in opremljenost prilagojena otrokom s posebnimi potrebami; kadrovska zasedba je
dobra, kar omogoča boljše poznavanje specifičnih potreb otrok; organizacija dela je
enostavnejša zaradi manjših skupin otrok. (Bratož, 2004)
Učitelji (prav tako pedagogi, psihologi in vodstvo šole) največkrat zavračajo možnost, da bi
vključili otroke s posebnimi potrebami v redno OŠ, ker nimajo dovolj informacij o otrocih in
premalo strokovnega znanja za delo z njimi. Bojijo se, da bi morali prevzemati večjo
odgovornost za katero se niso usposobili tekom študija. (cv: Skalar, 1995; Schmidt, 2001;
Galeša,1995)
Tudi Resman (Resman, 2003) v strokovnem prispevku Integracija in inkluzija med zamislijo
in uresničevanjem dokazuje, da današnja učna storilnostna šolska kultura ni naklonjena
integraciji/inkluziji otrok s posebnimi potrebami, zato meni da je potrebno ohraniti šole s
posebnim programom. Avtor meni, da je odločilni kriterij ali otroka integrirati ali ne,
otrokovo dobro. Poudarja, da integracija/inkluzija ne bo uspela, dokler ne bo jasno, da so
predvsem razredni/predmetni učitelji odgovorni za učence s posebnimi potrebami, čeprav ti
občasno delajo v drugačnih organizacijskih pogojih. Pomembna je učiteljeva pripravljenost za
sprejem končne odgovornosti za te učence. Poudari pa, da je socialno – etični vidik težko
uresničevati v praksi. Meni, da integracija ne bo uspela, če učitelj ne želi imeti v svojem
razredu učencev, ki bi od njega zahtevali dodatne napore in delo. Ob tem pa poudari, da mora
oblikovanje integracijskih razredov temeljiti na soglasju učiteljev (zbora) in staršev. Meni, da
so to razlogi za trditev, da usposabljanje učiteljev za delo v inkluzivni šoli z učenci s
posebnimi potrebami ni usposabljanje defektologov. Meni, da je defektološko zanje le del
znanja, ki ga naj učitelj dobi, s tem izpostavi pomen izobraževanja. Poleg širokega znanja o
didaktiki (diferenciaciji) in metodiki dela (individualizaciji), organizaciji ter o naravi posebne
potrebe, mora učitelj pridobiti tudi znanja za sodelovanje s starši in drugimi strokovnjaki.
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Meni, da je učitelj – defektolog (z današnjo izobrazbo) lahko le začasna, prehodna rešitev.
Meni, da bi bila enako uspešna kombinacija učitelj – šolski pedagog (psiholog ali socialni
delavec). (Resman, 2003)
Medveš (Medveš, 2003) meni, da je glavni razlog, da učitelji in drugi strokovni delavci šole
integraciji/inkluziji niso naklonjeni, ker zamujajo podzakonski predpisi in kurikularni
dokumenti pa tudi ustvarjanje pogojev v šoli. Predvsem pa zamuja izobraževanje in
izpopolnjevanje učiteljev za nove strokovne naloge. Izhaja iz predpostavke, da integracija
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v večinskih šolah ni izvedljiva brez integracije
izobraževanja učiteljev. V strokovnem smislu to pomeni preseganje prepada med občo in
specialno pedagogiko ali defektologijo. Ne gre le za posredovanje posameznih informacij o
specialni pedagogiki študentom pedagoških smeri, niti ne le za medznanstveno prepletenost
študija na ravni predavanj, temveč za interdisciplinarnost tudi na ravni praktičnega
usposabljanja učiteljev. Zahteve po inkluzivni pedagogiki so nekakšna nova možnost v smeri
razvoja novega koncepta pedagoške etike in s tem novega koncepta pravičnosti v šoli, ki
izhaja iz načela, da je učitelj soodgovoren za učni uspeh in razvoj vseh otrok. V ozadju
integracije izobraževanja je torej teoretska predpostavka moderne obče pedagogike, ki pravi,
da je treba v vseh fazah izobraževanja in na vseh stopnjah (tudi na področju izobraževanja
učiteljev), zagotoviti koncept integrativnosti. Namera usposobiti učitelje za uporabo
razvojnoprocesne didaktike predstavlja najzahtevnejši cilj v izobraževanju učiteljev, ki je
dosegljiv le ob zmožnostih sodelovanja strokovnjakov različnih disciplin pedagogike,
psihologije, specialnih pedagogik, medicine in s sodelovanjem tako teoretikov kot praktikov,
torej z interdisiplinanim pristopom, s katerim bi bil presežen sedanji prepad med omenjenimi
strokami, ki ovira uspešnost integracije/inkluzije učencev s posebnimi potrebami. Medveš
meni, da bi praktične rešitve terjale modularno zgradbo dodiplomskih študijskih programov,
zlasti pa razvoj podiplomskega izobraževanja in stalnega strokovnega spopolnjevanja. S tem
bi učiteljem ob svoji široki strokovni pedagoški usposobljenosti dodali tudi znanje za posebno
strokovno vzgojno in učno pomoč vsem otrokom.
Integracijo otrok s posebnimi potrebami so začeli pred tridesetimi leti v ZDA in VB. S tem se
velik del otrok s posebnimi potrebami vključuje v redne šole, s čimer so šole postale še bolj
heterogene. V Sloveniji so se pri postavitvi novega koncepta vzgoje in izobraževanja otrok s
posebnimi potrebami pred enajstimi leti oprli na pomen in vlogo individualiziranega
programa (kar so povzeli iz tujine). (Opara, 2005) V nadaljevanju bomo predstavili
značilnosti in pomen individualiziranega izobraževalnega načrta pri uresničevanju nalog
integracije in inkluzije otrok s posebnimi potrebami.
2.3.4. Pomen individualizacije in individualizirani program vzgoje in izobraževanja
S težnjo po vse večjem vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne pogoje vzgoje in
izobraževanja, se je pojavila potreba po individualizaciji vzgoje in izobraževanja. Zato bomo
podrobneje predstavili, kaj prinaša individualizacija in individualizirani program vzgoje in
izobraževanja ter kaj to pomeni za otroke z MPPH.
Za individualizirani program vzgoje in izobraževanja so različna poimenovanja, saj ga pri
svojem deli uporabljajo različne stroke: individualni izobraževalni načrt, osebni izobraževalni
načrt, individualizirani izobraževlani načrt, individualizirani vzgojno-izobraževalni program,
…
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Ker so problemi otrok, učiteljev, šol zelo različni in ni skupnih rešitev za vse različne
probleme, izhaja nujnost razvoja diferenciacije in individualizacije – individualiziranih
programov. Ni možno zadovoljevati različnih razvojnih potreb z enim samim programom,
istim pristopom, enakimi metodami,… Individualizacija je diferenciacija do te mere, da so
zadovoljene individualne razlike vsakega učenca glede na njegove lastnosti, kot so
sposobnosti, interesi, izkušnje, tempo dela,… S pomočjo individualizacije želimo razviti
individum do optimuma. Individualizacija je prilagajanje vzgoje in izobraževanja individumu.
(Galeša, 1995)
Tudi novi trendi razvoja vzgoje in izobraževanja po svetu se vedno bolj obračajo k otroku v
smislu ustvarjalne interakcije med učencem in učiteljem. Spreminjajo se razmerja sestavin
vzgoje in izobraževanja v korist notranje diferenciacije, individualizacije, socializacije,
personalizacije, fleksibilnosti,…. Gre za vsebinske in metodične spremembe.
Ključne usmeritve nekaterih novih trendov v vzgoji in izobraževanju so:
∗ večja aktivnost učenca;
∗ večja svoboda v korist učenca;
∗ boljša interakcija učitelja in učenca;
∗ večja ustvarjalnost;
∗ uravnoteženost razvijanja tako emocionalnih kot motoričnih kognitivnih funkcij
učenca;
∗ več reda in discipline, ki izhaja iz samega dela in ne iz učitelja;
∗ koncept sposobnosti namesto koncepta nezmožnosti (pri otroku je potrebno
razvijati močna področja);
∗ integrirana vzgoja in izobraževanje otrok z učnimi težavami in razvoju ene šole za
vse otroke ne glede na njihove sposobnosti in težave (inclusive school);
∗ boljše sodelovanje s starši;
∗ kooperativno učenje in učenje z izkušnjami;
∗ bolj ustrezno usposabljanje učiteljev (večja usmeritev v razvoj učiteljeve osebnosti
in priprava učitelja za delo z vsemi učenci);
∗ podpora eksperimentiranju in refleksiji;
∗ večanje priložnosti za upoštevanje novih možnosti. (Galeša, 1995)
Delovanje individualizacije je na štirih ravneh: kot didaktično načelo individualnosti (kjer gre
za načelne zahteve, ki so povezane z drugimi didaktičnimi načeli vzgojnosti, aktivnosti,
samoaktivnosti,…), kot učna oblika (kjer gre za organizacijske prilagoditve), kot operativno –
vzgojno vodilo (kjer gre za individualiziran pouk – vsebinske in organizacijske prilagoditve)
ter kot poseben vzgojno – izobraževalni formativni proces (cv: Galeša, 1995)
Individualizacija zahteva torej drugačno koncepcijo šole, ki naj bi predpostavljala:
∗ usmeritev v učenca, v vzgojo in ustvarjalnost;
∗ stran od učenja na pamet;
∗ stran od stereotipnih učnih navad in mehaničnih ur;
∗ več izkušenj in doživetij;
∗ spremembo v ocenjevanju, nagrajevanju in napredovanju;
∗ fleksibilnost;
∗ uspešnost, storilnost;
∗ manj učencev v razredu;
∗ različne pristope, metode in pripomočke;
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razvitost individualiziranih programov;
drugačno vlogo učitelja. (Galeša, 1995)

Individualizacija se uresničuje z individualiziranim vzgojno-izobraževalnim programom.
Načrt je narejen tako, da zahteva aktivacijo in ustvarjalnost učencev in učitelja ter drugim
pedagoških delavcev. Potrebno je najti prave načine in pripomočke za vsakega učenca
posebej, kar je zahtevno delo. Otrok, ki dela na podlagi načrta, je veliko bolj motiviran,
ustvarjalen, saj gre za zadovoljevanje njegovih osebnih potreb. Načrt pomaga pri razvoju
samostojnosti učenca. Omogoča optimalni razvoj vsakega otroka posebej, boljšo
komunikacijo, večjo odgovornost, več direktnega načrtovanja (načrtujejo tisti, ki delajo
neposredno z otrokom), ustreznejše vsebinsko in metodično usmerjanje in vodenje,
racionalizacijo ter večjo vključenost staršev. (Galeša, 1995)
V Sloveniji še ni uspelo, da bi skupina strokovnjakov pripravila model individualiziranega
vzgojno-izobraževalnega programa, prehitela jih je praksa, ki sama išče rešitve in oblikuje
modele. Kljub temu pa obstajajo splošne smernice. Za pripravo kakovostnega
individualiziranega vzgojno-izobraževalnega programa je potrebno otroka in njegovo okolje
dobro poznati, izdelati celovito oceno otrokovega funkcioniranja in razvojnih potreb. Izdelava
zahteva dobro diagnostiko in načrtovanje. Delovna skupina, ki dela z učencem, sodeluje pri
načrtovanju (tudi otrok sam in starši), si razdeli naloge in tako opredeli tudi odgovornost za
doseganje načrtovanjih ciljev. (Opara, 2005)
Individualizirani vzgojno-izobraževalni program vsebuje splošne podatke o učencu in
globalno oceno njegovega delovanja, v kateri naj bi bilo ocenjeno otrokovo okolje in njegovo
telesno, psihično in socialno funkcioniranje najprej z vidika razvitosti, šele nato z vidika
težav. Načrt se naredi praviloma za eno šolsko leto, razdelan je po predmetnih področjih.
Razvidno so razdeljene naloge in obveznosti sodelujočih, opredeljene s časovnimi termini.
Evalvacija poteka običajno na koncu šolskega leta z globalno opisno oceno realizacije
načrtovanega in napredka otroka ter se poda predlog za naslednje šolsko leto. Priporočeno je
spremljati napredek sproti. Člani skupine, ki na šoli pripravljajo individualizirani vzgojnoizobraževalni program, so: razrednik, starši, ravnatelj, defektolog, psiholog, socialni delavec,
pedagog, predmetni učitelj in učenec. Kjer so šole manjše sodeluje praviloma manj članov.
(Galeša, 1995)
Za vse otroke, ki so opredeljeni kot otroci s posebnimi potrebami (torej tudi za otroke z
MPPH), je v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) vrtec,
šola oz. zavod dolžan pripraviti individualizirani program vzgoje in izobraževanja najpozneje
v roku 30 dni po sprejemu otroka. Individualiziran izobraževalni načrt je kakovostno
pripravljen, če upošteva otrokove primanjkljaje, pa tudi sposobnosti, natančno določi oblike
dela z otrokom na posameznih vzgojnih področjih, pri posameznih predmetih oz. predmetnih
področjih, način izvajanja dodatne strokovne pomoči, morebitno prehajanje med programi ter
potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in
časovni razporeditvi pouka. S spremljanjem otrokovega razvoja in napredka omogoča sprotno
prilagajanje individualiziranega programa že med šolskim letom. Individualizirani vzgojnoizobraževalni program je izhodišče dela vseh, ki poučujejo otroka, obenem pa je pa tudi
dragocen vir informacij otrokovim staršem in strokovnim komisijam ob preverjanju
ustreznosti usmeritve. V skladu z ZUOPP za pripravo in spremljanje izvajanja
individualiziranega vzgojno-izobraževlanega programa imenuje ravnatelj vrtca, šole oz.
zavoda strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda in drugi
strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju programa vzgoje in izobraževanja. Pri
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pripravi le-te sodelujejo tudi starši otroka. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami s
pripravo individualiziranega vzgojno-izobraževalnega programa uvaja razvojno procesno
usmerjanje namesto dosedanjega enkratnega razvrščanja in nalaga obveznost preverjanja
ustreznosti usmeritve najmanj vsaka tri leta, obenem pa omogoča tudi aktivnejšo vlogo
staršev in vzgojno-izobraževalnih zavodov v postopku usmerjanja. (Zakon o usmerjanju otrok
s posebnimi potrebami, 2006)
Pojavi se vprašanje ostalih otrok z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti, ki
nimajo »statusa« otrok s posebnimi potrebami. Lahko, da se pri teh otrocih motnja sploh ni
prepoznala ali se je zamenjala npr. z vedenjskimi težavami (bodisi s strani staršev,
učiteljev,…). Lahko je pri teh otrocih motnja pomanjkljive pozornosti izražena v milejši
obliki, da lahko zanje poskrbi šola oz. učitelj z ustreznim prilagajanjem načinov dela in z
dopolnilnim poukom (brez dodatne strokovne pomoči, katera pripada le učencem, ki so
opredeljeni kot otroci s posebnimi potrebami). Za omenjene otroke »ni obvezujoče« narediti
individualiziranega vzgojno-izobraževalnega programa. Učitelji, pedagogi, psihologi ostanejo
sami s svojim znanjem in vprašanjem, kako se spoprijeti z učinkovitimi oblikami pomoči za
optimalni razvoj otroka z MPPH. Pogostokrat so taki otroci s strani učiteljev, staršev in drugih
strokovnih delavcih na šoli dojeti napačno in niso deležni posebne pomoči, razen graje. To
vpliva negativno na otroka. Menimo, da bi bilo potrebno za vse otroke z MPPH, tudi če je leta izražena v milejši obliki, narediti individualizirani vzgojno-izobraževalni izobraževalni
program pri vsakem predmetu ali predmetnem področju posebej, učitelje pa usposobiti za
delo z njimi, ker otroci niso upravičeni do dodatne strokovne pomoči.
V diplomskem delu se bomo bolj podrobno posvetili tudi pomenu individualiziranega
vzgojno-izobraževalnega programa (in s tem prilagajanje pouka) za vsakega otroka z MPPH,
če je ali ni v postopku usmerjanja (še posebno za tiste, ki niso) na primeru izobraževanja pri
predmetu geografije v OŠ. Takšno načrtovanje pedagoškega dela je za otroke z MPPH
pomembna tudi iz tega vidika, ker nikjer ni posebnih specialno didaktičnih navodil (npr. za
predmet geografija) za otroke z MPPH.
V učnih načrtih po posameznih predmetnih področjih in v Navodilih za prilagajanje dela
otrok s posebnimi potrebami so splošna navodila za prilagajanje dela z omenjenimi otroci. S
splošnimi navodili si učitelji ne morajo dosti pomagati. Potrebno je še dodatno strokovno
usposabljanje za delo z učenci z MPPH. (Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami, 2006) Učitelji, tudi učitelji geografije, naj bi imeli pripravljen
individualiziran vzgojno-izobraževalni program za vsakega učenca z MPPH za vsako šolsko
leto posebej. Ker gre tu večinoma za enakovredni izobrazbeni standard, bi morali načrtovati
predvsem prilagajanje pristopov, oblik dela in učnih metod za posameznega učenca z MPPH.
Da bi bil načrt prilagojen otrokovim potrebam in značilnostim, je pomemben vidik
zastopanosti vaj za krepitev spomina in zboljšanje pozornosti, sprostitvenih tehnik ter pomoč
pri organizaciji šolskega dela in postavljanju ciljev. Vsekakor pa moramo pri
individualiziranem vzgojno-izobraževalnem programu izhajati iz otrokovih močnih področjih.
Pri otrocih z MPPH je močno področje bistrost, čeprav je nemalokrat ta prikrita.
V diplomskem delu bomo, na podlagi spoznanj v strokovni literaturi ter na podlagi naše
raziskave, predlagali primere prilagojenih pristopov, učnih metod in oblik dela pri
geografskem izobraževanju učencev z MPPH.
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2.4.

Splošne prilagoditve in oblike pomoči v vzgojno izobraževalnem procesu
za učence z MPPH

Za delo z učenci z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti so običajne metode
manj učinkovite kot pri drugih učencih. Zato je potrebno prilagajati delo z njimi, tako doma
kot v šoli. Učenci z MPPH doživljajo v preveč stresnih situacij, saj je med dejanskimi
sposobnostmi in učno učinkovitostjo običajno velika razlika. (Žerovnik, 2004) Kako naj starši
in učitelji ravnajo za optimalni razvoj učenca?
Učenec z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti potrebuje veliko pozornosti,
potrpežljive, naklonjene, razumevajoče obravnave in ljubezni, pa tudi samopotrditev, da je v
razredu enak med enakimi. Odrasli, ki se na otrokovo hiperaktivno vedenje odzovejo z grajo,
razburjenjem, očitki in kaznijo, s tem običajno dosežejo ravno nasprotni, negativni učinek.
Otrokova hiperaktivnost, hrupnost in neprilagojeno vedenje se okrepijo in poslabšajo stanje.
Kazni, graje v njih ustvarijo frustracijski kompleks, kar prinaša pretiran upor proti avtoriteti
učitelja, pa tudi proti staršem. (Mazi, 2007) Pomemben vpliv na otrokov razvoj ima okolje in
odrasli v njem. Če so starši in učitelji umirjeni, je tudi otrok bolj miren. Če pa vlada nervoza,
naglica, je tudi otrok bolj nemiren.
Nemiren otrok potrebuje tudi v šoli primerno mero razumevanja, opore, varovanja in
podporne prisotnosti odraslega. Obenem potrebuje ustrezno vzgojno ravnanje, posebne oblike
pedagoške pomoči ter svojim značilnostim prilagojene in individualizirane oblike ter metode
učnega dela. Bolj primerno je delo v manjših skupinah ali individualna pomoč pri učenju in
usmerjanje vedenja. Obenem pa je potrebna tudi pomoč učiteljem, saj je učiteljem premalo
poznan pedagoški vidik pri delu z njimi. (Žerovnik, 2004)
Pomembna so predvsem prva leta otrokovega šolanja, ker se oblikuje odnos do šole in učenja,
saj imajo lahko negativne izkušnje trajno posledico. Ponavljajoči se neuspehi so vzrok, da
otrok izgubi voljo do učenja in dobi odpor do šole. Pomembno je, da otrok ne izgubi volje do
učenja, kajti svoje nadarjenosti ne bo mogel koristno uporabiti, tudi če se pri njem simptomi
MPPH omilijo. Pri mnogih otrocih z MPPH v višjih razredih OŠ ni več prvotne ovire za
učenje, otroci pa so kljub temu slabi učenci. Vzrok za šolski neuspeh je tedaj občutek
nesposobnosti, izguba volje do učenja ali odpor do učenja. Zato je izredno pomembno, da
odkrijemo otrokove težave in mu pomagamo. (Simončič, 1985) Otroku lahko pomagajo
predvsem starši in šola, marsikdaj pa je koristna tudi pomoč strokovnjakov - psihologa,
otroškega psihiatra, specialnega pedagoga. Obstaja več vrst intervencij, ki pa jih je potrebno v
vsakem primeru individualizirati in prilagoditi na osnovi natančne diagnostične ocene
vsakega posameznega otroka in njegove družine. (Bricelj, 2005)
V nadaljevanju bomo predstavili različne terapije in zdravila, ki pomagajo učencem z MPPH,
predstavili bomo vlogo staršev in drugih strokovnjakov pri uspešnem soočanju z motnjo.
Posebej bomo izpostavili vlogo šolske svetovalne službe pri tem. Opisali bomo splošne
prilagoditve pri delu z MPPH v razredu, ki temeljijo na splošni didaktiki ter na značilnostih
proučevane motnje. Zato bomo opredelili tudi pojme povezane s splošno didaktiko, ki so
temelj pedagoškega dela v razredu.
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2.4.1. Pomoč staršev in pomoč drugih strokovnjakov
Starši so najpomembnejši člen pri prepoznavanju in učinkovite pomoči otrokom z MPPH.
Vendar so tudi starši pogostokrat nemočni, večinoma zaradi nezadostnega poznavanja motnje
in nepoznavanja učinkovitih prijemov za motnjo. Nekateri starši se lahko počutijo krive za
otrokovo hiperaktivnost. Zdi se jim, da so zatajili v svoji starševski vlogi. Zato si včasih
nočejo priznati, da ima otrok težave. Z resničnostjo se mora sprijazniti cela družina, šele nato
se lahko skupno loti reševanja problema.
Nemirnosti pri otroku ne moremo preprosto zaustaviti. Bolj ko se je trudimo zatreti, bolj
prodira navzven na manj ustrezne načine. Bolj, ko je otroku omogočeno, da lahko izrazi svojo
nemirnost, beganje, razdražljivost …, lažje bo zanj in za njegove bližnje. Idealni »ventili« za
sproščanje napetosti pri otrocih so različne fizične aktivnosti: čim več prostega gibanja, ko se
otrok lahko »zdivja«, kolikor ga je volja, tudi pri vodenih športnih dejavnostih. (Mazi, 2007)
Starši lahko otroku z MPPH pri učenju pomagajo s tem, da ima otrok pri učenju doma stalen
in miren prostor, tako da ga ne bi nihče motil. Kajti vsaka stvar ga lahko zmoti in je zaradi
tega še bolj nezbran. Domačo nalogo naj gre pisat, ko je spočit. Učinkovito je lahko tudi
izogibanje situacijam, kjer mora otrok dalj časa vztrajati v mirovanju oz. pri eni sami,
dejavnosti. (Simončič, 1985)
Staršem bi morali ustrezni strokovnjaki nuditi pomoč pri razjasnitvi narave otrokovih motenj
in težav, svetovati glede vzgojnega ravnanja z otrokom, pomagati ob čustvenih stiskah
staršev, občutjih vzgojne nemoči ali občutjih krivde ob otroku ter posredovati ob
nesporazumih med starši in šolskimi delavci. (Bricelj, 2005) Ti strokovnjaki so lahko
svetovalni delavci na šoli (pedagog, psiholog, socialni pedagog), pomoč specialnega
pedagoga (defektologa), pomoč zunanjih strokovnjakov (Razvojna ambulanta – pedopsihiater,
Posvetovalnica za učence in starše - pedagog, specialni pedagog (defektolog)) ter ravnatelj in
razrednik, seveda pa tudi učitelj, ki uči učenca.
Staršem je lahko v pomoč tudi različna strokovna literatura. Koristne informacije o otrocih s
posebnimi potrebami, podatke o zakonskih ureditvah ter informacije o pomembnih
institucijah, na katere se lahko starši obrnejo, so v Informacijskem paketu za starše otrok s
posebnimi potrebami (Radinovič Hajdič, 2007). Pomembna je predvsem iz tega vidika, ker so
starši (in pa tudi učiteljI) premalo seznanjeni s pravicami otrok s posebnimi potrebami v
vzgojno izobraževalnem procesu (npr. možnost usmeritve v postopek OPP, upravičenost do
strokovne pomoči – 5 ur na teden). Otroku je lahko v veliko pomoč specialni pedagog, ki
nastopi v vlogi asistenta in je navzoč ves čas pouka. Če to ni možno, naj bi otrok vsaj pol ure
na dan prejemal individualno pomoč. Pomembno je, da se vsi, ki sodelujejo z otrokom (starši,
učitelj, pedagog, specialni pedagog), strogo držijo pravil, ki so si jih zastavili.
Brez sodelovanja staršev v vzgojno izobraževalnem procesu, so lahko vsa prizadevanja
učitelja zaman. Za optimalen razvoj otroka z MPPH je nujno povezovanje pedagoških
delavcev in staršev, redna izmenjava izkušenj, opažanj ter iskanje ustreznih rešitev.
2.4.2. Pomoč šolskega pedagoga
V tem delu se bomo osredotočili na oblike pomoči šolskega svetovalnega delavca učencem z
MPPH, zato bomo pred tem predstavili pomembna izhodišča za kakovostno svetovalno delo
oz. pomoč omenjenim učencem.
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Naloga svetovalne službe je pomoč in svetovanje otrokom, mladini in njihovim staršem.
Usmerjeno je v otroka, njegovo socializacijo, osebnostni razvoj, šolsko delo in v poklicno
orientacijo. Svetovalno delo usposablja človeka za to, da razume sebe, se zaveda svojih
interesov in zmožnosti ter okoliščin, v katerih se nahaja. Svetovalni delavec nakazuje možne
odgovore na vprašanja in dileme. Učenec potem izbira in se odloča za najustreznejšo rešitev.
Temelji na nedirektivnem svetovanju. (Resman, 1999) Delo in naloge šolskega pedagoga so
opredeljene v smernicah šolskega svetovalnega dela.
A. Programske smernice – Svetovalno delo v osnovni šoli
V Programskih smernicah – svetovalno delo v OŠ so opisani temeljni cilji šolske svetovalne
službe, načela, temeljne funkcije in dejavnosti svetovalnega dela. Le-ti usmerjajo delo
svetovalnega delavca za pomoč učencem z MPPH.
»Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca oz. šole je tudi temeljni cilj svetovalne službe v
vrtcu ali šoli, ki je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo,
veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Svetovalna služba
pomaga udeležencem (otrokom, učencem, vajencem, dijakom, vzgojiteljicam in učiteljem,
staršem, vodstvu vzgojno-izobraževalne ustanove) z namenom, da bi bil temelji cilj uresničen.
(Programske smernice šolske svetovalne službe 1999, str. 5)«
Načela, ki usmerjajo delo svetovalne službe, so:
∗ načelo strokovnosti oz. strokovnega spopolnjevanja;
∗ načelo strokovne avtonomnosti;
∗ načelo interdiscipliniranosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja;
∗ načelo aktualnosti ;
∗ načelo razvojne usmerjenosti;
∗ načelo fleksibilnega ravnotežja med osnovnimi vrstami dejavnosti svetovalne
službe;
∗ načelo celostnega pristopa;
∗ načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu;
∗ načelo evalvacije lastnega dela. (Programske smernice šolske svetovalne službe,
1999)
Svetovalni delavec mora načela upoštevati tudi pri delu z učencem z MPPH, poseben
poudarek pa je potrebno dati načelu strokovnosti, interdisciplinarnosti, razvojne usmerjenosti
ter načelu evalvacije.
Temeljne funkcije svetovalne službe: svetovanje, posvetovanje in koordinacija. Preko
svetovalnega odnosa se svetovalec vključuje v procese pomoči, dogovarjanja, sodelovanja,
povezovanje in pobude. Osnovne dejavnosti svetovalne službe pa pa: dejavnosti pomoči,
razvojne in preventivne dejavnosti, dejavnosti načrtovanja in evalvacije. (Programske
smernice šolske svetovalne službe, 1999)
B. Svetovalec in njegove kompetence
Zaradi kompleksnih in zahtevnih nalog dela učenci z MPPH, predstavljene v prejšnjem
poglavju, bomo na tem mestu izpostavili tudi kompetence svetovalca.
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Za učinkovito izvedbo svetovalnega razgovora mora svetovalec razviti določene spretnosti
vodenja pogovora. Te spretnosti so:
∗ aktivno poslušanje – pomeni opazovanje obnašanja obravnavanega učenca (način
pripovedovanja, prisluhniti je potrebno tudi tišini, ne le besedam), upoštevanje
konteksta pripovedovanja, pomeni prisluhniti svoji intuiciji, znati poslušati, kako
stranka sliši,..;
∗ razumevanje – pomeni pokazati razumevanje s parafraziranjem, obnovo,
dodatnim vprašanji (vendar ne sme biti preveč vprašanj), empatija…
∗ interpretacija. (Ali, 1996)
Aktivno poslušanje in razumevanje vplivata na kakovost interpretacije. Nobena od naštetih
veščin ne more stati sama. Aktivno poslušanje je veščina, ki je temelj piramide, sledi ji
razumevanje, na vrhu piramide je interpretacija. Višje, ko gremo po piramidi, večji je nivo
vpliva svetovalca na stranko, ker je vedno večje zaupanje. Veščine interpretacije gradimo
predvsem na empatiji in vzpostavljanju zaupanja. (Ali, 1996)
Obstajajo tudi druge hierarhije spretnosti svetovalca. Spretnosti, ki so zajete v Pečjakovi
(Pečjak, 2004) piramidi bi lahko strnili v tri glavna področja spretnosti: usmerjanja
pozornosti na svetovanca (govorica telesa, očesni stik, ton in hitrost govora), poslušanja, in
spretnosti vplivanja ter premagovanja nesoglasij.
V kolikšni meri bodo učenci upoštevali predlagane rešitve, je odvisno tudi od svetovalčevega
upoštevanja osnovnih etičnih načel: delati v dobro svetovanca, prostovoljno vstopanje v
svetovalni odnos, zaupanje in zaupnost. (Resman, 1999)
Pomemben vidik pri delu z učenci z MPPH je motiviranje učencev za delo. Motivacija
ohranja pozornost in omogoča aktivnost učencev.
Za krepitev motivacije so pomembni:
∗ usposobljen učitelj (svetovalec), ki zna pri udeležencih vzbuditi zanimanje in
voditi do potrebnega znanja;
∗ uporaba pozitivnih motivacijskih sredstev (pohvale, priznanja, spodbude,
pogovori,…)
∗ stalen sistem povratne informacije (s tem se podkrepi uspeh udeležencev ter
upoštevanja dejstva, da so med udeleženci posamezniki, ki lažje ali težje
premagujejo težave.
Kritične faze in ključne spremenljivke, ki določajo motivacijsko moč svetovalca so:
1. faza: vzpostaviti motivacijsko moč (spodbujati svetovanca k samorazkrivanju, dajati
pozitivno povratno informacijo)
2. faza: uporabiti motivacijsko moč (skupaj s svetovancem soblikovati jasne, neposredne
izjave, ki naj bi jih svetovanec izpeljal; pridobivati zagotovila svetovanca, da se bo držal
dogovora; opozarjati na norme, ki jih mora svetovanec upoštevati v odnosu do drugih; dajati
selektivno povratno informacijo; uporabiti komunikacijske postopke, ki poudarjajo pomen
osebne odgovornosti svetovanca)
3. faza: ohraniti motivacijsko moč po srečanju in pospeševati internalizacijo (opogumiti
svetovanca; povečati samozaupanje svetovanca, da bo lahko rešil problem tudi brez pomoči
svetovalca). (Pečjak, 2004)
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Za vzpodbujanje in ohranjanje motivacije je pomembna jasnost navodil, doslednost – držanje
dogovorov ter spodbujanje. Spretnosti svetovalca so povezane tudi s komunikacijskimi
spretnostmi. Ovire, ki preprečujejo uspešno komunikacijo so: pasivnost, dominacija
svetovalca, samoodkrivanje strokovnjaka svetovalca, pretirano spraševanje, distanciranost,
prepoved izražanja čustev z jokom, pretirana ljubeznivost, pretirano pritrjevanje, uporaba
profesionalnega žargona, uporaba grobih besed, poniževanje, moraliziranje….(Kristanič,
1995)
Svetovalec v svetovalnem procesu ni le strokovnjak, ampak tudi osebnost z vsemi svojimi
značilnostmi, potrebami in obrambami. Poleg teoretičnega znanja in poznavanja tehnik in
metod mora biti življenjski in tako tudi reagirati. Svetovalec je tisti, ki začenja interaktivni
proces, ga olajšuje in vzdržuje ter oblikuje svetovalni odnos. Pogoj zato je, da se s
svetovancem sporazumeva spontano, s čustveno toplino, strpnostjo, spoštovanjem in
iskrenostjo. (Kristanič, 1995) Opisane kompetence svetovalca veljajo tudi za učitelja (in
drugo dodatno strokovno pomoč), ki dela z učencem z MPPH, posebno pri individualnem
delu.
Svetovalec(prav tako učitelj) lahko na svetovanca vpliva le toliko, kolikor ga svetovanec
postavi na mesto svojega ideala jaza oz. toliko kolikor ga le-ta sprejema. Pri tem se pojavi
pozitivni transfer ali prenos. (Šebart, 1991) Spretnosti svetovalca, ki smo jih opisali, lahko
pomagajo le pri vzpostavitvi pozitivnega transfera, ni pa nujno da ga zagotavljajo. Pomemben
je tudi občutek varnosti, zaščitenosti in trdnost, ki je podlaga celostnemu svetovalnemu
odnosu, pri katerem pride do transfera. Pri učencih z MPPH pa je vse to še toliko bolj
pomembno.
C. Oblike pomoči pedagoga učencem z MPPH
Področja oz. oblike pomoči učencem z MPPH, ki jih bomo opisali, izhajajo iz nalog
svetovalnega delavca opredeljenih v programskih smernicah šolske svetovalne službe. Šolska
svetovalna službe omogoča in nudi pomoč vsakemu učencu glede na njegove individualne
značilnosti oz. potrebe.
Pedagog pomaga/svetuje učencem z MPPH na posredne in neposredne načine. Pri
neposrednem načinu mislimo na individualne oblike pomoči učencu z MPPH. Učencu
pomaga pri odpravljanju njegovih težav z pozornostjo, impulzivnostjo, hiperaktivnostjo.
Seznanja s sprostitvenimi tehnikami, gibalnimi vajahmi, vajami za vadbo spomina in
zbranosti. Zapišeta lahko npr. pogodbo lepega vedenja,... Pedagog pomaga učencu tudi pri
odpravljanju učnih težav pri posameznem predmetu, predvsem z vidika tehnik učenja.
Pogovori so lahko individualni, zaželeno pa je, da so na teh pogovorih prisotni tudi starši ali
učitelj, če gre za pomoč pri posameznem predmetu. Neposredne oblike pomoči učenci z
MPPH s strani šolskega pedagoga pa so: sodelovanje ali vodenje pri pripravi in spremljanju
individualiziranega vzgojno-izobraževalnega programa za učenca z MPPH (delo v timu),
sprotni pogovori o težavah in napredku učenca z učitelji posameznih predmetov, zu
razrednikom in s starši. O vsem tem pa seznanja tudi vodstvo šole – ravnatelja. Koordinira in
povezuje se z dodatno strokovno pomočjo, po potrebi z zunanjimi sodelavci (Razvojno
ambulanto – pedopsihiatri, Posvetovalnico za učence in starše, specialnimi pedagogi –
defektologi, z Zavodom za šolstvo glede postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in
glede spremljanja individuaiziranega vzgojno-izobraževalnega programa).
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Jaksetičeva (Jaksetič, 2002) v diplomskem delu med drugim razišče oblike pomoči učencem z
MPPH s strani šolske svetovalne službe. V vzorcu zajame 12 svetovalnih delavcev, različnih
profilov (pedagog, psiholog, socialni delavec, socialni pedagog, defektolog, mobilni specilani
pedagog). Tretjina vzorca predstavljajo pedagogi. Rezultati raziskave pokažejo, da je večina
svetovalnih delavcev seznanjena z MPPH. Oblike pomoči učencem z MPPH, ki jih je
raziskala, je razdelila na 5 glavnih področij. Šolske svetovalne službe so odgovarjale zelo
različno.
Prvo področje nalog šolske svetovalne službe so splošne naloge, ki so identifikacija,
obravnava, koordinacija dela, strokovno vodenja, iskanje novih pristopov.
Drugo področje je pomoč, ki je usmerjena na učence z MPPH. Ta predstavlja svetovalno
terapevtsko delo z otroki z MPPH v obliki individualnih pogovorov pogovorov, razgovorov,
učne pomoči za te otroke, v obliki vaj pozornosti in koncentracije, učenja ustreznejših
strategij vedenja. Otrokom z MPPH nudijo možnost, da zapustijo pouk in delo nadaljujejo v
kabinetu šolske svetovalne službe. Nudijo tudi pomoč defektologa, pomoči prostovoljca, ki je
lahko asistent pri pouku. Za vsakega otroka naredijo načrt pomoči.
Tretje področje je sodelovanje s starši predvsem z vidika svetovanja staršem v obliki
razgovora s starši.
Četrto področje je sodelovanje z zunanjimi institucijami (predvsem s svetovalnim centrom,
zdravstvenim domom). Oblike pomoči zunanjih institucij so različne: pomoč pri
diagnosticiranju (izdajanje mnenj v skladu z njihovimi pooblastili, naročanje v obravnavo,..),
timsko reševanje težav (sodelovanje in soodločanje pri ukrepih, pomoči, načinu dela, ...),
svetovanje staršem, otrokom, učiteljem, učna pomoč (dodatna učna pomoč), izobraževanje
(seminarji za učitelje, učenje novih metod in tehnik), medikamentozna terapija.
Zadnje področje oblik pomoči svetovalnih služb pa je pomoč učiteljem pri izbiri strategij,
učnih metod, oblik dela, pomoč v razredu, svetovanje in razgovori z učitelji, osveščanje
učiteljev o MPPH.
V raziskavi je Jaksetičeva (Jaksetič, 2002) ugotovila, da učitelji pogosto poiščejo pomoč pri
šolski svetovalni službi. Ugotovila pa je tudi, da si tako učitelji kot šolske svetovalne službe
večinoma želijo dodatno izobraževati o MPPH.
Na tem mestu bi izpostavili predvsem pomen timskega sodelovanja pri obravnavanju učenca z
MPPH ter veliko vlogo pedagoga tem. Posebej pa bi izpostavili vlogo pedagoga pri izdelavi
(vodenju, spremljanju, poročanju Zavodu za šolstvo o napredku otroka) individualiziranega
vzgojno-izobraževalnega programa. V diplomskem delu bomo pri izdelavi primera
individualiziranega vzgojno-izobraževalnega programa za geografijo za določenega učenca z
MPPH, upoštevali tudi delo šolskega pedagoga, ki obravnava učenca in oblike pomoči
vključili v omenjeni individualiziran vzgojno-izobraževalni program.
2.4.3. Zdravilo in terapije
MPPH pri vseh otrocih ni enako močno izražena. Vsakega otroka je potrebno obravnavati
individualizirano - raziskati čustveno, zdravstveno, vedenjsko stanje in podati oceno.
Strokovnjaki odločijo, kakšne oblike pomoči mu bodo nudili. Za tiste otroke, pri katerih je
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MPPH močneje izražena, poznamo tudi zdravstvene in psihiatrične pomoči, ki jih bomo
opisali v nadaljevanju.
V Sloveniji je pri izrazitih motnjah v uporabi zdravilo Ritalin, ki je dovoljen za zdravljenje
MPPH pri otrocih. Za Ritalin veljajo ostre omejitve pri predpisovanju (recept v dvojniku,
možnost nabave le v določenih lekarnah, predpisujejo ga lahko le poimensko določeni
pedopsihiatri, zdravilo ni registrirano v registru zdravil, pač pa ima status zdravila, s katerim
je dovoljen promet v Sloveniji). (Biederman, 1998)
Pri mnogih otrocih uporaba zdravila izboljšuje pozornost, miselne procese, odzivanje,
socialne interakcije, počutje, vedenje, zlasti pa se zmanjša nemirnost. Posledično lahko pri
otroku sledimo izboljšanje učnega uspeha, manj je konfliktov z vrstniki, učitelji in starši.
Izboljša pa se tudi učna motivacija in samopodobe. Zdravilo je učinkovito pri večini otrok z
MPPH, vendar ne pri vseh enako - učinki niso vnaprej predvidljivi. (Bricelj, 2005) Kljub
pozitivnim učinkom, se lahko pojavijo tudi negativni stranski učinki, kot so glavobol,
nespečnost, pomanjkanje teka, bolečine in razdražljivost v trebuhu. (Jaksetič, 2005) Ti tudi
negativno vplivajo na otrokov miselni proces.
Jaksetičeva v svojem diplomskem delu ugotavlja odnos učiteljev razrednega pouka do
psihostimulativnih sredstev za pomoč otrokom z MPPH. Rezultati raziskave so pokazali, da le
20 % učiteljev odobrava ta sredstva, prav toliko jih sredstva ne odobrava, največ učiteljev pa
pove, da je to odvisno od primera. (Jaksetič, 2005)
Ostajajo različne terapije, ki pomagajo otrokom z močno izraženo MPPH. Opisali bomo
ekološko razvojni model kognitivne vedenjske terapije ter psihomotorično terapijo.
A. Ekološko razvojni model kognitivno vedenjske terapije
Namen te terapije je odpravljanje težav pri kognitivnih procesih (težave z vzdrževanjem
pozornosti, impulzivnost pri odločanju, težave pri prepoznavanju problemov, predvidevanju
posledic, iskanju alternativnih ciljev in ocenjevanje učinkovitosti pri reševanju problemov) in
vedenju (nezanimanje za naloge, agresivnost, težave pri socialnih odnosih, kljubovanje).
Terapija se začne z diagnostično oceno motenj. Nato se načrtuje, kateri simptomi bodo pri
otroku in drugih vpletenih predmet obravnave. Sledi načrtovanje obravnave. V nadaljevanju
pripravijo vse vpletene na zdravljenje (otroka, družino, šolo,…). (Braswell, Bloomquist ,
1991)
Bistvo simptomatske ocene je torej v opisovanju izbranih težav, motenj, lastnosti ali funkcij
otroka. Pri ocenjevanju simptomov so najpogosteje uporabljene naslednje metode: študij
otrokove dokumentacije, sistematično in nesistematično opazovanje otroka in njegovega
okolja v raznih življenjskih situacijah, razgovor s starši (otroka ocenjujejo tudi starši, ki ga
največkrat tudi najbolje poznajo), razgovor s pedagoškimi delavci, timsko ocenjevanje,
skupinsko ali individualno delo z otrokom. (Galeša, 1995)
V drugi fazi se začne bolj konkretna terapija, in sicer trening kognitivnih in vedenjskih
spretnosti, ki so usmerjene na otroka, starše in družino. Predvidene so naslednje vaje: trening
samokontrole, prepoznavanje problemov, iskanje rešitev, razmišljanje o posledicah,
predvidevanje ovir, izvajanje specifičnega vedenja, reševanje problemov z odločanjem,
uravnavanje jeze, trening socialnih spretnosti, sprostitvene tehnike. Priporočena je skupinska
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terapija, ker je učinkovitost terapije večja. Pri tem naj bi sodelovala tudi šola, predvsem z
vidika seznanjenosti z značilnostmi motnje in terapije. Terapijo sprotno evalvirajo glede na
dosežene cilje. (Braswell, Bloomquist, 1991)
Seveda bi bilo dobro, da bi učitelji vnašali vaje za trening kognitivnih in vedenjskih spretnosti
tudi v učne metode in oblike dela pri delu z učenci z MPPH kar bomo tudi opisali na primeru
geografskega izobraževanja učencev z MPPH.
B. Psihomotorična terapija
Otroci z MPPH kljub nenehnemu gibanju niso spretni in vzdržljivi. So dezorganizirani in niso
usmerjeni k cilju. Gibljejo se nenačrtno, impulzivno, naglo. Pri vsem tem porabijo veliko
energije.
Psihomotorična terapija poteka v 6 fazah:
∗ V prvi - pripravljalni fazi se skuša spodbuditi delovanje možganov, ki poveča
centralno živčno aktivnost – s tem pa se povečata budnost in pozornost. Vaje so
povezane z ravnotežjem (npr. vrtenje v krogu z raznimi pripomočki: žoge,
vrtiljak,… ali s hitrimi reakcijami: npr. hitre vožnje). (cv: Jaksetič, 2002) S temi
vajami omogočimo otroku, da se sprosti, obenem pa se nauči tudi nadzorovati
svoje gibe.
∗ V drugi fazi se vaje iz prve faze poglobijo – razvijanje zavornih sil in usmerjanje
gibanja. Izboljšuje se očesno – telesna koordinacija. (cv: Jaksetič, 2002)
∗ V tretji fazi otroci izboljšujejo koncentracijo z zaprtimi očmi. (cv: Jaksetič, 2002)
S tem se osredotočijo tudi na slušne in taktilne dražljaje. V prostoru so ovire, ki si
jih otrok najprej ogleda, potem pa jih skuša z zaprtimi očmi premagovati. To so
vaje za izboljševanje oz. vzdrževanje koncentracije in pozornosti. Otroci postajajo
bolj mirni in pozorni.
∗ V četrti fazi se uri vidna pozornost, ki jo je smiselno začeti uriti šele po doseženi
umiritvi in opaznem povečanju slušnega razpona pozornosti. To je proces, ki traja
več mesecev.
∗ V peti fazi se uči premagovanje impulzivnosti.
∗ V zadnji, šesti fazi, pa uporabijo razne športne dejavnosti kot sredstvo
samodiscipliniranja. (cv: Jaksetič, 2002)
Del teh vaj pri omenjenih terapijah se da prenesti tudi v vzgojno izobraževalni proces ter jih
uporabiti pri pouku pri vseh predmetov, tudi pri pouku geografije.
2.4.4. Opredelitev pomembnih pojmov splošne didaktike – izhodišča za prilagajanje
pedagoškega dela učencem z MPPH
V diplomskem delu bomo posvetili veliko pozornost predvsem oblikam dela in učnim
metodam za otroke z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnostjo pri pouku
geografije, zato bomo na tem mestu izpostavili nekaj izhodišč pedagoškega dela – splošne
didaktike in opredelili pomembne didaktične pojme, predvsem z vidika delitve oblik dela in
učnih metod pri pouku.
Veda o izobraževanju in pouku je didaktika. »Didaktika analizira proces izobraževanja
nasploh, ne pa samo izobraževanje prek pouka, vsestransko analizira učni proces, poučevanje
in učenje, vsebino, vire in postopke, komunikacijo in interakcijo ter načela in pravila vzgojno37

izobraževalnega dela. Proučuje tudi oblike in metode učnega dela, organizacijo učnega
procesa, razmerje med učencem, učno snovjo in učiteljem, načrtovanje in vrednotenje učnega
dela, izobraževalno tehnologijo,…(Tomič, 1997, str. 10)«
Pouk je pedagoško osmišljen, sistematično in namerno organiziran proces, katerega cilj je
vzgoja in izobraževanje posameznika. Pod vplivom pouka doživi posameznik spremembe, ki
so povezane z znanjem, sposobnostmi in osebnostnimi lastnostmi. Sodobna didaktična
prizadevanja skušajo pri pouku zmanjšati delež poučevanja, to je aktivnost učitelja, in
povečati delež učenja oz. aktivnosti učenca. Nova spoznanja pri učenju kažejo, da prevelika
direktivnost poučevanja neugodno vpliva na razvoj intelektualne in moralne samostojnosti,
izvirnosti, pozitivne slike o sebi in samoaktualizacije posameznikovih osebnih potencialov.
Za posameznika je koristno, da je pri pouku več odkrivanja in manj posnemanja in
reprodukcije. Znanje, ki ga s takim načinom pridobimo je na višji ravni, in sicer operativno,
kreativno in ustvarjalno zanje (najvišja stopnja kakovosti znanja), in ne več spominsko,
prepoznavno ali reproduktivno znanje (nižja raven znanja). Če prevlada poučevanje nad
učenjem, ostanemo na nižjih ravneh znanja, s tem pa so zanemarjene tudi funkcionalne in
vzgojne naloge pouka. Na pouk in posredno na kakovost pridobljenega znanja vpliva tako
učitelj, učenec kot učna vsebina (to so dejavniki pouka). (Tomič, 1997)
Naloge pouka so poleg pridobivanja znanja (materialne naloge) tudi razvijanje raznovrstnih
sposobnosti (funkcionalne naloge) ter razvoj osebnosti (vzgojne naloge). Na realizacijo nalog
pouka pa vpliva tudi sama komunikacija (verbalna in neverbalna) med učencem in učiteljem.
Pomembna je dvosmerna komunikacija, s tem se vzpostavi komunikacija med učencem in
učiteljem. Dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost komunikacije je več: okolje, vedenje in
strategije, vrednote in prepričanja. (Tomič, 1997)
Tudi učila so pri pouku pomembna za uresničevanje nalog pouka oz. ciljev pouka, saj
nadomeščajo objektivno stvarnost. Poznamo raznovrstne pripomočke: vizualni, avditivni,
tekstni, tehnični,… Pomembno je, da so pripomočki čim bolj raznovrstno zastopani pri pouku,
da se lahko čim bolj približamo objektivni stvarnosti. (Tomič, 1997)
Pouk ima dve strani: spoznavno in psihološko, obe pa sta enako pomembni. O spoznavni
strani pouka lahko govorimo, ker je pouk proces spoznavanja, saj pri pouku učenci
pridobivajo nova znanstvena spoznanja, novo znanje (kognitivni proces). Človek svet dojema
s čutili, ki vzburjenje prenašajo po živčnih poteh v možganske centre. V možganskih centrih
se sprejete informacije predelujejo in včlenijo v mrežo že obstoječih izkušenj (to je skupek
spoznanj). Izkustvo je zunanji spoznavni potek (tehnično preverljiv). Doživljanje pa je
notranje, duhovno, celostno dojemanje (miselni, čustveni, domišljijski, hotenjski dejavniki
doživljanja). Odraža pa se v človekovem vedenju. V kognitivnem procesu pri pouku izvajajo
predvsem tri etape spoznavnega procesa: opazovanje, mišljenje in preverjanje spoznavnih
rezultatov v praksi. (Tomič, 1997) Torej brez čutnih oz. senzornih kanalov, po katerih pridejo
informacije, ne more priti do mišljenja oz. predelave teh informacij. V diplomskem delu se
bomo posvetili med drugim tudi senzornim potem sprejemanja informacij, ki so pri učencih z
motnjo MPPH najbolj pogoste in glede na to opredelili zaznavni tipe (vidni, kinestetični ali
slušni). Na podlagi teh informacij lažje svetujemo, na kakšne načine oz. s pomočjo katerih
učnih metod in oblik dela doseči optimalne pogoje za učenje otrok z motnjo pomanjkljive
pozornosti in hiperaktivnost. Psihološko stran pouka najbolj označuje vzdušje v razredu kot
socialni skupnosti. Raziskave kažejo, da je učenje uspešno, če poleg intelektualnega
doživljanja, spremlja učenje tudi čustveno doživljanje. S tem se uravnava odnos učencev do
pouka in pogojuje stopnjo njihove aktivnosti. Prav od čustvenega vidika je odvisno, ali bo
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pouk učence privlačil ali odbijal, ali bo delo zanje zanimivo ali nezanimivo, prijetno ali
neprijetno,… (Tomič, 1997)
Pri pouku lahko ta vidik upoštevamo npr. s tem, da učence spodbudimo, da pripovedujejo
svojo zgodbo, da opisujejo svoje izkušnje (npr. pri geografiji učenci opisujejo kraje, ki so jih
obiskali,..). Učenci si bodo lažje zapomnili stvari, ki vplivajo na njihova čustva (npr.
posledice naravnih nesreč,...). Pomembno je ustvariti okolje, v katerem se bodo učenci
počutili prijetno. To lahko storimo s primerno komunikacijo, z različnimi tehnikami, pristopi,
ki povečujejo aktivnost učencev. Predvsem učenci z MPPH naj bodo deležni tako pozornosti
učitelja kot drugih sovrstnikov, saj so učenci z MPPH velikokrat zaradi svojega obnašanja
nepriljubljeni. Zaradi manj pogostih in plitvih socialnih stikov z vrstniki, je njihova
samopodoba nižja. Čustveno doživljanje se prenaša tudi na njihovo delovno učinkovitost, ki
je ponavadi nižja. Pomembno je, da učitelj da poudarek tudi temu vidiku.
A. Oblike dela
Oblika dela je učni sistem, ki izhaja iz medsebojnega razmerja temeljnih dejavnikov pouka, ki
so učenci, učitelj, učna vsebina. Učne oblike se lahko delijo glede na položaj učencev v
vzgojno izobraževalnem delu, glede na odnos med učiteljem in učencem ter glede na način
posredovanja vsebin. Glede na položaj učencev v vzgojno izobraževalnem delu poznamo
direktno, samostojno in programirano obliko dela. Glede na odnos med učencem in učiteljem
delimo oblike dela na neposredno in samostojno. Glede na način posredovanja vsebin pa na
frontalno, skupinsko, individualno ter delo v dvojicah. (Tomič, 1997)
Za učence z MPPH je, v skladu z njihovimi potrebami in značilnostmi, najbolj primerna
individualna oblika dela ali oblika dela v dvojicah in manjših skupinah. Nobena od teh oblik
dela pa ne sme trajati dalj časa, ker učenec z MPPH ne more dolgo vzdrževati pozornosti.
Frontalna oblika dela je najmanj primerna, še posebno če je dolgotrajna. Za učenca z MPPH,
je dobro, da je potek pouka razgiban, zato je naj učitelji uporabljajo več oblik dela v eni učni
uri.
B. Učne metode
Učne metode so znanstveno in praktično preverjeni načini komunikacije med učiteljem in
učenci na vseh stopnjah učnega procesa (pripravljanje, obravnavanje ali obdelovanje nove
učne snovi, ponavljanje in preverjanje znanja, sposobnosti in spretnosti). Nanašajo se tako na
delo učitelja (poučevanje) kot na delo učencev (učenje). Izbira učnih metod je odvisna od
učne vsebine in njene logične sestave, od tipa učne ure, od posamezne etape v učnem procesu
in od delnih ciljev učne enote, od gmotno – tehnične podlage ter od časa, ki je na voljo. Pri
izbiri metod je potrebno upoštevati število učencev v razredu, razvojno stopnjo učencev,
razvitost različnih sposobnosti in spretnosti učencev v oddelku.(Tomič, 1997) Na izbiro
metod pa vpliva tudi učiteljeva osebnost sama. Pri otrocih z MPPH naj bo dobro proučen ta
vidik.
Učne metode lahko klasificiramo glede na vir (Tomič, 1997):
∗ Verbalno – tekstualne učne metode
Ena od teh učnih metod je metoda ustne razlage. Nevarnost je, da je lahko posredovana učna
vsebina abstraktna in zato za učence nerazumljiva. Pri tej metodi so učenci ponavadi pasivni.
Težko je držati miselno aktivnost učencev, še posebno pri dolgi razlagi. Ta metoda ne
omogoča neposredno ali posredno demonstriracijo ustreznih predmetov ali procesov.
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Pozitivna stran pa je, da je metoda časovno ekonomična, pregledna je tudi obravnava snovi.
Pri metodi pogovora oziroma razgovora poteka med učencem in učiteljem ali med učenci
samimi dialog. Učitelj lahko usmerja učenčevo aktivnost in miselni proces. Poznamo različne
oblike te metode (pogovor lahko poteka frontalno, v krogu, v dvojicah..). V skupino verbalno
tekstualnih učnih metod spada tudi metoda dela s tekstom. Izbira tekstov je velika. Obstajajo
tudi različni pristopi k tekstom, lahko jo kombiniramo tudi s katero drugo metodo dela, lahko
jo uporabimo v večih oblikah dela. Dobro je, da učenci pri tej metodi razvijajo samostojnost
ter poglabljajo in širijo svoje znanje, naučijo pa se tudi sistematizirati svoje zanje (ločiti
bistvene stvari od nebistvenih).
∗ Ilustrativno – demonstracijske metode
Učenci se pri pouku učijo tako, da opazujejo predmete in pojave, učitelj pa demonstrira
določene predmete, procese in dejavnosti. Demonstriramo le tiste objekte in procese, o katerih
učenci nimajo čutnih izkušenj ali pa so le-te nepopolne in nezanesljive.
∗ Laboratorijsko – eksperimentalne metode
Te metode omogočajo intenzivno miselno, čustveno in ustvarjalno izvedbo dejavnosti
učencev. Sodijo med metode izkustvenega učenja.
∗ Metode izkustvenega učenja
Pri izkustvenem učenju (utemeljitelj je Kolb) se znanje ustvarja preko transformacij izkušenj.
Pri učenju se neposredna izkušnja povezuje z opazovanjem (percepcijo), spoznavanjem
(kognicijo) in ravnanjem (akcijo) v neločljivo celoto. Poteka po določenih fazah: načrtovanje,
uvodna faza, faza aktivnosti, faza analize, faza povzetka in transfera in faza evalvacije. Proces
je cikličen. Tradicionalne učne metode, kot so predavanja, demonstracija, delo s tekstom,
zajemajo le del kroga izkustvenega učenja. Običajno le-te poudarjajo pridobivanje
sistematičnega abstraktnega znanja kot najvišji cilj, medtem ko so celovito doživljanje in
osebne izkušnje učencev le sredstvo za dosega tega cilja. Metode izkustvenega učenja pa
izzivajo, upoštevajo in utrjujejo posameznikove izkušnje, tako čutne kot čustvene, kot
bistveno sestavino učenja. Med osrednje metode izkustvenega učenja štejemo: simulacije, igre
vlog, socialne igre, strukturirane naloge, skupinsko interakcijo in telesno gibanje ter
sproščanje. Med podporne metode pa spadajo: opazovanje procesa, čas za razmislek,
fantaziranje in vizualizacija, terenske izkušnje, ekskurzije, metoda primerov, metoda
projektov in uporaba avdiovizualnih sredstev. (Marentič Požarnik, 2000)
2.4.5. Pedagoško udejstvovanje učitelja pri delu z učenci z MPPH
Učitelj je tisti, ki učne cilje, vsebino, učno tehnologijo usklajuje in prilagaja učencem ter o
učnem procesu neposredno odloča in zanj odgovarja. Učni cilji so učitelju v glavnem dani od
zunaj, toda kako jih bo učno povezoval, prilagajaj razredu in posamezniku je odvisno od
njega samega. Enako velja za učno vsebino, ki je spet v glavnem opredeljena v učnih načrtih,
vendar resnično zaživi šele v učiteljevi izbiri, interpretaciji in prilagajanju. Učitelj preko
obravnave snovi neposredno vpliva tudi na osebnostno oblikovanje učencev. V izobraževalne
in vzgojne namene je treba smiselno vključevati tudi primerne učne medije in metode, a je
spet od učitelja odvisno, koliko bo upošteval dejstvo, da v sodobni šoli ni več edini učni vir in
posrednik. (Strmčnik, 2001)
V tem poglavju se bomo posvetili predvsem delu učitelja v razredu z učenci z MPPH,
splošnim napotkom za delo z učenci, izpostavili pa bomo tudi pomen izobraževanja učiteljev
o MPPH kot temelj kakovostnega dela z učenci z MPPH. Na podlagi splošnih napotkov
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strokovnjakov za delo z učenci z MPPH, ki smo jih že in jih še bomo opisali v nadaljevanju,
bomo podrobneje raziskali tudi področje geografskega izobraževanja učencev z MPPH.
Kot smo že prej omenili je za delo z učenci z MPPH potrebna velika mera potrpežljivosti in
tudi iznajdljivosti s strani učitelja, da njegovi pedagoški prijemi ne vodijo stran od želenih
učinkov.
A. Napotki učitelju za delo v skupini/razredu:
∗ stalna bližina učitelja;
∗ vsakokratna vzpostavitev očesnega stika z otrokom, ko mu posredujemo
pomembna sporočila;
∗ otroka pokličemo po imenu, preden mu zastavimo vprašanje;
∗ informacije otroku naj bodo kratke, enoznačne in razumljive;
∗ preverjanje razumevanja navodila oziroma sporočila;
∗ prilagajanje obsega učnih nalog (posamezno nalogo razdelimo na več delov);
∗ posredovanje informacij po večih senzornih poteh (npr. po vidni in slušni poti);
∗ učenje strategij pomnjenja (npr. vaje za urjenje spomina in zbranosti);
∗ otroku omogočimo več vmesnih odmorov v času učnega dela (razgibavanje,
raztezanje prstov, razne sprostitvene tehnike ipd.) in usmerjenega gibanja
(Bricelj, 2005)
∗ tehnike vedenjske intervencije (učenje po modelu, pogodba lepega vedenja,
samoopazovanje,… (Jaksetič, 2005)
B. Napotki učitelju za delo z otrokom:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

vsakodnevno, ob začetku pouka, srečanje in pogovor z otrokom ob individualnem
kontaktu;
vsakodnevno utrjevanje jasno izrečenih in zapisanih pravil sprejemljivega vedenja;
dosledno izražena zahteva po podrejanju navodilom in zahtevam odraslih;
beleženje pozitivnih in opozorilnih zaznamkov oziroma obvestil glede upoštevanja
pravil in dogovorov v posebno beležko (le-ta predstavlja obliko vsakodnevnega
pretoka informacij med šolo in starši, nagrada otroku veliko pomeni);
dosledno usmerjanje v samoopazovanje oziroma vrednotenje lastnega vedenja;
intenzivno spremljanje otrokovega vedenja v času šolskih dejavnosti (opozarjamo
ga na kršenje oblikovanih pravil in nagrajujemo upoštevanje le-teh);
vsakodnevno, ob zaključku pouka, ponovno srečanje in pogovor z odraslim ob
individualnem kontaktu - pregled vrednotenj vedenja v beležki in napotki za
naslednji dan;
spodbujanje prijateljskih stikov z vrstniki; (Bricelj, 2005)
pomoč pri organizaciji šolskega dela (načrtovanje ciljev in spremljanje njihovega
uresničevanja);
učenje tehnik učenja glede na zaznavni tip učenca.

Ker tak otrok občuti gibanje kot nujno, naj učitelj ne zahteva, da pri pouku ves čas sedi pri
miru. Večkrat naj ga pošlje pobrisat tablo in mu med šolsko uro dovoli dogovorjeno število
»sprehodov«. Naloge naj bodo čimbolj gibalne (npr. učitelj lahko oštevilčene lističe z
nalogami razporedi po omarah in policah, tako da jih mora otrok reševati eno za drugo in
sproti hoditi po nove). Tako se bo med reševanjem nalog lažje umiril, saj bo zadovoljil
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potrebo po gibanju. Otroku je treba dovoliti, da nalogo reši sede ali leže na blazini.
Poskrbimo, da na račun dodatne pomoči ne bo zamujal športne vzgoje, saj mu tam lahko
naložimo še več nalog, ki mu bodo koristile. Pomembno je, da je delo z otrokom sistematično.
Ker so otroci z MPPH pogosto raztreseni, na poti v šolo marsikdaj izgubijo del opreme ali kar
šolsko torbo. Starši se pritožujejo, da ves čas izgubljajo barvice, copate in oblačila.
Pripomočke in knjige puščajo v šoli, od doma pa ne prinesejo domače naloge. Otroku lahko
pomagamo tako, da mu na kartonček napišemo - točno določen vrstni red pospravljanja stvari
v torbo, in postopek ponavljamo skupaj z njim. Pozneje ga le še nadziramo: »Vsa pisala zloži
v peresnico in jo zapri. Zvezke in knjige zloži na kup. Odpri torbo. Zvezke položi v torbo.«
Teh pravil se je treba držati ves čas, kajti le s sistematičnim pristopom je mogoče premagati
del težav. (Mazi, 2005) Opisan sistematičen pristop lahko uporabi učitelj pri pouku pri
zahtevnejših, kompleksnejših nalogah ali pedagog pri individualnem delu z učencem pri
učenju organizacijskih veščin, tehnik učenja,…
C. Izobraževanje učiteljev
Z všolanjem otrok s posebnimi potrebami v redne OŠ se tudi pri nas pojavi vprašanje, kdo naj
tem otrokom pomaga. Uspešnost šolskih sprememb je odvisna od vključevanja in sodelovanja
učiteljev ter njihove strokovnosti. Različna izobraževanja so ponujena v Katalogu programov
stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, vendar
vsa ta izobraževanja niso financirana s strani Ministrstva za šolstvo in šport. Pedagoška
fakulteta ponuja modularno izobraževanje na področju otrok s posebnimi potrebami, ki je
sicer v celoti financiran s strani ministrstva, vendar traja le 24 ur. Cilj programa je
senzibilizirati učiteljice in vzgojiteljice za delo z otroki s posebnimi potrebami, ponuditi
strategije za socialno integracijo ter nekatera znanja za organizacijo dela v oddelkih, kjer so
integrirani otroci s posebnimi potrebami. Obstajajo še drugi programi spopolnjevanja, ki
zadevajo specifična področja otrok s posebnimi potrebami v OŠ. Ponudba programov s
področja dela z učenci s posebnimi potrebami je v primerjavi z drugimi področji vzgoje in
izobraževanja skromna. (Bratož, 2004)
V diplomskem delu bomo v raziskavi ugotavljali tudi, koliko se učitelji geografije čutijo
strokovno usposobljeni in ali se dodatno strokovno usposabljajo. To je prvi korak, ki
omogoča kakovostno delo z učenci z MPPH.
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3. PRILAGODITVE PRI GEOGRAFSKEM IZOBRAŽEVANJU
UČENCEV Z MPPH V OŠ
3.1. Predmet geografija v OŠ – kot izhodišče prilagoditev dela pri geografskim
izobraževanju učencev z MPPH
V tem delu bomo kot prvo izhodišče specialne didaktike za učence z MPPH predstavili sam
predmet geografije. Sama snov predmeta je taka, da nudi veliko možnih načinov obravnave. Z
vidika ciljne skupine, ki jo obravnavamo, so pomembni predvsem načini obravnave snovi, ki
spodbujajo samoaktivnost učencev, spodbujajo zanimanje in radovednost za predmet. Prav to
pa so značilnosti, ki so za našo ciljno skupino ključnega pomena. Če bi predmet geografija
npr. primerjali s predmetom matematika, kjer usvajanje znanja temelji predvsem na vajah kar zahteva veliko koncentracije, bi lahko rekli, da ima predmet geografije v osnovni šoli
posebno prednost za učence z MPPH. Učenci namreč potrebujejo raznolikost, zanimivo snov,
učne metode in oblike dela, ki učence aktivirajo. Pri obravnavi geografije v osnovni šoli se
lahko zgolj razlagi in frontalnemu delu, ki potiskajo učence v pasivnost, zlahka izognemo.
V tem delu bomo predstavili učne cilje predmeta geografije, ki jih predpostavlja učni načrt za
geografijo ter načela pouka geografije, ki jih je pomembno upoštevati pri vsaki učni uči.
Podrobneje pa se bomo posvetili tudi specialni didaktiki.
3.1.1. Opredelitev predmeta geografija in učni načrt pri predmetu geografije v OŠ
Mesto geografije v programu (kurikulumu) osnovne šole je utemeljeno s tem, da ta predmet
pomaga mlademu človeku pridobiti znanje, sposobnosti in spretnosti, s katerimi se lahko
orientira in razume ožje in širše življenjsko okolje, in da ga vzgaja v pravilnem vrednotenju in
spoštovanju okolja. Geografsko znanje je sestavni del temeljne izobrazbe, ker vsebuje vedenja
o domovini in svetu ter o varovanju okolja in smotrnem gospodarjenju z njim. Zato je to
znanje nujno potrebno vsakemu mlademu človeku za nadaljnje izobraževanje na katerikoli
stopnji. Pri pouku geografije učenci razvijajo pozitivna čustva do lastne domovine, občutek
pripadnosti svojemu narodu in državi ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine.
Spoznavanje vrednot in ljudi doma in po svetu prispeva k razumevanju med narodi ter
spoštovanju drugačnosti. Z vsebinami in aktivnimi metodami se pri pouku geografije razvija
sposobnosti učencev za uporabo preprostih raziskovalnih metod, s katerimi pridobivajo in
posredujejo informacije o okolju in v okolju ter sposobnosti za uporabo medijev, za urejanje,
razlago, uporabo in vrednotenje geografskih informacij. Pri geografiji moramo upoštevati
potrebe in interese učencev ter iskati odgovore na aktualna vprašanja okolja, v katerem živijo.
Naloga šolske geografije je torej tudi razvijanje zanimanja za dogajanja v lastnem in tujem
okolju ter vzpodbujanje k odgovornemu odločanju o pomembnih zadevah, kot je varovanje
zdravega okolja. Znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih, geografija dopolnjuje
in povezuje na specifičen način. Geografija je namreč naravoslovni in družboslovni predmet,
ki hkrati povezuje med seboj naravnogeografska in družbenogeografska dogajanja v
pokrajini. Tako mladega človeka uči misliti celostno in kompleksno. (Učni načrt, program OŠ
izobraževanja, Geografija, 2003)
Zgoraj navedene cilje dosegamo s smotrnim in aktualnim izbiranjem vsebin, s sodobnimi
didaktičnimi oblikami in metodami, s pestrim izborom učil ter medijev ter s čim pogostejšim
neposrednim opazovanjem geografskih procesov in pojavov v okolju, kjer nastajajo. Zlasti
pouku v realnem okolju posvečamo veliko pozornost, ker s tem omogočamo doživljajsko
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učinkovitejši pouk (izkustveno učenje). (Učni načrt, program OŠ izobraževanja, Geografija,
2003)
V učnem načrtu so opredeljeni tudi splošni cilji geografije v osnovni šoli, v katerih je
navedeno, kaj pridobivajo učenci pri pouku in učenju geografije:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

pridobivajo osnovno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih procesih in
pojavih na lokalni, regionalni in svetovni ravni ter njihovem součinkovanju;
pridobivajo prostorske predstave o domačem kraju, domači pokrajini, državi, da bi
lahko dogajanje doma postavili v svetovne okvire;
spoznavajo vrednote in enkratnost slovenske pokrajine, razvijajo ljubezen in
spoštovanje do slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnost slovenski državi;
razvijajo sposobnost orientacije in uporabe zemljevidov;
razvijajo sposobnost izražanja geografskega znanja v verbalni, kvantitativni in grafični
obliki z uporabo sodobne učne tehnologije (besedilo, slike, grafikoni, tabele,
diagrami);
razvijajo sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja, kot so:
opazovanje, merjenje, preprosta analiza, intervju, kartiranje, uporaba statističnih in
drugih virov ter literature v učilnici in na terenu;
spoznavajo nujnost smotrne rabe naravnih dobrin in s tem povezanega varovanja
naravnega okolja za prihodnje generacije;
spoznavajo vlogo manjšin kot mostu med narodi na primeru Slovenije in območij
sosednjih držav, kjer živi slovenska narodnost;
spoznavajo bogastvo različnosti ljudstev na Zemlji in se vzgajajo v spoštovanju te
različnosti ter strpnosti do drugačnih po veri, rasi, jeziku in navadah;
spoznavajo lepote in geografsko pestrost Slovenije v okviru ekskurzij in terenskega
dela;
razvijajo mišljenje z urjenjem v opazovanju, primerjanju, logičnem sklepanju in
posploševanju;
razvijajo sposobnost za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov znanja:
učbenikov, vaj, literature, atlasov, leksikonov, enciklopedij, interneta in drugih
računalniških programov;
razvijajo sposobnost komuniciranja in sposobnost za delo v skupini. (Učni načrt,
program OŠ izobraževanja, Geografija, 2003)

Vsi predstavljeni cilji zahtevajo oblike dela in učne metode, pri katerih morajo biti učenci
aktivni. Za vzdrževanje pozornosti pa je samoaktivnost za učenca z MPPH zelo pomembna.
Zaradi uporabe učnih metod in oblik dela, ki ne zahtevajo aktivnosti učenca, učenci z MPPH
hitreje zdrsnejo v pasivnost kot ostali učenci. Cilji predpostavljajo razvoj kritičnega mišljenja
in ne zgolj »učenja na pamet«. Kot smo videli iz predstavljenih značilnosti učencev z MPPH,
so le-ti sposobni dosegati enake ali celo boljše rezultate kot ostali učenci, česar pa v realnosti
ne dosegajo zaradi neustreznih pristopov, metod in oblik dela. V procesu učenja je potrebno
upoštevati njihove značilnosti.
V učnem načrtu za geografijo v osnovni šoli so opredeljeni operativni vzgojno-izobraževalni
cilji in dejavnosti in temeljni standardi znanja ob zaključku šolanja po razredih in učni snovi.
Predstavljena so tudi osnovna specialno didaktična priporočila za namen pouka geografije, ki
so opisana v naslednjem poglavju.
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Učenci z MPPH bodo glede na učno snov in stopnje v razvoju v mišljenja (po Piagetu), imeli
največje težave pri geografiji v 6. razredu OŠ. Od 7 in 12. leta starosti je otrok na stopnji
konkretnih operacij. Ta stopnja omogoča miselno operacijo reverzibilnosti, t.j. sposobnost, da
v mislih obrne neko dejavnost. V mislih je sposoben obdržati dve ali več značilnosti hkrati. S
tem v zvezi raste tudi sposobnost konservacije ali ohranitve mase, prostornine, števila ter
klasifikacije in razporejanja predmetov po določeni značilnosti. Mišljenje pa je vezano v tej
dobi še na konkretne predmete in pojave, ki jih zaznava in o katerih si je pridobil žive
predstave na osnovi prejšnjih izkušenj. Težave ima z abstraktnimi pojmi. Abstraktno logično
mišljenje se začne razvijati šele od 12. leta naprej. (Marentič Požarnik, 2000) Snov pri
geografiji je v šestem razredu Zemlja kot celota. Učenci bodo glede na abstraktnost pojavov
imeli največ težave pri: stopinjski mreži Zemlje, rotacija, revolucija Zemlje in podobno.
Pomembno je, da učitelj geografije zna narediti pouk čim bolj nazoren.
3.1.2. Didaktična načela pri pouku geografije
Didaktično načelo vodi učitelja pri učnem delu, da uspešno uresniči svoje naloge. Didaktična
načela pri pouku so:
∗ Načelo nazornosti in abstraktnosti je intelektualen proces, ki na podlagi sprejetih
dejstev postopoma vodi k posplošitvam (abstrakcijam).
∗ Načelo aktivnosti in razvoja pomeni, da znanje in sposobnosti lahko učenci
pridobijo le z lastno aktivnostjo, ki je pogoj razvoju.
∗ Načelo sistematičnosti in postopnosti pomeni obravnavanje učnih vsebin v
določenem logičnem pregledu. Zaradi nasprotja med strukturo znanosti in starostjo
učencev je potrebna postopnost.
∗ Načelo diferenciacije in integracije je v istem dialektičnem razmerju kakor analiza
in sinteza, spoznavanje in ustvarjanje. Z diferenciacijo delimo, z integracijo
združujemo.
∗ Načelo primernosti in akceleracije pomeni, da mora biti učno delo usklajeno s
psiho-fizičnimi sposobnostmi učencev, vendar mora biti korak pred obstoječim
stanjem.
∗ Načelo individualizacije in socializacije. Individualizacija pouka se doseže z
diferenciranjem pouka po vsebini in načinu dela do te mere, da se zadovoljijo
individualne razlike učencev.
∗ Načelo racionalizacije in ekonomičnosti pomeni, da želimo doseči čim večji
učinek s čim manjšo porabo časa, sredstev in moči.
∗ Načelo historičnosti in sodobnosti pomeni, da je preteklost pomembna, vendar ne
smemo zanemariti sedanjosti (aktualizacija, sodobnost, modernizacija).
Za našo ciljno skupino bi posebno izpostavili načela, katerim je potrebno posvečati več
pozornosti v učnem procesu: načelo individualizacije (prilagajanje učnih prijemov vsakemu
posamezniku, kar zahteva natančno poznavanje tako težav kot prednosti vsakega učenca z
MPPH), načelo socializacije (ker so učenci z MMPH velikokrat odrinjeni na rob razreda),
načelo nazornosti (ki mora imeti prednost pred abstrakcijo, saj učenci z MPPH z nazornostjo
lažje dojamejo snov), načelo aktivnosti in razvoja (le z aktiviranjem učencev z MPPH, bomo
lahko ublažili njihove simptome in težave), načelo primernosti in akceleracije pa bi izpostavili
zaradi nevarnosti napačno postavljenih mej pri psihofizičnem razvoju (potrebno je namreč
dobro poznavanje omenjenih lastnosti). Izpostavili bi tudi načelo postopnosti, ker ti otroci
potrebujejo zaradi težjega dojemanja kompleksnih in nejasnih snovi več postopnosti,
sistematičnosti pri obravnavi snovi (npr. razdelitev na manjše enote v logični strukturi).
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Didaktična načela pouka geografije pa so naslednja:
∗ Načelo prostorske razmestitve pojavov in procesov ter njihovih medsebojnih
odnosov predvideva, da morajo učenci spoznati določene vsebine iz pokrajine,
toda le kot sredstvo, iz katerega spoznavajo prostorske odnose, njihove vzroke in
posledice, kar je temelj geografskega poučevanje. Pri tem se prepletata fizična in
družbena geografija.
∗ Načelo regionalnosti je pomembno, ker je omejevanje prostora za potrebe pouka
bistveno in mora biti opisano po zakonih homogene regionalizacije. Z
oblikovanjem regije znotraj večjih prostorskih enot dobimo logičen okvir, v
katerem opazujemo prostorske vsebine in odnose. Prostorsko celoto lahko
opazujemo ločeno ali v odnosu do drugih prostorskih enot. Obča geografija nudi
osnovno nenadomestljivo orodje; je temelj, s pomočjo katerega se lahko lotimo
raziskovanja posameznih območij na Zemlji. Načelo regionalnosti pomeni
konkretne proučitve, kjer se povezuje teorija s prakso.
∗ Načelo kompleksnosti (celostnosti) pomeni, da prostorske konkretnosti in
abstrakcije ter odnose med njima ne smemo preučevati ločeno, temveč v vsej
soodvisnosti z vsemi pojavi in procesi znotraj neke regije ali celo širše. Utrdi
postopno in časovno povezovanje in primerjavo prostorskih elementov pokrajine.
Celostnost obravnave sleherne geografske vsebine je bistveni in specifični del
geografskega izobraževanja, s čimer skušamo vzgojiti geografski način mišljenja.
∗ Pri načelu opazovanja gre za organizirano zavestno, sistematično opazovanje
predmetov in pojavov, ki ni samo sebi namen. Pri tem potekajo aktivni miselni
procesi povezovanja elementov in procesov, ki predstavljajo določen objekt ali
pojav opazovanja. Pouk geografije je najbolj nazoren, če poteka na terenu.
(Brinovec, 2004)
Učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti bodo, glede na predstavljene značilnosti, imeli
največje težave pri načelu kompleksnosti, pri katerem bodo morali učitelji vložiti še posebno
veliko truda. Kot smo opisali že v prehodnih poglavjih imajo učenci z MPPH težave pri tem,
da obdržijo več različnih dražljajev v spominu, zato bi bilo potrebno kot pomoč pri tem
upoštevati načelo postopnosti. Težave bi imeli npr. pri opisovanju pokrajine s pomočjo
zemljevida, kjer bi morali primerjati pokrajine. Za lažje reševanje te naloge bi bilo potrebno
opredeliti oporne točke, ki bi postopno vodile k cilju – kompleksnosti. Načelo opazovanja je
tisto načelo, ki bi ga bilo potrebno pri učencih z MPPH čim pogosteje uporabljati, saj hkrati
zaposli in umiri »hiperaktivce« in pripomore tudi k boljšemu razumevanju kompleksnih
pojavov. Kljub temu pa moramo paziti, da opazovanje ni dolgotrajno ter da damo navodila za
opazovanje.
3.1.3. Specialno didaktična navodila
Specialno didaktična navodila za pouk geografije so prilagojena pouku geografije. Geografija
kot predmet ponuja veliko možnosti učiteljem za ustvarjalno poučevanje in uporabo učnih
metod in oblik dela, ki spodbujajo aktivnost učencev. Pomemben vidik pri geografiji je
opazovanje pojavov v naravi, na terenu ali v učilnici (eksperimet). Pomembno je, da učenci
sami pridejo do rešitve, zato je pomemben tudi problemski pristop. Učne metode in oblike
dela naj bi bile raznovrstne, uporabljalo naj bi se več različnih virov, pri katerih pa je
pomemben vidik spodbujanja kritičnega mišljenja.
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Specialno didaktična navodila (opredeljena v učnem načrtu za predmet geografija), ki pa bodo
podlaga za oblikovanje specialno didaktičnih navodil za pouk geografije za otroke z MPPH
oz. potrebnih prilagoditev.
A. Oblike in metode dela
Pouk geografije omogoča aktualizacijo in raznovrstnost učnih metod in oblik dela. Učitelji naj
uporabljajo oblike in metode dela, ki spodbujajo aktivnost učencev. Frontalnemu pouku se
lahko učitelji pri delu z otroci z MPPH izognejo na več načinov: z delom v dvojicah ali v
skupinah, s poukom v obliki igranja vlog, s simulacijami, s pomočjo projektnega učnega
dela,… Učenci naj pripravljajo krajše referate oziroma poročila, stenske časopise, plakate,
prospekte na aktualno temo. Učitelji naj spremljajo politično in gospodarsko dogajanje v
medijih in poročajo o tem pri pouku ob primernih priložnostih. Tudi opazovanje in
komentiranje vremena in drugih naravnih dogajanj je lahko izvedeno na enak način (še
posebno pri izjemnih naravnih dogodkih). Učitelji naj bi učence navajali in spodbujali k
spremljanju političnega in gospodarskega dogajanja v svetu, saj si s tem krepijo sposobnost
kritičnega mišljenja. Učitelji lahko organizirajo razne oblike sodelovalnega učenja,
projektnega učnega dela, s čimer se razvija predvsem sodelovanje med učenci, kar je za
učence z MPPH še posebno pomembno. Ena od možnosti, predvsem pri utrjevanju snovi, je
argumentirana diskusija. Diskusijo in njeno vsebino učitelj vnaprej najavi, da se učenci
pripravijo in nato v njej enakopravno sodelujejo. Ni nujno, da diskusijo vodi učitelj, lahko jo
učenec. Gradivo, ki ga učitelj predpiše za pripravo diskusije, mora biti praviloma lahko
dostopno. Argumentirano diskusijo lahko vežemo tudi na okoljevarstvene probleme. Izbira
učne metode in oblike dela je prepuščena učiteljem; lahko jih tudi kombinira. Vendar je
pestrost v oblikah dela in učnih metodah treba uporabljati premišljeno. (Učni načrt, program
OŠ izobraževanja, Geografija, 2003)
Brinovec deli geografske učne metode pri pouku geografije na (Brinovec, 2004):
∗ Metode neposrednega opazovanja
Opazovanje je najbistvenejši način spoznavanja geografske stvarnosti. Metode neposrednega
opazovanja so različne: metoda opazovanja (izbrati moramo kraj opazovanja, pripraviti
podroben program, opredeliti opazovalna mesta, izdelati naloge za učence), metoda risanja,
merjenja, zbiranja vzorcev, metoda intervjuja in anketiranja, metoda zbiranja podatkov in
metoda kartiranja. Ponavadi se uporabi več metod neposrednega opazovanja na terenu
(redkeje v učilnici).
∗ Metode posrednega opazovanja
Metode posrednega opazovanja se večinoma odvijajo v učilnici, kjer imajo funkcijo
nadomestiti objektivno stvarnost oziroma narediti pouk čim bolj nazoren. Te metode so:
metoda projekcije (diapozitivi, prosojnice, filmi, televizija), grafična metoda (risanje), metoda
razlage (pripovedovanje, opisovanje, poročanje, pojasnjevanje, učenčevo pripovedovanje ali
opisovanje, ustni govor prek radia ...), metoda pogovora in metoda dela s pisnimi viri
(učbenik, dispozicija, izvleček, referat).
Glede na značilnost in potrebe učencev z MPPH bodo bolj učinkovite metode neposrednega
opazovanja, saj bi lažje obdržali koncentracijo, zadovoljena pa bi bila tudi njihova potreba po
prekomernem gibanju. Metode neposrednega opazovanja se večinoma lahko uresničujejo
samo na terenu (ekskurzija, učne ure v naravi,…), redkeje v razredu (izvedba eksprimenta).
Ker pa se pouk geografije večinoma odvija v učilnici morajo učitelji za učence z MPPH
uporabljati take metode posrednega opazovanja, ki bodo v večji meri upoštevale značilnosti
učencev (metoda projekcije, grafična metoda,…). Metodo razlage, pogovora in metodo dela s
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pisnimi viri pa bi bilo potrebno uporabljati manj pogosto, v kombiniranju z drugo učno
metodo ter jih prilagoditi značilnostim učencev z MPPH (npr. razlaga naj bi bila kratka, jasna
ter počasna).
B. Geografski inventar – pomnjenje ali razvijanje sposobnosti za kritično
vrednotenje množic informacij
Pri pouku geografije se neizogibno srečujemo z množico pojmov, geografskih imen in
statističnih podatkov. Geografskega inventarja, ki je brez dvoma pomembna sestavina
geografskega pouka, je za pomnjenje vedno preveč. Zato namesto faktografije raje razvijamo
sposobnosti za najlažje in najhitrejše pridobivanje, uporabo in obdelavo geografskih
informacij. Posebej koristno je torej razvijati geografske sposobnosti (spretnosti) z
navajanjem na uporabo, analizo in sklepanje na osnovi slikovnega in statističnega gradiva
(karte, grafi, tabele, slike in fotografije). Učenci naj imajo zato pri rednih urah čimveč
možnosti pogoste uporabe in utrjevanja s pomočjo omenjenega gradiva. Učence čimbolj
spodbujamo k samostojnemu, ustvarjalnemu delu tudi s pomočjo uporabe najrazličnejše
dostopne literature (referati, stenski časopisi, plakati….). Enako pomembno je razvijanje
geografskega in kritičnega mišljenja, in to s pomočjo problemskega pristopa. Z učenci se
lotevamo, če je mogoče, zlasti aktualnih okoljskih in drugih problemov s pomočjo študij
primerov. S primeri iz Slovenije poskušamo vsebine vedno konkretizirati. To je najboljša
posredna pot za usvajanje in utrjevanje pojmov. Za uspešen problemski pouk ne zadoščajo
samo primeri v učbenikih, ampak jih je potrebno vzeti iz vsakdanjega življenja, iz primerne
literature ali iz sodobnih medijev. (Učni načrt, program OŠ izobraževanja, Geografija, 2003)
Tudi učence z MPPH je potrebno navajati na kritično mišljenje. Podatki kažejo, da so enako
ali še celo bolj sposobni kot ostali učenci, dovoliti pa jim moramo, da to tudi pokažejo. To
lahko naredimo s pravimi pristopi. Naloge, ki zahtevajo problemski pristop, jim lahko
pomenijo izziv, seveda pa je potrebno nalogo čim bolj enostavno podati, pri kompleksnih
nalogah pa dodati kratka, jasna in postopna navodila. Take naloge jih zaposlijo, so aktivni,
obenem pa tudi ne motijo s svojim nemirom ostalih učencev. Na ta način jih lahko
motiviramo, s tem pa se tudi počutijo koristnega in obravnavanega kot enakega drugim. Te
naloge učenci z MPPH ne smejo čutiti kot kazen, ker bi s tem učitelj dosegel nasproten učinek
(neupoštevanje učiteljeve avtoritete).
C. Motivacija
Za učinkovitost in zanimivost geografskega pouka se priporočajo različni načini motivacije,
ne samo na začetku pouka, temveč tudi vmes. Motivacija je lahko za učence tudi sodelovanje
pri načrtovanju pouka. (Učni načrt, program OŠ izobraževanja, Geografija, 2003) Motivacija
pred in med učno uro je pomembna predvsem za našo ciljno skupino zaradi težav z
ohranjanjem pozornosti. Lahko je učinkovito sredstvo pri ohranjanju pozornosti ter s tem
aktivnosti in večje učne učinkovitosti učenca z MPPH.
Motivacijski načrt je priporočljivo narediti že v naprej. Za to lahko uporabimo model PPZZ
(ang. ARCS), ki upošteva naslednje kategorije:
∗

POZORNOST (pridobiti, vzdrževati) – uporaba novosti, presenečenja, zanimivih
problemov, raznolikosti, sprememb v pouku,…
∗ POMEMBNOST (povečati) – uporabnost znanja, povezovanje z izkušnjami,
interesi, osebnimi cilji, omogočiti priložnost za sodelovanje,…
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∗

ZAUPANJE (v lastne zmožnosti) – jasni cilji (pričakovanje uspeha), priložnost za
doseganje izzivalnih ciljev, možnost kontrole nad lastnim učenjem, prava mera
pomoči, vodenja, podrobne povratne informacije,…
∗ ZADOVOLJSTVO (spodbuditi) – priznanje, pohvala, ocena, dosežke povezati s
pričakovanji,… (Marentič Požarnik, 2000)

Za učenca z MPPH so omenjena področja zelo pomembna, saj ima težave s pozornostjo ter
občutek manjvrednosti, ker ga velikokrat učitelji le grajajo, namesto da bi spodbujali njegova
močna področja.
D. Učila in didaktični pripomočki
Učitelj ima za pouk geografije na voljo vrsto učil in učnih pripomočkov, ki nadomeščajo
objektivno stvarnosti in pripomorejo k nazornosti pouka. Raznovrstna uporaba učil in učnih
pripomočkov ohranja tudi motivacijo. Razbija monotonost obravnave. Pri predmetu
geografija so učila in učni pripomočki zelo pomembni, saj učitelji z njimi lahko dobro
ponazorijo značilnosti pokrajine, družbe, različne procese in pojave v naravi. Ti so velikokrat
preveč abstraktni in težje razumljivi, zato je samo razlaga premalo. Glavno učilo pri geografiji
je zemljevid. Pomembna je predvsem uporaba sodobnega kvalitetnega vizualnega gradiva,
diapozitivov, prosojnic, videoposnetkov. Druga pomembna učila so tudi učbeniki, delovni
zvezki, atlas, delovni listi, koristni pa so tudi izdelki učencev (plakati, makete, modeli
refiefa,…). Učenci naj uporabljajo različne vire: leksikon, enciklopedije, različni atlasi…
Video posnetki in drugo vizualno gradivo so lahko tudi uvod v diskusijo. Poseben pomen za
pouk geografije ima uporaba računalniške tehnologije. Učni načrt za predmet geografija
priporoča uporabo računalnika z LCD projektorjem in dostopnost računalniških programov za
obdelavo in prikaz statističnega gradiva in tematskih kart. Zelo primerne so tudi različne
zgoščenke z geografsko vsebino, veliko pa je tudi možnosti za uporabo interneta. (Učni načrt,
program OŠ izobraževanja, Geografija, 2003)
E. Preverjanje in ocenjevanje znanja
Preverjanje in ocenjevanje znanja je najpomembnejša in najbolj občutljiva faza vzgojnoizobraževalnega dela. Zahteva veliko znanja; ne le iz stroke, ampak tudi iz didaktike in
psihologije. Vsebina in način preverjanja in ocenjevanja vplivata na to, kaj se bodo učenci
učili ter koliko (glede na obseg snovi) in s kakšno vnemo se bodo učili. Od vrednotenja
znanja učencev je odvisno, ali bo znanje ostajalo le na ravni reprodukcije ali pa bodo učenci
poskušali snov tudi razumeti, znanje pa uporabiti za reševanje nalog v šoli in v vsakdanjem
življenju. Pri preverjanju in ocenjevanju učitelj pridobiva povratno informacijo o vrednotah in
stališčih učencev (odnos do okolja, strpnost in spoštovanje različnosti) in vpliva nanje.
Preverjanje znanja je za učitelja hkrati tudi barometer njegove uspešnosti pri poučevanju.
Prav zato mora učitelj posvetiti preverjanju in ocenjevanju znanja veliko pozornosti ter dobro
poznati zakonodajo na tem področju. Opozarjamo na velik pomen preverjanja znanja, preden
učitelj znanje učencev tudi oceni. Preverjanje in ocenjevanje znanja bo na najvišji kakovostni
ravni z upoštevanjem strokovnih didaktičnih načel pri preverjanju in ocenjevanju znanja, kot
so: uporaba različnih načinov in oblik, upoštevanje individualnih posebnosti učencev,
doslednost, objektivnost, strpnost, načrtovanost in javnost ocenjevanja. Pri preverjanju
(ustnem in pisnem ali praktičnem) in tudi pri ocenjevanju znanja naj učitelji upoštevajo
Bloomovo taksonomijo ciljev (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje).
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Preverjanje znanja naj poteka ustno in pisno (lahko tudi praktično). Pisno preverjanje znanja
opravljamo najpogosteje z objektivnimi testi, ki pokrivajo vse nivoje zahtevnosti, lahko pa
izvedemo tudi pisni test esejskega tipa. Učenci morajo biti vnaprej seznanjeni s kriteriji
ustnega in pisnega ocenjevanja. Oceno pa lahko pridobijo tudi na terenskem delu ali z
izdelavo poročil, referatov in podobno. Učitelji geografije naj se odločajo za različne načine
preverjanja znanja, pri čemer naj upoštevajo tudi specifične sposobnosti posameznih učencev.
Pri preverjanju znanja naj učenci uporabljajo tista učila (različne vrste zemljevidov, grafične
prikaze, slikovni material ...), s pomočjo katerih bodo najlažje pokazali svoje znanje. Z vidika
funkcionalne vrednosti lahko uporabljamo tudi neme karte, vendar s skrajno premišljenostjo.
(Učni načrt, program OŠ izobraževanja, Geografija, 2003) Za učence z MPPH moramo
prilagoditi načine preverjanja, kar pa bomo opisali v naslednjem poglavju.
F. Geografska ekskurzija
Kot obliko pouka geografije učni načrt za geografijo utemeljuje tudi ekskurzije in terensko
delo, ki omogočajo učencem pridobivati znanje, sposobnosti in vrednote na primarnih
lokacijah v bližnji ali daljni okolici šole. To so priložnosti, ko učenci najlažje povezujejo
teorijo s prakso ter spoznavajo in prepoznavajo vzročno-posledične zveze med procesi in
pojavi v naravnem in družbenem okolju. Terensko delo je oblika pouka, kjer se učenci urijo v
rabi preprostih raziskovalnih metod, kot so: opazovanje, orientacija, kartiranje, merjenje,
primerjanje, razvrščanje, umeščanje, analiziranje, sintetiziranje in poročanje. Učitelj ga
organizira med rednimi urami na primernih lokacijah v bližini šole, ki tako pridobijo status
»geografskega laboratorija«. Druge priložnosti za terensko delo so naravoslovni dnevi,
projektno delo in geografske oziroma interdisciplinarne ekskurzije v slovenske pokrajine.
(Učni načrt, program OŠ izobraževanja, Geografija, 2003)
Geografske ekskurzije so lahko krajše in usmerjene v domačo regijo. Učenci tu pridobivajo
predvsem geografske pojme ter spoznavajo pojave in procese. Celodnevne ekskurzije naj
bodo interdisciplinarne, usmerjene v spoznavanje naravnogeografskih enot Slovenije. Vsako
leto planiramo ekskurzijo najmanj v eno geografsko regijo, tako da v štirih letih učenci
spoznajo najbolj tipične elemente vseh štirih regij. Poti ekskurzij načrtujejo aktivi učiteljev
geografije skupaj z učitelji drugih predmetov (zgodovine, biologije, materinega jezika in
književnosti, glasbe, fizike, tehnične vzgoje itd). Učitelji skupaj določijo in uskladijo cilje,
vsebino in pot ekskurzije. Program ekskurzij je sestavni del letnega delovnega načrta šole, za
njegovo kvalitetno uresničevanje pa je odgovoren celotni tim učiteljev. Na ekskurzijah v
slovenske pokrajine učenci razvijajo prostorske predstave, utrjujejo geografske pojme tako, da
od blizu opazujejo in proučujejo pokrajino. Ob spoznavanju in doživljanju lepot naše naravne
in kulturne dediščine ter ob srečevanju z ljudmi razvijajo ljubezen do domovine in zavest
pripadnosti našemu narodu. Učitelj geografije učence pred odhodom na ekskurzijo dobro
pripravi. Seznani jih s cilji in potjo ekskurzije. Učencem razdeli zadolžitve, ki lahko obsegajo
pripravo dela poti po literaturi, poročanje v avtobusu, anketiranje domačinov na določenih
lokacijah, nabiranje vzorcev kamnin ipd. Spoznavne cilje pouka na terenu učitelj najbolje
uresničuje z metodo dela z zemljevidom (orientacija, spremljanje in označevanje poti na
zemljevidu), vodenim opazovanjem na izbranih lokacijah, kjer učenci izpolnjujejo naloge z
delovnega lista, kartirajo. Delovne liste z ekskurzij učenci nato zbirajo v posebni mapi. Po
vrnitvi učitelj preveri, v kolikšni meri so bili realizirani izobraževalni cilji ekskurzije. Pri
izvajanju učnega načrta je obvezna izvedba najmanj ene celodnevne ekskurzije v
posameznem šolskem letu in najmanj dveh krajših terenskih vaj v šolskem letu. Ekskurzije
imajo lahko samo geografsko vsebino ali pa so interdisciplinarne, pokrijejo pa naj vse naravne
enote Slovenije. V program ekskurzij naj bo na primeren način vključeno terensko delo z
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uporabo različnih metod in neposrednega opazovanja. Krajše terensko delo z uporabo
posameznih metod terenskega dela in neposrednega opazovanja naj se izvaja v najlažje
dosegljivem naravnem okolju, a tudi v naselju. Ekskurzije in terensko delo so zelo primerne
oblike za urjenje najrazličnejših veščin in za nujno spoznavanje vrednot in problemov našega
okolja. (Učni načrt, program OŠ izobraževanja, Geografija, 2003)
Ekskurzija upošteva potrebo po gibanju učencev z MPPH, s tem se izboljša tudi njihova
pozornost in aktivnost. Kljub temu jih je potrebno dodatno pripraviti nanjo, obvezati jih z
dodatnimi nalogami (npr. da skrbijo za pripomočke, ki jih potrebujejo za delo, dati dodatna
navodila za opazovanje,…). Skrbeti moramo, da se njihova pozornost ne prekine ter da so pri
delu aktivni. Še posebej moramo učenca zaposli z nalogami na avtobusu (npr. s poročanjem,
opisovanjem pokrajine, kjer se voszijo, reševanje križank,…).
3.1.4. Specialno didaktična navodila za delo z učenci z MPPH v OŠ v učnem načrtu in v
učnih načrtih za otroke s posebnimi potrebami
Za otroke s posebnimi potrebami so na spletnih straneh Zavoda za šolstvo narejeni posebni
učni načrti za predmet geografija v osnovni šoli za določene oblike programov (z nižjim in
enakim izobrazbenim standardom) in le za glavne skupine otrok s posebnimi potrebami (gluhi
in naglušni, splepi in slabovidni, gibalno ovirani,…). V teh učnih načrtih so v posebnem
poglavju opisana tudi specialno didaktična navodila, za določeno skupino otrok s posebnimi
potrebami. (Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 2006)
Nikjer ni specialno didaktičnih navodil za otroke z motnjo MPPH za predmet geografija.
Sklepamo, da zaradi tega, ker je skupina otrok s primanjkljaji na posameznih področjih
učenja, v katero so vključeni tudi učenci z MPPH, zelo heterogena. Predvidevamo, da bolj
konkretna specialno didaktična navodila nastanejo z individualiziranim vzgojnoizobraževalnim programom (v postopku usmerjanja otrok z MPPH, s pomočjo komisije, ki v
postopku sodeluje, in v okviru strokovnih delavcev šole). Geografsko izobraževanje učencev
z MPPH za predmet geografija, ki niso bili v usmerjeni v postopek usmerjanja otrok s
posebnimi potrebami in za njih uradno ni potrebno narediti individualiziranega vzgojnoizobraževalnega programa, pa bi se moralo naslanjati na specialno didaktična navodila, ki so
narejena v učnem načrtu za geografijo. Tudi Zakon o osnovni šoli predpostavlja, da so nujno
potrebne prilagoditve za vsakega otroka glede na njihove značilnosti in potrebe, to pa velja
tudi za posameznega otroka z MPPH.
Predmet geografija v osnovni šoli ponuja mnogo možnosti za učinkovite (aktivne) učne
metode in oblike dela za otroke z MPPH. V prvi vrsti je potrebno zagotoviti, da bodo učenci
lahko zadostili svojo potrebo po gibanju. To pomeni, da je pri pouku ves čas aktiven, nikakor
ne sme biti v podrejenem položaju ali pasiven, obenem pa morajo učne metode in oblike dela
zagotavljati, da se vzdržuje njihova koncentracija. Pouk je potrebno narediti privlačen. Glede
na učno snov pri predmetu geografije menimo, da motiviranje učencev za aktivno sodelovanje
pri pouku ni težko delo učiteljev geografije, če le uporabljajo primerne pristope, učne metode
in oblike dela. Po podatkih raziskave je geografija v osnovni šoli med učenci med najbolj
priljubljenimi predmeti (Resnik Planinc, 2001). Tudi ta vidik lahko olajša delo učiteljem
geografije, da učenci aktivno sodelujejo, ker so motivirani z zanimanjem samim. Zato je pri
pouku geografije tudi nujno povezovanje z aktualnimi dogodki, učenci s tem razvijajo tudi
kritično razmišljanje.
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3.2. Prilagoditve dela za učence z MPPH pri geografiji
V prejšnjih poglavjih smo opisali splošne prilagoditve v vzgojno izobraževalnem procesu za
učence z MPPH ter nekatere prilagoditve pri pouku geografije. Sedaj pa bomo ugotovitve
povzeli in jih nadgradili glede na različne ravni potrebnih prilagoditev: organizacijskih,
časovnih in prostorskih, prilagoditve učil in učnih pripomočkov, prilagoditve oblik dela, učnih
metod in pristopov pri pedagoškem delu z učenci z MPPH.
3.2.1. Organizacijske, časovne in prostorske prilagoditve
Pri prilagoditvah organizacije se prilagaja količina in izvedba pomoči učencem z MPPH,
glede na potrebe posameznega učenca z MPPH. To je odvisno od stopnje izraženosti motnje,
ki jo v postopku usmerjanja ugotovi komisija in strokovni delavci. Prilagodi (zmanjša) se
lahko število otrok v oddelku, trajanje in razpored pomoči ter prostor izvajanja pomoči
(prilagoditev je odvisna od tega, ali je otrok v postopku usmerjanja otrok s posebnimi
potrebami ali ni; in če je, v kateri program je usmerjen glede na izraženo motnjo). Od vrste in
količine dodatne strokovne pomoči je odvisno tudi prilagajanje dela učitelja pri samem pouku
geografije. To vpliva na izbiro oblik dela in učnih metod z učencem z MPPH. Zato je
sodelovanje v strokovnem timu, v katerem ustvarijo individualiziran vzgojno-izobraževalni
program, še toliko bolj pomembno. Individualiziranem vzgojno-izobraževalnemu programu
pri pouku geografije bomo v posebnem poglavju posvetili dodatno pozornost s tem.
Pri časovni prilagoditvi moramo učencu z MPPH dati dovolj časa pri učenju, usvajanju,
preverjanju. Zaradi motenj pozornosti ima učenec z MPPH oviro pri senzornih poteh, zato
potrebuje več časa za sprejemanje snovi, razumevanje in utrjevanje, saj težje predeluje
informacije. Tudi strategije reševanja problemov potekajo pri učencu z MPPH počasneje.
(Opara, 2005) Učitelj geografije mora upoštevati časovne prilagoditve tako pri obravnavi
snovi kot pri preverjanju znanja. Pomembno je tudi, da se učitelj zaveda težav učenca z
MPPH ter primerno odreja odmore, s tem da delo razdeli v več faz in podobno. Med krajšim
odmorom (med učno uro) naj učitelj zaposli učenca, da se bo čim bolj gibal. Učenec lahko
učitelju pomaga pripraviti računalnik, zemljevid…. Tako nalaganje obveznosti učenec ne sme
čutiti kot kazen. Poseben vidik je časovno prilagajanje pri testih. Učenec z MPPH se zmede
predvsem, če ga časovno omejimo. Teste lahko piše tudi npr. v več delih.
Pri prostorskih prilagoditvah moramo poskrbeti, da učenec z MPPH sedi dovolj blizu table,
učitelja in ostalih učencev, ki mu lahko pomagajo. Dobro je, da učenec z MPPH ni blizu vrat
ali oken zaradi motečih dejavnikov, zaradi katerih se mu sposobnost koncentracije zmanjša.
Možnost je, da sedi sam (osamljen kotiček v razredu), v primeru, da moti druge ali če nanj
deluje kakšen moteči dejavnik. Zagotovitev mirnega prostora v razredu je pomembno.
Priporočljivo je, da več otrok z MPPH ne sedi skupaj. Učenci z MPPH naj sedijo bolj spredaj
v razredu, da so pod stalnim nadzorom učiteljev.
Geografska učilnica naj bo zanimiva, opremljena s poučnimi plakati ali izdelki učencev, ki
naj se menjajo. Če se zgodi, da učenec z MPPH ne bo zbran pri pouku, je velika verjetnost, da
se bo oziral po razredu in se lahko pri tem tudi kaj koristnega nauči. Dobro je, da učitelj (ali
učenci) pripravi plakate za snov, ki jo obravnavajo. Učitelj lahko učenca z MPPH zadolži, da
sproti opremlja učilnico z novimi izdelki učencev .
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3.2.2. Prilagoditev učil in učnih pripomočkov
Prilagoditev učil in učnih pripomočkov vključujejo različne ravni zahtevnosti gradiv,
predvsem več slikovnega materiala, tridimenzionalna učila, tabele s koraki (tabela 3), kot
pomoč pri reševanju večstopenjskih problemov, avdio-vizualna sredstva, raba računalnika…
TABELA 3: Primer tabele s koraki, kot pomoč učencu z MPPH pri reševanju večstopenjskih
problemov.
Primerjaj gostoto prebivalstva v Afriki glede na gostoto prebivalstva v Avstraliji.
1.
V Atlasu najdi tematsko karto gostote
poselitve Afrike. (Pomagaj si s kazalom)

Atlas stran:

V legendi poglej, s katero barvo so označena
gosto poseljena območja!

Barva:

2.

3.
Napiši najgosteje poseljena območja v Afiki
glede na reliefno obliko (nižine, gorovja, …) ter
glede na lego (ob obali, v notranjosti, na severu,
na jugu, na vzhodu,..)
4.
V legendi poglej, s katero barvo so označena
najredkeje poseljena območja!

Barva:

5.
Napiši najmanj poseljena območja v Afriki!
6.
V Atlasu najdi tematsko
poselitve Avstralije.

karto

gostote

Atlas stran:

7.
Napiši najgosteje
Avstraliji!

poseljena

območja

v

8.
Napiši najmanj poseljena območja v Avstraliji!
9.
Sedaj pa primerjaj najbolj in najmanj
poseljena območja na teh dveh kontinentih.

V
Afriki
so
najmanj
poseljena
območja
____________________________________________,
v Avstraliji pa: _________________________________
____________________________________________.
V Afriki so najbolj poseljena območja: ______________
____________________________________________,
v Avstraliji pa: ________________________________
____________________________________________.
V Afriki so v primerjavi z Avstralijo enako poseljena
območja: _____________________________________
____________________________________________.
V Afriki so v primerjavi z Avstralijo bolj poseljena
območja: _____________________________________
____________________________________________.
V Afriki so v primerjavi z Avstralijo manj poseljena
območja _____________________________________
____________________________________________.
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Računalnik kot učni pripomoček in učilo pri pouku geografije priporoča učni načrt za
geografijo, zato ga bomo izpostavili tudi v empiričnem delu, kjer bomo izdelali primer
spletnega učnega gradiva za namen pouk geografije ali samostojno učenje doma. Gradivo bo
prilagojeno značilnostim učencem z MPPH.
Poznamo tudi vrsto predmetov v naravi, ki jih lahko uporabimo pri pouku geografije.
Pomembno je zaradi predstave otrok. Učitelji (ali učenci) lahko v šolo prinesejo vzorce
kamnine, prsti, rastja, predmete, ki jih uporabljajo različne kulture (npr. kipec Bude),...
Geografska ekskurzija pa nudi možnost za opazovanje predmetov, pojavov,.. v naravi sami.
Zemljevid kot glavno učilo pri pouku geografije je za učenca z MPPH zaradi same
kompleksnosti zahtevno. Učitelj mora biti na to še posebno pozoren in učenca z MPPH
dodatno vsakodnevno navajati na uporabo zemljevida. Dodatna navodila za uporabo naj bodo
postopna, kratka, jedrnata. Posebno je potrebno paziti pri zemljevidih, na katerih je prikazanih
več elementov, ker ima učenec tudi težave s selektivno pozornostjo in obsegom pozornosti.
Učitelj lahko učencu z MPPH pomaga s tem, da mu na samolepilni listek napiše korake za
reševanje nalog s pomočjo zemljevida. Listek lahko učenec nalepi na zemljevid pri vsaki
nalogi (če je tip nalog isti). Ko nalogo reši, pa lahko učenec nalepi listek v zvezek, da si lahko
pomaga doma pri podobnih nalogah. Ena od možnosti je tudi, da učitelj učenca z MPPH pri
skupnem reševanju nalog pokliče pred tablo, da napiše postopke. Predvidevamo, da bo v
pozornosti vseh učencev in učitelja bolj aktiven pri razmišljanju. Omenjene naloge so lahko
tudi bolj zahtevne, saj bo učenec z MPPH nalogo sprejel kot izziv ter imel občutek, da ga
učitelj obravnava kot sposobnega.
Učni pripomočki naj bodo raznovrstni in naj se uporabljajo čim bolj pogosto, saj pomagajo
ohranjati motivacijo in s tem tudi pozornost učenca z MPPH, obenem pa naj bodo skrbno
izbrani tudi glede na njihovo potrebo po gibanju (npr. učenci izdelujejo model Zemlje, listi z
vprašanji (ali pa slike) nalepljeni po omarah na barvnih lističih…)
3.2.3. Učne oblike, metode in pristopi
Oblike dela v razredu, kjer so prisotnu učenci z MPPH pri pouku geografije, naj bodo skrbno
izbrane. Frontalna oblika naj bo čim manj pogosta ter kratka. Učenci z MPPH težje delajo v
skupinah, zato naj bo skupinska oblika dela prilagojena. Mora pa biti prisotna, saj se učenci z
MPPH skozi to obliko učijo pravil, zboljšajo pa se tudi socialne interakcije učencev z MPPH
z drugimi otroci. Delo naj poteka sprva v manjših skupinah, ki naj se postopoma večajo, da se
učenec postopoma navaja na skupinsko delo. Uporabi se lahko sodelovalno učenje, ker učenci
sprva delajo individualno, nato v parih, šele nato v skupinah, le-te pa se menjajo. Kot končna
oblika skupinskega dela, se lahko uporabi tudi metodo diskusije (vendar šele, ko je učenec z
MPPH nanjo dobro pripravljen). Odgovornost v skupini naj se prenese na otroka z MPPH, kar
izboljša socialne odnose. Individualna oblika dela je za učence z MPPH najbolj primerna, še
posebej, če so težave bolj izražene. Individualno obliko je lažje izvajati, če ima učenec
dodatno strokovno pomoč (npr. specialnega pedagoga, prostovoljca,...) kot pa v razredu, kjer
mora učitelj delati s celim razredom (upoštevati vse učence glede nanjihove značilnosti in
potrebe). V razredu se lahko zgodi, da bodo določene naloge za druge (v individualni obliki
dela) povsem primerne, za učence z MPPH pa ne. V takem primeru je dobro je, če ima učitelj
pripravljene dodatne naloge za učence z MPPH, ki naj bodo zanimive (npr. križanke, delo z
računalnikom, ….). Tudi oblika dela v paru je koristna, če je pravilno uporabljena (npr. z
metodo igro vlog).
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Pri verbalno tekstualnih učnih metodah je posebno potrebno upoštevati značilnosti in težave
otrok z MPPH, že zaradi same narave teh metod, pri katerih učenec zlahka zdrsne v pasivnost.
Razlaga naj bo kratka jedrnata, prekinjena z vmesnimi provokativnimi vprašanji in
podkrepljena z ilustrativno - demonstracijskimi metodami ter z različnimi učili: prosojnice,
video, risanje skic na tablo,…. Pri razgovoru oz. pogovoru je potrebno upoštevati postavitev
razreda (nor. polkrog). Razgovor naj bo kratek, zanimiv, spodbuja naj aktivnost. Skrbimo, da
bo tudi učenec z MPPH aktiven (npr. zastavimo vprašanje in vsak pove svoje mnenje). Pri
metodah dela s tekstom damo čim več različnih virov (ne le učbenik) ter čim več slikovnega
gradiva. Pri tem moramo paziti, da se učenec z MPPH zaradi prevelikega števila virov ne bo
zmedel. Potrebnmo je dati navodila za uporabo virov. Pristopi obravnave s pisnimi viri naj
bodo raznoliki in kratki. Lahko uporabimo podčrtavanje bistvenih besed iz krajših odlomkov,
povzetek, izdelava miselnega vzorca iz različnih pisnih virov. Če je tema širša, damo jasna
navodila oz. oporne točke učencem, kaj naj povzetek vsebuje. Učenci naj tudi preberejo
določeno literaturo, ki naj ne bo predolga in odgovorijo na določeno problemsko vprašanje.
Pristopov je več. Veliko je prepuščeno ustvarjalnosti in iznajdljivosti učiteljev. Učitelj naj
uporabi take pristope pri uporabi verbalno tekstualnim metodam, da bodo učenci aktivni. Z
ilustrativno - demonstracijskimi metodami lažje pritegnemo pozornost učencev. Lahko jih
uporabimo za motviranje učencev ali kot prekinitev monotone razlage. S tem, ko je
motivacija močnejša, se pri učencih z MPPH tudi pozornost izboljša, posledično pa je večja
aktivnost. Laboratorijsko – eksperimentalne metode, metode izkustvenega učenja naj se pri
pouku geografije uporabljajo čim bolj pogosto, saj vzpodbujajo miselno, čustveno in
ustvarjalno aktivnost učencev. Zastopane naj bodo čim bolj metode, ki upoštevajo značilnost
učencev z MPPH, obenem pa spodbujajo aktivnost in delovno učinkovitost. Te metode so
poleg omenjenih tudi: igre vlog, sodelovalno učenje, eksperiment, terensko delo, projektno
delo, simulacije, metoda portfolija, izdelava referatov, stenskih časopisov, plakatov,
prospektov, didaktične igre… Učenje geografije je najbolj učinkovito z neposrednim
opazovanjem v naravi. Pri tem je tudi zadovoljena potreba otrok z MPPH po gibanju, s tem pa
se zboljša tudi pozornost in delovna učinkovitost. Dejavnosti se morajo izvajati s konkretnimi
materiali in s povezavo novih znanj z izkušnjami. Pristopi naj bodo naravnani čim bolj
problemsko. Potrebno je reševanje praktičnih nalog. Povratne informacije naj bodo pogoste.
Učenci naj imajo možnost učenja po modelu. Učitelj naj učencem z MPPH da veliko
možnosti za uspeh, saj so ti učenci bolj sposobni kot kaže njihov šolski uspeh.
Pristope, oblike dela in učne metode bomo v nadaljevanju razvrstili glede na vrsto značilnosti
oz. težav učencev z MPPH.
∗

Težave z vzpostavljanjem in vzdrževanjem pozornosti

Pomemben vidik pri vzpostavljanju pozornosti pri pouku geografije je, da poskrbimo za
učinkovito motivacijo učencev z MPPH. Taka motivacija bi bila seveda dobrodošla tudi za
ostale učence. Učitelji naj učence motivirajo z raznolikimi učili in učnimi pripomočki, ki
aktivirajo vse kanale zaznavanja (vid, sluh, tip). To so video, glasba, kratek eksperiment,
slikovno gradivo, predmeti iz narave… Toda vsak pripomoček naj se uporablja kratek čas, da
zagotovimo razgibanost. Učence je potrebno motivrati za delo tudi med obravnavo učne
snovi, ne le na začetku, zato da prekinja daljše monotone obravnave. Priporočeno je motivirati
učence tudi pred ponavljanjem snovi ali pred testom. Učne aktivnosti naj bodo krajše in
zanimive. Učitelj naj naredi vmesne odmore, v katerih uporabi sprostitvene tehnike za vse
učence (krajše telesne vaje, glasbo, ogled krajšega video posnetka, socialne, didaktične igre,
šalo, vizualizacijo, pogovor o aktualnih dogodkih, ki je povezan z geografijo…). Kratki
odmori miselno sprostijo, hkrati pa vzdržujejo motivacijo.
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Primer: Učitelj naj ob primerni (umirjeni) glasbi prebere besedilo, ki opisuje potovanje po
vesolju. Traja naj največ 10 min. Učenci naj zaprejo oči in si predstavljajo, da potujejo po
vesolju, opazujejo planete, pristanejo na Marsu in ga raziščejo. Nato potovanje nadaljujejo.
Peljejo se mimo lune, v daljavi opazijo pisan planet, planet Zemlja. Vprašamo, kakšne barve
je? Kaj so bele meglice, ki prekrivajo planet? Vprašamo lahko, kakšne oblike je? Učitelj
učencem da dovolj časa da odgovorijo. Nato učenci odprejo uči in zagledajo na projekciji
satelitski posnetek Zemlje. Učitelj se z učenci pogovori o sliki ter naveže na snov, ki jo
obravnavajo. Primer lahko učitelj uporabi sredi ure, ko so učenci z MPPH najbolj utrujeni, da
se ob glasbi in »potovanju po vesolju« sprostijo, umirijo (sprostijo se tudi drugi učenci), ob
tem lažje obdržijo pozornost. Uporaba je možna pri različnih učnih temah: oblika Zemlje,
razmerje kopnega in morja, oblačnost - vreme,…
∗

Težava z obsegom pozornosti

Glede na težavo z obsegom pozornosti pri učencih z MPPH, naj bo razlaga učiteljev
geografije počasna in nazorna, obenem pa je potrebno večkrat ponoviti bistvo na različne
načine, da lahko učenci z MPPH sprejemajo informacije po različnih kanalih (slušnem,
vidnem, tipnem). Učenci naj med razlago ne zapisujejo v zvezek. Pri kompleksnejših snoveh
naj se uporablja problemski pristop, kjer problem rešujemo korak za korakom. Dobro je, če
učitelj napiše oporne točke za reševanje kompleksnejšega problema. Reševanje problema
lahko poteka tudi dalj časa (npr. pri projektnem delu – en mesec). Pri obravnavi težjih snov je
dobro, da se učitelj pred in po pouku pogovori z učencem z MPPH o razumevanju snovi, o
morebitnih težavah,.. Glede na zmanjšan obseg pozornosti ne sme biti pri učni uri preveč
novih pojmov, še posebno če so zahtevnejši (rotacija, revolucija Zemlje). Zahtevnejše pojme
je potrebno razložiti nazornejše. Najbolj primerne učne metode so metode izkustvenega
učenja.
Primer: Učenec s pomočjo zemljevida opiše določeno pokrajino (naravne značilnosti). Otrok
z MPPH bi imel pri tem velike težave in bi brez opornih točk verjetno napisal le nekaj besed,
čeprav bi se od njega pričakovalo 10 smiselnih stavkov. Pri geografski ekskurziji (ali pri
pouku: ogled videa, slikovno gradivo) lahko z opazovanjem pokrajine učenci primerjajo
pokrajino z zemljevidom. Učenci naj pokrajino najprej opišejo kot jo vidijo v naravi. Nato
opišejo zemljevid in značilnosti pokrajine najdejo na zemljevidu. V učilnici vajo ponovijo, s
tem, da opisujejo pokrajino samo iz zemljevida. Z manjšimi opornimi točkami (npr. kje naj
začne z opisom, kaj vse naj opiše,…) učencu olajšamo kompleksno nalogo.
∗

Težave s selektivno pozornostjo

Pri težavah s selektivno pozornostjo je pomembno, da jasno izpostavimo dražljaj, na katerega
naj bodo učenci pozorni. Kot prvo moramo odstraniti vse moteče dejavnike že v prostoru
(npr. učenci z MPPH naj ne sedijo blizu okna ali vrat). Poudariti je potrebno ključne misli,
ideje, besede,.. Pri obsežnejši snovi je dobro, da učence navajamo k izdelavi miselnih
vzorcev. Pri testih moramo biti pozorni, da je element, po katerem sprašujemo, jasno označen.
Primer: Kako bi učenec z MPPH s pomočjo splošne karte opisal samo cestno omrežje. Učitelj
mora stalno poudarjati, kaj želi, kako je to označeno na zemljevidu. Pri nemem zemljevidu
lahko označi iskani element samo z eno vpadljivo barvo, barve lahko uporabi tudi pri
plastificiranem stenskem splošnem zemljevid. Učitelj lahko tudi s palico nazorno pokaže
potek cestnega omrežja, še bolje pa je, da to naredi učenec sam.
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SLIKA 2: Primer nejasno označenega zahtevanega elementa na zemljevidu.

VIR: Brinovec, Košak, 2002
Slika 2 prikazuje nalogo, kjer morajo učenci napisati zahtevane elemente (morja,
polotoke,…), ki so na zemljevidu označeni z rdečimi številkami. Rdeča barva je slabo vidna,
zato bi učencu z MPPH pozornost hitro padla.
SLIKA 3: Primer jasno označenega zahtevanega elementa na zemljevidu.
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VIR: Ravbar, 2006
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Slika 3 pa prikazuje nalogo, kjer učenci vadijo lego in imena kontinentov ter oceanov. Slika
prikazuje potovanje Uroša in Kristine Ravbar okoli sveta. Pot je označena z rdečo črto.
Učenec sledi omenjeni poti s prstom po zemljevidu (od številke 1 do 9), sproti si zapisuje
kontinente in oceane, katere sta Uroš in Kristina Ravbar prečkala. Taka naloga je za učence
tudi bolj zanimiva.
Primer 2: Učenec mora odgovore na vprašanja poiskati v tekstu, ki je dolg 10 strani. Učenec
z MPPH pa ima težave pri iskanju bistva, še posebno pri daljših tekstih.
Učitelj naj v tem primeru učenca z MPPH navaja na podčrtavanje ključnih besed v besedilu z
različnimi barvami. Upošteva naj hierarhijo glede na pomembnost (npr. glavne naslove
podčrta z rdečo barvo, podnaslove z modro barvo, pomembne besede v tekstu pa z rumeno
barvo). Podčrtati sme samo 20% teksta. Nato naj preleti celotni tekst še enkrat, prebere samo
tiste besede, ki jih je podčrtal. S takšnim načinom bo lažje poiskal odgovore na vprašanja v
tekstu. Podčrtavanje bistvenih besed je dobra tehnika tudi za izdelavo povzetkov ali miselnih
vzorcev, ki so mu v pomoč pri učinkovitem kompleksnem ponavljanju snovi. Tudi v naših
možganih je hierarhija. Na pomembnejše pojme se »lepijo« manj pomembni in ustvarjajo
mrežo. S pomočjo miselnega vzorca učenec naloga lažje zazna v celoti, kompleksno. V
nasprotnem primeru se lahko zgodi, da učenec pozna npr. kakšno podrobnost, ne ve pa kam
sodi.
∗

Težave z impulzivnostjo in hiperaktivnostjo

Ker so za učence z MPPH značilni hitri in nepremišljeni odzivi, oglašanje med uro brez
pozivov, sprehajanje po razredu, motenje sošolcev,… je potrebno v prvi vrsti postaviti jasna
pravila in jih ponavljati vsak dan. Pravila lahko oblikujemo z učenci skupaj. Pri izvajanju leteh pa je potrebna doslednost, s tem da reagiramo na vsako neupoštevanje pravil. Pravila so
lahko zapisana tudi na plakatu v učilnici (na vidnem mestu).
Ko učitelj med razlago postavlja vmesna vprašanja, mora dati otroku z MPPH čas za odgovor.
Naj ga celo opomni, da je potrebno razmisliti, preden odgovori. Če je odgovor napačen, naj
učitelj otroku z MPPH da možnost, da odgovor popravi. Nepravilnega odgovora ne sme
ignorirati. S tem se izognemo občutku manjvrednosti glede znanja pri otrocih z MPPH.
Obravnava določene snovi naj bo kratka, enostavna, jasna. Uporabijo naj se različne metode
dela v eni uri, da se ohrani motivacija.
Pri omenjenih težavah bi lahko uporabili vedenjsko kognitivno terapijo in psihomotorično
terapijo tudi pri geografskem izobraževanju učencev z MPPH, ampak le ob pomoči ustrezno
usposobljenih strokovnih sodelavcev. V nadaljevanju bomo predstavili še nekatere predlagane
pristope, metode in oblike dela, ki upoštevajo omenjene težave (impulzivnost in
hiperaktivnost). Učitelj naj upošteva učenčevo potrebo po gibanju z raznimi nalogami, ki to
komponento upoštevajo (npr. lepljenje samolepilnih lističev z asociacijami na tablo,
sodelovalno učenje, učenca zadolži naj pobere domače naloge od sošolcev, naj piše na tablo,
pomaga pri pripravljanju učil in učnih pripomočkov,…).
Primer: Učitelj in učenci sedijo v krogu. Podajajo si žogo. Ko učenec dobi žogo lahko pove
samo eno besedo. Če učenec spregovori vmes, ko ne prejme žoge ali pa, da pove več besed
kot eno, dobi kazen. Pravila igre, naj bodo jasna in večkrat ponovljena. Učitelj geografije
lahko vajo poveže s snovjo, npr. opisujemo Avstralijo. Učitelj naj učenca z MPPH še dodatno
zaposli s tem, da besede zapisuje na tablo, s tem bo tudi gibalno aktiven.
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Primer: Za učence z MPPH je značilno tudi gibanje, ki ni ciljno naravnano. Učitelj lahko
učence z MPPH uporabi kot model za prikaz rotacije in revolucije Zemlje. Pred tablo se lahko
učenec počasi zavrti, kar prikazuje vrtenje Zemlje okoli svoje osi. Okno naj predstavlja sonce.
Ostali učenci naj opazujejo, kdaj je v Severni Ameriki (katero predstavlja učenčev obraz) dan
in kdaj noč. Učenec z MPPH s tem zadovolji potrebo po gibanju, ki pa je hkrati ciljno
naravnana. Ob tem, pa bo tudi snov lažje razumel. Bolj zahteven je prikaz rotacije in
revolucije hkrati. Učitelj lahko postavi pred tablo stol, ki pomeni Sonce, učenec z MPPH se
premika v obliki elipse okoli stola (Sonca) in hkrati se vrti tudi okoli »svoje osi«.
∗

Bistrost

»Potrebno je izhajati iz pozitivnih predpostavk, iz tistega, kar otrok ima, iz otrokovih
sposobnosti in ne iz težav in motenj oz. iz tistega, česar otrok nima. (Galeša,1995 , str. 25)«
Pomembno je, da pri otroku z MPPH spodbujamo njihovo močno področje. Ti učenci so
bistri, čeprav na prvi vtis in glede na šolski uspeh tega ni videti. Pomemben je le pravilen
pristop, da se bistrost lahko pokaže.
Učitelj naj v skladu s sposobnostimi učencev z MPPH postavlja kratka provokativna
vprašanja (npr. če bi bil predsednik države, kako bi uredil problematiko…). Naloge naj bodo
zahtevne (problemski pristop), da spodbujajo aktivnost in kritično mišljenje. Pri skupinskem
ali projektnem delu, lahko učenca z MPPH zadolžimo, da vodi skupino (seveda ob pomoči
učitelja, da mu jasna navodila). Učenec z MPPH mora čutiti, da sodi v razred in da ga učitelj
obravnava kot sposobnega.
Ob vseh teh ugotovitvah in predlaganih učnih metodah in oblikah dela, pa naj učitelj
geografije upošteva tudi, da si najlažje zapomnimo stvari, ki so za nas osebno pomembne in
nujne za preživetje. Iz tega sledi nujnost, da učitelj povezuje teoretična spoznanja s prakso oz.
z vsakdanjim življenjem). Učenci si laže zapomnijo tudi stvari, ki so čustveno obarvane.
Učitelj geografije lahko učence spodbudi, da povedo zgodbo, o krajih, kjer so že bili. Učitelj
naj na aktualne (pretresljive) dogodke odreagira tako, da se pri pouku o tem pogovorijo ter
razloži zakaj je do tega prišlo (npr. potres, zemeljski plazovi, tsunami,…). Učenci si lažje
zapomnijo tudi stvari, ki so izrazito drugačne, zato naj učitelj pri vsaki snovi, ki jo
obravnavajo išče zanimive, lahko celo ekstremne, primere. Velik pomen za lažje pomnjenje
pa je tudi ponavljanje. Lažje si zapomnimo stvari, ki jih slišimo večkrat, zato naj učitelj
pomembne stvari med uro večkrat ponovi. Iste pojme, naj ponovi na različne načine.
Pomembno je, da so učenci pri tem aktivni (npr. kviz, diskusija, izdelava miselnega
vzorca,…). Najbolj si zapomnimo tudi stvari, ki jih zaznamo z različnimi čutili (vidno, tipno,
slušno).
V spominu nam ostane: 20% tega, kar preberemo; 30% tega, kar slišimo; 40% tega, kar
vidimo; 50% tega, kar povemo; 60% tega, kar storimo in 90% tega, kar vidimo, slišimo,
povemo in storimo. Za aktiviranje vseh naših čutov so pomembne metode izkustvenega
učenja. (Marentič Požarnik, 2000)
3.2.4. Vaje za vadbo spomina in zbranosti pri pouku geografije
Otroci z MPPH imajo veliko težav s pozornostjo ne le pri pouku geografije, ampak tudi pri
samostojnem učenju doma. Priporočljiva tehnika za izboljšanje koncentracije oz. pozornosti
so vaje za vadbo spomina in zbranosti (priloga 1). Z možgani je namreč podobno kot z
mišicami: z njihovo uporabo utrjujemo različne miselne poti, spomin in zbranost in s tem
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ohranjamo ter razvijamo miselno svežino. Menimo, da so za učence z MPPH koristne vaje za
zboljšanje spomina in zbranosti pri pouku geografije ali pri samostojnem učenju doma. Vse te
vaje lahko uporabijo tudi učitelji geografije in jih vpletejo v pouk, da razbijejo monotonost
učne ure ali pa jih učencem dajo kot domačo nalogo, s tem da prilagodijo vaje učni snovi, ki
jo obravnavajo.
3.2.5. Sprostitvene tehnike pri pouku geografije
Sprostitvene tehnike pri pouku geografije in na sploh so pomembne, saj razbijajo monotonost,
vzpostavljajo in vzdržujejo motivacijo, obenem pa tudi miselno razbremenijo. S tem
pomagajo k večji pozornosti in izboljšujejo miselno aktivnost. Sprostitvene tehnike lahko
uporabimo med daljšo obravnavo snovi, pred ponovitvijo, pred testi pred uro geografije, če je
geografija že 5 ali 6 ura na urniku,…
Dokazano je, da se ljudje najlažje učimo v t.i. alpha stanju (sproščena budnost). Takrat lahko
naši možgani sprejmejo največ informacij. To stanje pa lahko dosežemo z različnimi
sprostitvenimi tehnikami. (Marentič Požarnik, 2001) Za sprostitev lahko uporabimo krajše
telesne vaje, glasbo, krajši video, šalo, socialne igre ali vizualiacije. Priporočeno je, da so
sprostitvene tehnike povezane s snovjo oz. da so geografsko obarvane (npr. krajše telesna
vaja, ki jo uporabljajo v Indiji,…).
Primer: Učenci se učijo prepoznavati reliefne oblike na splošnem zemljevidu. V ta namen se
v parih igrajo igro spomin ob glasbi, ki učence umiri. Par pri spominu je reliefne oblike in
barva, s katero je reliefna oblika (nižina, gorovje, morje) označena splošnem zemljevidu.
Učenec z MPPH pri tem ohranja pozornost, saj ga igra motivira za sodelovanje, s tem pa se
tudi lažje uči. Igro lahko učitelj geografije uporabi pri ponavljanju in utrjevanju znanja ali za
motiviranje učencev pred ali med uro.
Primer: Učitelj podaja različne trditve, ki se vežejo na določeno. Ob nepravilni trditvi učenci
počepnejo, ob pravilni pa vstanejo. Trditve lahko postavljajo tudi učenci. To kratko gibalno
vajo lahko učitelj uporabi pri utrjevanju in ponavljanju različnih snovi. Namen je, da se
učenci sprostijo, hkrati morajo pa so tudi miselno aktivni.
3.4.6. Domače naloge in druge obveznosti
Za otroke z MPPH se je priporočeno izogibati klasičnih domačih nalog kot npr. odgovori na
določena vprašanja iz učbenika, saj je velika verjetnost, da otrok naloge niti pogledal ne bo.
Naloge morajo biti diferencirane in individualizirane, da učenec lahko večino aktivnosti
opravi sam. Domača naloga naj spodbuja ustvarjalnost in raziskovalnost, ker s tem
zmanjšamo možnost, da otrok z MPPH ne bi naredil domače naloge. Naloge naj bodo kratke
in zastavljene problemsko in aktualno. Učenec naj išče določene informacije po različnih virih
(internet, knjige, televizija…ne le v učbenik). Posebno za otroke z MPPH je dobro, če damo
nalogo, naj naredi povzetek obravnavane snovi npr. z miselnim vzorcem (saj mu
prepoznavanje bistva dela težave). Lahko naredi praktični izdelek (npr. model vulkana,…), saj
mu bo taka naloga zanimiva. Naloge naj zahtevajo opazovanje učenca določenih pojavov
(npr. z opazuje oblake - in jih poimenuje,…) ter spodbujajo kritično razmišljanje. Tudi vaje za
vadbo spomina in zbranosti lahko učitelj geografije poveže na ustvarjalen način s snovjo.
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3.2.7 Preverjanje in ocenjevanje znanja
Zaradi težav otrok z MPPH s pozornostjo, impulzivnostjo in hiperaktivnostjo, naj bodo
vprašanja pri preverjanju in ocenjevanju pri pouku geografije čim krajša, enostavna,
razumljiva, nedvoumna, raznolika in kompleksna (pri slednjem naj bodo učencem v pomoč
oporne točke, naj bo ključno vprašanje ali element na zemljevidu, po katerem sprašuje, dobro
označen). Karte, rafikoni, slike naj bodo barvne. Čas izvajanja preverjanja naj bo čim bolj
prilagodljiv otroku. Pri pisnem preverjanju znanja, naj se uporablja veliko grafike, barv, večji
tisk, več prostora, primerov… Testi naj bodo kratki ali v večih delih z vmesnimi odmori. Pred
pisnim testom je potrebno dati natančna, kratka in jedrnata navodila za reševanja testa, na kaj
naj bodo učenci pozorni,… Priporočeno je, da vprašanja z učiteljem skupaj preberejo in šele
nato začnejo reševati, da bi se izognili možnosti napak pri testu zaradi površnosti otrok z
MPPH. Pred konecm testa naj učitelj učenca opozori, da preveri naloge. Učenci naj imajo na
voljo čim več učnih in tehničnih pripomočkov (računalnik, kalkulator,…). Urejeni naj bodo
tudi prostorski pogoji (večja tišina, sam v kabinetu,…).

3.3. Glavne ugotovitve temeljnih izhodišč geografskega izobraževanja učencev
z MPPH ter prenos v prakso
V teoretičnem delu smo predstavili značilnosti otrok z MPPH v učnem procesu ter vpliv
motnje na njihovo nadaljnje življenje oz. izobraževanje.
Učenci z MPPH dosegajo pri pouku slabše rezultate. To ni posledica njihovega neznanja,
ampak je posledica težav s pozornostjo, impulzivnostjo ter hiperaktivnostjo. Težave vplivajo
na otrokovo kognicijo, vedenje, čustvovanje, socialne odnose,… Ugotavljali smo pomen
pravilnega prepoznavanja MPPH ter pogost pojav drugih učnih težav (težave z branjem,
pisanjem….). Poznavanje motnje je temelj ustreznih in učinkovitih pristopov za delo z učenci
z MPPH. Priporočeno je, da v procesu prepoznavanja in prilagajanja sodelujejo vsi, ki otroka
obkrožajo: pedagogi, učitelji, starši in drugi strokovni delavci na šoli in v drugih
specializiranih ustanovah. Pedagoški delavci naj pri načrtovanju dela s takimi učenci izhajajo
iz močnih področij učencev in hkrati upoštevajo težave, da mu omogočijo optimalni razvoj.
Zaradi nove paradigme vzgoje in izobraževanja oz. integracije (in inkluzije) otrok s posebnimi
potrebami, smo natančneje raziskali, v kakšnem odnosu so učenci z MPPH z otroci s
posebnimi potrebami (OPP) in kaj ta odnos prinaša. Učenci z MPPH so lahko usmerjeni v
postopek OPP, če je motnja močneje izražena. Za vsakega učenca, ki je otrok s posebnimi
potrebami, pa so učitelji dolžni pripraviti individualizirani vzgojno-izobraževalni program (po
posameznih predmetnih področjih), v katerem predvidijo pedagoško delo z učencem.
Ugotovili smo, da ni potrebno narediti načrta za tiste učence z MPPH, ki niso OPP. Iz
značilnosti MPPH pa lahko upravičeno trdimo, da morajo učitelji pripraviti individualizirani
vzgojno-izobraževalni program za vsakega otroka z MPPH posebej, saj je temelj izvajanja
prilagoditev v učnem procesu. Ponavadi se prilagaja: sama organizacija, metode, oblike in
pristope dela, učne pripomočke,… Manj pogosto se prilagaja tudi raven znanja, saj raziskave
kažejo, da so ti učenci enako inteligentni kot ostali otroci (to je tudi ugotovljeno v postopku
usmerjanja otrok s posebnimi potrebami).
Spoznali smo, da je premalo poskrbljeno za strokovno usposabljanje učiteljev za delo z otroki
z MPPH. Te ugotovitve smo povezali tudi s predmetom geografija v osnovni šoli in ugotovili,
da ni nikjer specialno didaktičnih navodil za delo z učenci z MPPH, konkretno pri
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geografskem izobraževanju v OŠ. Obstaja pa strokovna literatura in strokovnjaki, na katere se
učitelji lahko obrnejo – da bi dobili neke splošne smernice z delo z učenci z MPPH. Tako so
učitelji geografije odvisni bolj ali manj od svoje lastne iznajdljivosti in prizadevnosti. Po
drugi strani pa smo ugotavljali, da sam predmet geografija prinaša veliko priložnosti za
obravnavo snovi s pristopi, ki so prilagojeni otrokom z MPPH. Pozitiven pa je tudi podatek,
da je učencem geografija všeč.
Na podlagi ugotovitev v strokovni literaturi smo opisali tudi pomembne prilagoditve dela pri
geografskem izobraževanju učencev z MPPH s konkretnimi primeri, katere pa bomo v
empiričnem delu še poglobili, pri tem pa upoštevali tudi ugotovitve rezultate raziskave, ki jo
bomo izvedli. Obenem pa bi na tem mestu poudarili, da vse te prilagoditve delamo v »meji
normale«. To pomeni, da učenca ne izpostavljamo po nepotrebnem. Oblike dela in učne
metode dela lahko prilagodimo tudi tako, da ne delamo vidne razlike med vsemi učenci (še
posebno če gre za poučevanje v celem razredu), saj je priporočeno za vse učence uporabljati
učne metode in oblike dela, ki večajo aktivnost učencev. To bomo upoštevali tudi pri izdelavi
primerov učnih ur pri predmetu geografija.
SLIKA 4: Lakota v Afriki.

VIR: Carter, 1994
Fotografijo (slika 4) je posnel fotograf Kevin Carter v Sudanu sredi vsesplošnih kaotičnih
razmer zaradi divjanja nasilnih hord. Carter je za sliko leta 1994 prejel Pulitzerjevo nagrado.
(Carter, 1994)
Ob uporabi takšnega slikovnega gradiva, kot ga prikazuje slika zgoraj, se učenci učijo
kritičnega mišljenja. Obenem si stvari lažje zapomnijo, ker se dotika tudi njihovega
čustvenega sveta. Pri pouku geografije naj bo čim več aktualnega slikovnega gradiva, ki so
povezani s problemi sveta in njihovimi posledicami. Z opisanim pristopom bomo tudi pri
učencih z MPPH pritegnili pozornost.
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4. ANALIZA IN VREDNOTENJE GEOGRAFSKEGA
IZOBRAŽEVANJA UČENCEV Z MPPH V OŠ
4.1. Uvod v raziskavo
Podatki kažejo, da je v vsakem razredu v osnovni šoli povprečno en otrok z motnjo
pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti (MPPH), kar ni zanemarljiv podatek. Motnja
pomembno vpliva na otrokovo učno uspešnost in nadaljnje izobraževanje. V empiričnem delu
bomo raziskali delo z učenci z omenjeno motnjo pri predmetu geografija v osnovni šoli.
Izvedli bomo raziskavo, kjer bomo ugotavljali, kako se učitelji geografije v OŠ soočajo z
otroci z MPPH v razredu. Ugotavljali bomo, ali imajo učitelji geografije individualizirani
izobraževalni program (načrt) za pouk geografije za vsakega učenca z MPPH ter katere
elemente vsebuje. Ugotavljali bomo, katerem zaznavnem tipu pripadajo učenci z MPPH, ki
obiskujejo pouk geografije v OŠ in na podlagi tega predlagali učinkovite učne metod in oblike
dela. Izvedli bomo hospitacije pri pouku geografije, v tistih razredih, kjer imajo učence z
MPPH. Primerjali bomo, ali se uporaba oblik dela in učnih metode za otroke z MPPH
razlikuje od le-teh za ostale učence v razredu. Na podlagi podatkov raziskave in na podlagi
spoznanj v strokovni literaturi, bomo naredili primer individualiziranega vzgojnoizobraževalnega programa za učenca z MPPH (za predmet geografija). Izdelali bomo tudi
primere učnih ur.

4.2. Namen empirične raziskave in opredelitev raziskovalnega problema
Učence z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnost pestijo različne težave, zaradi
katerih dosegajo nemalokrat pri vseh predmetih slabše učne uspehe, kot so jih v resnici
sposobni. Pri izboljšanju stanja imajo veliko vlogo učitelji z uporabo prilagojenih oblik dela,
učnih metod, pristopov poučevanja. Spoznanja v strokovni literaturi kažejo na to, da se MPPH
zlahka zamenja s katerimi drugimi težavami (npr. z vedenjskim težavam) in da učitelji zaradi
tega pogosto ne uvidijo pravih težav učne neuspešnosti. Pomembna je učiteljeva strokovna
poučenost glede te motnje, da jo lažje prepozna in da zna pravilno ukrepati. Posebnih
specialnih didaktičnih navodil za učence z MPPH ni, tudi ne v okviru navodil za otroke s
posebnimi potrebami, zato so učitelji pogosto prepuščeni samim sebi in svojem znanju.
Z raziskavo bomo preučili, kakšne učne težave imajo učenci z MPPH pri pouku geografije.
Ugotavljali bomo ali učitelji geografije prilagajajo pouk geografije učencem z MPPH ter
kako. Na podlagi te raziskave bi želeli narediti specialno didaktična navodila za učitelje
geografije, ki poučujejo tudi učence z MPPH, v obliki primera individualiziranega
izobraževalnega načrta/programa. Raziskali bomo tudi zaznavne tipe, ki prevladujejo pri
učencih z MPPH, da bomo lažje oblikovali primernejše učne metode in tehnike učenja za
učence z MPPH pri pouku geografije.
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4.3. Raziskovalna vprašanja in raziskovalne hipoteze
∗

Raziskovalna vprašanja

1. Koliko učencev z MPPH so učitelji geografije poučevali (ali jih še poučujejo)?
2. Kako so učence z MPPH učitelji geografije prepoznali in kakšne težave oz. motnje opažajo
pri učencih z MPPH?
3. Katere oblike dela, učne metode, učila in učne pripomočke najbolj pogosto uporabljajo
učitelji geografije pri pouku (za vse učence)?
4. Ali učitelji geografije prilagajajo učne oblike, metode, učila in učne pripomočke potrebam
in značilnostim učencev z MPPH pri pouku geografije (oz. ali se uporabljene metode, oblike
dela, učila in učni pripomočki pri pouku geografije za učence z MPPH razlikujejo od
uporabljenih pri ostalih učencih)?
5. Katere pristope, učne metode, oblike dela,… učitelji geografije izpostavljajo kot učinkovite
pri poučevanju učencev z MPPH?
6. Ali učitelji geografije naredijo za učence z MPPH individualizirani izobraževalni načrt in
če ga, katere elemente vsebuje in kdo sodeluje pri pripravi?
7. Ali se učitelji geografije čutijo dovolj usposobljeni za delo z učenci z MPPH ter ali se
dodatno izobražujejo (glede MPPH)?
8. Ali je učencem z MPPH predmet geografija všeč in zakaj?
9. Kakšne učne težave učenci z MPPH opažajo pri sebi pri pouku geografije?
10. Katere oblike pouka so učencem z MPPH najbolj všeč pri pouku geografije ter pri katerih
načinih podajanja snovi (oz. učnih metodah) si snov najlažje zapomnijo?
11. Kateri zaznavni tip je pri učencih z MPPH najbolj izražen?
∗

Raziskovalne hipoteze

H1: Najbolj pogosta oblika dela pri pouku geografije za učence z MPPH je individualna, za
ostale učence pa je najbolj pogosta oblika frontalna.
H2: Najpogosteje uporabljene učne metode pri pouku geografije so za učence z MPPH
ilustrativno demonstracijske in laboratorijsko eksperimentalne ter metode izkustvenega
učenja, za ostale učence pa verbalno tekstualne metode.
H3: Najpogosteje uporabljene geografske učne metode pri pouku geografije so za učence z
MPPH metode neposrednega opazovanja, za ostale učence pa metode posrednega opazovanja.
H4: Največ učiteljev geografije za učence z MPPH ne naredi individualiziranega
izobraževalnega načrta za predmet geografija.
H5: Tisti učitelji geografije, ki delajo individualizirani izobraževalni načrt za učence z MPPH
za pouk geografije, ga naredijo samo za učence, ki so v postopku usmerjanja OPP, ne pa tudi
za ostale učence, pri katerih je MPPH prepoznana in niso OPP.
H6: Zaradi dodatnega strokovnega usposabljanja glede motnje pomanjkljive pozornosti in
hiperaktivnosti se učitelji geografije čutijo bolj sposobni poučevati učence z MPPH v razredu.
H7: Učenci z MPPH imajo najbolj izražen kinestetični zaznavni tip (opomba – anketirani so
učenci, ki obiskujejo pouk geografije v OŠ).
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4.4. Metodologija
4.4.1. Metode dela
Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna in neeksperimentalna kavzalna. Deskriptivno
metodo, katere težišče raziskovanja je usmerjeno na izobraževalne stvarnosti, smo uporabili
pri opisovanju stanja brez vzročnega razlaganja. Omenjeno metodo smo uporabili pri
nekaterih rezultatih anketnega vprašalnika ter pri opisovanju hospitacij ter pogovorov s
strokovnimi delavci, ki delajo z učenci z MPPH. Ker smo pri hospitacijah in pogovorih z
določenim učiteljem geografije opazovali predvsem en primer učenca z MPPH, lahko
govorimo o študiji primera. Po Sagadinu (Sagadin, 2004) s študijo primera raziščemo in
predstavimo posamezen primer, npr. osebo, skupino oseb, institucijo ali del institucije. Za ta
namen moramo zbrati podatke, jih organizirati in analizirati ter napisati poročilo. V njem
prikažemo izsledke oziroma ugotovitve študije.
S kavzalno – neeksprimentalno metodo, katere težišče je usmerjeno na raziskovanje vzročnoposledične zveze med pojavi, pa smo si pomagali pri iskanju odgovorov na vprašanje zakaj,
pri čemer je vzročna razlaga temeljila na empiričnem preverjanju odvisnih zvez med pojavi.
4.4.2. Raziskovalni vzorec
V raziskavo smo zajeli dve različni raziskovalni množici in vzorca, zato bomo predstavili
vsakega posebej.
A. Vzorec je priložnostni, predstavljajo ga učitelji geografije, ki poučujejo v OŠ v Sloveniji v
šolskem letu 2006/07. Število učiteljev, zajetih v vzorec, je 27.
Osnovna množica je hipotetična. Vanjo sodijo vsi, ki so podobni enoti iz vzorca. (vprašalnik
za učitelje, priloga 2)
B. Vzorec je priložnostni, predstavljajo ga učenci z motnjo pomanjkljive pozornosti in
hiperaktivnost, ki obiskujejo pouk geografije v OŠ v Sloveniji v šolskem letu 2006/07. Število
učencev z MPPH, zajetih v vzorec, je 25. Osnovna množica je hipotetična. Vanjo sodijo vsi,
ki so podobni enoti iz vzorca. (vprašalnik za učence in test zaznavnih tipov, priloga 3)
4.4.3. Opis instrumenta
Vprašalnik za učitelje geografije je sestavljen iz dvanajstih vprašanj zaprtega in odprtega tipa,
večina vprašanj pa je kombiniranega tipa (priloga 2). Vprašalnik za učence je sestavljen iz
dveh delov. V prvem delu so štiri vprašanja zaprtega tipa, v drugem delu pa je test zaznavnih
tipov, sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa (priloga 3). Za namen opazovanja bomo uporabili
obrazec za hospitacije, ki je sestavljen iz vprašanj odprtega in zaprtega tipa (priloga 4).
4.4.4. Seznam spremenljivk
Spemenljivke so:
∗ število učencev z MPPH, ki so jih poučevali učitelji geografije v osnovni šoli;
∗ vir prepoznavanja učencev z MPPH;
∗ vrsta težav učencev z MPPH pri pouku geografije, ki jih opažajo učitelji
geografije;
∗ vrsta oblike dela pri pouku geografije;
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vrsta učne metode pri pouku geografije;
vrsta učil pri pouku geografije;
vrsta učinkovitih metod, oblik dela, pristopov, tehnik za učence z MPPH pri pouku
geografije;
priprava individualiziranega izobraževalnega načrta za učence z MPPH pri pouku
geografije;
vrsta elementov, ki jih vsebuje individualizirani izobraževalni načrt za pouk
geografije za učence z MPPH;
profil strokovnih sodelavcev, ki sodelujejo pri pripravi individualiziranega
izobraževalnega načrta za pouk geografije za učence z MPPH;
prisotnost občutka zadostne strokovne usposobljenosti pri učiteljih geografije za
poučevanje učencev z MPPH v razredu;
udeležba učiteljev geografije na dodatnem izobraževanju glede MPPH;
vrsta dodatnega izobraževanja glede MPPH učiteljev geografije;
priljubljenost predmeta geografija pri učencih z MPPH;
vrsta težav učencev z MPPH pri pouku geografije, ki jih opažajo učenci sami;
vrsta učne oblike pri pouku geografije, ki je učencem z MPPH najbolj všeč;
vrsta učne metode pri pouku geografije, s katero si učenci z MPPH najbolj
zapomnijo učno snov;
vrsta zaznavnih tipov, ki jih imajo učenci z MPPH najbolj izražene.

4.4.5. Postopek zbiranja podatkov
Podatke smo zbrali z vprašalni, ki smo jih po elektronski pošti poslali 80 učiteljem geografije,
ki poučujejo v OŠ v šolskem letu 2006/07. Vprašalnikom za učitelje smo dodali tudi
vprašalnike za učence z MPPH. Učitelji geografije so anketirali učence z MPPH, ki jih
poučujejo. Učiteljem smo k vprašalnikom dodali tudi kratek dopis z vsemi pojasnili. Učitelje
smo opozorili tudi, naj si vzamejo čas za vsako vprašanje posebej, učencem pa zagotovijo
reševanje vprašalnika v nemotenem okolju. Ker je bila odzivnost učiteljev slaba, smo jih še
dvakrat opozorili in prosili, če lahko vprašalnike izpolnijo. Nekateri učitelji niso želeli
odgovarjati s pojasnilo, da niso dovolj kompetentni na tem področju. 30 vprašalnikov pa smo
zaradi slabe odzivnosti po elektronski pošti poslali tudi po navadni pošti. Vrnjenih izpolnjenih
vprašalnikov od učiteljev geografije smo dobili 27 (16 po elektronski pošti, ostalo po navadni
pošti), ter 25 vprašalnikov, ki so jih izpolnili učenci z MPPH. Za opazovanje učenca z MPPH
pri pouku geografije (študijo primera) smo si izbrali OŠ, ki želi biti anonimna. Učitelja
geografije smo prosili za sodelovanje. Izvedli smo nekaj hospitacij. S pomočjo učitelja
geografije smo izdelali tudi individualizirani izobraževalni načrt (pri predmetu geografije) za
omenjeni primer učenca in primere učnih ur. Povezali smo se tudi s Posvetovalnico za učence
in starše. S pomočjo pogovora s strokovnim delavcem (pedagogom) smo pridobili še
dodatne splošne usmeritve za delo z učenci z MPPH.
4.4.6. Postopek obdelave podatkov
Podatke smo obdelali s prikazom odstotnih frekvenc in aritmetičnih sredin. Hipoteze smo
preizkusili s statističnimi metodami: χ2 preizkus enake verjetnosti in χ2 neodvisnosti. Pri
zavračanju hipotez med spremenljivkami smo upoštevali ustaljeni kriterij do maksimalnega
tveganja 5%.
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4.5. Rezultati in interpretacija
V tem poglavju bomo odgovorili na vprašanja, ki smo si jih zastavili v prejšnjem poglavju in
potrdili oziroma zavrnili postavljene hipoteze. Pri predstavitvi rezultatov, ki smo jih dobili z
različnimi načini, bomo za ponazarjanje uporabili slike in frekvenčne tabele. Rezultati bodo
predstavljeni po smiselnih sklopih glede na vzorec oz. vir podatkov.
4.5.1. Pomoč učencem z MPPH z vidika pedagoginje (kot zunanji strokovni sodelavec
šolam)
Pogovor s pedagoginjo Matejo Petric, ki dela v Posvetovalnici za učence in starše, nam je dal
na delo z učenci z MPPH na splošno še drug pogled. Predvsem o tem, kje vse starši in učenci
poiščejo pomoč ter kakšne načine dela z učenci z MPPH uporablja pedagog, zunanji strokovni
(so)delavec šole. Posvetovalnica za učence in starše je institucija, ki dela z otroki in
mladostniki. Ne glede na specifiko problema z njimi delajo individualno.
Pedagoginja opaža, da je med učenci, ki imajo težave pri učenju, vse več otrok, ki imajo
motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti in da je pogosto motnja povezana tudi z
drugimi učnimi težavami. Pravi, da je vzrok temu v večih stvareh: tempo življenja, preveč
gledanja v ekrane (TV, računalnik), težave ob porodu, težave v otrokovem razvoju,…
Pogostost obravnave v posvetovalnici je odvisna od vsakega primera posebej – z enimi
učencem z MPPH »gradi« več let, z drugimi pa hitreje zaključi obravnave – v takih primerih
je motnja manj izražena.
Nekatere učence z MPPH v posvetovalnico napoti šola, drugi pa se s pomočjo pobude staršev
obrnejo na njih po pomoč in nasvete. Veliko je takih otrok, ki obiskuje tudi razvojno
ambulanto in v šoli dobivajo dodatno strokovno pomoč, ker imajo odločbo otroka s posebnimi
potrebami (tudi v primeru da te odločbe nimajo). Šola presodi, komu bo nudila strokovno
pomoč. Redki so primeri, da učenci z MPPH, ob pomoči posvetovalnice in šole, hkrati
obiskujejo tudi razvojno ambulanto, ker je velikokrat to preveč za enega otroka.
Pri učencih s težavami pozornosti in koncentracije pedagoginja opaža, da pogosto ne
dokončajo dela oz. obveznosti, ne obvladajo organizacijskih veščin, primanjkuje jim
vztrajnosti, potrebujejo nenehne spodbude in povratne informacije, pri opravljanju obveznosti
porabijo več časa, potrebujejo dodatno obrazložitev navodil, vse jih zmoti pri delu (vsak šum,
glas od zunaj,…). Opaža, da učenci z MPPH ne zdržijo dolgo v sedečem položaju (na nek
način se morajo gibati), prehitro (impulzivno) reagirajo, pretirano menjajo aktivnosti, ne
obvladajo organizacijskih veščin, potrebujejo stalen nadzor in vodenje (s strani njim
pomembnega »drugega«),… Učenci z MPPH imajo težave pri vseh predmetih. Še največ pa
pri tistih, ki terjajo več sedenja in daljšo koncentracijo ter vztrajnost pri opravljanju določenih
nalog (npr. daljša učna besedila, likovno ustvarjanje, poslušanje brez lastne aktivnosti…).
Najmanjše težave pedagoginja opaža pri predmetu športna vzgoja, ker vključuje veliko
gibanja in veliko menjajočih aktivnosti. Vsak otrok z MPPH ima tudi svoja močna področja,
za katera pedagoginja pravi, da jih ni težko odkriti, če otroke dobro opazujemo,
komuniciramo z njimi in »gledamo s srcem«.
Pedagoginja težave učencev z MPPH rešuje s posebnim individualnim pristopom in
individualnimi strategijami vzgoje in izobraževanja. Osnova vsega dela s takimi otroki je
pozitivno vzdušje, vzpostavljeno (izgrajeno) zaupanje in umetnost motivacije. Uporablja tudi
različne tehnike nagrajevanja (npr. žetoniranje, zbiranje nalepk…) za vsak najmanjši uspeh.
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Vsak cilj oblikuje skupaj z otrokom oz. tako, da ga na primeren način motivira in pridobi za
realizacijo zastavljenih ciljev. Ob sproščeni klimi in prijetnem odnosu ter ob jasnih navodilih
ti otroci sledijo ciljem – morajo poznati pot in vedeti, kam »gredo« ob nekom, ki mu zaupajo
in ki jih bo razumel tudi, ko bodo naleteli na težave. Ti otroci imajo poseben občutek za
zaznavanje sprejetosti njihove drugačnosti in se temu primerno ljudem tudi odzivajo.
Pri otrocih z MPPH meni, da je zelo pomembno, da jih naučimo oz. da pri njih samih
razvijemo spretnost samoopazovanja, samonadzora in reševanja sprotnih vedenjskih in učnih
problemov. Seznanja jih s tehnikami sproščanja, obvladovanja konfliktnih situacij, uporablja
»brain gym metodo« pri učenju in jih uči učnih strategij, ki so jim najbolj priročne (glede na
učni stil, stil zaznavanja, spominske funkcije…). Otrok mora začutiti, da mu pripada vsa
pozornost pedagoga, starša oz. tistega, ki ga uči. Pravi, da je to pri individualnem delu lahko,
pri šolskem delu v razredu pa zelo težko.
Najpogosteje se starši srečujejo s težavami pri vodenju in usmerjanju teh otrok. Ti otroci
potrebujejo veliko pozornosti, ljubezni in strpnost. Pogosto starši ne poznajo metod
prilagajanj in strategij učenja, zato so v stiski. Omenjajo zlasti težave pri obvladovanju
strpnosti in količine skupaj preživetega časa, ki ga njihov otrok potrebuje zelo veliko.
Pedagoginja na podlagi izkušenj opaža, da so učenci z MPPH naporni otroci in pravi, da
potrebujejo pozornost učitelja, starša,…najbolj takrat, ko se težave najbolj kažejo. To pa ni
vselej lahko.
Pedagoginja nudi pomoč glede MPPH tudi ostalim strokovnim delavci iz šolstva (učitelji,
šolska svetovalna služba). Pripravlja predavanja za učitelje na temo Otroci s posebnimi
potrebami in možnimi prilagoditvami. Sodeluje tudi s strokovnjaki iz zdravstva: psihologi,
defektologi (specialnimi pedagogi), pedopsihiatri… Sodeluje tudi s šolami pri izdelavi
individualiziranega izobraževalnega načrta za učence z MPPH. Kljub temu, da ni v
zakonodaji, da morajo imeti taki otroci (misli na otroke brez odločbe) individualni
izobraževalni načrt, šolam svetuje, da si le pripravijo nek individualiziran plan za učenca z
motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, ker bo to olajšalo delo njim (učiteljem) in otrokom.
Meni, da je prav, da se na šoli ve, kdo in kaj dela z otrokom in da skupaj sledijo enotnim
ciljem. Sicer obstaja nevarnost, da vsak nekaj gradi, izgradi pa se ne toliko, kot bi se ob
enotnem programu lahko. Prav zato je pedagoginja v stalni »navezi« z učitelji, šolsko
svetovalno službo in otrokovimi starši, saj le tako lahko poskrbi za izmenjavo povratnih
informacij o napredovanju otroka.
Izkušnje pedagoginje z učenci z MPPH so potrdile spoznanja v teoretičnem delu. V
nadaljevanju bomo predstavili rezultate raziskave o delu učiteljev geografije z učenci z
MPPH.
4.5.2. Geografsko izobraževanje učencev z MPPH z vidika učiteljev geografije, ki jih
poučujejo v OŠ
∗

Število učencev z MPPH v OŠ

Večina anketiranih učiteljev geografije je odgovarjala (graf 1), da je poučevala že 4 ali več
učencev z MPPH. Visok odstotek je tudi tistih učiteljev, ki so odgovarjali, da so poučevali
enega ali dva učenca z MPPH do sedaj. Sklepamo, da ti učitelji poučujejo krajši čas (eno leto,
dve leti). Pod kategorijo drugo, so učitelji navajali, da poučujejo vsako leto kakšnega učenca z
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omenjeno motnjo, enega ali dva letno ali pa ne vedo, če je učenec z MPPH v razredu, v
katerem poučujejo.
GRAF 1: Število učencev z MPPH v OŠ (pri geografiji).
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Število učencev z MPPH je pričakovano, glede na podatke v strokovni literaturi, da je 3 – 5 %
otrok z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti. Kar pomeni, da je v razredu
povprečno en do dva učenca z omenjeno motnjo. To kaže na to, da se skoraj vsak učitelj
geografije v svoji praksi sreča z omenjenimi učenci, zato mora biti učitelj geografije na njih
tudi pripravljen. Če je samo en učenec z MPPH v razredu, mora biti celotno delo učitelja
geografije prilagojeno tudi učencu z MPPH. Ta podatek o številu učencev v razredu pa nam
ne pove, v kakšni obliki je motnja pri omenjenih učencih izražena, zato si bomo to pogledali
še v nadaljevanju.
∗

Pomen prepoznavanja MPPH pri učencih pri pouku geografije

GRAF 2: Znaki, ki jih učitelji geografije opažajo pri učencih z MPPH.
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62 % anketiranih učiteljev geografije motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti
prepozna sama, kar je visok delež. To izkazuje poznavanje motnje ter njenih znakov. Dobra
tretjina učiteljev geografije je izvedelo za motnjo od strokovnega delavca na šoli (pedagoga),
samo 1 % anketiranih pa je izvedelo za motnjo tudi od drugih učiteljev, razrednikov, staršev.
Iz grafa 2 je razvidno, da je 18 (2/3 anketiranih) učiteljev geografije prepoznalo kot glavni
znak učencev z MPPH, da so v razredu nemirni in motijo druge učence. To lahko pojasnimo s
tem, da se znaki hiperaktivnosti učenca z MPPH navzven pokažejo bolj kot motnje
pozornosti. Nevarnost je, da bi učitelji na tej podlagi zamenjali motnjo MPPH z vedenjskimi
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težavami. 2/3 učiteljev geografije opaža, da se učenci težko zberejo in težko sledijo razlagi.
Ta rezultat lahko pojasnimo s tem, da je omenjena težava glavni znak pomanjkljive
pozornosti, ki spremlja hiperaktivnost. Znaki impulzivnosti, ki jih učitelji prepoznavajo je, da
so učenci z MPPH pri testih površni in nepazljivo preberejo navodila. 18 % anketiranih
učiteljev opaža, da imajo ti učenci tudi težave z branjem zemljevidov. Njihovo sposobnost
(bistrost) dosegati višje rezultate oz. boljši uspeh prepoznava skoraj tretjina anketiranih
učiteljev, kar ni ravno visok delež. Podatki namreč kažejo, da so ti otroci povprečno ali celo
nadpovprečno sposobni. Tega bi se morali zavedati vsi učitelji. Zavedati bi se morali tudi, da
je slab učni uspeh učencev posledica njihovih težav s pozornostjo, impulzivnostjo in
hiperaktivnostjo.
∗

Oblike dela in učne metode pri pouku geografije

Rezultati raziskave kažejo, da so razlike v uporabljenih oblikah dela pri pouku geografije, in
sicer med tistimi oblikami dela, ki jih učitelji pri pouku geografije uporabljajo za učence z
MPPH in tistimi, ki jih učitelji geografije uporabljajo za ostale učence v razredu (tabela 4).
TABELA 4: Oblike dela, ki jih učitelji uporabljajo pri pouku geografije.
UČENCI Z MPPH

ZA OSTALE UČENCE

M (povprečne ocene*)

VRSTA
UČNE
OBLIKE

M (povprečne ocene*)

Skupinska

3,37

skupinska

3,04

v paru – dvojice

2,59

v paru – dvojice

3,00

individualna učna
oblika
frontalna

1,59

individualna učna
oblika
frontalna

2,37

2,44

1,59

(*št. 1- najbolj pogosta; št. 4.- najmanj pogosta)

Za učence z MPPH (tabela 4, 5) učitelji geografije najpogosteje uporabljajo individualno
obliko dela, kar je glede na značilnosti učencev z MPPH razumljivo. Frontalno obliko dela
uporabljajo skoraj toliko pogosto kot delo v dvojicah, skupinsko delo pa uporabljajo najmanj
pogosto. Pogostost frontalne oblike dela za učence z MPPH bi lahko utemeljili s tem, da
uporaba le-te pri ostalih učencih prevladuje, učitelji pa se težko hkrati, ko frontalno poučujejo
cel razred, ukvarjajo posebej z učenci z MPPH. Zanimiv bi bil tudi podatek, kdaj učitelji
geografije uporabljajo individualno obliko dela za učence z MPPH – takrat ko poučujejo cel
razred ali izven pouka (v obliki njihove dodatne pomoči ali v obliki dodatne strokovno
pomoči).
Postavili smo naslednjo hipotezo:
Najbolj pogosta oblika dela pri pouku geografije za učence z MPPH je individualna, za ostale
učence pa je najbolj pogosta oblika frontalna.
S hipotezo neodvisnosti smo preverili, ali učitelji geografije v osnovni množici uporabljajo
različne metode dela za učence z MPPH in za ostale učence.
χ2 = 2,28 < χ2( α = 0,05; g = 3) = 7,82

70

Statistični izračun nam pokaže, da vrednost χ2, na ravni tveganja 5 %, ni statistično
pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezavi, da učitelji geografije uporabljajo
različne oblike metod za učence z MPPH v primerjavi uporabe oblik dela za ostale učence, v
osnovni množici ne moremo trditi ničesar.
GRAF 3: Najpogostejše učne metod za učence z MPPH in ostale učence.
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Rezultati raziskave kažejo, da so tudi v najpogostejših učnih metodah razlike pri delu z
učenci z MPPH in ostalimi učenci. Učitelji geografije so odgovarjali, katere tri učne metode
pri pouku geografije najpogosteje uporabljajo za učence z MPPH ter katere za ostale učence
(graf 3). Najpogostejše učne metode za učence z MPPH so metoda projekcije, prikazovanje
slik, ogled filmov ter demonstracija, sledi metoda dela s tekstom ter metoda pogovora. Visok
je tudi delež metode razgovora in razlage. Diskusije se učitelji geografije poslužujejo redko.
Za učence z MPPH pa uporabljajo najmanj naslednje učne metode: simulacije, risanje,
projektno delo, sodelovalno učenje ter opazovanje. Pri ostalih učencih pa prevladujejo učne
metode dela s tekstom, sledijo metoda projekcije, prikazovanja slik, ogled filmov ter
demonstracija. Pogosto uporabljajo tudi metodo razlage ter razgovora, sledi metoda pogovora.
Najmanj uporabljajo metodo diskusije, eksperimenta, simulacij, risanja, projektnega dela,
sodelovalnega učenja ter opazovanja. Presenetljiv je majhen delež tistih, ki so odgovarjali, da
metodo opazovanja uporabljajo najbolj pogosto, tako za učence z MPPH kot za ostale učence.
To lahko pojasnimo s tem, da je omenjena metoda zajeta lahko tudi v metodah projekcije,
prikazovanje slik in filmov,.., katere učitelji geografije pri delu z vsemi učenci uporabljajo
zelo pogosto.
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Če primerjamo pogostost uporabe učnih metod, lahko zapišemo naslednje ugotovitve:
- za učence z MPPH prevladuje uporaba metode projekcije, prikazovanja slik in
filmov (kar je za našo ciljno skupino ugodno), za ostale učence pa prevladuje
uporaba metode dela s tekstom;
- manj pogosta uporaba metode razlage za učence z MPPH od uporabe metode
razlage za ostale učence in bolj pogosta uporaba metode pogovora v primerjavi
z uporabo le-te za ostale učence;
- metoda razgovora je enako zastopana pri delu z učenci z MPPH kot pri delu z
ostalimi učenci;
- metoda eksperimenta, metoda opazovanja, risanja ter metoda projektnega dela
je za učence z MPPH uporabljena bolj pogosto v primerjavi z uporabo le-teh
za ostale učence – še vedno pa menimo, da je odstotek nizek;
- uporaba metode simulacije in diskusije pa je nekoliko manj pogosta pri
učencih z MPPH v primerjavi z uporabo našetih metod za ostale učence.
GRAF 4: Najpogostejše uporabljene učne metode pri delu z učenci z MPPH in ostalimi
učenci glede na primerjavo deleža verbalno tekstualnih metod in ostalih učnih metod.
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Pri delu z učenci (tako z učenci z MPPH kot z ostalimi učenci) prevladuje uporaba verbalno
tekstualnih učnih metod (graf 4). Iz grafa 4 je razvidno tudi, da je uporaba ostalih učnih metod
(to so ilustrativno demonstracijske, laboratorijsko eksperimentalne ter metode izkustvenega
učenja) bolj pogosta pri delu z učenci z MPPH kot pri delu z ostalimi učenci. Menimo, da bi
lahko bila uporaba omenjenih učnih metod še večja, še posebno pri delu z učenci z MPPH, saj
večajo nazornost pouka, vplivajo na lažje razumevanje, večjo motivacijo in s tem večjo
aktivacijo miselnih procesov – to pa daje boljše učne rezultate.
Postavili smo naslednjo hipotezo:
Najpogosteje uporabljene učne metode pri pouku geografije so za učence z MPPH
ilustrativno demonstracijske in laboratorijsko eksperimentalne ter metode izkustvenega
učenja, za ostale učence pa verbalno tekstualne metode.
S hipotezo enake verjetnosti smo preverili, ali v osnovni množici prevladuje kateri od
odgovorov (učnih metod dela pri pouku geografije), posebej za učence z MPPH ter posebej za
ostale učence. Učne metode, ki so jih iz seznama v vprašalniku izpisovali učitelji (priloga 2)
smo grupirali v dve skupini (verbalno tekstualne metode in ostale metode (ilustrativno-
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demonstracijske metode, laboratorijsko eksperimentalne metode, metode izkustvenega
učenja)).
- metode dela pri pouku geografije za učence z MPPH:
χ2 = 0,11 < χ2 (α = 0,05; g = 1) = 3,84
Statistični izračun nam pokaže, da vrednost χ2 na ravni tveganja 5 % ni statistično pomembna.
Hipotezo enake verjetnosti obdržimo. O odgovorih v osnovni množici ne moremo ničesar
trditi.
- metode dela pri pouku geografije za ostale učence:
χ2 = 9 > χ2 (α = 0,01; g = 1) = 6,64
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni tveganja 1%. Hipotezo enake verjetnosti
zavrnemo s tveganjem 1 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori
v osnovni množici niso enako pogosti. To pomeni, da učitelji geografije v osnovni
množici uporabljajo najbolj pogosto verbalno tekstualne metode dela za ostale učence.
S hipotezo neodvisnosti, pa bomo preverili, če obstaja razlika (oz. povezava) med uporabo
učnih metod za učence z MPPH ter za ostale učence v osnovni množici.
χ2 = 2,73 < χ2 (α = 0,05; g = 1) = 3,84
Statistični izračun nam pokaže, da vrednost χ2 na ravni tveganja 5 % ni statistično pomembna.
Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O tem, da učitelji geografije v osnovni množici uporabljajo
za učence z MPPH različne metode dela kot za ostale učence, ne moremo trditi ničesar.
V nadaljevanju bomo raziskali tudi pogostost uporabe metod glede na klasifikacijo
geografskih metod pri pouku geografije.
GRAF 5: Najpogosteje uporabljene geografske učne metode za učence z MPPH in ostale
učence.
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Od učnih metod posrednega opazovanja so pri pouku geografije najpogosteje uporabljene
naslednje (graf 5): metoda razlage, razgovora ter pogovora, metoda dela s pisnimi viri in
projekcija. Od metod neposrednega opazovanja pa izstopa pogosta uporaba metode
opazovanja, katera je najpomembnejša geografska učne metoda.
GRAF 6: Najpogosteje uporabljene geografske učne metode za učence z MPPH in ostale
učence.
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Rezultati raziskave kažejo, da učitelji geografije najbolj pogosto uporabljajo metode
neposrednega opazovanja (graf 6). Glede na delitev učnih metod v metode neposrednega
opazovanja in metode posrednega opazovanja je vidna razlika pri uporabi le-teh za učence z
MPPH ter za ostale učence. Uporaba metod posrednega opazovanja je pri učencih z MPPH
manj pogosta kot pri ostalih učencih, bolj pogosta pa je uporaba metod neposrednega
opazovanja v primerjavi z ostalimi učenci. Ta podatek kaže na to, da so metode neposrednega
opazovanja (metode izkustvenega učenja) za učence z MPPH primernejše. Največja razlika
pri uporabi učnih metod za učence z MPPH v primerjavi z ostalimi učenci je večja uporaba
metode opazovanja, metode projekcije (prikazovanje slikovnega gradiva, filmi,…), metode
risanja in merjenja, manj pogosta pa je uporaba pisnih virov ter grafične metode.
Glede uporabe geografskih učnih metod pri pouku geografije smo postavili naslednjo
hipotezo:
Najpogosteje uporabljene geografske učne metode pri pouku geografije so za učence z
MPPH metode neposrednega opazovanja, za ostale učence pa metode posrednega
opazovanja.
S hipotezo enake verjetnosti smo preverili, ali v osnovni množici prevladuje kateri od
odgovorov (od geografskih učnih metod pri pouku geografije), posebej za učence z MPPH ter
posebej za ostale učence. (opomba: metode, ki so naštete v seznamu v vprašalniku za učitelje
(priloga 2) - smo grupirali v dve skupini v metode neposrednega opazovanja in v metode
posrednega opazovanja)
- učne metode pri pouku geografije za učence z MPPH:
χ2 = 9 > χ2 ( α = 0,01; g = 1) = 6,64
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α = 0,01. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo
s tveganjem 1%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni
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množici niso enako pogosti. To pomeni, da učitelji geografije v osnovni množici
uporabljajo za učence z MPPH najbolj pogosto metode posrednega opazovanja.
- učne metode pri pouku geografije za ostale učence:
χ2 = 16,9 > χ2(α = 0,001; g = 1) = 10,83
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α = 0,001. Hipotezo enake verjetnosti
zavrnemo s tveganjem 0,1%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori
v osnovni množici niso enako pogosti. To pomeni, da učitelji geografije v osnovni množici
tudi za ostale učence najbolj pogosto uporabljajo metode posrednega opazovanja.
S hipotezo neodvisnosti, pa smo preverili, če obstaja razlika (oz. povezava) med uporabo
metod dela za učence z MPPH ter za ostale učence v osnovni množici.
χ2 = 0,54 < χ2(α = 0,05; g = 1) = 3,84
Statistični izračun nam pokaže, da vrednost χ2 ni statistično pomembna. Hipotezo
neodvisnosti obdržimo. O tem, da učitelji geografije v osnovni množici uporabljajo za učence
z MPPH različne geografske učne metode kot za ostale učence, ne moremo trditi ničesar.
∗

Učila in učni pripomočki pri pouku geografije

Več kot polovica anketiranih učiteljev geografije (graf 7) uporablja pri pedagoškem delu
naslednja klasična učila in učne pripomočke: delovni zvezek, šolski zvezek, tabla, zemljevid.
Malo manj kot polovica učiteljev, kar je visok odstotek, pa uporablja pri poučevanju
projekcijo in internet. Ta učila in pripomočki so nujni, ker je potrebno objektivno stvarnost
čim bolj nazorno prikazati, da jo učenci razumejo. Didaktične igre uporabljajo redko.
Menimo, da bi slednje bile koristen pripomoček pri delu z učenci z MPPH, zato jih bomo
vključili tudi pri primerih učnih priprav za geografijo, ki jih bomo izdelali. Pod drugo so
nekateri učitelji odgovarjali, da uporabljajo tako klasična učila in pripomočke, kot
izobraževalno informacijsko tehnologijo (internet,…).
GRAF 7: Uporaba učil in učnih pripomočkov pri pouku geografije.
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Na vprašanje (Priloga 2): »Ali za učence z MPPH delate prilagoditve glede uporabe učil?« je
večina učiteljev odgovarjalo, da ne. Tako je odgovorilo, kar 19 učiteljev geografije (70 %
vseh anketiranih). Ta odstotek je zelo visok. Učitelji geografije bi glede na znake, ki jih pri
učencih z MPPH prepoznavajo, morali uporabljati za njih dodatna učila in učne pripomočke.
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30 % anketiranih učiteljev izvede ure bolj zanimive, da pritegne pozornost učencev. Nekateri
za uvodne motivacije uporabijo film, pogovarjajo se o zanimivih slikah in na splošno
uporabljajo več slikovnega gradiva. Redki pravijo, da je velik dosežek, da učenca z MPPH
umirijo, da lahko tudi drugi sledijo pouku.
∗

Učinkoviti pristopi, oblike in metode dela pri delu z učenci z MPPH pri
pouku geografije

Glede učinkovitih pristopov pri delu z učenci z MPPH pri pouku geografije (priloga 2, 8.
vprašanje) so učitelji geografije odgovarjali zelo različno.
Tretjina anketiranih meni, da je potrebno več individualnega dela z učenci z MPPH ter
motiviranja za delo. Pomembno je aktivno vključevanje v delo.
Posamezni učitelji poudarjajo, da je potrebno učencu z MPPH postaviti meje, ga sprejeti
takega kot je.
Posameznim učiteljem geografije so se izkazali kot učinkoviti naslednji pristopi, učne metode
in oblike dela:
- slikovna demonstracija,
- risanje, kartiranje, izdelava plakatov;
- igra vlog, socialne igre, skupinsko delo;
- eksperiment,
- terensko delo;
- krajša razlaga;
- minuta za zdravje (kot tehnike sproščanja) in prijazna vzpodbuda.
Naštete učne metode, pristope, tehnike smo omenili že v teoretičnem delu kot učinkovite učne
metode, pristope. Vsem je skupno, da spodbujajo aktivnost učenca, učenca gibalno in miselno
»zaposlijo«.
Razlike v odgovorih bi pojasnili s tem, da je pristop dela lahko pri enem učencu z MPPH
učinkovit, pri drugem pa ne. To pomeni, da je potrebno učenca z MPPH dobro poznati.
Klub temu ni nihče omenil, da bi izvajali tudi vaje za izboljšanje koncentracije in urjenje
spomina, kar je pomembna tehnika za delo z učenci z MPPH.
∗

Individualizirani izobraževalni načrt za učence z MPPH pri geografiji

55,5 % učiteljev geografije ne izdela individualiziranega izobraževalnega načrta za učence z
MPPH (graf 8), kar je zelo visok odstotek. Menimo, da je priprava in spremljanje
individualiziranega izobraževalnega načrta za učence z MPPH nujna, saj daje podlago za
primerno delo z njimi. Z možnostjo spremljanja načrta ugotavljamo tudi napredek učenca z
MPPH.
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GRAF 8: Izdelava individualiziranega izobraževalnega načrta za učence z MPPH pri
predmetu geografija v OŠ.
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Le 15 % učiteljev geografije naredi individualiziran izobraževalni načrt za vse učence, pri
katerih motnjo prepoznajo sami ali jih na motnjo opozorijo drugi (starši ali strokovni delavci).
Visok je odstotek (26 %) učiteljev, ki naredi individualizirani izobraževalni načrt samo za
učence z MPPH, ki so otroci s posebnimi potrebami, za ostale pa ne. Sklepamo, da imajo
učitelji premalo časa, da bi izobraževalni načrt pripravljali in ga spremljali zaradi zahtevnosti
priprave, potrebno pa je tudi sodelovanje z drugimi strokovnimi sodelavci ter starši. Pod
drugo so učitelji odgovarjali, da upoštevajo vse prilagoditve, ki jih svetuje psiholog,
pedagog,… vendar ne naredijo individualiziranega izobraževalnega načrta za učence z
MPPH. Menimo, da je individualizirani izobraževalni načrt pomembno narediti za vse
učence, pri katerih motnjo učitelji ali drugi prepoznajo, ne pa samo za tiste, ki so otroci s
posebnimi potrebami.
Postavili smo hipotezo:
Največ učiteljev geografije za učence z MPPH ne naredi individualiziranega izobraževalnega
načrta za predmet geografija.
S hipotezo enake verjetnosti bomo preverili, ali se odgovori glede izdelave izobraževalnega
načrta v osnovni množici pomembno razlikujejo.
χ2 = 16,10 > χ2 (α = 0,01; g = 3) = 11,34
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α = 0,01. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo
s tveganjem 1 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni
množici niso enako pogosti. To pomeni, da je tudi v osnovni množici največ učiteljev
geografije, ki ne naredi izobraževalnega načrta za učence z MPPH.
Postavili smo tudi naslednjo hipotezo:
Tisti učitelji geografije, ki delajo individualizirani izobraževalni načrt za učence z MPPH za
pouk geografije, naredijo načrt samo za učence, ki so v postopku usmerjanja OPP, ne pa tudi
za ostale učence, pri katerih je MPPH prepoznana in niso OPP.
S hipotezo enake verjetnosti bomo preverili, ali v osnovni množici prevladuje kateri od dveh
odgovorov (učitelji geografije naredijo individualizirani izobraževalni načrt za vse učence, pri
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katerih MPPH prepoznajo, učitelji geografije naredijo individualizirani izobraževalni načrt
samo za učence z MPPH, ki so otroci s posebnimi potrebami).
χ2 = 0,82 < χ2 (α = 0,05; g = 1) = 3,84
Statistični izračun nam pokaže, da vrednost χ2 ni statistično pomembna. Hipotezo enake
verjetnosti obdržimo. O odgovorih v osnovni množici ne moremo ničesar trditi.
TABELA 5: Vsebina individualiziranega izobraževalnega načrta za učence z MPPH, ki ga
naredijo učitelji geografije.
VSEBINE INDIVIDUALNEGA NAČRTA
poročilo o otroku – ocena močnih področij in motenj

F (število)
4

F(%)
36 %

specialno didaktična navodila za pouk geografije- splošno,
pristopi, tehnike sproščanja, tehnike za krepitev pozornosti in
spomina,…
priporočene oblike in metode dela pri posamezni učni snovi
drugo

3

27 %

11
0

100 %
0%

Iz tabele 5 je razvidno, da vsi učitelji, ki naredijo izobraževalni načrt za učence z MPPH (11
učiteljev), v izobraževalni načrt zapišejo priporočene oblike in metode dela pri posamezni
učni snovi. 36 % učiteljev doda še poročilo o otrokovih močnih področjih, težavah. Le 27 %
učiteljev pa v načrtu opiše tudi specialno didaktična navodila za geografijo – splošna
navodila, pristope, tehnike sproščanja, tehnike za vadbo spomina in zbranosti,… Menim, da
so omenjena navodila zelo pomembna, zaradi razlogov, ki smo jih opisali že v teoretičnem
delu (oz. značilnosti otrok z MPPH).
GRAF 9: Sodelovanje učitelja geografije z drugimi pri izdelavi individualiziranega
izobraževalnega načrta za učence z MPPH.
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Iz grafa 9 je razvidno, da skoraj vsi učitelji (90 %), ki pripravijo individualizirani
izobraževalni načrt za učence z MPPH, sodelujejo s šolskim svetovalnim delavcem. Tri
četrtine učiteljev sodeluje pri pripravi tudi z razrednikom, psihologom in starši, kar je kar
velik odstotek. Ta podatek kaže na dobro povezovanje učiteljev geografije z drugimi, ki
otroka z MPPH obkrožajo. Posebno pomembno je sodelovanje učitelja s starši in sprotno
obveščanje o napredku otroka. Vzrok je lahko tudi v tem, da je učitelj premalo strokovno
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usposobljen za pripravo individualnega načrta in potrebuje dodatno pomoč pri tem, le-te pa ne
poišče. Dobra tretjina učiteljev pa sodeluje tudi z ravnatelji. Nihče se ni pri pripravi
individualiziranega izobraževalnega načrta povezal s pedopsihiatrom. Menimo, da bi bila pri
močneje izraženi MPPH potrebna tudi tovrstna strokovna pomoč.
∗

Strokovna usposobljenost učiteljev geografije za delo z učenci z MPPH

Rezultati raziskave kažejo, da se večina učiteljev geografije (89 % anketiranih), ki poučujejo
učence z MPPH, ne čuti dovolj strokovno usposobljena in poučena za delo z njimi (graf 10).
To dejstvo je zaskrbljujoče. Le 11 % anketiranih učiteljev geografije meni, da so dovolj
strokovno usposobljeni za delo z učenci z MPPH v razredu.
GRAF 10: Dodatno izobraževanje učiteljev geografije za potrebe poučevanja otrok z MPPH.
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Hkrati pa ugotavljamo, da je zelo visok delež tistih učiteljev, ki se dodatno strokovno (o
MPPH) ne izobražujejo (85 %). Manjši delež (15 %) anketiranih učiteljev geografije je
odgovarjalo, da se dodatno strokovno izobražuje za potrebe poučevanja otrok z MPPH.
Nekateri pojasnjujejo, da imajo večletno prakso ter da so se udeležili več seminarjev. Razen
enega učitelja anketiranci niso navajali izobraževanj, ki so se jih udeležili. Nekateri pa se
izobražujejo samoiniciativno, informacije, ki bi jim bile pri tem v pomoč, iščejo v strokovni
literaturi.
Ugotavljati smo, ali izobraževanje učiteljev geografije o delu z otroci z MPPH vpliva na
občutek strokovne usposobljenosti za delo z omenjenimi otroci.
Postavili smo hipotezo:
Zaradi dodatnega strokovnega usposabljanja glede motnje pomanjkljive pozornosti in
hiperaktivnosti se učitelji geografije čutijo bolj sposobni poučevati učence z MPPH v razredu.
TABELA 6: Tabela za izračunavanje χ2 preizkusa

DA
NE
SKUPAJ

občutek strokovne neusposobljenosti
učiteljev geografije

dodatno izobraževanje o MPPH

24
3
27

4
23
27

SKUPAJ
28
26
54

S hipotezo neodvisnosti smo preverili, če obstaja povezava med občutkom neusposobljenosti
za delo z učenci z MPPH in dodatnim strokovnim izobraževanjem učiteljev geografije o
MPPH.
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χ2 = 65,9 > χ2( α = 0,001; g = 1) = 10,83
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α=0,001. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s
tveganjem 0,1%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da se učitelji geografije
čutijo strokovno neusposobljene za delo z učenci z MPPH, ker se niso dodatno strokovno
izobraževali o tej motnji.
∗

Dodatna pojasnila anketiranih
izobraževanju učencev z MPPH

učiteljev

geografije

o

geografskemu

Na vprašanje »Ali bi radi še sami kaj dodali, kar bi nam koristilo pri proučevanju otrok z
MPPH pri pouku geografije?« (vprašanje 12, priloga 2) je odgovorilo le 20 odstotkov
učiteljev geografije.
Učitelji geografije odgovarjajo, da so nekateri učenci z MPPH zelo zahtevni, da potrebujejo
veliko vzpodbude, pogovora. Pomembno je, da jih skušajo razumeti.
Posamezni učitelji menijo, da je dobro to, ker je zaradi učencev z MPPH manjše število otrok
v oddelku, tako da je lažje delati z njimi (oz. prilagajati delo) in z drugimi učenci.
Posamezni učitelji tudi poudarijo, da učne metode oblike dela uporabljajo za cel razred in ne
za posameznike.
Posameznik pove, da »takšni otroci ne morejo hodit v šolo z drugimi otroci, ker se preveč
pozornosti namenja njim in so na škodi ostali, ki bi radi delali in ne morejo. Integracija v
osnovnem šolstvu je naredila veliko škode.« V tem se kaže izrazita nenaklonjenost integraciji
in inkluziji otrok s posebnimi potrebami. Menimo, da je odgovor tak zaradi nepripravljenosti
učitelja, da vloži dodaten trud, ki je potreben za prilagajanje dela z omenjenimi otroci. S tem
mislimo tudi na izobraževanje učitelja o MPPH, iskanje učinkovitih pristopov,...
V odgovorih učiteljev geografije, ki poučujejo učence z MPPH, se tudi kaže občutek
strokovne neusposobljenosti za delo z učenci z MPPH. En učitelj geografije pove: »Fakulteta
nas ni pripravila na delo s takimi učenci. Dejstvo je, da se tega problema v študentskih letih
niti ne zavedaš oziroma ga drugače dojemaš, dokler nisi v razredu s takim učencem. Teorija in
praksa se nikakor ne ujemata. Sama sem se na začetku večkrat znašla v situaciji, ko kot mlada
učiteljica nisem vedela, kaj storiti. V tistem trenutku pa si v razredu sam. Čim pokažeš svojo
nemoč pred takim učencem, "te ima v žepu". Znajdi se – to je zlato pravilo, magične palice ni,
čarovnije ni, ki bi ti pomagala. Sama sem razredničarka takemu učencu. Dnevno se srečujem s
težavami, ki jih tak učenec povzroča v razredu. Odstranitev od pouka ne uspeva – to je zanj
nagrada. Velikokrat se počutim nemočno, drugi učitelji pričakujejo od mene čudež, ki pa žal
ni v moji moči. Velikokrat imajo taki učenci zelo malo podpore doma ali živijo v neurejenih
življenjskih razmerah – šola je vse prevečkrat nemočna brez podpore staršev. Zgodi se, da
starši niti ne razumejo, kaj želimo od njih. Veliki večini otrok z MPPH manjka domača
vzgoja. Kar starši ne naredijo v 11 letih, tega šola na predmetni stopnji enostavno ne more.
Učitelji pa imamo premalo možnosti za izobraževanje – ravnatelji vse prevečkrat omejujejo
število izobraževanj – mladi učitelji se raje izobražujemo na strokovnih seminarjih.« Dodajo
tudi, da je zelo pomemben kvaliteten študij, ki ti da znanja in te pripravi tudi na delo z učenci
z MPPH (in drugimi otroci s posebnimi potrebami).
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3.5.3. Geografsko izobraževanje učencev z MPPH z vidika učencev v OŠ
∗

Priljubljenost predmeta geografija v OŠ pri učencih z MPPH

Priljubljenost predmeta lahko pomembno vpliva na izbiro oblik dela in učnih metod ter na
sam interes učencev za učenje. Učenci so bolj zbrani pri tistih urah, kjer jih snov zanima. V
nasprotnem primeru se mora učitelj bolj truditi, da učence motivira za aktivno delo pri pouku.
To lahko naredi z različnimi oblikami dela, učnimi metodami, ki učence motivirajo in
spodbudijo k aktivnosti.
GRAF 11: Priljubljenost predmeta geografija pri učencih z MPPH.
da, ker me snov zanima

ne, ker me snov ne zanima

da, ker mi je všeč način poučevanja
učitelja
ne, ker mi ni všeč način poučevanja
učitelja

predmet geografija mi je všeč, ker
lahko kakšen izdelek naredim sam
(npr. izdelam maketo zemljevida)

Vsem anketiranim učencem z MPPH v OŠ je geografija všeč. Več kot polovici anketiranih je
predmet geografija všeč zato, ker jim je všeč snov, 40 % anketiranih pa zato, ker jim je všeč
način poučevanja učiteljev. Ta podatek je pozitiven, ker zanimanje za predmet spodbuja
motivacijo in hkrati blaži simptome MPPH. Učitelj učence z MPPH lažje pritegne, manj je
možnosti, da jim koncentracija pri pouku pade.
∗

Težave učencev z MPPH pri pouku geografije

Učenci imajo pri pouku geografije najbolj pogoste težave (graf 12) s sedenjem pri miru ter z
zbranostjo proti koncu ure zaradi utrujenosti. Manjši del učencev pa opaža pri sebi tudi druge
težave: težko sledijo pouku, ob razlagi ne uspejo hkrati slediti ter si delati zapiske, ne znajdejo
se dobro z zemljevidi. Nekateri učenci testov ne pišejo dobro, ker ne uspejo dokončati vseh
nalog. 16 % anketiranih nima pri pouku nobenih posebnih težav. Pod kategorijo drugo so
učenci navajali, da jih zanimajo kraji po svetu. Vse težave, ki so jih navedli učenci, so znaki
MPPH.
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GRAF 12: Vrsta težav, ki jih imajo učenci z MPPH pri pouku geografije.
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Oblike in metode dela, ki so učencem z MPPH najbolj všeč pri pouku
geografije

Skoraj polovici učencev (48 %) je všeč oblika dela, ko učitelj demonstrira ali prikazuje slike
celemu razredu (tabela 6). To je razumljivo, saj s takim načinom učitelj pritegne njihovo
pozornost, razumevanje in delovna učinkovitost učencev je največja. Prav takšen delež pa je
tudi učencev z MPPH, ki radi delajo v paru ali v skupini. Samo 4 % učencev je odgovorilo, da
radi delajo sami ali pa da učitelj poučuje samo njih.
TABELA 7: Priljubljenost oblik dela pri geografiji pri učencih z MPPH.
VRSTA OBLIKE DELA
delam sam ali pa učitelj poučuje samo mene
delamo v skupini
delam v paru s sošolcem
učitelj razlaga, demonstrira, prikazuje slike,… celemu razredu
SKUPAJ

F/ F %
1/ 4
7/ 28
5/ 20
12/ 48
25/ 100

Zanimalo nas je, pri kateri uporabljeni učni metodi, si učenci najbolj zapomnijo učno snov
(graf 13). Največ učencev z MPPH (tretjino anketiranih) si najbolj zapomni snov, če se učitelj
pogovarja z njimi ter postavlja vmesna vprašanja. Ta učna metoda dela vodi miselni tok
učencev z MPPH, obenem pa dobijo tudi občutek sprejetosti (dvosmerna komunikacija), ki ga
zelo potrebujejo. Skoraj petina anketiranih učencev pravi, da si najlažje zapomni snov, ko
učitelj pri pouku geografije uporabi učno metodo razlage. Iz rezultatov je razvidno tudi, da
gredo učenci z MPPH radi tudi na ekskurzijo. Ekskurzija je priložnost, da učenec z MPPH
sprejema informacije z vsemi čuti, daje mu tudi možnost, da zadovolji potrebo po
prekomernem gibanju, in tako lažje ohranja pozornost zaradi razgibanosti. 11 % učencev z
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MPPH si najlažje zapomni snov, če učitelj prikazuje slike krajev po svetu ali gledajo video.
Le-to je pomembno za večjo nazornost pouka, ki jo učenci z MPPH zelo potrebujejo. Manjši
delež učencev si snov najlažje zapomni, če se igrajo igro vlog, če učitelj daje naloge iz
učbenika, delovnega zvezka, če delajo na projektu ali če izvedejo eksperiment. Ta odstotek je
presenetljiv, saj smo domnevali, da se ob teh metodah izkustvenega učenja (projektno delo,
izvedba eksperimenta ter igra vlog) učenci z MPPH lažje učijo, ker so prilagojene njihovim
značilnostim, lažje se pokaže njihova sposobnost.
GRAF 13: Vrsta metode pri pouku geografije, pri kateri si učenci z MPPH najlažje
zapomnijo snov.
razlaga snov
pogovarja se z nami, postavlja tudi
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daje naloge iz učbenika ali delovnega
zvezka
prikazuje slike kraje po svetu, gledamo
video,…
izvedemo eksperiment
gremo na ekskurzijo
igramo se igro vlog
izvedemo projekt

∗

Prevladujoči zaznavni tip učencev z MPPH

Zaznavni tip označuje kanal – čutilo (vid, sluh, tip,…), ki mu posameznik daje prednost pri
sprejemanju in notranji predstavitvi čutnih vtisov iz okolja. (Marentič Požarnik, 2000)
GRAF 14: Prevladujoči zaznavni tip pri učencih z MPPH.

vizualni
avditivni
kinestetični

Pri anketiranih učencih z MPPH prevladuje slušni zaznavni tip, sledi kinestetični, najmanj pa
je vizualnih zaznavnih tipov (graf 14).
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Postavili smo naslednjo hipotezo:
Učenci z MPPH imajo najbolj izražen kinestetični zaznavni tip.
S hipotezo enake verjetnosti bomo preverili, ali se odgovori glede zaznavnih tipov učencev z
MPPH v osnovni množici pomembno razlikujejo.
χ2 = 1,75 < χ2( α = 0,05; g = 2) = 5,99
Statistični izračun nam pokaže, da vrednost χ2 ni statistično pomembna. Hipotezo enake
verjetnosti obdržimo. O odgovorih v osnovni množici ne moremo ničesar trditi.
Različnost v zaznavnih tipih učencev z MPPH kaže na to, da je potrebno vsakega učenca z
MPPH obravnavati individualno.
Učenec, pri katerem prevladuje vizualni (vidni) zaznavni tip:
- uporablja predvsem besede, ki označujejo barve in vidne vtise, ima jasne predstave, uvidi
bistvo problema;
- je organiziran, sistematičen;
- je miren, premišljen;
- si zapomni predvsem slikovno gradivo, podobe;
- hrup ga razmeroma manj moti;
- raje bere sam, kot da posluša;
- težko si zapomni navodila;
- stvari urejuje po barvah;
- želi pregled, vizijo (na papirju kot skice, miselne vzorce,..).
Če pri učencu prevladuje avditivni (slušni) zaznavni tip:
- ima rad predavanja, razprave, razgovore in si veliko zapomni;
- rad glasno bere;
- govori sam s seboj, pri učenju uporablja notranji dialog;
- hrup ga moti pri delu;
- govori ritmično;
- ima rad glasbo;
- vse si zapomni po korakih;
- bolje govori kot piše. (Marentič Požarnik, 2000)
Če pri učencu prevladuje kinestetičen zaznavni tip:
- veliko se giblje;
- uči se ob ravnanju s predmeti (npr. na laboratorijskih vajah);
- več si zapomni med hojo;
- ob branju kaže s prstom;
- bolje si zapomni celovito izkušnjo, kot podrobnosti;
- govori počasi;
- važnejši mu je občutek kot videz. (Marentič Požarnik, 2000)
Učitelj geografije lahko metode dela in uporabo učil ter učnih pripomočkov prilagodi
prevladujočemu zaznavnemu tipu učenca z MPPH. To je lažje izvesti pri individualnem delu
kot v razredu. Zato je dobro, da učitelj uporablja take metode dela, da upošteva vse zaznave
tipe.
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Predlagani pristopi, metode dela in učila ter učni pripomočki glede na zaznavni tip:
∗

vizualni zaznavni tip: čim več slikovnega gradiva, plakati v učilnici, opazovanje
na terenu, vizualizacija, uporaba miselnih vzorcev za ponovitev, podčrtavanje
besed z različnimi barvami, kratke razlage,…
∗ avditivni zaznavni tip: metoda razgovora, diskusije (problemsko naravnana),
uporaba glasbe pri pouku, čim manj hrupno učno okolje, problemske naloge
reševati po korakih, zapisovanje v zvezek po razlagi,…
∗ kinestetični zaznavani tip: metode merjenja, zbiranja vzorcev, eksperiment,
ekskurzija, sodelovalno učenje, lepljenje asociacij na tablo (plakat),…

3.6. Izdelava individualnega izobraževalnega načrta za učence z MPPH
V teoretičnem delu smo predstavili pomen individualiziranega izobraževalnega načrta za
učence z MPPH. Individualizirani izobraževalni načrt omogoča kakovostno spremljanje
učenčevega napredka in omogoča izvajanje individualizacije v praksi. Izdelali smo primer
individualnega izobraževalnega načrta za enega učenca z MPPH v OŠ pri predmetu
geografija. (priloga 5)
V raziskavi smo ugotovili, da se učitelji geografije čutijo premalo strokovno usposobljene za
delo z učenci z MPPH. Primer, ki smo ga izdelali, bo lahko omenjenim učiteljem geografije v
pomoč. Ob tem moramo poudariti, da primer izobraževalnega načrta, ki smo ga izdelali,
učitelji ne smejo razumeti kot »recept«, saj so učenci z MPPH med seboj zelo različni.
Vsakega otroka z MPPH je potrebno obravnavati individualno, kar zahteva dobro poznavanje
značilnosti učenca.
Transfer izdelanega primera individualnega izobraževalnega načrta je možen tudi na druge
predmete (matematika, slovenščina,..) ob upoštevanju specifičnih značilnosti posameznega
predmeta.
Izhodišča za pripravo primera individualiziranega vzgojno - izobraževalnega načrta za učenca
z MPPH pri predmetu geografija v OŠ temeljijo na spoznanjih v strokovni literaturi in na
rezultatih raziskave, ki smo jo izvedli.
Splošna izhodišča so:
∗

izdelava individualiziranega izobraževalnega načrta je potrebna za vse učence z
MPPH, ne pa samo za tiste, ki so OPP;
∗ vsebina izobraževalnega načrta (ugotovitev, da ni predvidenega obrazca za
izdelavo, obstajajo pa splošne smernice, kaj naj načrt vsebuje; to so: opis motnje,
močna področja in težave učencev, specialno didaktična navodila – splošna,
priporočene oblike in metode dela pri posamezni učni snovi);
∗ pomembno je, da se pri načrtovanju prilagoditev v učnem procesu povezujejo tako
učitelj, ki konkretni predmet poučuje, kot starši in drugi strokovni delavci na šoli
ali zunanji strokovni delavci;
∗ priporočena uporaba pristopov, učnih metod in oblik dela, ki spodbujajo učenčevo
aktivnost in blažijo simptome težav učencev z MPPH (hiperaktivnosti,
impulzivnosti, pomanjkljive pozornosti) ob upoštevanju značilnosti predmeta
geografija;
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∗
∗
∗
∗
∗
∗

prednost uporabi ilustrativno demonstracijskim, laboratorijsko eksperimentalnim
učnim metodam ter metodam izkustvenega učenja oz. večja uporaba geografskih
metod neposrednega opazovanja;
verbalno tekstualne učne metode prilagoditi učenčevim značilnostim;
pomen uporabe individualne oblike dela, oblike v dvojicah glede na značilnosti
učencev z MPPH;
primerne prilagoditve frontalne oblike dela ter dela v skupinah;
pomen tehnik sproščanja in vaj za krepitev spomina in pozornosti;
pomen spremljanja individualiziranega vzgojno-izobraževalnega načrta.

Poleg splošnih smernic za izdelavo individualnega izobraževalnega načrta za učenca z MPPH,
smo upoštevali tudi konkretne podatke o omenjenem učencu, ki smo jih zbrali z različnimi
načini.
3.6.1. Delo učitelja geografije ter drugih strokovnih delavcev šole z učencem z MPPH
Pomemben temelj izdelave primera individualiziranega vzgojno-izobraževalnega načrta je
način dela učitelja z učenci z MPPH (ter z ostalimi učenci) ter dodatna strokovna pomoč
drugih strokovnih delavcev šole.
Individualizirani vzgojno-izobraževalni načrt (program) na obravnavani šoli naredijo samo za
učence z MPPH, ki so učenci s posebnimi potrebami. Pri tem sodelujejo: razrednik, šolski
svetovalni delavec in starši. V izobraževalnem načrtu so opisane značilnosti motnje ter
priporočene splošne prilagoditve pri delu z učenci. Učitelj pove, da se težava pojavi pri
usklajevanju urnikov med rednim poukom ter dodatno strokovno pomočjo, do katere so
učenci upravičeni (t.j. 5 ur tedensko). Vendar mora biti skupno število ur pouka enako kot za
ostale učence. Ena od možnosti je, da učenca v času pouka matematike poučuje individualno
specialna pedagoginja, kar pa kadrovsko ni izvedljivo. Ponavadi pa se strokovna pomoč npr.
pri matematiki izvaja tako, da manjka npr. pri uri slovenščine. V tem primeru se dodatna
strokovna pomoč ne izkaže za »dodatno«, ker nastane s tem primanjkljaj pri drugem
predmetu. Učitelj predlaga možno rešitev, da bi bila strokovna pomoč na domu. Pomoč bi
učencu nudili pri predmetih, pri katerih se pokažejo največje težave. Dodatna strokovna
pomoč se izvaja samo za glavne šolske predmete (matematika, slovenščina), ne pa tudi za
predmet geografija. V poročilu o napredovanju učenca z MPPH, ki ga napišejo ob koncu
vsakega polletja, pa so zastopana vsa predmetna področja. Tudi učitelj geografije poda
splošno oceno ter napiše, katere cilje je učenec dosegel pri geografiji. To je dobro, saj s tem
vsi učitelji, ki poučujejo omenjene učence, spremljajo otrokov napredek.
Obravnavani učenec z MPPH ni bil usmerjen v postopek za pridobitev odločbe otroka s
posebnimi potrebami, ker je pedagog ob posvetovanju s specialnim pedagogom, razrednikom,
učiteljem ter staršem presodil, da to ni potrebno, saj motnja ni izražena v močnejši obliki, učni
uspeh je zadosten. Menili so, da se težave, ki jih povzroča njegova motnja da rešiti s
prilagajanjem učnih metod in oblik dela pri pouku ter z individualnim pristopom, ob občasni
pomoči pedagoga, še redkeje posvetovalnice za učenca in starša ali specialnega pedagoga.
Opis dela šolskega svetovalnega delavca (pedagoga) in drugih sodelujočih pri obravnavanem
primeru učenca z MPPH smo vključili v izdelavo individualiziranega vzgojno-izobraževanega
načrta (priloga 5). V poglavju dosedanje vzgojno izobraževalne obravnave (pedagog,
specialni pedagog, posvetovalnica za učence in starše), je opisana predvsem pogostost pomoči
in kraj pomoči. Oblika pomoči pa je opisana v poglavju Podrobna opredelitev prilagoditev
glede na vrsto težav. Naloge šolskega pedagoga so v obravnavanem primeru: pomoč pri
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diagnosticiranju MPPH, pomoč pri sestavi individualiziranega izobraževalnega načrta,
svetovanje in sodelovanje z učiteljem, starši, razrednikom, specialnim pedagogom pri delu z
učencem z MPPH (tehnike učenja, usmerjanju vedenja, vaje za vadbo spomina in
zbranosti,...), odpravljanje težav, ki se pojavljajo (npr. pri reševanju testov, pri obravnavi
snovi (npr. moti druge učence),...).
V nadaljevanju bomo opisali delo učitelja, ki poučuje na šoli, ki smo jo izbrali za primer
obravnave. Omenjeni učitelj geografije za motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti
izve od pedagoginje, v primeru da ima učenec odločbo OPP in so zanj nujne prilagoditve. Pri
ostalih učencih pa motnjo pomanjkljive pozornosti prepozna sam. Kot glavne znake motnje
navede: učenec z MPPH je v razredu je nemiren in moti druge učence, ima slab učni uspeh,
čeprav je bister, ne dela si zapiskov, če pa si jih, so zelo neurejeni. Ne omeni pa znakov, ki bi
kazali na težave s pozornostjo in impulzivnostjo. Obstaja možnost, da bi učitelji ob takšnem
prepoznavanju težav, zamenjali MPPH z vedenjskimi težavami učencev. Značilnosti motnje
obravnavanega učenca so opisane v individualiziranem izobraževalnem načrtu na podlagi
lestvice za diagnosticiranje MPPH, ob pomoči učitelja geografije in pedagoga.
Učitelj za učenca z MPPH najbolj pogosto uporablja individualno obliko dela, sledi oblika
dela v parih ter frontalna oblika. Najmanj pogosta je oblika dela v skupini. Za ostale učence je
pogostost uporabljenih metod podobna, s tem, da uporablja delo v dvojicah na prvem mestu,
individualno delo pa na drugem mestu. Dobro je, da se učitelj najmanj poslužuje frontalne
oblike, saj z drugimi oblikami dela lažje omogoči večjo aktivnost učencev. Učitelj najbolj
pogosto uporablja naslednje metode poučevanja: delo s tekstom, igra vlog, ustno razlago ter
metodo opazovanja. Za učence z MPPH pa uporablja najbolj pogosto metodo pogovora in
diskusijo, delo s tekstom ter projektno delo, od geografskih metod pa metodo merjenja,
zbiranja vzorcev in metodo risanja. Vidi se, da učitelj pri delu z učenci z MPPH uporablja
prilagojene metode dela, ki upoštevajo njihove značilnosti. Pove, da učencu z MPPH
ponavadi da možnost, da prvi pove oz. odgovori na vprašanje pred drugimi učenci, da se s
tem umiri ali da mu da dodatno delo, da bi ga zaposlil.
Učitelj pove, da je težko prilagajati učne metode samo za učence z MPPH, ker mora v razredu
vsakega otroka obravnavati individualno. Lahko se tudi ostali učenci čutijo manj vredne, če se
učenca z MPPH preveč izpostavlja. Pove, da se čuti premalo strokovno usposobljenega za
delo z omenjenimi učenci. Za potrebe poučevanja učenca z MPPH se ni še dodatno strokovno
izobraževal.
3.6.2. Hospitacije pri pouku geografija
Za pridobivanje informacij o delu učitelja z učencem z MPPH (8 rezred OŠ) smo tudi
hospitirali pri pouku geografije. Opazovanja smo si beležili na obrazec za hospitacije (priloga
4). Izvedli smo 4 hospitacije. Nismo izbrali tipičnih ur geografije, ker smo informacije o
prilagoditvah v razredu za učenca z MPPH pridobili že z anketnim vprašalnikom in
pogovorom z učiteljem (predstavlje v prejšnjem poglavju). Hospitirali smo pri tistih urah, pri
katerih se motnja pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti glede na spoznanja v strokovni
literaturi in rezultate raziskave kaže najbolj (preverjanje in ocenjevanje znanja) ter pri tistih
urah, ki so neobičanje ter smo želeli opazovati odziv učenca. Rezultate bomo prikazali samo
opisno, ker nam je obrazec za hospitacije služil zgolj za oporo.
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∗

1. hospitacija

Učna tema: Severna Amerika
Opis poteka ure: Učitelj geografije je to uro vprašal dva učenca. Medtem, ko je učenca
spraševal, je dal ostalim učencem možnost, da poslušajo ali pa si preberejo v učbeniku tekočo
snov. Učenec z MPPH je bil na začetku zbran, miren, poslušal je spraševanje. Snovi ni bral iz
učbenika. Prekinjal je spraševanje z vmesnim oglašanjem. Če učenec, ki je bil vprašan, ni
odgovoril na vprašanje takoj, je učenec z MPPH povedal pravilnega na glas, čeprav ni bil
vprašan. Tu se kaže njegova impulzivnost na eni strani in tudi njegovo znanje na drugi strani.
Proti koncu ure je postajal čedalje bolj nemiren, motil spraševanje. Učitelj ga je večkrat
opozoril. Umiril se je šele, ko je bilo spraševanje zaključeno ter so začeli z obravnavo.
Menimo, da se je umiril zato, ker je učitelj začel obravnavo z načinom, ki je učence pritegnil.
Prebral je aktualen članek o snovi, ki jo bodo obravnavali.
Predlagani pristopi: Potek ure je bil glede na poznavanje MPPH predviden. Izpostavili bi
predvsem dolžino spraševanja (skupaj pol ure), zaradi česar so se pri učencu z MPPH znaki
motnje bolj pokazali. Problem bi lahko učitelj rešil na drugačen način. Učencu z MPPH (ali
vsem učencem) bi dal dodatne zanimive naloge (npr. križanka, problemsko vprašanje,
video,…).
∗

2. hospitacija

učna tema: Avstralija, Amerika
opis poteka ure: To uro so imeli učenci preverjanje znanja. Dobili so obsežen test, sicer pa
zahtevnost vprašanj ni bila visoka. Učenec z MPPH ni želel pisati, povedal je, da nič ne zna.
Rešil je samo tiste naloge, za katere menimo, da si jih je zaradi drugačnosti lažje zapomnil
(npr. Kaj je Greenpeace in s čim se ukvarja?). Zanimivo pa je, da jih je naloge rešil takrat, ko
ga učitelj ni gledal. Verjetno ga moti, če ga nekdo opazuje. Med testom se je dolgočasil,
popisal (oz. porisal) je test. Vrtel se je na stolu, dajal pa tudi glasne pripombe, s čimer je motil
ostale učence pri reševanju testa. Učitelj je povedal, da se to ni zgodilo še nikoli. Vzrok je
lahko v tem, da je zaradi moje prisotnosti v razredu postal odklonilen, ker je mogoče začutil,
da opazujem njega (čeprav tega nismo omenjali). Eden od možnih vzrok pa je lahko tudi to,
da je imel slab dan. Učenec bi lahko v takem primeru pisal test v kabinetu pedagoginje, saj je
pri učencu z MPPH potrebna prilagoditev – reševanje testa v mirnem kotičku. V razredu se
učenec težko zbere. Menimo tudi, da se je testa prestrašil, ker je bil dolg in ni verjel v svoje
sposobnosti. Upoštevati je potrebno vse časovne in prostorske prilagoditve, ki smo jih opisali
v teoretičnem delu.
∗

3. in 4. hospitacija

učna tema: potopisno predavanje - potovanje okoli sveta
potek učne ure: Učenci od 5. do 8. razreda so si v avli ogledali potopisno predavanje o
potovanju okoli sveta (Uroš Ravbar). Ogledali so si film. Na koncu ure je predavatelj na
kratko povzel potovanje. Predavanje je trajalo dve šolski uri, brez vmesnega odmora, kar je na
učenca z MPPH slabo vplivalo, saj je proti koncu postal nemiren in ni več poslušal. Na
splošno pa je bil presenetljivo zbran in spremljal film/predavanje. Menimo, da zaradi
zanimivosti. Hospitacija kaže na to, da je potrebno vnašati v pouk tudi »neobičajne ure« (z
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veliko slikovnega materiala, da je bolj nazorno), pri katerih je lahko še posebno za učence z
MPPH boljši učni učinek. Učenci poslušajo aktualne stvari, učijo se tudi kritičnega
razmišljanja.
3.6.3. Obravnavani učenec z MPPH v 8. razredu OŠ
V študiji primera učenca z MPPH, bomo obravnavali primer učenca, ki nima »statusa« otroka
s posebnimi potrebami. Menimo, da se je potrebno posvetiti predvsem takim primerom, saj
rezultati raziskave kažejo, da učitelji ne naredijo individualiziranega izobraževalnega načrta
za te učence. Glede na pogovor z gospo iz Zavoda za šolstvo, ki sodeluje v postopku
usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, sklepamo da omenjeni učenci niso usmerjeni iz
večih razlogov: motnja je izražena v milejši obliki, učni rezultat je zadovoljiv (tako kot v
našem primeru), lahko da motnja ni prepoznana, v manjših primerih postopek usmerjanja
otežujejo starši, ker se ne strinjajo s postopkom.
S pomočjo učitelja, ki poučuje obravnavani primer učenca z MPPH, smo opisali značilnosti
njegove motnje. Za ocenjevanje motnje smo uporabili lestvico DSM – IV (tabela 2,
Diagnostična merila za motnjo pomanjkanje pozornosti in hiperativnost). Ker ima učenec z
MPPH šest ali več simptomov nepozornosti in šest ali več simptomov hiperaktivnosti in
impulzivnosti, MPPH opredelimo kot kombiniran tip. Znake MPPH (iz področij
hiperaktivnosti, impulzivnosti ter težav s pozornostjo), ki smo jih pri učencu prepoznali, smo
uporabili v opisu značilnosti motnje v individualiziranem vzgojno-izobraževalnem načrtu.
Učenec z MPPH, ki smo ga obravnavali, je izpolnil vprašalnik ter test zaznavnih tipov
(priloga 3). Test zaznavnih tipov je pokazal, da pri učencu z MPPH prevladuje slušni
zaznavni tip. Oba ostala zaznavna tipa (kinestetični in vizualni) sta enako zastopana. Učenec z
MPPH pravi, da ima predmet geografijo rad, ker mu je všeč način poučevanja učitelja
geografije. Svoje težave pri pouku geografije opiše takole: »teste pri geografiji pišem slabo,
ker ne uspem dokončati vseh nalog« ter »iz zemljevidov ne berem dobro«. Pri pouku
geografije mu je všeč oblika dela v paru s sošolcem. Najbolj se učenec nauči snov, če se
učitelj pogovarja z vsemi učenci in postavlja dodatna vprašanja.
Splošna spoznanja o MPPH, spoznanja o delu učitelja z učenci z MPPH ter spoznanja o
značilnosti učenca z MPPH smo upoštevali pri izdelavi individualiziranega vzgojnoizobraževalnega načrta za eno šolsko leto (8 razred OŠ) (priloga 5). Ker pa je snov enega
razreda obsežna, smo se osredotočili tudi na opisovanje prilagoditev pri posameznih učnih
ciljih, opredeljenih v učnem načrtu za geografijo.

3.7. Izdelava primerov učnih ur geografije – 6 razred OŠ
Za bolj konkretno predstavitev, kot ga ponuja individualizirani vzgojno-izobraževalni načrt,
smo izdelali primer učne ure (priprava na učno uro).
Izbrali smo snov šestega razreda geografije, kar predstavlja izziv, saj je snov glede na
razvojno stopnjo učencev (formalno logično mišljenje – opisana v predhodnih poglavjih)
zahtevna in potrebujejo veliko nazornosti za razumevanje pojavov. (priloga 6).
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Poseben primer učne ure (tema: gibanje Zemlje) je izdelava spletnega gradiva (priloga 7), ki
temelji na naslednjih ugotovitvah:
∗ za učence z MPPH so dobri pristopi neobičajne učne ure,
∗ uporaba računalnika pri pouku veča njihovo zanimanje,
∗ s pomočjo spletnega gradiva se lahko učenci tudi doma samostojno učijo (možnost
ponovitve učnih enot),
∗ možnost samopreverjanja napredka (s testi),
∗ spletno gradivo upošteva značilnosti samostojnega učenja (predvsem vidik
postopnosti, nazornosti in motiviranja);
∗ spletno gradivo upošteva tudi značilnosti učencev z MPPH (dodane animacije večja nazornost, učne aktivnosti so kratke, vključena so motivacijska vprašanja,
veliko je slikovnega gradiva, vključene so tudi naloge, pri katerih učenci delajo v
parih in se pri tem gibajo,...).
Spletno gradivo je dosegljivo na spletni strani www.cvzu-dolenjska.si, pod kategorijo spletno
učenje. Gradivo je zaradi sofinanciranja Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskih
socialnih skladov dosegljivo vsem uporabnikom, ki se registrirajo, za dostop ne potrebujejo
uporabniškega imena in gesla.
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4. SKLEP
Rezultati raziskave, ki smo jo izvedli, so potrdili ugotovitve v teoretičnem delu. Povprečno
število učencev z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti je eden do dva učenca na
razred, kar zahteva od učitelja prilagajanje dela tako na ravni celega razreda kot dodatnega
individualnega dela z njimi. Učitelji večinoma prepoznavajo glavne znake MPPH, od teh so
najbolj pogosto prepoznani znaki, ki kažejo na učenčevo hiperaktivnost. Znaki pomanjkljive
pozornosti in impulzivnosti so manj opazni. Zato je potrebno paziti, da se MPPH prepozna
celostno (tudi impulzivnost in motnje pozornosti), saj se v nasprotnem primeru zlahka
zamenja z drugo težavo (npr. vedenjskimi težavami). Učitelji se morajo pri prilagajanju dela z
učenci z MPPH zavedati tudi učenčevih močnih področij – bistrosti in iz njih izhajati.
Rezultati kažejo, da obstajajo razlike v oblikah dela, ki jih učitelji pri pouku geografije
uporabljajo, za učence z MPPH in ostale učence, ki pa niso statistično pomembne. Pri učencih
z MPPH se vidi poudarek na individualnem delu, kljub vsemu pa na splošno še vedno
prevladuje frontalna oblika dela. Glede na značilnosti učencev z MPPH, menimo, da bi bilo
potrebno uporabo frontalne obliko dela zmanjšati in nadomestiti z delom v dvojicah,
skupinah. Tudi glede učnih metod obstajajo v našem vzorcu razlike pri uporabi učnih metod
dela za učence z MPPH v primerjavi z uporabo učnih metod za ostale učence, vendar te
razlike niso dovolj velike, da bi jih lahko posplošili na osnovno množico. Učitelji bolj pogosto
uporabljajo metodo projekcije, dela s tekstom, razlago, razgovor, manj pa diskusijo,
eksperiment, simulacije, risanje, projektno delo, sodelovalno učenje in opazovanje. Za učence
z MPPH prevladuje metoda projekcije, prikazovanje slik in filmov, za ostale učence pa
prevladuje metoda dela s tekstom, kar je za našo ciljno skupino ugodno. Manj je pogosta
uporaba metode razlage za učence z MPPH kot ostale učence in bolj pogosta uporaba metode
pogovora v primerjavi z ostalimi učenci. Metoda eksperimenta, metoda opazovanja, risanja
ter metoda projektnega dela je za učence z MPPH uporabljena bolj pogosto v primerjavi z
ostalimi učenci – še vedno pa je odstotek prenizek. Če metode razdelimo v dve skupini,
ugotovimo, da pri delu z učenci prevladuje uporaba verbalno tekstualnih metod, tako pri delu
z učenci z MPPH kot pri ostalih učencih. Učitelji bi morali za vse učence, ne le za učence z
MPPH, uporabljati bolj pogosto učne metode, ki spodbujajo aktivnost učencev
(demonstracijske učne metode, metode izkustvenega učenja,..). Rezultati raziskave kažejo, da
učitelji geografije uporabljajo najbolj pogosto metode posrednega opazovanja. Uporaba
metod posrednega opazovanja je pri učencih z MPPH manj pogosta kot uporaba le-teh pri
ostalih učencih, bolj pogosta pa je uporaba metod neposrednega opazovanja. V pouk bi bilo
potrebno vnašati več metod neposrednega opazovanja zaradi njihove nazornosti. V praksi je
to težko izvesti, ker se večinoma pouka odvija v razredu. V raziskavi smo ugotovili, da
polovica anketiranih učiteljev geografije uporablja pri pedagoškem delu večinoma klasična
učila in učne pripomočke. Malo manj kot polovica učiteljev, kar je visok odstotek, pa
uporablja pri poučevanju projekcijo in internet. Ta učila in pripomočki so nujni, ker je
potrebno objektivno stvarnost čim bolj nazorno prikazati, da jo učenci razumejo. Didaktičnih
iger nihče ne uporablja pogosto. Pomembna je predvsem pestra in pravilna uporaba učil in
učnih pripomočkov, prilagojena značilnostim učencev z MPPH. Podatki kažejo, da 70%
učiteljev geografije ne dela nobenih prilagoditev učil in učnih pripomočkov pri delu z učenci
z MPPH. Po eni strani je tudi razumljivo, saj je prilagoditve v razredu težko delati, ker je
potrebno upoštevati potrebe vsakega učenca posebej. Nič ni napačno, če učitelji ne delajo
prilagoditev, pomembno pa je, da v takem primeru uporabljajo učila in učne pripomočke, ki
večajo nazornost pouka ter večajo aktivnost. Glede učinkovitih pristopov pri delu z učenci z
MPPH pri pouku geografije so učitelji geografije odgovarjali zelo različno. Večina prepozna
za učinkovit pristop individualno delo, krajšo razlago, več slikovnega gradiva, uporabo oblik
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in metod dela, ki večajo aktivnost in upoštevajo značilnosti učenca z MPPH. Dokazali smo,
da je tudi v osnovni množici največ učiteljev geografije, ki ne naredijo izobraževalnega načrta
za učence z MPPH. Menim, da je priprava in spremljanje individualiziranega izobraževalnega
načrta za vse učence z MPPH nujna, saj daje podlago za pravilno delo z učenci z MPPH. Z
možnostjo sprotnega spremljanja ugotavljamo tudi napredek. Z raziskavo smo tudi dokazali,
da se učitelji geografije čutijo strokovno neusposobljene za delo z učenci z MPPH, ker se niso
dodatno strokovno izobraževali o tej motnji.
Raziskali smo tudi, kateri pristopi, oblike dela, učne metode so všeč samim učencem pri
pouku geografije. Vsem anketiranim učencem z MPPH v OŠ je všeč geografija. Več kot
polovici anketiranih je predmet geografija všeč zato, ker jim je všeč snov, drugim anketiranim
pa je všeč zato, ker jim je všeč način poučevanja učiteljev. Ta podatek je pozitiven, ker
zanimanje za predmet spodbuja motivacijo in hkrati blaži simptome MPPH. Učitelj jih lažje
pritegne, manj je možnosti, da jim koncentracija pri pouku pade. Učenci opisujejo svoje
težave pri pouku geografije podobno, kot jih zaznajo tudi učitelji. Skoraj polovici učencev je
všeč oblika dela, ko učitelj demonstrira ali prikazuje slike celemu razredu. Prav takšen pa je
tudi delež učencev z MPPH, ki radi delajo v paru ali v skupini. Največ učencev z MPPH
(tretjino anketiranih) si najbolj zapomni snov, če se učitelj pogovarja z njimi ter postavlja
vmesna vprašanja. Ta metoda dela vodi miselni tok učencev z MPPH, obenem pa dobijo tudi
občutek sprejetosti (dvosmerna komunikacija), ki ga zelo potrebujejo. Iz rezultatov je
razvidno, da gredo učenci z MPPH radi tudi na ekskurzijo. Ekskurzija je priložnost, da učenec
z MPPH sprejema informacije z vsemi čuti, daje pa tudi možnost, da zadovolji potrebo po
prekomernem gibanju in tako lažje ohranja pozornost zaradi razgibanosti. V raziskavi smo
ugotovili, da pri učencih z MPPH prevladuje slušni zaznavani tip, sledi kinestetični, najmanj
pa je vizualnih stilov zaznavanja. Ta rezultat pa ne moremo posplošiti na osnovno množico
zaradi premajhnih razlik. Potrebno je obravnavati vsakega otroka individualno in glede na
prevladujoči zaznavni tip učenja tudi uporabiti primerne oblike dela in učne metode.
Glede na teoretična spoznanja in rezultate raziskave, smo izdelali primer individualnega
izobraževalnega načrta za enega učenca z MPPH v OŠ pri predmetu geografija ter primere
učnih ur za bolj nazoren prikaz ugotovitev. Primeri učnih ur so izdelani za cel razred, kljub
temu pa so upoštevani vsi pomembni vidiki prilagoditev oblik dela, učnih metod in učil in
učnih pripomočkov za učence z MPPH. Uporaba takih metod in oblik dela pri pouku je
koristna tudi za ostale učence. Učno uro smo izdelali tudi kot samostojno učenje (spletno
učenje), kar vnaša novost v pouk, upoštevani pa so tudi elementi sodobnejšega pouka
(uporaba računalnika pri pouku). Obenem pa je to lahko primer, ki je lahko v pomoč
učiteljem geografije pri delu z učenci z MPPH.
Temeljni cilj vzgojno izobraževalnega dela v osnovni šoli je, da strokovni delavci na šoli
(pedagogi, psihologi, učitelji,…) vsakemu otroku (tudi učencu z MPPH) omogočijo pogoje za
optimalni razvoj, ne glede na rasno pripadnost, veroizpoved,… To pomeni, da morajo učitelji
in drugi strokovni delavci dobro poznati učenčeva močna področja in težave in pedagoško
delo prilagajati v skladu s temi spoznanji. To hkrati zahteva tudi nujnost dodatnega
izobraževanja učiteljev o MPPH, še posebno zaradi integracije in inkluzije učencev s
posebnimi potrebami. Kajti zavedati se je potrebno, da lahko z neprimernim prilagajanjem
pedagoškega dela z učenci z MPPH, negativno vplivamo na njihovo prihodnost.
Glede na rezultate raziskave bi izpostavili najpomembnejši vidik, to je pripravljenost učiteljev
in drugih strokovnih delavcev za delo z učenci, ki zahtevajo »dodatno« delo. Večini učiteljem
je to dodatno delo v breme ali pa se čutijo nemočni, kar izhaja iz nepoznavanja te motnje, na
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kar kaže tudi naša raziskava. To »dodatno« delo naj učitelji sprejmejo kot izziv. Prilagoditve
je lažje izvajati, če učitelj dobro pozna motnjo, se povezuje z drugimi strokovnimi delavci na
šoli in starši učencev. Predvsem pomembno je, da dobro načrtuje in spremlja (evalvira) svoje
delo z učencem z MPPH v obliki individualiziranega izobraževalnega načrta, saj je le-to
pogoj za kakovostno pedagoško delo.
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PRILOGA 1: Vaje za vadbo spomina in zbranosti pri geografskem izobraževanju otrok
z MPPH (Večina vaj je povzetih po priročniku: Vaje za vadbo spomina in zbranosti (Kogoj,
2001) in prirejenih za pouk geografije.
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1. Vaja: Sopomenke
Oglej si seznam. Kolikor hitro moreš najdi besedo oz. stavek, ki označuje pomen v drugem stolpcu. Besede oz.
stavki so lahko na majhnih barvnih lističih.
relief
rotacija
senčenje
kontinent
plastnice

način upodabljanja Zemljinega površja
celina
vrtenje Zemlje okoli svoje osi
črte, ki povezujejo kraje z enako nadmorsko višino
površje

Kaj pridobiš s to vajo: Tvoja zbranost, ustvarjalnost in razumevanje se bodo izboljšali. Učinkovita je za
ponavljanje snovi.
Kako naprej: izmisli si podobne primere. Lahko vadiš tudi s sestro/bratom ali sošolcem,... To vajo delaj dvakrat
na teden.
2. vaja: Branje pomeni zbranost
Označi si odstavek v učbeniku geografije, ki si ga težje zapomniš.
Preberi vsako vrstico posebej na glas. V vsaki vrstici preštej vse črke A in vse N. A in N določi vrednost (npr.
A=3, N=1). Seštej vrednosti za A in N za vsako vrstico posebej. Na koncu seštej skupne vrednosti.
Kaj pridobiš s to vajo: Tvoja pozornost pri branju se bo izboljšala. Boljše boš razumel snov. Kdor zbrano bere,
tudi bolj aktivno doživlja vsakodnevne dogodke (tudi npr. tudi razlago učiteljice pri pouku geografije). To delaj vsaj
dvakrat na teden. Lahko vajo delaš tudi skupaj s prijateljem, sošolcem,... Ne pozabita se nagraditi za pravilen
odgovor.
3. vaja: Kaj manjka?
Oglej si naslednje besede:
relief – morje – plastnice – kopno – morska ožina – nadmorska višina – višinska barvna lestvica

Besede si oglej še enkrat. Ugotovi, katera beseda, ki je zgoraj zapisana, spodaj pa manjka.
višinska barvna lestvica – nadmorska višina – kopno – relief – morje – plastnice

Alternativa: vaja v paru. Soigralec naj položi nekaj predmetov pred tabo (npr. različne kamnine). Dobro si jih oglej.
Zapri oči. Soigralec skrije enega od predmetov – ugotovi, katerega je skril.
Kaj pridobiš s to vajo: Tvoja pozornost v primerih, ko moraš imeti pregled nad večimi stvarmi hkrati, bo narasla.
Obenem boš utrjeval geografske pojme. Primere si lahko izmisliš tudi sam. To vajo delaj enkrat na teden.
Težavnost se naj stopnjuje (npr. od znanih besed/predmetov k manj znanimi). Postopoma zmanjšaj čas
opazovanje besed, predmetov.
4. vaja: Aktivno zbrano prisluhniti
Naj ti kdo prebere na glas stavke spodaj. Skušaj jih dobesedno ponoviti enega za drugim.
Sonce sije.
Zemlja se vrti okoli Sonca.
Zemlja se vrti tudi okoli svoje osi.
Rotacija je vrtenje Zemlje okoli svoje osi.
Zaradi rotacije, ki pomeni vrtenje Zemlje okoli svoje osi, se menjavata dan in noč.

Kaj pridobiš s to vajo: S to vajo se izboljša spomin, tvoja zbranost npr. pri pouku pa se bo povečala. S vajo, si boš
lažje zapomnil to snov. Vendar ne pozabi na to, da stavke tudi razumeš oz. da stavke ponavljaš z razumevanjem.
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Vajo delaj tri krat na teden. Izmisli si svoje primere.
5. vaja – Zdaj pomaga samo še zbranost
Učiš se planete v vesolju. Da bo učenje zanimivejše, preberi najprej enkrat v učbeniku planete, nato črke
planetov spodaj postavi v pravilni vrstni red.
PNENTU SARM UTSNAR TEJUIRP ANUR
Zakaj je vaja koristna: Vadiš, kako ostati zbran, ko je nekaj pomešano. Obenem se lahko učiš tudi bolj zapletene
besede oz. tiste, ki so ti bolj tuje.
6. vaja: Ugibamo
Sošolec naj si zamisli en predmet, pojem,... povezan z učno snovjo, ki jo imate trenutno pri geografiji (npr. Tihi
ocean).
Ostali zastavljajo vprašanja, ki pomagajo pri ugibanju besede, tako, da je mogoče odgovoriti samo z da ali ne.
Ali je velika?
Ali je rdeče barve?
Ali je modre barve?
Ali se na splošnem zemljevidu označi tudi z modro barvo?
Ali je reka?
…
Kaj pridobiš s to vajo: Tvoja pozornost dalj časa trajajoče, usmerjene pozornosti se bo okrepila. Razvijal boš
lahko različne oblike načrtnega iskanja rešitve, ki te bodo čim hitreje in uspešnejše pripeljale do cilja. Ker si
moraš zapomniti prej zastavljena vprašanja, se ti bo krepil tudi spomin. Utrdil boš tudi svoje znanje geografije.
7. vaja: Naštevanje
Tvoja naloga je, da našteješ čim več besed v eni minuti, ki opisujejo določen pojav, stvar (npr. kartiranje)
Kaj pridobiš s to vajo: Postajal boš bolj ustvarjalen, teste boš reševal lažje. Okrepila pa se bo tudi tvoje pozornost
in sposobnost načrtnega iskanja besed.
Vadiš lahko tudi ob miselnem vzorcu. Vaja je koristna tudi za razumevanje in ponavljanje snovi.
8. Vaja – Selektivna pozornost
Zapisane so besede v različnih barvah. Namesto zapisane besede, preberi tisto barvo, s katero je zapisana
beseda označena na splošnem zemljevidu.
MORJE
GOROVJA

NIŽINE
REKE

GRIČEVJA HRIBOVJA
LEDENE POVRŠINE

Kaj pridobiš s to vajo: Z vajo boš utrjeval sposobnost, da se osredotočiš samo na en dražljaj (npr. barvo), čeprav
so prisotni drugi enako močni (npr. beseda).
Vadiš lahko v paru. Sošolec naj si izmisli vajo, ti pa jo rešuj in obratno. Vajo vadi vsaj enkrat na teden z več
ponovitvami (z različnimi vajami, odvisno od vsebine snovi pri geografiji)
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PRILOGA 2: Vprašalnik za učitelje geografije o delu z učenci z motnjo pomanjkljive
pozornosti in hiperaktivnosti (napotki za izpolnjevanje vprašalnika so bili v elektronski
pošti oz. v dopisu)
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE GEOGRAFIJE O DELU Z UČENCI Z MOTNJO
POMANJKLJIVE POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOSTI
1. Koliko učencev z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnostjo ste
poučevali do sedaj?
a) enega

b) dva

c) tri

d) štiri ali več e) drugo:____________________

Na vprašanja, ki sledijo, odgovarjajte tudi v primeru, da še niste poučevali nobenega
učenca z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnostjo do sedaj. V tem primeru
odgovarjajte glede na vašo seznanjenost z omenjeno motnjo pri učencih.
2. Kako ste (oz. bi) učence z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnostjo
prepoznali?
a) Izvedel/a sem od pedagoginje
b) motnjo sem prepoznal sam
c) drugo:_______________________________________________________________

3. Kako bi opisali težave učencev z motnjo pomanjkljive pozornosti in
hiperaktivnost pri pouku geografije (obkrožite tri najpogostejše značilnosti):
a) v razredu je nemiren in moti druge učence
b) ima slab učen uspeh, čeprav je bister
c) težko se zbere in težko sledi razlagi
d) ne dela si zapiskov, če pa si jih, so zelo neurejeni
e) ne znajde se z zemljevidi
f) pri testih je zelo površen, nepazljivo prebere navodila
g) drugo:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. Katero učno obliko najpogosteje uporabljate pri pouku geografije za učence z
MPPH ter za ostale učence:
(rangiraj; št. 1- najbolj pogosta; št. 4.- najmanj pogosta)?

UČNA
OBLIKA

UČENCE Z MPPH
skupinska
v paru – dvojice
individualna učna oblika
frontalna

ZA OSTALE UČENCE
skupinska
v paru – dvojice
individualna učna oblika
frontalna

5. Katere učne metode najpogosteje uporabljate pri pouku geografije za učence z
motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnostjo ter katere za ostale učence.
(vpišite v tabelo najpogostejše tri učne metode, spodaj je priložen seznam metod)
UČENCI Z MPPH
UČNE
METODE

OSTALI UČENCI

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Seznam učnih metod: ustna razlaga, pogovor, delo s tekstom, prikazovanje slik, izvedba
eksperimenta, igre vlog, diskusija, sodelovalno učenje, študija primera, projektno delo, simulacije,
strukturirane naloge, sproščanje, ekskurzija, demonstracija, razgovor,….
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6. Katere geografske metode uporabljate pri pouku geografije za učence z motnjo
pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnostjo ter katere za ostale učence. (vpišite
v tabelo najpogostejše tri učne metode, spodaj je priložen seznam metod)
UČENCI Z MPPH
GEOGRAFSKE
METODE PRI
POUKU

OSTALI UČENCI

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Seznam geografskih metod pri pouku:
-

metoda merjenja
metoda risanja
metoda opazovanja (npr. na terenu)
metoda zbiranja vzorcev
metoda intervjuja in anketiranja
metoda zbiranja podatkov
metoda kartiranja
metoda projekcije – diapozitivi, prosojnice, televizija
grafična metoda
metoda razlage (pripovedovanje, opisovanje, poročanje, pojasnjevanje,…)
metoda pogovora
metoda dela s pisnimi viri ->učbenik, dispozicija, izvleček, referat

7. Katera učila uporabljate najbolj pogosto pri pouku geografije (obkrožite samo
eno):
a)
b)
c)
d)

delovni list, učbenik, šolski zvezek, tabla,….
projekcija s pomočjo powerpointa, internet,…
didaktične igre
drugo:____________________________________________________________________

7.1.

Ali za učence z MPPH delate kakšne prilagoditve glede uporabe učil?

a) ne
b) da; opišite prilagoditve:_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

8. Katere pristope, učne metode, oblike dela, različne tehnike za sprostitev in
izboljšanje koncentracije,…, ki ste jih že preizkusili pri poučevanju geografije,
bi izpostavili kot bolj učinkovite (glede učne učinkovitosti) pri delu z učenci z
motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ .
9. Ali za učence z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti (MPPH)
naredite individualizirani izobraževalni načrt za pouk geografije?
a) ne
b) da, za vse učence, pri katerih motnjo prepoznam ali mi o tej motnji povedo drugi strokovni
delavci na šoli
c) samo za tiste učence z MPPH, ki so otroci s posebnimi potrebami
d) drugo:________________________________________________________________
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9.1. Če ste pri zgornjem vprašanju odgovorili z b), c) ali d), prosim, obkrožite katere
elemente individualizirani izobraževalni načrt vsebuje:
a) poročilo o otroku – ocena močnih področij in motenj
b) specialno didaktična navodila za pouk geografije - splošno, pristopi, tehnike sproščanja,
tehnike
za krepitev pozornosti in spomina,…
c) priporočene oblike in metode dela pri posamezni učni snovi
d) drugo:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9.2. Kdo sodeluje pri pripravi individualiziranega izobraževalnega načrta (možnih je
več odgovorov):
a) razrednik
b) psiholog
c) šolski svetovalni delavec
d) pedopsihiater
e) ravnatelj
f) starši
g) drugo:______________________________

10. Ali se čutite dovolj strokovno usposobljeni in poučeni za delo z otroki z MPPH v
razredu (pri pouku geografije)
a) da
b) ne

11. Ali ste se dodatno izobraževali za potrebe poučevanja otrok z MPPH
a) ne
b) da; katere seminarje/delavnice ste obiskali:_________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

12. Ali bi radi še sami kaj dodali, kar bi nam koristilo pri proučevanju otrok z MPPH pri
pouku geografije?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ .
Hvala za sodelovanje!
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PRILOGA 3: Vprašalnik za učence geografije (napotke za izpolnjevanje vprašalnika so
dobili učitelji geografije)
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ANKETNI VPRAŠALNIK
Pred tabo je kratek vprašalnik, ki je povezan s poukom geografije. Prosim, da pred vsakim
vprašanjem dobro premisliš preden odgovoriš nanj.
V drugem delu je vprašalnik, s katerim boš ugotovil, kateri čut najbolj pogosto uporabljaš pri
učenju: slušni, vidni ali tipni.
1. Ali ti je predmet geografija všeč (obkroži samo en odgovor)?
a)
b)
c)
d)
e)

1.

da, ker me snov zanima
ne, ker me snov ne zanima
da, ker mi je všeč način poučevanja učitelja
ne, ker mi ni všeč način poučevanja učitelja
predmet geografija mi je všeč, ker lahko kakšen izdelek naredim sam (npr. izdelam maketo
zemljevida)

Obkroži trditve, ki veljajo zate pri pouku geografije (lahko obkrožiš več
odgovorov):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

2.

pri pouku geografije se težko zberem in težko sledim pouku
ne uspem slediti razlagi in si hkrati delati zapiske, zato imam zvezke neurejene
teste pri geografiji pišem slabo, ker ne uspem dokončati vseh nalog
zemljevidov ne berem dobro
pogosto sem na koncu ure pri pouku geografije že utrujen in razmišljam o drugih stvareh
pri pouku geografije nimam posebnih učnih težav
pri pouku geografije ne morem sedeti pri miru
drugo:_____________________________________________________________________

Katera oblika pouka ti je najbolj všeč pri geografiji (obkroži samo en odgovor):
a)
b)
c)
d)
e)

delam sam ali pa da učitelj poučuje samo mene
delamo v skupini
delam v paru s sošolcem
učitelj razlaga, demonstrira, prikazuje slike,… celemu razredu
drugo:_____________________________________________________________________

Najlažje si zapomnim snov, ko učitelj geografije poučuje na naslednji način:

3.

(obkroži samo en odgovor):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

razlaga snov
pogovarja se z nami, postavlja tudi vmesna vprašanja
daje naloge iz učbenika ali delovnega zvezka
prikazuje slike kraje po svetu, gledamo video,…
izvedemo eksperiment
gremo na ekskurzijo
igramo se igro vlog
izvedemo projekt
drugo:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Vprašalnik zaznavnih tipov
Pri vsakem vprašanju obkroži en odgovor.
a. Ko učitelj razlaga, si najbolj zapomnim:
A) kako je oblečen
B) snov, ki jo razlaga
C) kretnje rok in premikanja po razredu

b. Najlažje se naučim krajev v Sloveniji:
A) če jih vidim na sliki ali pogledam na zemljevidu
B) če jih napišem in ponavljam na glas ter opisujem, kje se nahajajo
C) zapomnim si tiste kraje, v katerih sem že bil - druge kraje se naučim zelo težko

c. Na kakšen način bi najraje predstavil določeno snov pred celim
razredom:
A) prikazoval in opisoval bi slike; govoril bi zelo hitro
B) snov bi razložil, z glasom bi poudaril pomembne besede
C) najraje bi prinesel izdelek, ki sem ga naredil sam (npr. maketo zemljevida)

d. Najlažje si zapomnim snov, če:
A) učitelj prikazuje slike, gledamo film
B) učitelj razlaga, opisuje, narekuje
C) izvedemo eksperiment

e. Med poukom:
A) Snov si zapisujem v zvezek, pišem lepo, pomembne stvari podčrtam z barvami, rad tudi kaj
narišem.
B) Veliko sprašujem, če ne razumem česa.
C) Sem težko dolgo pri miru. Če se dolgočasim, že najdem čas za gibanje

f.

V prostem času:

A) grem v kino in prijateljem rad povem kakšno šalo
B) veliko klepetam s prijateljicami ali prijatelji
C) se ukvarjam športom, domačimi živalmi…

g. Če od tebe zahteva učitelj, da si zapomniš zemljevid mesta, za kakšno
strategijo se odločiš?
A) predstavljam si sliko, da si jo potem lahko po spominu obnovim
B) zapomnim si imena glavnih ulic
C) zapomnim si glavne spomenike, ker si bom po njih zapomnil zemljevid

h. Kako se naučiš snov iz učbenika:
A) veliko se naučim samo iz slik, skic in gradiv
B) snov si moram prebrati na glas
C) najraje naredim naloge v okvirčkih, kjer piše: »poskusi doma…«
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Seštej odgovore: A)_______
B)_______
C) _______

Če imaš največje število odgovorov A:
Pri tebi prevladuje vidni (vizualni) zaznavni tip učenja.
Najlažje si zapomniš tiste stvari, ki jih vidiš ali pa si jih v mislih predstavljaš. Videz ti je pomemben. Rad imaš žive
barve. Zapomniš si obraze, pozabiš pa imena.
Če imaš največje število odgovorov B:
Pri tebi prevladuje slušni (avditivni) zaznavni tip učenja.
Kar slišim, si lahko zapomnim dobesedno. Zapomnim si imena, pozabim pa obraze. Rad poslušam, pripovedujem
šale. Uživam v branju na glas ali poslušanju.
Če imaš največje število odgovorov C:
Pri tebi prevladuje kinestetični zaznavni tip učenja:
Najraje se učim skozi izkušnje. Zapomnim si tisto, kar naredim sam. Pri pogovoru sem poln gibanja
in akcij, iger in demonstracij.

Prosi učitelja, da ti svetuje, kako se naučiti določeno snov pri geografiji glede na tvoj prevladujoči
zaznavni tip učenja.
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PRILOGA 4: Obrazec za opazovanje pouka pri hospitaciji
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OPAZOVANJE POUKA PRI HOSPITACIJI
Šola:
Datum:
Razred:
Učna tema:
Učna enota:
Načrtovani cilji:

Uresničeni cilji:

Učenci z MPPH
Artikulacija učne ure:
Uporabljena učna
sredstva in pripomočki
(učila):
Učne metode:
Učne oblike:

Mnenje:

Najbolj uspel del ure (komentar):

Najmanj uspel del ure (komentar):

Pogovor z mentorjem po uri (komentar)
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OSTALI UČENCI

PREDVIDENI ELEMENTI OCENJEVALNE LESTVICE

-

zadovoljivo

dobro

cilji učne ure niso razvidni ali
jasni
obravnava učne snovi je
nejasna, nerazumljiva
obravnava učne snovi je
suhoparna, dikcija monotona,
nastop nedinamičen,
neangažiran

popolno

+
cilji učne ure so razvidni in
jasni
obravnava učne snovi je
jasna, razumljiva
obravnava učne snovi je
energična, odraža
navdušenje, učitelj vpleta
zanimivosti, primere,
humor
učence spodbuja k
izdelovanju zapiskov po
smislu, k pisnemu
povzemanju in
predelovanju razlage
pogosto uporablja
tehnologijo

veliko narekovanja,
prepisovanja s prosojnic

v glavnem se ne poslužuje
tehnologije (npr. diasi, video,
slikovni material…)
tehnologijo uporablja
neučinkovito
učitelj v glavnem ne odpira
problemskih vprašanj in dilem in
ne nakazuje problemov
učitelj obravnavo snovi ne
razvije in ne izpelje problemsko

pravilno in smiselno
uporablja tehnologijo
učitelj odpira problemska
vprašanja, dileme in
nakazuje probleme
učitelj obravnavo snovi
razvije in izpelje
problemsko
učitelj v obravnavo snovi
vključuje pojmovanja in
razlage učencev
poskrbi za povezovanje,
konstruira znanje
pri obravnavi pride do
izraza uporabna vrednost
in povezanost z življenjem
učitelj preverja, kako
učenci sledijo oz. razumejo
obravnavano snov
učitelj upošteva
individualne posebnosti
učencev
učitelj spodbuja k
aktivnemu učenju
prevladuje iniciativnost
dijakov
učitelj obvlada ves prostor,
razred in ima očesni stik z
vsemi učenci

učitelj v obravnavo snovi ne
vključi pojmovanj in razlag
učencev
učitelj ne skrbi za povezovanje,
konstruiranje znanja
pri obravnavi ne pride do izraza
uporabna vrednost, povezanost
z življenjem
učitelj ne preverja, kako učenci
sledijo. oz. razumejo
obravnavano snov
učitelj ne upošteva individualnih
posebnosti učencev
učitelj prevzame večino učnih
aktivnosti sam
prevladuje pasivnost dijakov
učitelj je statičen, pred tablo,
katedrom

Mnenje:
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PRILOGA 5: Individualizirani izobraževalni načrt za učence z MPPH pri predmetu
geografija (8. razred)
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INDIVIDUALIZIRAN
VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNI
NAČRT
PREDMET GEOGRAFIJA

Učenec:
Šolsko leto:
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ŠOLA: anonimna
Kontaktna oseba:
IME in PRIIMEK UČITELJA GEOGRAFIJE: anonimen
IME in PRIIMEK OTROKA: anonimen
RAZRED: 8.razred
Datum rojstva:
Starost: 14 let
PONAVLJAL/A: NE
DA - razred ______/_______
IME in PRIIMEK STARŠEV ALI SKRBNIKOV ter KONTAKT: anonimen
Dosedanje vzgojno-izobraževalne obravnave:
Posebne VI oblike, obravnave
Pogostost, trajanje obravnave
(vrsta, strokovnjak)
Posvetovalnica za učence in starše priporočeno, po potrebi
Šolska pedagoginja:
Priporočeni obiski enkrat mesečno, po
potrebi
Učitelj geografije
Pogovor pred uro in po njej,če je časovno
omogočeno, po potrebi
Defektolog
Po potrebi – pomoč pri diagnosticiranju,
oblikah pomoči, svetovanju
Dosedanje oblike s starši
Individualizirani izobraževalni načrt Prisotnost pri pripravi in spremljanju
Govorilne ure
Vsak prvi torek v mesecu, po potrebi tudi
bolj pogosto
Roditeljski sestanki
Trije na leto
Obisk pri šolski svetovalni službi
Po potrebi

Kraj

Opombe

šola
šola
šola

šola
šola
šola
šola

STROKOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO INDIVIDUALIZIRANEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA
PROGRAMA:
- Vodja strokovne skupine: učitelj geografije
- Šolska svetovalna služba: šolska pedagoginja
- Strokovni sodelavec: razredničarka
- Specialni pedagog
Evalvacija individualiziranega vzgojno izobraževalnega programa: srečevanje strokovnega tima in
spremljanje otrokovega razvoja na začetku šolskega leta, pred vsako konferenco, po potrebi tudi
vmes.
Priporočeno, da se sestavi individualiziranega vzgojno izobraževalnega programa udeležijo tudi starši
in učenec sam.
Starša: Strinjam se z vsebino individualiziranega vzgojno-izobraževalnega programa. Pri načrtovanju
sem imel možnost sodelovanja. Prejel sem en izvod individualiziranega vzgojno-izobraževalnega
programa.
Podpis staršev ali skrbnikov
PODATKI ZA NAČRTOVANJE IZOBRAŽEVANJA
ODLOČBA OPP
A) DA
B) NE
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TRENUTNO ZNANJE, FUNKCIONIRANJE OTROKA:
Učenec je z zadostnim uspehom napredoval v 8. razred.
UČENČEVA MOČNA PODROČJA:
- ob vzpodbudah in pozitivnih ocenah se je njegova samopodoba izboljšala.
- sposoben bolj kot kažejo ocene; test sposobnosti povprečen
- interesi, hobiji: šport, likovni krožek
V manjši skupini je učenec lažje sledil navodilom, učitelj pa je sproti spremljal njegovo napredovanje.
Individualno delo se je izkazalo kot uspešno, saj se je pri učenju lažje skoncentriral in reševal
naloge.
SPLOŠNE TEŽAVE/PREDZNANJE:
Še vedno pa je pri delu počasen in ima težave s koncentracijo. Pri učiteljevi razlagi ni dovolj zbran,
moti sam sebe in zato velikokrat ne izpolnjuje vseh nalog.Težave ima z razumevanjem prebranega
besedila. Pri delu – učenju ga mora učitelj neprestano spremljati, voditi, ker le tako uspešno naredi
zastavljene naloge. Učiteljeva navodila razume, a se zgodi, da večkrat pozabi na domače naloge,
ker jih tudi težje samostojno realizira.
Predznanje je najbolj šibko pri uporabi zemljevida (določanje geografske lege, poznavanje
zakonitosti vrtenja Zemlje ter posledice, primerjava več stvari iz zemljevida, uporaba legende,
predstava reliefa).
Ni obiskoval nobene dodatne pomoči za predmet geografija, razen dodatne pomoči, ki mu je nudil
profesor geografije s tem, da je učencu dal več nalog, prilagojene naloge, dodatna pojasnila,…
Pri pouku še vedno potrebuje vzpodbudo in motivacijo, oblikovati pa je potrebno tudi učne navade.
Redko pokaže samoiniciativnost. Šolske odmore velikokrat ne izkoristi za pripravo na pouk, zato ima
težave z umirjanjem na začetku ure. Učenec se je velikokrat zanašal na domačo pomoč in razlago
staršev, zato se pri pouku ni vedno vključeval in aktivno delal. To pa je staršem in njemu vzelo cele
popoldneve, temu pa je sledila utrujenost in nezbranost pri pouku.
OPIS MOTNJE:
Motnjo smo opisali na podlagi lestvice DSM-IV (Diagnostična merila za motnjo pomanjkanje
pozornosti in hiperativnosti), kjer se pri učencu ocenjuje pogosto pojavljanje znakov na treh ravneh:
nepozornost, hiperaktivnost in impulzivnost.
Pri učencu je kombiniran tip motnje (šest ali več simptomov nepozornosti in šest ali več simptomov
hiperaktivnosti in impulzivnosti).
Nepozornost
Pogosto ne posveti potrebne pozornosti podrobnostim ali dela nemarne napake pri šolskem delu,
delu ali drugih dejavnostih.
Pogosto težko ohrani pozornost pri nalogah ali dejavnostih, ki zahtevajo trajno pozornost.
Pogosto se zdi, da ne posluša.
Pri dnevnih dejavnostih je pogosto pozabljiv.
Pogosto ga zlahka zmotijo zunanji dražljaji.
Pogosto izgublja stvari, potrebne pri določenih nalogah ali dejavnostih.
Pogosto ne sledi navodilom in ne dokonča šolskega dela, domačih opravil ali nalog (ne zaradi
nasprotovanja ali nerazumevanja navodil).
Pogosto ima težave z organiziranjem nalog in dejavnosti.
Pogosto se izogiba, ne mara ali se upira sodelovanju pri nalogah, ki zahtevajo trajnejši duševni
napor (npr. šolskem delu ali domačim nalogam).
Hiperaktivnost:
Pogosto ima nemirne roke ali noge ali nemirno sedi.
Pogosto se težko zbere
Pogosto čezmerno govori.
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Impulzivnost:
Pogosto odgovarja, še preden je vprašanje izgovorjeno do konca.
Pogosto težko počaka, da pride na vrsto.
Pogosto prekinja ali moti ostale (npr. sega v besedo ali igro).
SPLOŠNA VODILA, KJER POTREBUJE POMOČ:
Učenec bo še naprej potreboval pomoč pri vseh obravnavanih temah. Ponekod le vzpodbude in
sprotne usmeritve, ponekod pa različne prilagoditve pristopov in oblik dela.Učenec potrebuje čim
več prilagojenih metod in oblik dela s konkretnimi usmeritvami. Še naprej ga je potrebno navajati na
samostojno učenje in zbranost pri učni uri. Potrebuje pomoč pri organizaciji učenja, razvijanje
delovnih navad.

SPLOŠNE PRILAGODITVE V RAZREDU
SNOVNE - CILJNE

 individualiziran učni načrt
 ni zniževanja standardov znanja

METODIČNE

 podajanje snovi (metode in oblike dela), navodila
 utrjevanje, ponavljanje (material, delovni listi, domače naloge)
 učni pripomočki

OCENJEVANJE ZNANJA:

 prilagojeni preizkusi (metodično, časovno)
 individualno preverjanje
 prostor preverjanja – kabinet, ali v manjši
skupini

OBLIKE DELA:

 prilagajanje oblik dela znotraj razreda (dvojica, manjše
skupine)
 občasna specialno pedagoška pomoč

OPREMA RAZREDA:
 učilnica opremljena s plakati, izdelki, geografskimi predmeti
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PODROBNA OPREDELITEV PRILAGODITEV V RAZREDU GLEDE NA VRSTO
TEŽAV/PREDNOSTI
Opis
značilnosti

Prilagoditve

sposobnost/
bistrost

POUČEVANJE: problemski pristop;
uporaba didaktičnega načela
primernosti in akceleracije, aktivnosti
in razvoja; sprotna povratna
informacija aktivnosti učenca (tudi če
so odgovori nepravilni); pri
skupinskem delu odgovornost za
izdelek enakomerno razdeliti med
učence

Pomoč drugih

PODAJANJE NAVODIL: postopnost,
jasnost, kratka navodila
UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI:
računalnik (internetni viri), slikovno
gradivo
DELOVNI LISTI NALOGE: slike,
križanke, čim manj teksta, problemski
pristop
PREIZKUSI: možnost reševanja
zahtevnih nalog za dodatne točke
USMERJANJA VEDENJA: pomen
spodbude, pohvale
težave z
obsegom
pozornosti

POUČEVANJE: v eni uri ne sme biti
preveč novih pojmov (do 5); kratka
jasna razlaga; krajši teksti (npr. pri
metodah dela s tekstom);
didaktična načela: načelo
diferenciacije in integracije, načelo
prostorske razmestitve pojavov,
načelo regionalnosti, načelo
kompleksnosti, načelo aktivnosti in
razvoja

pedagog – test
sposobnosti,
Posvetovalnica za
učence in starše, po
možnosti prisotnost
staršev
šolski pedagog –
pomoč pri tehnikah
učenja, seznanjanje
staršev

PODAJANJE NAVODIL: postopnost,
jasnost, kratka navodila
DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI:
računalnik (internetni viri), slikovno
gradivo, zemljevid (stalno navajanje
na uporabo in razumevanja
zemljevida)
DELOVNI LISTI in NALOGE: kratke
naloge

težko se zbere,
težave z
vzdrževanjem
pozornosti, ni
vztrajen

PREIZKUSI: kratki testi, pri daljših
možnost reševanja v dveh delih
POUČEVANJE: aktivnosti, ki
povečujejo motivacijo (slike,
povezovanje snovi z vsakdanjim
življenjem – aktualnimi dogodki –
problemi, pripovedovanje osebnih
zgodb, didaktične igre, vizualizacija,
igra vlog, izkustveno učenje,
eksperiment....); didaktična načela:
načelo nazornosti in abstraktnosti,
načelo aktivnosti in razvoja

šolski pedagog,
starši – vaje za
vadbo spomina in
zbranosti, tehnike
sproščanja

PODAJANJE NAVODIL: kratka, jasna,
postopna, nenavadni pristopi (barvasti
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Spremljanje
napredka/
sprememba
aktivnosti
(I.ocenjevalno
obdobje)

Spremljanje
napredka/
sprememba
aktivnosti
(II.ocenjevalno
obdobje)

listki v kuverti,…)
UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI:
raznovrstni, pestri, inovativni.
DELOVNI LISTI in NALOGE in
PREIZKUSI: pred reševanjem naloge
motiviranje, tehnike sproščanja
DRUGO: kratki odmori v obliki tehnik
sproščanja, vaj za vadbo spomina in
zbranosti, didaktične igre, naloge, ki
postopoma utrjujejo vztrajnost
težave s
selektivno
pozornostjo

POUČEVANJE: jasne razlage,
povzetki, navajanje na iskanja bistva;
didaktična načela: načelo nazornosti
in abstraktnosti, načelo prostorske
razmestitve pojavov, načelo
regionalnosti, načelo kompleksnosti;
načelo aktivnosti in razvoja

šolski pedagog,
starši – naloge za
vadbo selektivne
pozornosti

PODAJANJE NAVODIL: kratka, jasna,
postopna,
UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI:
nazorni, ustrezni iz tega vidika, da
učenca ne odvrnejo od pozornosti
(npr. pri predstavitvi s pomočjo
powerpointa brez animacije, ker je to
moteči dejavnik)
DELOVNI LISTI in NALOGE in
PREIZKUSI: jasno označen prikazan
element
DRUGO: vaje za izboljšanje selektivne
pozornosti, zagotoviti učno okolje brez
motečih dejavnikov (primeren prostor
v razredu)
pozabljivost

POUČEVANJE: večkratno ponavljanje
povzetkov, aktivne oblike in metode
poučevanja; didaktično načelo: načelo
aktivnosti in razvoja, načelo
sistematičnosti in postopnosti

šolski pedagog,
starši ,
Posvetovalnica za
učence in starše

PODAJANJE NAVODIL: večkratna
ponovitev

površnost

DRUGO:
večkratno opominjanje
beležnica (npr. za domače
naloge)
DELOVNI LISTI in NALOGE in
PREIZKUSI: krajše naloge;
opozarjanje, da nalogo natančno
prebere, jo rešuje po korakih, preveri
pravilnost na koncu, nagradimo, če
izdelek naredi natančno.

šolski pedagog,
starši

ne sledi
navodilom, še
posebno
daljšim in
zahtevnejšim

PRISTOPI: krajša in jasna navodila;
didaktično načelo postopnosti in
sistematičnosti; načelo aktivnosti in
razvoja.

šolski pedagog,
starši

težave z
organizacijo
dejavnosti

POUČEVANJE: navajanje na urejene
zapiske, pregledovanje urejenosti
zapiskov; didaktično načelo: načelo
postopnosti in sistematičnosti, načelo
aktivnosti in razvoja, načelo
primernosti in akceleracije.

šolski pedagog,
starši – pomoč pri
izdelavi načrta za
učenje, pomoč pri
organizaciji
dejavnosti,…
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DELOVNI LISTI in NALOGE in
PREIZKUSI: navajanje, da najprej reši
lažje, nato težje
DRUGO: pomoč pri organizaciji
učenja (učitelj geografije, pedagog,
starš pomaga učencu narediti načrt
učenja dva tedna pred testom,
navajanje na sprotno učenje)
podrobnosti si - podrobnosti obravnavamo na izviren,
težko zapomni zanimiv način
zunanji
dražljaji
pogosto
zmotijo
njegovo
pozornost
pogosto veliko
govori,
prekinja ostale,
težko počaka,
da pride na
vrsto
nizka
samopodoba

- v razredu naj sedi blizu učitelja, ne v
zadnji vrsti, ne sme biti blizu vrat ali
oken, lahko je sam

starši, šolski
pedagog

PRISTOPI: učitelj naj presodi, če
dopusti določeno motenje oz. presliši,
vaje za zadrževanje impulzivnosti.
USMERJANJA VEDENJA: pravila
vedenja

šolski pedagog,
posvetovalnica za
učence in starše,
starši

PRISTOPI: spodbuda, pohvale;
sodelovalno učenje, skupinsko učenje,
didaktične igre, projektno delo; načelo
individualizacije in socializacije.

šolski pedagog,
posvetovalnica za
učence in starše –
naloge za
samopodobo,
spodbujanje močnih
področij učenca in
krepitev šibkih
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4. IZOBRAŽEVALNI CILJI in AKTIVNOSTI ZA NJIHOVO URESNIČITEV
Pristopi, metode, oblike dela ter uporaba učil in učnih pripomočkov je načrtovano za vse učence tako, da omogoča njihovo
aktivnost, razvija sposobnost kritičnega mišljenje, veča njihovo učenje in pomnjenje med poukom samim, obenem pa tudi
učencu z MPPH omogoča omiliti njegove težave z pozornostjo, impulzivnostjo in potrebo po prekomernem gibanju. Vzgojno
izobraževalni cilji so razvrščeni po Bloomu, ker odloča o primernosti izbire pristopov, metod in oblik dela. V individualnem
izobraževalnem načrtu pa so tudi splošna opozorila/vodila za individualizacijo dela za učence z MPPH.
Vzgojno-izobraževalni
cilji in dejavnosti
ter ravni ciljev po Bloomu

Načrtovane aktivnosti
pri pouku

Opozorila za delo z
učencem z MPPH v
razredu

AFRIKA
•na zemljevidu določi geografsko lego
Afrike (UPORABA)

• razlaga, uporaba
zemljevida;

• ponovitev geografske
lege, dodatna pojasnila;

• primerja geografsko lego
Afrike z lego ostalih celin (ANALIZA,
SINTEZA)

• delo v skupinah (vsaka
skupina dobi en kontinent,
katerega lego primerja z
Afriko s pomočjo uporabe
zemljevida), poročanje;

• dvojice; jasna, postopna
navodila napisana na
listek, tablo;

• na zemljevidu pokaže in imenuje velike
naravnogeografske
enote Afrike (UPORABA)

• didaktična igra (naravno
enoto Afrike, ki jo
prikazuje slikovno gradivo,
najde na zemljevidu),
ponovitev - nema karta;

• velike naravnogeografske enote Afrike
primerja med seboj glede na geografsko
lego, toplotni pas; (SINTEZA)

• sodelovalno učenje;

• jasno določimo
odgovornost za delo;

• imenuje in opiše posamezne
podnebne in rastlinske pasove Afrike
(POZNAVANJE)

• metoda projekcije,
razlaga, sledi delo v
skupinah: izdelava plakata
(lepljenje slik), slikovno
gradivo;

• vodja skupine;

• posamezne podnebne in rastlinske
pasove Afrike primerja med seboj in
opiše možnosti za življenje ljudi v njih;
(VREDNOTENJE)

• argumentirana diskusija
(za, proti);

• pozornost damo na to,
da učenec ne preglasi
druge, diskusijo po potrebi
prekinemo s tehnikami
sproščanja, omogočimo,
da se učenci gibljejo po
razredu;

• primerja količino in razporeditev
padavin z rastlinskimi pasovi;
(ANALIZA)

• ogled videa,
povzetek (individualno
delo);

• video naj bo kratek;
jasna navodila za izdelavo
povzetka;

• opiše pomen reke Nil za življenje
ljudi nekoč in danes;(VREDNOTENJE)

• internetni viri, delo v
dvojicah, poročanje;

• jasna navodila za
individualno delo;

• opiše vzroke in posledice različne
gostote poselitve in nekaj rasnih skupin
in rasnih drobcev (VREDNOTENJE)

• metoda projekcije,
uporaba zemljevida;
odlomek Filma – Bogovi
so padli na zemljo –
pogovor o filmu;

• razgovor problemsko
zasnovan, razgovor
prekinemo z drugimi
aktivnostmi

• ob zemljevidu imenuje države, ki jih
prištevamo k Severni Afriki; (UPORABA)

• nemi zemljevid (pobarva
države, ki spadajo v S
Afriko ter jih poimenuje ali
naredi legendo);

• dodatna navodila oz.
individualna pomoč;

• s pomočjo gospodarske karte in
slikovnega gradiva sklepa o pogojih za
življenje v Severni Afriki;
(VREDNOTENJE)

• delo v skupinah,
poročanje;

• opazujemo sodelovanje
učenca;

• razloži učinke poplav reke Nil, ovrednoti
pomen doline reke Nil za gospodarski in
turistični razvoj Egipta;
(VREDNOTENJE)
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Spremljanje/
sprememba aktivnosti

• opiše značilnosti prebivalstva Severne
Afrike. (POZNAVANJE)

• delo z tekstom (kratek
tekst), podčrtavanje
bistvenih besed, slikovno
gradivo;

• dodatna individualna
pomoč

• opiše naravne značilnosti
Tropske Afrike; (POZNAVANJE)
• razloži pomen nadmorske višine za
poselitev v ekvatorialnem pasu;
(POZNAVANJE)

• ogled videa
(Kilimandžaro), naloge za
opazovanje med ogledom,
sodelovalno učenje;

• zagotovitev gibanja med
sodelovalnim učenjem;

• s pomočjo zemljevida opredeli obseg
Južne Afrike in ga primerja s pokrajinami
podobne geografske širine severno od
ekvatorja;(SINTEZA)

• individualno delo
(učenec sam izbere
kontinent s katerim bo
primerjal);

• kratka, jasna navodila za
delo;

• analizira dejavnike, ki so vplivali na
priseljevanje belega prebivalstva in
oblikovanje političnih skupnosti;
(ANALIZA)

• miselni vzorec, delo s
tekstom;

• miselni vzorec naj bo že
zastavljen;

• s pomočjo tematske karte
našteje naravne vire za gospodarstvo;
(UPORABA)
• s pomočjo gospodarske karte ugotovi
naravna bogastva Južne Afrike in sklepa
na razvoj
gospodarstva. (SINTEZA)

• delo v skupinah,
uporaba karte, nemi
zemljevid, članki,
poročanje ob diskusiji.

• zemljevid dobro
označen, dodatna
pojasnila za delo.

AVSTRALIJA IN OCEANIJA
• na zemljevidu določi geografsko
lego Avstralije in Oceanije; (UPORABA)

• projektno delo (vključuje
uporabo pisnih virov,
računalnika - internet,
• razloži vzroke za svojevrsten rastlinski
slikovnega gradiva,…),
in živalski svet Avstralije;
jasna navodila s strani
(POZNAVANJE)
učitelja za delo, učitelj vodi
projektno delo, naloge
• s pomočjo karte in slikovnega gradiva
razdeljene med manjše
opiše površinsko izoblikovanost celine in skupine, poročanje:
vpliv Velikega razvodnega gorovja na
didaktične igre,
podnebje in vodovje; (ANALIZA)
sodelovalno učenje,
izdelava plakatov… • opiše pomen površinske izoblikovanosti skupina se odloči med
na razvoj prometa
možnostmi, kako bo
v Avstraliji; (VREDNOTENJE)
predstavila ugotovitve.

• učitelj nadzoruje, da ima
del odgovornosti za delo v
skupini; vodi aktivnosti,
pomaga pri organiziranju
dela, preverja potek dela.

• s pomočjo karte in slikovnega gradiva
primerja podnebno rastlinske pasove v
Avstraliji; (UPORABA)
• opiše probleme preskrbe z
vodo v Avstraliji;(POZNAVANJE)
• opiše značilnosti poseljevanja
kontinenta;(POZNAVANJE)
• na zemljevidu določi lego otokov
Oceanije, našteje večje skupine
(POZNAVANJE) in sklepa o
strateškem in prometnem pomenu
Oceanije (VREDNOTENJE).
AMERIKA
• opiše pomen odkritja Amerike in
razlikuje pojme Severna, Srednja in
Latinska Amerika. (POZNAVANJE)

• glasba - Kavbojci in
indijanci (Čuki)
vizualizacija,
Igra vlog;

• določi jasna pravila igre;

• na zemljevidu določi lego
Severne Amerike, njenih
naravnih enot in držav; (UPORABA)

• slikovno gradivo, nemi
zemljevid, delo v dvojicah;

• dodatna pomoč pri
uporabi nemega
zemljevida;
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• primerja reliefne značilnosti
naravnih enot Severne
Amerike;(SINTEZA)
• primerja podnebne in rastlinske pasove
v Severni Ameriki;(SINTEZA)

• metoda projekcije,
didaktične igre

• ovrednoti pomen podnebnih
in rastlinskih pasov za razvoj
gospodarstva; (VREDNOTENJE)

• diskusija v manjših
skupinah, poročanje

• analizira vzroke in posledice
za različno gostoto poselitve
Severne Amerike; (ANALIZA)

• navodila po korakih,
• navodila za individualno
delo (uporaba tematskega kratke aktivnosti;
zemljevida, iz slikovnega
gradiva sklepa na vzrok ali
posledico,

• opiše sestavo prebivalstva
Severne Amerike (POZNAVANJE),
prednosti in slabosti večnacionalne
skupnosti.

• delo s podatki, risanje
grafa, iskanje aktualnih
člankov iz revij – izdelava
plakata (v dvojicah),
poročanje;

• razlaga ne sme biti
istočasna ob zapisovanju
učencev v zvezek;

• s pomočjo gospodarske karte ugotovi
naravna bogastva Kanade in ovrednoti
njihov pomen za gospodarski razvoj;
(VREDNOTENJE)
• opiše pomen vodne poti po
Reki sv. Lovrenca; (VREDNOTENJE)
• opiše vzroke in posledice zgostitve
prebivalstva v južnem delu države.
(ANALIZA)
• s pomočjo gospodarske karte našteje
glavne naravne vire v ZDA in sklepa na
možnosti njenega gospodarskega
razvoja;
(VREDNOTENJE)
• ob analizi tematskih kart imenuje
glavna industrijska in kmetijska območja
v ZDA; (ANALIZA)
• našteje najpomembnejše
kmetijske pasove v ZDA;
(POZNAVANJE)
• ovrednoti negativne posledice
intenzivnega kmetijstva in industrije za
naravno okolje. (VREDNOTENJE)
• opiše pomen Panamskega
prekopa za svetovni pomorski
promet;(VREDNOTENJE)

• ogled videa, razdelitev
nalog za individualno delo
- opazovanje med
ogledom videa in po njem;
po ogledu vida sledi
sodelovalno učenje v dveh
skupinah – ZDA in
KANADA, poročanje,
diskusija.

• kratke aktivnosti, daljše
aktivnosti prekinjene s
tehnikami sproščanja ali
vajami za vadbo spomina
in zbranosti;

• opiše vzroke in posledice kolonizacije
Latinske Amerike (ANALIZA);

• razgovor, delo s tekstom
(delo v dvojicah)

• ob karti in slikovnem gradivu
našteje in opiše velike pokrajinske enote,
(UPORABA) jih primerja med seboj
glede na različnost površja in našteje
večje države; (ANALIZA, SINTEZA)

• slikovno gradivo,
izdelava reliefa (maketa),
delo v parih (vsak par dobi
svojo nalogo)

• na izbranem primeru ob slikovnem
gradivu razloži značilnosti podnebnih in
rastlinskih pasov Latinske
Amerike;(UPORABA, VREDNOTENJE)

• frontalno delo - metoda
projekcije, pogovor;
naloga za individualno
delo- problemski pristop;

• analizira vzroke in posledice
nepremišljenega sekanja gozdov v
Amazonskem nižavju; (VREDNOTENJE)

• problemski pristop,
argumentirana diskusija
(za in proti);

• učitelj ne ignorira
nenavadnih ali nepravilnih
odgovorov;

• izdela stenski geografski
časopis na temo Sodobni problemi
prebivalstva in gospodarstva
Latinske Amerike. (VREDNOTENJE)

• izdelava stenskega
časopisa (delo v parih,
vsak par izdela del).

• spremljanje dela
učencev (navajanje na
natančnost); prekine
aktivnost s tehnikami
sproščanja, če je
potrebno.
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• enakomerno razporejena
odgovornost za delo v
skupini;

• spremljanje dela
učencev (navajanje na
natančnost);

POLARNA OBMOČJA
• določi geografsko lego Arktike in
Antarktike; (UPORABA)
• izdela referat o podnebju in rastlinstvu
polarnih območij ter pogojih za življenje v
njih. (VREDNOTENJE)

• delo s tekstom, slikovnim
gradivom,… jasna
navodila za izdelavo
referata (delo v dvojicah),
predstavitev referata.

• referat predstavijo vsi
učenci.

PROBLEMI SODOBNEGA SVETA
• ob izbranih primerih z različnih
kontinentov opiše
sodobne probleme (prenaseljenost,
oskrba z vodo, hrano,
energijo, ekološki problemi,
aids ... ) in išče kontraste (jezikovne,
verske, gospodarske). (VREDNOTENJE)

• skozi celo šolsko leto
• učitelj primerno nagrajuje
učenec spremlja medije
posebna prizadevanja
(TV, radio, internet,…) učencev.
vsak par dobi svojo nalogo
za spremljanje – in sproti
poroča o aktualnih
stvareh, posebno
pozornost namenijo npr.
svetovnem dnevu vode,…

5. SPREMLJANJE POGOVOROV /SODELOVANJE
Datumi
pogovorov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
....

Kdo?

Vsebina pogovorov

6. ZABELEŽKE UČITELJA
OPOMBE: Domače razmere / možnosti (pogoji, ovire, spodbude) - Ni posebnih ovir. Starši so
sodelovati pri pripravi, seznanjeni so s pomenom individualnega izobraževalnega načrta.
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PRILOGA 6: Primer učnih priprav za geografijo (6. razred OŠ)
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Učna priprava št.: _________1______
Šola:

Razred: 6. razred

Datum:

Učitelj:

Učna tema: Zemlja kot celota
Učna enota: nebesna telesa, oblika Zemlje
Vzgojnoizobraževalni cilji:
1. Globalni/etapni V–I cilji:
- spoznavajo najosnovnejše zakonitosti položaja in gibanja Zemlje v vesolju;
2. Urni/operativni V–I cilji:
(preznanje: razlikuje pojme: vesolje, osnočje, svetlobno leto, galaksija)
- razlikuje vrste nebesnih teles: zvezda, planet, luna ali satelit, meteor, meteorit, komet (repatica)
Sonce, Luna, Rimska cesta, Zemlje, Mars, Merkur, Venera, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.
- opiše obliko Zemlje

Tip učne ure:

Učne oblike:

Učne metode:

frontalna

skupinska

v dvojicah

individualna

razgovor

razlaganje

prikazovanje

praktično delo

delo s tekstom

demonstriranje

eksperiment

delo s slikovnim
materialom

projekcija

Učila: slikovno gradivo, video o Vesolju, velike kartonaste slike planetov, listki z vprašanji, globus, Planet Zemlja
in Evropa (Zemljeps za 6. razred OŠ, DZ)
Učni pripomočki: televizija, baloni, papir, lepilo, stojalo za model

Literatura in korelacije: Video: Vesolje, Geography Encyclopedia, internetni viri
Korelacija s fiziko (vesolje)
Novi pojmi: zvezda, planet, luna ali satelit, meteor, meteorit, komet (repatica)
Sonce, Luna, Rimska cesta, Zemlje, Mars, Merkur, Venera, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton

Didaktične komponente učnega procesa:
priprava

usvajanje

urjenje

preverjanje in ocenjevanje
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ponavljanje in utrjevanje

Čas

DELO UČITELJA

DELO UČENCA

IZVEDBA UČNEGA PROCESA
IN DOSEŽENI CILJI
(oblike, metode,
taksonomija, načela, cilji)

15 min

Ogled videa – Vesolje.
Učitelj da učencem vrečo, v
katerih so listki z nalogami, kaj
mora opazovati.

Izžrebajo listek z nalogo, kaj
bodo opazovali med ogledom
videa. Delajo v parih.
NALOGE:
1. Katera nebesna telesa vidimo
z Zemlje?
2. Naštej po vrsti po velikosti
planete!
3. Naštej planete kot si sledijo od
Sonca glede na oddaljenost!
4. Kaj je komet?
5. Opiši rimsko cesto!
6. Opiši Jupiter!
7. Opiši planet Mars!
8. Opiši planet Zemlja!
9. Opiši planet Saturn.
10. Kaj je meteor?

OBLIKA

Učitelj da navodila za
sodelovalno učenje.
(postavitev miz za 4 učence
skupaj, skupinsko delo)

Dva para učencev izmenjata
znanje ( ki so ga pridobili tekom
ogleda videa, kjer sta vsak par
učencev imela drugo nalogo).
Nato gresta dva učenca iz
skupine v drugo skupino in si
ponovno izmenjajo znanje,
premikajo se v krogu do točke,
da si znanje izmenjajo vsi.

Učitelj da učencem vajo.
Navodilo, da se usedejo v
krog.
Na listih imate besede, v
katerih so črke pomešane.
Premečite jih tako, da boste
dobili imena planetov.
Vaja hitri prsti: razvrstite
planete
po
vrsti
od
najmanjšega do največjega?
(pomagate si lahko s plakatom
na steni)
Izmed planetov odstranite
tistega, ki ni več planet.

Učenci naredijo vajo.

30 min

•
•

frontalna
dvojice
METODA
• projekcija (video)
• razlaga
TAKSONOMIJA
• razumevanje
NAČELA
• aktivnosti in razvoja
• sistematičnosti in
postopnosti
• načelo opazovanja
• načelo prostorske
razmestitve pojavov in
procesov
• načelo racionalizacije
in ekonomičnosti
CILJI
• motiviranje učencev
• učenec razlikuje vrste
nebesnih teles
OBLIKA
• dvojice
• skupinska
METODA
• pisni viri
TAKSONOMIJA
• analiza
NAČELA
• aktivnosti in razvoja
• sistematičnosti in
postopnosti
• primarnosti in
akceleracije
• načelo opazovanja
• načelo prostorske
razmestitve pojavov in
procesov
CILJI
• motiviranje učencev
• učenec razlikuje vrste
nebesnih teles

odmor
5 min

OBLIKA

•
•

frontalna
individualna
METODA
• razlaga
TAKSONOMIJA
• razumevanje
NAČELA
• aktivnosti in razvoja
• sistematičnosti in
postopnosti
• načelo prostorske
razmestitve pojavov in
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Katera po vrsti od sonca je
Zemlja.

•

procesov
načelo racionalizacije
in ekonomičnosti

CILJI

•

30 min

Učitelj učencem razdeli velike
slike nebesnih teles. Mize so
odstranjene.
Učitelj gre od enega do
drugega in opisuje značilnosti:
Maja je vroča, velika,
rumena… za katero nebesno
telo gre?
Kaj se bi zgodilo, če ne bi bilo
Sonca?
Kaj bi se zgodilo, če bi bili dve
Sonci?
Blaž je tak kot krof, ker ima
obroček. Kateri planet je to?
Kakšne so značilnosti planeta?
Naprej značilnosti nebesneg
telesa (učenca), ki je na vrsti,
opiše tisti učenec, ki je pred
njim. Učitelj zastavlja vmes
zanimiva vprašanja.
Katera nebesna telesa lahko
vidimo iz Zemlje?
Ali ste opazili, da je ponekod
zvezd več, vidi se kot kakšen
pas zvezd čez celo nebo? Kaj
je to?
Pravijo, da se uresničijo želje,
če vidimo komet?
Ali se vam je to že zgodilo
kdaj?
Našteli ste, da se vidi iz Zemlje
Luna, Sonce, Zvezde, kaj pa
Venera? Kako se vidi?
Kaj je meteorit? Je kdo gledal
film Armagedon?
Kaj bi lahko iz vesolja padlo na
Zemljo?
Kakšne bi bile posledice?
Katera nebesna telesa je
raziskal človek?
Koliko planetov je v vesolju?
Kateri od planetov ne velja več
za planet?
Kdaj je prvi človek stopil na
luno?

Učenci se s svojo sliko
nebesnega telesa postavijo v
razredu tako, kot so le-ti
razporejeni v vesolju (pomagajo
si lahko s plakatom na steni).

Sonce.
Ne bi bilo rastlin, živali. Umrli bi.
Vedno bi bil dan...
Saturn.
Saturn je drugi največji planet,...

Zvezde, Luno, Sonce,...

Mlečna cesta.

Da. Učenec pripoveduje svojo
zgodbo.
Kot zvezda.
Ja. Učenec opiše vsebino filma.
Meteorit.
Zemlja bi bila uničena, vsi ljudje
in živali bi umrli.
Luno.
Osem.
Pluton.
40 let nazaj.

Na koncu učitelj učencem
pove, naj se premikajo tako,
kot se nebesna telesa v
vesolju.

Učenci se premikajo tako, kot se
nebesna telesa v vesolju.

Učitelj drži v roki globus.
Globus je pomanjšana Zemlja.
Kakšne oblike je Zemlja?
Ali veste, da so nekoč trdili, da
je Zemlja plošča.

Učenci sedijo v krogu.
Okrogla.
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motiviranje učencev

OBLIKA

•
•

skupinska
frontalna
METODA
• razgovor, pogovor
• razlaga
• demonstracija
•
delo s slikovnim
materialom
TAKSONOMIJA
• sinteza
NAČELA
• aktivnosti in razvoja
• načelo nazornosti in
abstraktnosti
• sistematičnosti in
postopnosti
• načelo opazovanja
• načelo prostorske
razmestitve pojavov in
procesov
• načelo kompleksnosti
• načelo historičnosti in
sodobnosti
CILJI
• učenec utrjuje
razlikovanje vrste
nebesnih teles, zna
primerjati razlike med
nebesnimi telesi
• učenec razume položaj
Zemlje v vesolju
• učenec opiše obliko
Zemlje

Toda Zemlja ni popolnoma
okrogla. S katerim predmetom
bi lahko primerjali Zemljo?
Zdaj bomo izdelovali modele
Zemlje. Delali
bomo v paru.
Napihnite balone, nato balone
postavite na podstavek. S
papirjem in lepilom obložite cel
balon. Pazite, da bo imela
Zemlja obliko „pomaranče”.

10 min

Učitelj pove, da bodo
naslednjo uro na narejene
modele narisali kontinente,
morje, pobarvali.
Izberite si en planet in opišite,
zakaj bi živeli na tem planetu
in zakaj ne bi živeli na tem
planetu.
(Učitelj da dodatna navodila,
kako se naj naloge lotijo.)
D.N.
Naloga v DZ, str. 6.

Pomaranča.
Učenci v parih izdelujejo modele
Zemlje. Nato dajo modele sušiti.

Učenec napiše vsak zase.
Nekaj učencev svoje odgovore
pove
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OBLIKA

• individualna
METODA
• razgovor
TAKSONOMIJA
• vrednotenje
• uporaba (domača
naloga)
NAČELA
• aktivnosti in razvoja
• sistematičnosti in
postopnosti
• primarnosti in
akceleracije
• načelo opazovanja
• načelo prostorske
razmestitve pojavov in
procesov
CILJI
• učenci ponovijo in
utrdijo pridobljeno
znanje

Učna priprava št.: 2

Razred: 6. razred

Šola:

Datum:

Učitelj:

Učna tema: Zemlja kot celota
Učna enota: površje Zemlje, razmerje kopnega in morja
Vzgojnoizobraževalni cilji:
3. Globalni/etapni V–I cilji:
• spoznavajo kontinente, morja, njihovo geografsko lego in razmerje med kopnim in morjem;
4. Urni/operativni V–I cilji:
(predznanje: na zemljevidu in globusu pokaže Zemeljine poloble in ekvator, severni in južni povratnik, severni in
južni tečajnik, začetni poldnevnik ter oba tečaja; polobla, ekvator, začetni poldnevnik, severni in južni povratnik,
severni in južni tečajnik, severni in južni tečaj)
• imenuje in pokaže velike dele kopnega in morja na globusu ter karti sveta; celina ali kontinent, ocean, Evropa,
Azija, Afrika,Amerika, Avstralija, Antarktika, Tihi ocean (Pacifik), Atlantski ocean, Indijski ocean
• iz ustreznega grafičnega prikaza ugotovi, kolikšen del Zemeljine površine je pokrit z vodo in s kopnim; 70%:30%
• primerja celine po velikosti, geografski legi in razčlenjenosti obal ter prevladujočih reliefnih oblikah na njih;
gorovje, gričevje, kotline, nižine, doline ...

Tip učne ure: usvajanje novega znanja

Učne oblike:

Učne metode:

frontalna

skupinska

v dvojicah

individualna

razgovor

razlaganje

prikazovanje

praktično delo

delo s tekstom

demonstriranje

eksperiment

delo s slikovnim
materialom

projekcija,
didaktična igra

Učila: predstavitev Powerpoint, globus, igra spomin, neme karte kontinentov, model Zemlje

Učni pripomočki: računalnik, projektor, glasba, tabla, zvezek
Literatura in korelacije: Učbenik za geografijo za 6.razred OŠ, Geography Encyclopedia
Novi pojmi: kontinent, ocean, relief
Didaktične komponente učnega procesa:
priprava

usvajanje

urjenje

preverjanje in ocenjevanje
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ponavljanje in utrjevanje

Čas
10
min

DELO UČITELJA

DELO UČENCA

Učitelj razloži višinsko barvno
lestvico – prikaže na projekciji.
Učenci poslušajo.
Igra spomin – slika kraja (npr. Učenci v skupinah po tri igrajo
nižine) in barva, s katero je igro spomin.
določena
oblike
pokrajine
označena na zemljevidu (npr.
zelena), sta par.

25
min

Učitelj da navodila za izdelovanje
reliefa na globusu – modelu
Zemlje, ki so ga prejšnjo uro
naredili. Navodila, da ob tem
poimenujejo kontinente, morja.

IZVEDBA UČNEGA
PROCESA IN DOSEŽENI
CILJI
(oblike, metode, taksonomija,
načela, cilji)
OBLIKA

•
•

frontalna
skupinska
METODA
• razlaga
• didaktična igra
TAKSONOMIJA
• razumevanje
• uporaba
NAČELA
• aktivnosti in razvoja
• sistematičnosti in
postopnosti
• primarnosti in
akceleracije
• načelo racionalizacije in
ekonomičnosti
CILJI
• motiviranje učencev

Na balon, ki so ga izdelali prejšnjo OBLIKA
uro - nalepijo kontinente (liste)
• frontalna
obrise kopnega. Na kopno lepijo
• dvojice
papir, tako, da ustvarijo gričevja,
METODA
hribovja in gorovja. Pomagajo si z
• razlaga
globusom.
• demonstracija
• delo s tekstom
TAKSONOMIJA
• sinteza
NAČELA
.
• aktivnosti in razvoja
• sistematičnosti in
postopnosti
• primarnosti in
akceleracije
• načelo prostorske
razmestitve pojavov in
procesov
• načelo racionalizacije in
ekonomičnosti
CILJI
• zna našteti in pokazati na
globusu imena
kontinentov in oceanov
• zna uporabiti višinsko
barvno lestvico, razume
model reliefa
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10
min

Vizualizacija. Učitelj ob primerni
Učenci se usedejo v krog.
OBLIKA
(umirjeni) glasbi prebere besedilo, Učenci naj zaprejo oči in si
• individualna
ki opisuje potovanje po vesolju.
predstavljajo, da potujejo po
• frontalna
vesolju, opazujejo planete,
METODA
pristanejo na Marsu in ga
• razgovor
raziščejo. Nato potovanje
• delo s slikovnim
nadaljujejo. Peljejo se mimo Lune,
materialom
v daljavi opazijo pisan planet,
TAKSONOMIJA
planet Zemlja.
• znanje
• razumevanje
Kakšne barve je Zemlja?
Modre, zelene,…
Učenci odprejo oči in pogledajo na NAČELA
projekcijo – satelitski posnetek
• aktivnosti in razvoja
Zemlje.
• sistematičnosti in
Kakšne barve je več?
Modre.
postopnosti
Česa je več, kopnega ali morja?
Morja.
• primarnosti in
akceleracije
Učitelj nariše na tablo tortni graf,
Učenci prerišejo graf v zvezek.
•
načelo opazovanja
ki predstavlja razmerje kopno –
•
načelo prostorske
morje.
razmestitve pojavov in
procesov
CILJI
• učenec zna iz
ustreznega grafičnega
prikaza ugotovi, kolikšen
del Zemeljine površine je
pokrit z vodo in s kopnim;
70 % : 30 %
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Učna priprava št.: 3 (dve šolski uri)
Datum:
Šola:

Razred: 6. razred
Učitelj:

Učna tema: Zemlja kot celota
Učna enota: površje Zemlje in življenje v posameznih reliefnih enotah
Vzgojnoizobraževalni cilji:
5. Globalni/etapni V–I cilji:
- spoznavajo kontinente, morja, njihovo geografsko lego in razmerje med kopnim in morjem;
6. Urni/operativni V–I cilji:
- primerja celine po velikosti, geografski legi in razčlenjenosti obal ter prevladujočih reliefnih oblikah na njih;
gorovje, gričevje, kotline, nižine, doline ...
- razlikujejo prevladujoče reliefne oblike in način življenja ljudi v odvisnosti od njih;

Tip učne ure: usvajanje nove snovi, utrjevanje

Učne oblike:

Učne metode:

sodelovalno
učenje

frontalna

skupinska

v dvojicah

individualna

razgovor

razlaganje

prikazovanje

praktično delo

delo s tekstom

demonstriranje

eksperiment

delo s slikovnim
materialom

projekcija,
didaktična igra

Učila: predstavitev globus, igra spomin, model Zemlje

Učni pripomočki: tabla, tempera
Literatura in korelacije: Učbenik za geografijo za 6.razred OŠ, Geography Encyclopedia
Novi pojmi: kontinent, ocean, relief, geografska razčlenjenost obal
Didaktične komponente učnega procesa:
priprava

usvajanje

urjenje

preverjanje in ocenjevanje
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ponavljanje in utrjevanje

Čas
5 min

40
min

DELO UČITELJA

DELO UČENCA

IZVEDBA UČNEGA
PROCESA IN DOSEŽENI
CILJI
(oblike, metode, taksonomija,
načela, cilji)

Učitelj prikazuje na projekciji slike Vsaka skupina določi vodjo. Sledi
hribovij, gorovij, oceanov, nižin, kviz.
ledenih površin,…
Učitelj poda navodila za kviz.
Učence razdeli na dve skupini.
Vodja skupine pove, katero
reliefno obliko prikazuje slika na
projekciji ter s katero barvo je leta označena na zemljevidu.
Skupini odgovarjata izmenično.
Učitelj
beleži
pravilne
in
nepravilne odgovore.

OBLIKA

Navodila za barvanje modela s
temperami ter naloge o primerjavi
velikosti in lege kontinentov,
oceanov. Učitelj napiše na tablo.
Sodelovalno učenje.

OBLIKA

Učenci barvajo z ustreznimi
barvami nižine, gričevja, gorovja,
morja,... na modeu, ki so ga
izdelali prejšnjo uro. Ob tem se
pogovarjajo med seboj in
primerjajo velikosti kontinentov
(največji, najmanjši), geografsko
lego, oblikovanost površja.

odmor
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• skupinska
METODA
• projekcija
TAKSONOMIJA
• razumevanje
• uporaba
NAČELA
• aktivnosti in razvoja
• načelo racionalizacije in
ekonomičnosti
CILJI
• motiviranje učencev

•
•

frontalna
dvojice
METODA
• razlaga
• praktično delo
TAKSONOMIJA
• sinteza
NAČELA
• aktivnosti in razvoja
• sistematičnosti in
postopnosti
• primarnosti in
akceleracije
• načelo prostorske
razmestitve pojavov in
procesov
CILJI
• zna primerjati celine po
velikosti, geografski legi
in razčlenjenosti obal ter
prevladujočih reliefnih
oblikah na njih; gorovje,
gričevje, kotline, nižine,
doline ...

35
min

Navodila za diskusijo – za, proti.

10
min

Navodila za igro dan in noč.

Učenci pripravijo argumente v
dveh skupinah. Določijo vodjo
Izhodišče je trditev: Najraje bi skupine. Sodelujejo v diskusiji.
živel v gorah in na morju in ne v
ravnini?
Po pripravi sledi diskusija. Učitelj
jo vodi.

Kaj se bomo učili prihodnjo uro?
Zakaj pa se izmenjavata dan in
noč.

OBLIKA

•
•

frontalna
skupinska
METODA
• razlaga
• diskusija
TAKSONOMIJA
• sinteza, vrednotenje
NAČELA
• aktivnosti in razvoja
• sistematičnosti in
postopnosti
• primarnosti in
akceleracije
• načelo prostorske
razmestitve pojavov in
procesov
CILJI
• razlikujejo prevladujoče
reliefne oblike in način
življenja ljudi v
odvisnosti od njih;

Učenci se stojijo v vrsti. Ko učitelj OBLIKA
reče noč se vsi usedejo, ko učitelj
• frontalna
reče dan vsi vstanejo.
• skupinska
METODA
O dnevu in noči.
• razlaga
Zato, ker se Zemlja vrti.
• demonstracija
TAKSONOMIJA
• razumevanje
NAČELA
• aktivnosti in razvoja
• sistematičnosti in
postopnosti
• primarnosti in
akceleracije
• načelo racionalizacije in
ekonomičnosti
CILJI
• motiviranje
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PRILOGA 7: Izdelava spletnega gradiva

136

Uvodna stran

Primer motivacije za spletno učenje
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Odsek iz učne enote in motivacijsko vprašanje

Primer vprašanja v končnem testu
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