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POVZETEK
Diplomska naloga se ukvarja s problematiko učnih težav. V okviru te teme raziskujemo
problematiko učinkovitega izvajanja učne pomoči ter prilagoditev, ki jih nudi učitelj med
poukom.
V teoretičnem delu smo poleg učnih težav pri učenju predstavili tudi zakonsko podlago učne
pomoči, ki bi jo morali biti deležni učenci z učnimi težavami. Predstavili smo različne
prilagoditve, ki jih učitelj nudi učencem z učnimi težavami: prostorske in časovne
prilagoditve, prilagoditve pri preverjanju znanja, domačih nalogah in pri poučevanju ter
prilagoditve na didaktični ravni. V nadaljevanju smo opredelili učno individualizacijo in
diferenciacijo ter predstavili petstopenjski model učne pomoči. Posebno pozornost smo
namenili tudi učinkovitemu sodelovanju med šolo in starši.
V empiričnem delu smo predstavili in interpretirali rezultate študije primera, pri kateri smo
podatke zbrali s pomočjo intervjuja z učiteljico in s pomočjo opazovanj pouka ter analizo
dokumentacije. V raziskavo smo vključili učiteljico prvega razreda ter učenko z učnimi
težavami, ki sta predstavljali osrednjo proučevano populacijo našega raziskovanja. Ugotovili
smo, s kakšnimi ovirami in prednostmi se učitelj srečuje pri uvajanju prilagoditev v vzgojnoizobraževalno delo, katere prilagoditve uporablja pri pouku ter na kakšen način sodeluje s
svetovalno službo in starši. Izsledki raziskave kažejo, da učencem z učnimi težavami pogosto
prilagajajo prostor in čas, uporabljajo posebne didaktične pripomočke oz. učna gradiva,
ocenjevanje znanja ipd. V našem primeru gre za konkretna ponazorila, jasna in kratka
navodila, sprotno preverjanje razumevanja navodil ter uporabo pripomočkov, ki pripomorejo
k reševanju nalog in lažji zapomnitvi novih informacij. Učiteljici se zdi najučinkovitejša
oblika pomoči za učence z učnimi težavami individualna učna pomoč. Ker je učiteljem v
veliko pomoč gradivo Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno
strokovno pomočjo: Primanjkljaji na posameznih področjih učenja (2008), smo preverili, ali
se upoštevajo prilagoditve tekom šolske ure učencem z učnimi težavami.

Ključne besede: učne težave, učna pomoč, učna diferenciacija in individualizacija, učiteljeva
pomoč učencem, prilagoditve, sodelovanje šole in staršev.
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ABSTRACT
The Diploma work is about learning disabilities. We are reaserching efficient ways how to
deal with the problems of learning and efficient help in addition to an adjustment the teacher
can offer during lessons.
In the theoretical part we will also present the legal background of learning help that kids with
learning disabilities should be getting. We will present diffrent adjustments that a teacher can
offer; locatable and time adjustments, adjustments at exams, homeworks, teaching and
adjusting on didactic level. Next, we will define teaching individualization and differentiation,
while presenting five-step model of learning help. We will also devote special attention to
efficient cooperation between school and students.
In the empirial part we will present and interpritate studies of the case, where we were
collecting datas using an interview with a teacher, with observing a lesson and analysing
documentation. In the reserch we incorperated the first grade teacher and a student with
learning dissabilities, that is presented as an observed population of our research. We
discovered with what obstacles and advantages is the teacher encountered at making
adjustments in raising and educational work, which adjustments they use in class and how
they cooperate with social work and parents. The results of the reserch shows, that students
with learning dissabilities often adjust space, educational technology/educational material,
examination, etc. In our case we see a teacher giving direct wornings, clear and short
instructions, regular checking of the instructions and use of an equipment that helps cildren to
solve exercises and easily remember new informations. The observed teacher thinks that the
most efficient way of help for students with learning difficulties is individual help. Because
the theachers can get a lot of help from the material Navodila za prilagojeno izvajanje
programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo: Primanjkljaji na posameznih področjih
učenja (2008) we checked if the adjustments for children with learning dissabilities are taken
into account during school hours.

Keywords: Learning dissabilities, learning diferention and individualization, teacher’s help to
students, adjustments, cooperation between school and parents.
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I

UVOD

Ko se učitelj sreča z učencem z učnimi težavami, verjetno najprej pomisli na to, ali bo znal
poučevati otroka, ki je drugačen, in ali je dovolj usposobljen za to delo. Soočiti se mora s
svojimi strahovi, včasih tudi s svojimi predsodki in stereotipi o teh otrocih. Pri soočanju z
učenci z učnimi težavami so učiteljem lahko v veliko pomoč splošna priporočila za ravnanje z
učenci z učnimi težavami, ki se nanašajo na normalizacijo, ugotavljanje težav in poučevanje.
Diplomska naloga je razdeljena na dva dela, teoretični in empirični del. V teoretičnem delu
najprej opredelimo in opišemo učne težave, ki se delijo na splošne in specifične, zato posebej
predstavimo in opišemo nekaj najpogostejših težav. Za naš primer so pomembne učne težave
pri učencih, ki počasneje usvajajo znanje. Nato predstavimo učno individualizacijo in
diferenciacijo, ki imata prav tako pomembno vlogo v naši diplomski nalogi. Opišemo ju,
predstavimo načela in vrste diferenciacije ter izpostavimo dva programa: izvirni delovni
projekt pomoči in individualizirani program. Sledi predstavitev petstopenjskega modela učne
pomoči učencem z učnimi težavami, ki ga strokovnjaki v Sloveniji najpogosteje uporabljajo.
V empiričnem delu diplomske naloge ima ključno vlogo učitelj, zato v teoretičnem delu
posvetimo pozornost njegovemu delu z učenci z učnimi težavami. Opišemo prilagoditve, ki
jih izvaja, in njegovo sodelovanje s svetovalno službo ter s starši. V empiričnem delu se
podrobneje lotevamo naslednjih vprašanj: katere prilagoditve pri delu z učenko z učnimi
težavami uporablja učiteljica, kje učiteljica vidi ovire in prednosti pri nudenju individualne
pomoči, kako ji pri delu pomaga sodelovanje s svetovalnimi delavci in starši ter ali se čuti
dovolj usposobljena za delo z učenci z učnimi težavami.
Raziskava, ki sta jo izvedli Peklaj in Pečjak kaže, da večina učiteljev učencem z učnimi
težavami pri pouku prilagodi razlago, utrjevanje in preverjanje znanja, najmanj pa prilagodijo
učno gradivo. Nekaj je tudi takih, ki teh prilagoditev sploh ne delajo. Učenci z učnimi
težavami najbolje ocenjujejo pomoč pri dopolnilnem pouku, pomoč tistega učitelja, pri
katerem imajo težave, ter pomoč sošolcev, čeprav navajajo, da najbolje ocenjujejo pomoč, ki
jo dobijo s strani družine ali od inštruktorja, pomoč v šoli je šele na tretjem mestu. (Peklaj in
Pečjak 2008, str. 151–152)
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II TEORETIČNI DEL
1 UČNE TEŽAVE
Učne težave so pojav, katerega je težko definirati že zaradi kompleksnosti in raznovrstnosti
le-teh. Vsak učenec se v šoli sreča z učnimi težavami, ne more pa jih vsak premagati. Tistim,
ki jih ne premagajo, želijo strokovni delavci kar najbolje pomagati pri premagovanju teh ovir,
zato lahko dobijo odločbo o nudenju strokovne učne pomoči na njihovem šibkem področju.
Učne težave se lahko pojavljajo na različnih področjih (pri branju, pozornosti, matematiki),
zato je tudi skupina učencev z učnimi težavami zelo raznolika. Učne težave se lahko
pojavljajo pri enem ali dveh ali več učnih predmetih, lahko nastanejo postopoma ali pa se
pojavijo nenadoma (Magajna idr. 2011, str. 9).
Preden opredelimo, kdo so učenci z učnimi težavami, jih moramo umestiti v širši sklop
populacije učencev. Učenci z učnimi težavami so po Zakonu o spremembah in dopolnitvah
Zakona o osnovni šoli (2011, 4. člen) »učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov
osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma
posebni program vzgoje in izobraževanja. Ti učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja,
ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami.« Naprej je v Zakonu zapisano, da so učenci z učnimi težavami tisti, ki brez
prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Šole morajo tem
učencem prilagoditi metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočiti vključitev v dopolnilni
pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči (prav tam, 4. člen).
Prav zaradi kompleksnosti pojava obstajajo različne definicije, kaj so učne težave. Magajna je
tako predstavila enostavno definicijo Lernerja (2003, v Kavkler in Magajna 2008, str. 26), ki
»definira otroke in mladostnike z učnimi težavami kot raznoliko skupino otrok in
mladostnikov z različnimi kognitivnimi, socialnimi, čustvenimi in drugimi značilnostmi, ki
imajo pri učenju pomembno večje težave kot večina njihovih vrstnikov«.
Učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težkih, od preprostih do
kompleksnih, od kratkotrajnih do dolgotrajnih. Lahko se pojavljajo le pri enem ali več šolskih
predmetih, lahko se pokažejo že v zgodnjem razvoju otroka, lahko pa nastanejo postopoma
(Magajna idr. 2011, str. 9).
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Učne težave delimo na splošne in specifične (prav tam, str. 9).
O splošnih učnih težavah govorimo takrat, kadar je usvajanje in izkazovanje znanja ali veščin
pri učencu ovirano. Razlogi so različni: najrazličnejši neugodni vplivi okolja (ekonomska in
kulturna prikrajšanost, problemi večjezičnosti in multikulturnosti, pomanjkljivo ali neustrezno
poučevanje), notranji dejavniki (upočasnjen razvoj splošnih kognitivnih sposobnosti,
čustvene/vedenjske

motnje)

ali

neustrezne

vzgojno-izobraževalne

interakcije

med

posameznikom in okoljem (strah pred neuspehom, pomanjkanje motivacije in učnih navad)
(Magajna idr. 2011, str. 9).
Specifične učne težave (SUT) se kažejo v slabšem učnem napredovanju na določenih
področjih. Vzroki takih težav so nevrofiziološke narave. (prav tam, str. 9)
Specifične težave se pojavljajo v blažji, zmerni ali težji obliki (prav tam, str. 9). Težje oblike
specifičnih težav se imenujejo tudi primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Ti učenci
so po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) usmerjeni v programe s
prilagojenim izvajanjem z dodatno strokovno pomočjo.
V naslednjih podpoglavjih bomo podrobneje definirali, katere so splošne in katere specifične
učne težave ter kako jih prepoznavamo.

1.1

SPLOŠNE UČNE TEŽAVE

Splošne ali nespecifične učne težave so lahko posledica notranjih (upočasnjen razvoj
kognitivnih sposobnosti) in zunanjih dejavnikov (vzroke bomo podrobneje predstavili v
naslednjem poglavju), kot so: motnje pozornosti in hiperaktivnost, podpovprečne in mejne
intelektualne sposobnosti, ovire v socialno-emocionalnem prilagajanju, pomanjkanje
motivacije, slabše razvite samoregulacijske sposobnosti, drugojezičnost, socialno-ekonomske
oviranosti. Vsi ti dejavniki se pri povzročanju učnih težav lahko povezujejo z neustreznim in
neprilagojenim poučevanjem, na katerega vpliva tudi t. i. prikriti kurikulum. Pri storilnostno
podpovprečnih otrocih so potenciali (zmogljivosti) na različnih področjih učenja pogosto
ustrezni, vendar njihovi rezultati ali njihovo izvajanje iz različnih razlogov ne sledijo tem
potencialom (Učne težave v osnovni šoli: Koncept dela 2008, str. 11).
Splošne učne težave imajo učenci, ki imajo bistveno večje težave pri usvajanju znanja in
spretnosti v šoli kot vrstniki. Te težave se kažejo samo pri enem učnem predmetu ali več
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predmetih kot neuspešnost in doseganje nižjih izobraževalnih standardov. Za te učence je
značilno, da učno snov usvajajo počasneje (Kavkler in Magajna 2008, str. 27).
1.1.1 Vzroki učnih težav
Danes ne poznamo zanesljivih vzrokov za učne težave. Različni avtorji navajajo različne
vzroke. Vsem pa je skupno, da na prvo mesto vzrokov postavljajo dednost. Pri kar trideset do
štirideset odstotkih otrok s temi težavami ugotovimo, da ima oziroma je imel enake težave
eden od staršev. Žerovnik in Golli (1978, str. 6) navajata še naslednje vzroke:
o Bolezenski dejavniki, ki so vplivali na otrokove možgane med nosečnostjo, ob porodu
ali v prvih letih življenja.
o Pri mnogih otrocih ugotavljajo, da gre pravzaprav le za upočasnjen razvoj nekaterih
sposobnosti, torej za motnje zorenja.
o Med duševne povzročitelje štejemo po navadi čustveno ozračje v družini, razredu ali v
bližnji okolici ter neustrezne postopke v vzgojnem in izobraževalnem procesu.
o Pri mnogih otrocih iz socialno in kulturno prikrajšanih družin pa so te težave lahko
posledica nezadostnih učnih spodbud in možnosti za učenje.
Medsebojno vplivanje različnih dejavnikov je lahko vzrok za nastanek učne neuspešnosti,
prav tako različni dejavniki vplivajo na nastanek učnih težav ali motenj. Magajna (2008, str.
16) pravi, da lahko učne težave razdelimo na tri tipe, če klasificiramo na osnovi
interakcijskega pojmovanja vzrokov nastanka učnih težav.
Tip I: vzroki se primarno nahajajo v učenčevem okolju. Sem spada ekonomska
prikrajšanost (starši otrok so brezposelni in v družini lahko vlada revščina, družina je
socialno ogrožena – stanovanjski pogoji), kulturna prikrajšanost, neustrezno
poučevanje (premajhna usposobljenost učitelja), problemi, ki so povezani z
večjezičnostjo in multikulturnostjo (sem spadajo učenci priseljenci ali učenci Romi,
saj slovenščina ni njihov materni jezik in imajo posledično težave že pri osnovnem
sporazumevanju, ker pouk poteka v slovenskem jeziku) ali stresno učno okolje.
Tip II: vzroki nastajajo v kombinaciji dejavnikov (vzajemni interakciji) med
posameznikom in okoljem. Že sam učenec lahko nosi v sebi dejavnike, zaradi katerih
je lahko bolj ranljiv ali ima večjo nagnjenost k razvoju določenih učnih težav. Te
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težave se bodo pokazale le v primeru, ko tudi okolje ne bo usposobljeno za uspešno
ukvarjanje z ranljivostjo učenca. V ta tip štejemo učence z blažjimi specifičnimi
učnimi težavami.
Tip III: vzroki so primarno v posamezniku, v učencu samemu. Gre za nevrološke
motnje, razvojne posebnosti, zmerne do težje specifične motnje učenja. Učne težave se
pojavljajo na več področjih, so bolj kronične in učenci bodo potrebovali več
prilagoditev. Sem štejemo učence z zmerno in težjo obliko specifičnih učnih težav (na
primer otroci z avtizmom, disleksijo, motnjo pozornosti in hiperaktivnosti itd.).
1.1.2 Prepoznavanje učnih težav in usmerjanje otrok z učnimi težavami
Poleg staršev lahko učne težave pri otroku prepoznajo tudi zdravniki, vzgojitelji, socialni
delavci, učitelji, razredniki, specialni pedagogi in šolski svetovalni delavci. V šoli jih po
navadi odkrijemo takrat, ko učenec svojih posebnosti ne more odpraviti ali omiliti in
odpovejo tudi običajni viri pomoči doma in v šoli. Morda je dobro omeniti, da se posamezne
težave ali celo skupina težav pojavljajo pri mnogih otrocih in imajo pomen prehodnih težav,
ki lahko izginejo.
Učni neuspeh je lahko posledica najrazličnejših splošnih težav pri učenju. Da bi ugotovili, s
katerimi učnimi težavami se spopada učenec, si lahko strokovni delavci pomagajo s petimi
kriteriji, na osnovi katerih lahko presodijo, za katere učne težave gre. Ti so zapisani v gradivu
Učne težave v osnovni šoli: Koncept dela (2008, str. 11) in so opisani v nadaljevanju.
Prvi kriterij je neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in
njegovo dejansko uspešnostjo. To pomeni, da ne dosega minimalnih standardov, ki jih
nalaga kurikulum (učenec je na primer lahko intelektualno sposoben, vendar tega ne
pokaže zaradi različnih mogočih vzrokov).
Drugi kriterij pokriva izrazite težave pri branju (učenec bere posamezne zloge, a jih ne
zmore povezati v besedo), pisanju (izpušča ali zamenjuje črke), pravopisu in/ali
računanju. Te so tako izražene, da učencu onemogočajo napredovanje v procesu
učenja.
Tretji kriterij zajema učenčevo slabšo učno učinkovitost zaradi pomanjkljivih
kognitivnih in metakognitivnih strategij ter motenega tempa učenja. Učenec potrebuje
več časa, da usvoji novo znanje, saj se učitelj na primer ne more osredotočati samo
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nanj, ampak mora nadaljevati z novo snovjo. Pouk poteka hitro in učitelj ne more
čakati na učenca, kdaj bo uspel usvojiti in razumeti ter povezati prejšnje znanje z
novim, da bo lahko nadaljeval z razlaganjem učne snovi.
Četrti kriterij je motenost enega ali več psiholoških procesov (motnja pozornosti –
učenec se težko zbere, motnja jezikovnega procesiranja, koordinacije, časovna in
prostorska orientacija – sposobnost vizualizacije, spomin). Najpomembneje je
ugotoviti primanjkljaje v predelovanju (procesiranju) informacij, ki so posledica tega,
kako možgani sprejemajo, uporabljajo in shranjujejo informacije.
Peti kriterij je izključenost okvar čutil (slabovidnost, gluhonemost), motenj v
duševnem razvoju (nižje inteligentne sposobnosti), neustrezno poučevanje (učitelj gre
prehitro skozi snov, ni utrjevanja in ponavljanja, preverjanja znanja) kot glavne
povzročitelje težav pri učenju. Če ima učenec na primer okvaro čutila, kot je
slabovidnost, se bo že uvrščal med učence s posebnimi potrebami in bo potreboval
posebne prilagoditve pri izvajanju pouka, ne pa v prilagajanju standardov, ki jih
zahteva kurikulum.
Poudariti moramo, da se uspešen projekt pomoči ne osredotoča le na odkrivanje učenčevih
ovir pri usvajanju in izražanju znanja, ampak tudi na odkrivanje njegovih močnih področij,
interesov in nadarjenosti. Na primer, če otrok rad in lepo riše, moramo to prepoznati in
pohvaliti. Dobro je, če ga vključujemo v različne obšolske dejavnosti, za katere sam pokaže
interes. V gradivu Učne težave v osnovni šoli: Koncept dela (2008, str. 16) še zapišejo, da
odkrita močna področja pri učencu in v okolju kažejo načine, kako se učenec zmore uspešno
učiti; pri veliko učnih dejavnostih se namreč lahko uporabijo in tako spodbudijo različne
učenčeve veščine, različna učenčeva močna področja in podporni dejavniki v okolju.
Postopek usmerjanja za otroke s posebnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja se
uvede na podlagi upoštevanja otrokove dosežene ravni razvoja, zmožnosti za učenje in
doseganja standardov znanja, etiologije in prognoze glede na otrokove primanjkljaje, ovire
oziroma motnje ter ob upoštevanju kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev,
ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Zakon o usmerjanju … 2011, člen 20.a).
Zahtevo za uvedbo postopka lahko za otroka s posebnimi potrebami pri Zavodu Republike
Slovenije za šolstvo vložijo starši. Če pa starši zahteve ne vložijo, šola pa je mnenja, da je
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otrok usmeritve potreben, potem lahko šola sama poda predlog za uvedbo postopka, ki ga
prejmejo tudi starši (prav tam, člen 21 in 22).
Komisija za usmerjanje, ki deluje pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in ima sedež pri
območni enoti Zavoda, izdela strokovno mnenje o otroku na podlagi (Pravilnik o organizaciji
in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 2013, 20. člen):
o zahteve za uvedbo postopka ter razpoložljive strokovne dokumentacije,
o poročila šole, ki vsebuje tudi pisno mnenje otrokovega učitelja,
o mnenja šole, v katero bi naj bil otrok s posebnimi potrebami vključen, o izpolnjevanju
kadrovskih, prostorskih, materialnih in drugih pogojev, po potrebi pa tudi mnenja
drugih inštitucij,
o razgovora z vlagateljem oz. s starši,
o pregleda otroka, če je to potrebno.
Strokovno mnenje o otroku mora vsebovati (prav tam, 21. člen):
o program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja, oziroma obrazloženo
ugotovitev, da usmeritev ni potrebna;
o vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje;
o vrtec, šolo oziroma zavod, ki zagotavlja pogoje za vzgojo in izobraževanje otroka;
o datum vključitve v vrtec, šolo oziroma zavod, če je potrebno, pa tudi:
o obseg, način in vrsto ter izvajalca dodatne strokovne pomoči;
o pripomočke, ki so potrebni za vključitev otroka v program, prilagoditve prostora in
opreme ter druge pogoje;
o občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno oviranemu otroku;
o zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative;
o prehajanje med programi.
Na podlagi strokovnega mnenja nato Zavod Republike Slovenije za šolstvo izda odločbo o
usmeritvi v program vzgoje in izobraževanja. V Navodilih za prilagojeno izvajanje programa
osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo … (2008) je zapisano, da so v izobraževalni
program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo »usmerjeni
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otroci, za katere komisije za usmerjanje presodijo, da imajo takšne razvojne in učne
zmožnosti, da bodo, predvidoma s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
dosegli vsaj minimalne cilje oz. standarde znanja, določene v učnih načrtih za vse predmete v
predmetniku osnovne šole za razred, v katerega se vključuje otrok s posebnimi potrebami«
(prav tam, str. 6).
Izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo morajo po
Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011, 6. člen) zagotavljati otrokom s
posebnimi potrebami možnost, da si pridobijo enakovreden izobrazbeni standard, kot ga
zagotavlja izobraževalni program osnovnošolskega izobraževanja.
V sedmem členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) je zapisano, da se
otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire
oziroma motnje lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja,
napredovanje in časovna razporeditev pouka ter zagotovi dodatna strokovna pomoč (prav tam,
7. člen).
Pot, ki vodi do usmeritve otroka v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo, je pri vseh otrocih po navadi ista in pelje po petstopenjskem modelu odkrivanja,
spremljanja in nudenja učne pomoči otrokom, ki le-to potrebujejo.
»Petstopenjski model nudenja učne pomoči je zasnovan na kontinuumu učnih težav, ki se
razprostirajo od lažjih do izrazitih; od specifičnih do splošnih; od enostavnih do kompleksnih;
od kratkotrajnih do vseživljenjskih; od tistih, ki terjajo malo učne pomoči in podpore učencu,
do tistih, ki terjajo veliko specifične učne pomoči in podpore učencu ter na zgodnji obravnavi
učencev z učnimi težavami. Model predvideva sistematično diagnostično ocenjevanje in
spremljanje napredka učenca, učinkovito obravnavo ter evalvacijo uspešnosti obravnave, kar
vse poteka v okviru timskega soustvarjanja z vsemi udeleženci tega procesa, s poudarkom na
sodelovanju z učenci in njihovimi starši« (Magajna idr. 2011, str. 15).
Na tej točki omenjamo petstopenjski model, saj je ta prilagojen naši pedagoški praksi.
Omenjamo ga tudi, ker je temelj za izpeljavo naše empirične raziskave. Učenka z učnimi
težavami, ki bo predstavljena v empiričnem delu, je dobivala pomoč po tem modelu. Model je
podrobneje opisan v poglavju Petstopenjski model učne pomoči učencem z učnimi težavami.
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1.2

SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE

»Izraz specifične učne težave je splošen izraz, ki označuje zelo raznoliko skupino motenj, ki
se razprostirajo na kontinuumu od lažjih, zmernih do izrazitih, od kratkotrajnih do tistih, ki
trajajo vse življenje. Tem težavam je skupno, da so »notranje narave«, nevrološko pogojene.
Domnevno so posledica (subtilnih) motenj v delovanju osrednjega živčevja, ki vplivajo na to,
kako možgani predelujejo različne vrste informacij. Specifične motnje učenja lahko izhajajo
iz genetične variacije, nastopijo zaradi biokemičnih dejavnikov, dogodkov v pred in
poporodnem obdobju ali drugih dogodkov, ki imajo za posledico nevrološko oviranost«
(Kavkler in Magajna 2008, str. 27).
Specifične učne težave nastanejo v zgodnjem razvoju otroka in/ali na katerem koli od
naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje,
pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. Te težave so
notranje narave, kar pomeni, da so nevrofiziološko pogojene. (Učne težave v osnovni šoli:
Koncept dela 2008, str. 11)
Kako pogosto se specifične učne težave pojavljajo v populaciji, pa je odvisno od vrste
dejavnikov: »kriterijev in postopkov ocenjevanja, specifičnih značilnosti posameznega jezika
in pisave, tehnološke razvitosti in zahtev po ravni pismenosti itd. Ocene pogostosti
posameznih vrst motenj tako variirajo pri specifičnih motnjah branja od 2 % do 10 %. Težjo
obliko specifičnih motenj učenja, imenovano tudi primanjkljaji na posameznih področjih
učenja ima približno 2–3 % otrok v šolski populaciji« (Kavkler in Magajna 2008, str. 27).
Če pa pogledamo statistiko, ugotovimo, da so otroci s specifičnimi učnimi težavami
najštevilčnejša skupina otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, ki pa povzroča
strokovnjakom v praksi in teoriji največ problemov. To dokazujejo raziskave, ki kažejo, da
ima približno deset odstotkov osnovnošolskih otrok SUT, ki se odražajo v kognitivnem,
konativnem in psihomotoričnem področju (Budnar, 1993, str. 250). Tako je na naših osnovnih
šolah približno deset do dvajset odstotkov otrok, ki potrebujejo občasno ali trajno pomoč
različnih strokovnjakov.
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Specifične učne težave delimo v dve skupini (Učne težave v osnovni šoli: Koncept dela 2008,
str. 11):
1. Specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov: motnje branja
(disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge težave, povezane s področjem
jezika.
2. Specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov: težave pri pisanju
(disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in izvajanju praktičnih
dejavnosti (dispraksija) ter na področju socialnih veščin.
Glede na stopnjo primanjkljajev pa specifične učne težave delimo v dve skupini (prav tam,
str.13):
o Nižja stopnja težavnosti vključuje lažje in del zmernih specifičnih težav (učne težave)
– učenec ne dosega zadovoljivih kriterijev v kurikulumu, potrebuje individualne ali skupinske
oblike pomoči, izogiba se obveznostim.
o Višja stopnja težavnosti vključuje del zmernih, predvsem pa težje specifične učne
težave (primanjkljaji na posameznih področjih učenja) – učenec ne more slediti in napredovati
na področjih, določenih s kurikulumom, ostale oblike pomoči mu ne pomagajo, postaja
frustriran in nemotiviran za učenje, potrebuje dodatno specialno strokovno pomoč.
Učenci z učnimi težavami potrebujejo več individualne pomoči. Tudi delo v manjši skupini,
ki omogoča izvajanje sodelovalnega učenja, je po izkušnjah zelo učinkovita oblika dela z
učenci z učnimi težavami.
Zakon o osnovni šoli (2006) otroke z lažjimi in zmernimi specifičnimi učnimi težavami
uvršča v skupino otrok z učnimi težavami. Značilnosti otrok z lažjimi in zmernimi oblikami
specifičnih učnih težav (Magajna 2002, str. 19):
o Dosežki na področju nekaterih specifičnih temeljnih veščin (npr. pisanje, štetje)
učencu še omogočajo, da funkcionira v okviru kurikuluma kot celote, vendar ga
ovirajo, da bi napredoval tako učinkovito, kot bi sicer lahko.
o Kljub različnim dobrim učnim metodam znotraj diferenciranega kurikuluma, učencu
ne uspeva premostiti težav in izboljšati izvajanje na šibkih področjih.
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o Prisotno je izogibanje ali doživljanje povečane notranje stiske (frustracije) pri nalogah,
ki zahtevajo rabo šibkih področij kljub pripravljenosti in motiviranosti za reševanje
drugih nalog.
Otroci s težjimi oblikami specifičnih učnih težav so v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (2011) opredeljeni kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.
Značilnosti teh učencev (Magajna 2002, str. 19 in 20):
o Šibkosti v temeljnih spretnostih so tako močno izražene, da učencu otežujejo
spremljanje in napredovanje na širših področjih kurikuluma.
o Učenec kljub skrbno ciljno zasnovanim intervencijam ne zmore pomembno izboljšati
svoje učinkovitosti na šibkih področjih.
o Uporaba alternativnih pristopov in izkoriščanje alternativnih veščin ne zadostuje za
napredovanje v okviru različnih področij kurikuluma.
o Prisotnost notranje stiske, slabe samopodobe in znižanega samospoštovanja je jasno
razvidna. Pojavljajo se težnje k izogibanju in izostajanju, neangažiranost in/ali
vedenjske težave.
V nadaljevanju bomo na kratko opisali posamezne specifične učne težave, ki se najpogosteje
pojavljajo pri učencih, vključenih v redni program osnovnošolskega izobraževanja.
Disleksija pomeni specifično motnjo branja in pisanja ter je kombinacija zmožnosti in težav,
ki vplivajo na učni proces branja in ali pravopisa ter pravilnega pisanja. Zraven se pojavljajo
še težave na področju hitrosti predelovanja informacij, kratkoročnega spomina, pravilnega
zaporedja, slušne in ali vidne zaznave, ustnega izražanja in motoričnih spretnosti (Navodila za
prilagojeno izvajanje … 2008, str. 14).
Žerdin (2003) zapiše, da je disgrafija motnja pisanja, pri kateri otrok piše zelo okorno in
nečitljivo, slabo oblikuje črke, pisava je nevezana, piše prepočasi in prostorsko slabo načrtuje.
Pomeni torej veliko slabše obvladovanje pisanja od pričakovanega glede na kronološko in
mentalno starost v kombinaciji z letom šolanja. Težave se izražajo kot specifične napake pri
pisanju: zamenjava grafično ali slušno podobnih črk in glasov, zrcalno pisanje črk in številk,
strukturne težave (vrivanje, dodajanje, zamenjava črke ali zloga), izpuščanje črk ali delov
besed, težave v sledenju smeri pisanja (Žerdin 2003, str. 198).
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Disortografija je motnja pisanja, kjer posameznik ne upošteva pravopisnih pravil, zamenjuje
črke, izpušča, dodaja, zamenjuje soglasnike ali fonetično zapisuje besede (Žerdin 2003, str.
199).
Diskalkulija je specifična učna težava računanja, kjer je prizadeto obvladovanje temeljnih
računskih sposobnosti za seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje. Otroka z diskalkulijo
prepoznamo takrat, ko je pri računanju zelo počasen, zamenjuje številke, ponavlja določena
števila ali znake (prav tam, str. 210).
Učenci s specifičnimi aritmetičnimi težavami v primerjavi z vrstniki dosegajo pomembno
nižje rezultate pri preverjanju in ocenjevanju znanja na področju aritmetike, težave imajo pri
obvladovanju seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja, manj težav pa imajo na področju
bolj abstraktnih matematičnih sposobnosti in spretnosti s področja algebre, trigonometrije in
geometrije (Navodila za prilagojeno izvajanje … 2008, str. 15).
V gradivu Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole … (2008, str. 16) je
zapisano, da je dispraksija »nevrološko pogojena motnja procesov načrtovanja motorične
dejavnosti, usvajanja motoričnih veščin in izvajanja naučenih motoričnih veščin. Pogosto se
povezuje še s težavami v jezikovnem, zaznavnem in miselnem funkcioniranju.«
Za motnjo pozornosti in hiperaktivnosti so značilne naslednje lastnosti: zgodnji nastanek
(motnja se pokaže navadno že v prvih petih letih življenja), pomanjkanje vztrajnosti pri
dejavnosti, ki zahteva kognitivno zavzetost in težnja k prehajanju od ene k drugi dejavnosti
(po navadi ena dejavnost ni zaključena, dokončana, preden nadaljuje na drugo). Motnja
povzroča pretirano, brezciljno dejavnost, šibko pozornost ali impulzivnost (prav tam, str. 16).

1.3

UČNE TEŽAVE PRI UČENCIH, KI POČASNEJE USVAJAJO

ZNANJE
To skupino učnih težav želimo bolje opisati, saj gre za take vrste težav pri učenki, ki bo
predstavljena v empiričnem delu. Te težave se pričnejo predvsem zaradi podpovprečnih (IQ
od 80 do 90 točk) ali mejnih (IQ od 70 do 80 točk) intelektualnih sposobnosti učenca
(številčna vrednost, ki naj bi določala inteligentnost človeka; povprečna intelektualna
sposobnost meri okoli 100110 točk). Učenec ima zato splošne učne težave pri različnih
predmetih in na različnih področjih učenja. Pri takšnih učencih se običajno opaža tudi manjša
psihosocialna zrelost v primerjavi z vrstniki. Težave se kažejo na področju učenja pri
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spoznavnih procesih, na jezikovnem področju, pri samoregulaciji učenja ter na socialnem
področju (Peklaj 2012, str. 69).
Učenci, ki počasneje usvajajo znanje, imajo težave pri razumevanju vsebin, ki zahtevajo
abstraktno raven razmišljanja. To pomeni, da težko povežejo znanja med seboj in jih
prenesejo v druge situacije. Lahko imajo tudi težave s koncentracijo, saj se ne morejo dalj
časa osredotočati na vsebino in si jo tudi težje zapomnijo. Učenci počasneje predelujejo
informacije. Na začetku šolanja se težave pokažejo pri (prav tam, str. 70):
o počasnejšemu usvajanju osnovnih veščin branja: bere počasi, zlog za zlogom ali črko
za črko, težko tvori iz črk besedo, težko poveže zloge,
o pisanju: izpušča besede,
o računanju: računa s prsti in mu gre težko, težave s seštevanjem,
o na jezikovnem področju se težave kažejo v razumevanju jezika: revnejši besedni
zaklad (ne razume kompleksnih pojmov, težko tvori stavke, ostaja na osnovnih
besedah) ter njegova uporaba (učenec tvori enostavne, kratke povedi),
o na področju samoregulacije učenja se lahko opazijo slabše razvite metakognitivne
sposobnosti (načrtovanje, spremljanje učenja in reševanja nalog),
o imajo pa tudi slabšo motivacijo za učenje, ki je lahko posledica negativnih izkušenj, ki
jih učenec doživlja v učnih situacijah: kadar učno nazaduje, ima otrok slabšo učno
motivacijo, saj ni želenih rezultatov, posledično ni samozavesten in mu preti slaba
samopodoba,
o pri vključevanju v vrstniške skupine pa se lahko pokaže manjša socialna zrelost (na
primer plašnost: težko vzpostavlja socialne stike, postaja samotar, se zapira vase).
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1.4

ZAKONSKA PODLAGA UČNE POMOČI UČENCEM Z UČNIMI

TEŽAVAMI
Učencem z učnimi težavami želimo v šolah omogočiti pravočasno pomoč in prilagoditve, ki
bodo preprečile poglabljanje neuspešnosti. Skupino učencev, ki imajo učne težave in so
upravičeni do pomoči po Zakonu o osnovni šoli, sestavljajo naslednje podskupine (Kavkler in
Magajna 2008, str. 29 in 30):
o učenci, ki se počasneje učijo zaradi upočasnjenega razvoja splošnih kognitivnih
sposobnosti (počasi prehajajo na simbolno raven, kažejo večji interes za praktične
dejavnosti itd.);
o učenci, katerih učne težave so pogojene z večjezičnostjo in večkulturnostjo (obvladajo
le površinsko sporazumevalno raven jezika, v katerem se šolajo, ne pa globlje
spoznavno-akademske ravni, ki je osnova šolskega učenja);
o učenci, ki zaradi kulturne in ekonomske prikrajšanosti (revščina, slabi stanovanjski
pogoji) niso deležni potrebnih spodbud in priložnosti na kognitivnem, socialnem in
motivacijsko-emocionalnem področju tako v domačem kot v širšem okolju;
o učenci, ki so deležni pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja (na primer zaradi
pogostih menjav šol ali učiteljev, pomanjkljive didaktične usposobljenosti učiteljev
itd.) in imajo zato velike vrzeli v znanju;
o učenci, katerih učne težave so posledica neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij
med učencem in okoljem (npr. splošna nezrelost, opozicionalno vedenje,
dekompenzacija v stresnih situacijah itd.);
o učenci s čustveno pogojenimi težavami pri učenju (npr. strah pred neuspehom, potrtost
itd.);
o učenci, katerih učne težave so posledica pomanjkljive motivacije in samoregulacije
(npr. slabo organizirani otroci, ki imajo težave pri načrtovanju, spremljanju in
nadziranju lastnega dela ter zastavljanju ciljev, soočanjem z neuspehom itd.);
o učenci, katerih učne težave so posledica blažjih do zmernih specifičnih motenj učenja,
motenj pozornosti z/brez hiperaktivnosti ali blažjih do zmernih specifičnih govorno
jezikovnih motenj.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2011) v 4. členu navaja, da so
»učenci s posebnimi potrebami učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov
osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma
posebni program vzgoje in izobraževanja. Ti učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja,
ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami.«
V nadaljevanju je v Zakonu zapisano, da morajo otrokom s posebnimi potrebami biti
zagotovljeni ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in izobraževanje. Osnovna šola mora otrokom
s posebnimi potrebami zagotoviti strokovne delavce za pripravo, izvedbo ter evalvacijo
individualiziranih programov (prav tam).
Izobraževanje učencev z učnimi težavami se izvaja v skladu z Zakonom o osnovni šoli, in
sicer tako, »da jim šola prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni
pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči« (prav tam, 12. člen).
Dodatna strokovna pomoč se izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki »so usmerjeni v
izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, izjemoma
pa tudi v drugih programih vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami« (Zakon
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 2011, 8. člen). Izvaja se kot učna pomoč, pomoč za
premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ali kot svetovalna storitev.
Prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč izvajajo javne šole v rednih
oddelkih. Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali izven
oddelka v vzgojno-izobraževalnem ali socialnovarstvenem zavodu. Obseg in način izvajanja
dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi v skladu s pravilnikom, ki ga
sprejme minister, podrobneje pa se način izvajanja dodatne strokovne pomoči opredeli z
individualiziranim programom vzgoje in izobraževanja (prav tam, 18. člen).
Otroci z učnimi težavami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v prilagojene izobraževalne programe ali v posebne
programe vzgoje in izobraževanja, imajo pravico do individualiziranih programov vzgoje in
izobraževanja (prav tam).
Zakon torej omogoča, da se vsakemu učencu posebej izdela individualizirani program, ki
velja le zanj. V programu so zapisane prilagoditve za njegove sposobnosti in zmožnosti ter na
podlagi teh prilagoditev učitelji izvajajo pouk za učence z učnimi težavami (gre za
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individualiziranje metod dela prilagojenih posamezniku, uporabo posebnih pripomočkov,
drugačen časovni ritem). Prilagoditve in učiteljevo upoštevanje teh omogoča učencu
napredek, krepitev močnih področij in zmanjševanje ovir pri učenju in usvajanju novih znanj.
Posebej razrednik lahko učencu največ pomaga, saj preživi največ časa z učencem (če je
kakšen novi učitelj, se učenec težje privadi na njegov način dela, medtem ko razrednikov
način dela že pozna in mu tudi najbolj zaupa). Z individualiziranim programom se določijo
področja učne pomoči, razdelijo se vloge (določijo se strokovni delavci za izvajanje dodatne
pomoči), določijo se močna področja, ki se krepijo še naprej, medtem pa poskušajo učne
primanjkljaje manjšati, predvsem pa program omogoča, da se strokovni delavec in učitelj bolj
individualno posvečata otroku z učnimi težavami. Seveda pa obstajajo tudi zanke pri izvajanju
individualiziranega programa, saj se morajo učitelji in strokovni delavci potruditi, da izdelajo
učinkovit program, ki bo upošteval primanjkljaje učenca, ki bo delal v dobro učenca, da bo
lahko napredoval kar najbolje. Bistvo učne pomoči je torej individualizacija, ki jo opišemo v
naslednjem poglavju.
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2 UČNA INDIVIDUALIZACIJA IN UČNA POMOČ UČENCEM Z
UČNIMI TEŽAVAMI
Učna diferenciacija in individualizacija sta v zadnjem času postali aktualna tema šolskih
oblasti v različnih državah. Strmčnik (1993, str. 1318) pravi, da so vzroki za strokovni
premislek in razvoj diferenciacije in individualizacije pri pouku predvsem družbene in
ekonomske izobrazbene potrebe, vse bolj human in demokratičen položaj človeka v družbi in
potreba po večji vzgojno-izobraževalni učinkovitosti in racionalnosti.
V današnjem času je za učitelja največji izziv prizadevanje, da se odzove na raznovrstne
potrebe učencev. Dejavniki, ki večajo število različnih potreb v posameznem razredu, so
zraven zmožnosti in predznanja učencev še vpliv družbeno-ekonomskih in družinskih
dejavnikov, kulturno ozadje, učni slog, spol, učenčeva motiviranost, interesi in odnos do
učenja. Zaradi vseh teh razlik naj bi se učitelji pri pouku posluževali dejavnosti, s katerimi
krepijo učenčeva močna področja ter spodbujajo napredek na šibkih področjih (Heacox 2009,
str. 8).
Pomembno je, da se poučevanje ne izvaja na enak način za vse, temveč da učitelj zagotovi
različne učne priložnosti, ki optimalno izkoriščajo in spodbujajo posameznikove potenciale in
zmanjšujejo ovire za učenje. V nadaljevanju bomo podrobneje opredelili učno diferenciacijo
in individualizacijo ter predstavili pogoste individualizirane programe, ki se izdelajo z
namenom individualne učne pomoči učencu z učnimi težavami.

2.1

OPREDELITEV UČNE DIFERENCIACIJE IN

INDIVIDUALIZACIJE
Strmčnik (1987, str. 12) je zapisal, da je učna diferenciacija »pretežno organizacijski ukrep, s
katerim demokratično usmerjamo učence po njihovih določenih razlikah v občasne ali stalne
homogene in heterogene učne skupine, da bi tako šola z bolj prilagojenimi učnimi cilji,
vsebinami in didaktično-metodičnim stilom dela bolje uresničevala socialne in individualne
vzgojno-izobraževalne namene«.
Učna individualizacija je vezana na samostojno učno delo učencev z individualiziranimi
učnimi sredstvi. »Skladna in dopolnilna z učno diferenciacijo je učna individualizacija
didaktično načelo, ki zahteva od šole in učitelja, da odkrivata, spoštujeta in razvijata
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utemeljene individualne razlike med učenci, da skušata sicer skupno poučevanje in učenje čim
bolj individualizirati in personificirati, se pravi prilagoditi individualnim vzgojnim in učnim
posebnostim, potrebam, željam in nagnjenjem posameznega učenca ter mu omogočiti kar se
da samostojno učno delo (prav tam, str. 13)«. Učitelj z uporabo individualizacije v razredu
upošteva predvsem resnične osebnostne lastnosti in učne sposobnosti učenca samega, ne da bi
ga pretirano primerjal s sošolci (Strmčnik 1995, str. 83).
Diferenciacija je, nanašajoč se na skupine učencev, socialno obsežnejša kot individualizacija,
a v prilagajanju posamezniku je revnejša. Nasprotno od diferenciacije je individualizacija v
svoji socialni razsežnosti podrejena diferenciaciji, a je po psihološko subjektivni naravnanosti
na posameznika, po demokratičnosti in humanosti nadrejena diferenciaciji. Individualizacija
je bolj temeljno vsebinsko sredstvo, diferenciacija pa njegov organizacijsko tehnični pogoj
(prav tam, str. 85).
Tako diferenciacija kot individualizacija pa morata biti namenjeni vsem učencem, saj jim s
tem ko zadovoljujeta učne in druge potrebe slehernega učenca ter mu tako zagotavljata
optimalni razvoj na vseh področjih, omogočata doseganje kar najboljših rezultatov (Strmčnik
1993, str. 8).
Tudi Kramar (2009, str. 113115) meni, da je učno diferenciacijo in individualizacijo treba
med seboj razlikovati. Diferenciacijo označuje kot procesno organizacijsko značilnost pouka,
za katero je značilno ločevanje učencev na posebne skupine, v katerih se pouk izvaja po njim
prilagojenem programu in na prilagojene načine. Pravi, da je njen namen čim bolj prilagoditi
pouk in s tem izboljšati njegovo kakovost. Individualizacija pa zanj pomeni kakovostno
značilnost pouka. Pravi, da se individualizacija uresničuje v heterogenih skupinah, kar je
zahtevno ter manj učinkovito in je zato potrebna učna diferenciacija, katere glavna značilnost
je, da učence iz ene ali več heterogenih skupin združujemo v več manjših homogenih
skupinah.
Galeša (1995, str. 84) vidi učno individualizacijo kot proces prilagajanja različnih sestavin
vzgoje in izobraževanja na podlagi individualnih razlik učencev z namenom optimalnega
razvoja. Tudi Blažič idr. (2003, str. 216) navajajo, da diferenciacija zajema učne in druge
razlike učencev le v okviru manjše učne skupine relativno enakih učnih zmožnosti,
individualizacija pa upošteva in zadovoljuje individualne učne in druge razlike posameznikov,
ne le skupine.
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Individualizacija se danes razume kot načelo, proces in možnost uporabe kot učne oblike. Pri
poučevanju je potrebno individualizirati učno vsebino, cilje, oblike, načine in metode dela ter
preverjanje in ocenjevanje znanja. Individualizacija se lahko izvaja na različne načine: znotraj
pouka lahko zastavljajo učitelji različno zahtevna vprašanja, vključujejo učence v dodatni in
dopolnilni pouk, pripravljajo različno zahtevne domače naloge itd. Učitelji in strokovni
delavci se osredotočijo na različne značilnosti in potrebe posameznega učenca. Pri tem je
potrebno učenca obravnavati celostno (kot generično bitje, socialno bitje in individualno
bitje). Individualizacija je potemtakem ključnega pomena za uspeh vsakega posameznega
učenca z učnimi težavami.
Kot primera učne individualizacije bomo v nadaljevanju opisali izvirni delovni projekt
pomoči in individualizirani program, še prej pa opišemo načela in vrste učne diferenciacije in
individualizacije.

2.2

NAČELA UČNE DIFERENCIACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE

Ker že pri opredelitvi učne diferenciacije in individualizacije spoznamo, da gre za zapleten
didaktični pojav, ki sega na vsa področja vzgojno-izobraževalnega dela, je potrebno posebno
pozornost usmeriti na to, kako ju združujemo in izvajamo. Za njuno kakovostno izvajanje pa
moramo po Strmčniku (1993, str. 1928) upoštevati naslednja pedagoška načela:
o enotnost socialne integracije in diferenciacije
Šola je ukleščena v družbena nasprotja, kar pomeni, da po eni strani socialno združuje učence,
po drugi pa jih zaradi družbeno diferenciacijskih procesov tudi ločuje. Proces ločevanja krepi
predvsem zunanja učna diferenciacija, medtem ko ga notranja in fleksibilna učna
diferenciacija

blažita.

Organizirana

in

usposobljena

šola

lahko

z

ustreznimi

samoregulativnimi in korektivnimi funkcijami omeji učne razlike med učenci, ki izvirajo iz
njihovega nespodbudnega okolja in s tem zmanjšuje selekcijo. Šola mora torej biti prostor
socialne integracije, a hkrati mora tudi diferencirati, da zagotovi optimalen razvoj vseh
učencev.
o enotnost med individualno in socialno naravo učenca
Učenec je razpet med lastnostmi, ki jih ima kot pripadnik družbe in kot individuum. Zato je
naloga učne diferenciacije in individualizacije delovati tako, da upošteva posameznikove
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telesne ter umske zmožnosti in interese ter hkrati razvija socialno povezanost med učenci.
Šola ima skupne vzgojno-izobraževalne cilje in naloge, ki jih mora uresničevati pri vsakem
učencu (po individualiziranih poteh).
o enotnost polivalentnega in parcialnega razvoja učencev
Temeljni cilj vzgoje in izobraževanja je vsestranski (telesni, intelektualni, moralni, estetski)
razvoj učencev. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi razvoj posameznikovih posebnih
nagnjenj, sposobnosti in zanimanj. Naša šola je po navadi precej enotna, a tudi za razvoj
parcialnih nadarjenosti in posebnosti učencev je potrebno poskrbeti.
o enotnost učne skrbi za šibkejše in zmožnejše učence
Učna diferenciacija in individualizacija bi morali biti namenjeni tako učno zmožnejšim
učencem kot učno šibkejšim in povprečnim učencem. Nedopustno bi bilo, da se na kakršen
koli način zaradi koristi nekaterih škodi ostalim.
o enotnost kontinuitete in diskontinuitete učne diferenciacije in individualizacije
Individualne razlike posameznikov se z leti večajo, zato je treba učno diferenciacijo in
individualizacijo čim prej vpeljati, že v predšolsko obdobje, in z njo nadaljevati skozi celoten
vzgojno-izobraževalni proces. Vzeti jo je treba kot temeljno sestavino pouka, ki je prisotna v
vseh stopnjah učnega procesa (od načrtovanja do preverjanja in ocenjevanja znanja).
Kontinuiteta diferenciacije in individualizacije se mora didaktično prepletati z diskontinuiteto,
kar pomeni, da mora prehajati v splošne in skupne vzgojno-izobraževalne dejavnosti. To
ločevanje in združevanje sta v kompatibilnem razmerju.
o enotnost skupnih diferenciranih sestavin osnovne šole
Načelo enakopravnosti označuje enake izobraževalne možnosti in razmere vseh učencev ne
glede na možne nespodbudne okoliščine, iz katerih prihajajo. To je treba razumeti tako, da je
vsem učencem zagotovljena temeljna izobraževalna raven in enake možnosti ob upoštevanju
možnosti učne izbire v skladu s svobodo in individualnimi potrebami vsakega posameznika.
Iskanje ravnotežja med skrajnostima vsakega od načel predstavlja za učitelje izziv, ki v bistvu
zahteva temeljit premislek o zagotavljanju enakih možnosti za vse in za vsakogar. Šola mora
razlikovati, saj drugače ne more zagotavljati spodbudnega okolja za raznolike učence, obenem
pa ne sme poglabljati neutemeljenih razlik med učenci, s čimer bi bili na najslabšem že tako
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depriviligirani. V naslednjem poglavju bomo predstavili različne vrste učne diferenciacije in
individualizacije.

2.3

VRSTE UČNE DIFERENCIACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE

V nadaljevanju bomo po Strmčniku (1993, str. 2975) povzeli tri sisteme učne diferenciacije
in individualizacije. To so zunanja ali storilnostna diferenciacija in individualizacija,
fleksibilna diferenciacija in individualizacija ter notranja diferenciacija in individualizacija,.
2.3.1 Zunanja ali storilnostna diferenciacija in individualizacija
Učenci so pri zunanji učni diferenciaciji glede na učne sposobnosti in tempo razdeljeni v
relativno homogene in prostorsko ločene skupine. Delo poteka na podlagi neenotnih vzgojnoizobraževalnih ciljev in vsebin (prav tam, str. 31).
Glede na obliko je lahko zunanja učna diferenciacija medšolska in znotrajšolska. Pri
medšolski gre za samostojne šolske smeri, pri znotrajšolski pa so ločitve učencev v isti šoli
izpeljane z nivojskimi paralelkami. Ta ločitev je lahko popolna (pri vseh učnih predmetih –
»streaming«) ali delna (le pri nekaterih učnih predmetih, kot so običajno slovenski jezik,
matematika in tuj jezik – »setting«) (Blažič idr. 2003, str. 218 in 219).
Avtor opozarja, da lahko popolna zunanja diferenciacija razdeljuje učence glede na njihov
socialni položaj, kar ni v skladu z eno izmed temeljnih nalog osnovne šole, da preprečuje
socialno razslojevanje učencev. Raziskave kažejo, da je v učno zmožnejših skupinah več
učencev iz družin z višjim socialno-ekonomskim statusom, v učno manj zahtevnih skupinah
pa je veliko učencev iz nižjih socialnih slojev, ki bi ob organizirani učni pomoči šole lahko
uspevali tudi v višjih skupinah (Strmčnik 1993, str. 47).
Do enakih ugotovitev so prišli tudi Žakelj idr. (2009), ki so med drugim raziskovali vpliv
socialno-kulturnega okolja pri razporeditvi učencev v nivojske skupine. Ugotovili so, da so
bili v višjo nivojsko skupino vključeni učenci, katerih starši imajo višjo izobrazbo in ki so
sami v večji meri vključeni v različne izvenšolske dejavnosti.
Blažič pravi, da je dokazano, da prezgodnja zunanja diferenciacija ne pripomore k izboljšanju
učne uspešnosti vseh učencev. Najbolj krivična je do učno manj zmožnih učencev, ki si zaradi
zaznavanja nižjih pričakovanj učiteljev in okolja ustvarijo negativno samopodobo, kar ne
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spodbuja učnega napredka. Pri povprečnih učencih se kaže, da bolje uspevajo v kakovostno
notranje in fleksibilno diferenciranih heterogenih oddelkih, pri učno zmožnejših pa raziskave
glede učinkovitosti v homogenih oziroma heterogenih učnih skupinah niso enotne (Blažič idr.
2003, str. 219).
2.3.2 Fleksibilna diferenciacija in individualizacija
Bistvo fleksibilne učne diferenciacije in individualizacije je prepletanje heterogenih in
homogenih skupin, temeljnega in nivojskega pouka ter delna organizacijska, prostorska in
časovna ločenost učnih skupin ter večji učno-ciljni in vsebinski razponi. Fleksibilna
diferenciacija lahko poteka tudi kot individualno načrtovan pouk, projektno učno delo, timski
pouk, dopolnilni ali dodatni pouk (Strmčnik 1993, str. 75).
Pogost način izpeljave fleksibilne učne diferenciacije in individualizacije je oblika
sukcesivnega kombiniranja temeljnega in nivojskega pouka, pri katerem so učenci običajno v
drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju ločeni pri matematiki, slovenščini in
tujem jeziku. Večji del učnega časa (približno 2/3) je namenjeno obravnavi učne vsebine v
heterogenih oddelkih, ostali del pa se izvaja v homogenih skupinah. Učitelj učencu na podlagi
lastnih opažanj, uspešnosti in posameznikovih interesov svetuje, v katero skupino bi ga
uvrstil, vendar je končna odločitev učenčeva (prav tam, str. 76).
2.3.3 Notranja učna diferenciacija in individualizacija
Za notranjo ali tudi didaktično učno diferenciacijo in individualizacijo je značilno, da
ohranjata naravno heterogene učne razrede in oddelke, individualne zmožnosti, potrebe in
želje učencev pa skušata upoštevati znotraj razredov. To upoštevata z variiranjem učnih ciljev
in vsebin ter socialnih učnih oblik, metod, učne tehnologije ter z vključevanjem
individualizirane učne pomoči. Posebna skrb je namenjena učno šibkejšim in učno
zmožnejšim učencem (prav tam, str. 50).
Glede na omenjene učne dejavnike ločimo:
o ciljno-vsebinsko učno diferenciacijo in individualizacijo
Gre za prilagajanje učnih ciljev in vsebine v smislu kakovosti (kvalitete – učitelj mora
premisliti, v kolikšno globino želi pri določeni učni snovi voditi učence; ali naj vsi učenci
dosežejo isto stopnjo globine) in količine (kvantitete – vprašanje učitelja je, v kolikšnem
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obsegu naj učenci obvladajo neko učno snov; koliko se lahko učitelj pri izbiri učne snovi
prilagaja različnosti učencev), zaradi česar jo imenujemo tudi tematska diferenciacija in
individualizacija. Pri vsaki učni snovi je treba določiti njen obseg in globino ter razmisliti o
načinu prilagajanja glede na učne zmožnosti učencev v povezavi z že zastavljenimi cilji
vzgojno-izobraževalnega procesa (Strmčnik 1993, str. 51 in 52).
o didaktično-metodično diferenciacijo in individualizacijo
Gre za ustrezno izbiro in izpeljavo učnih metod in učnih oblik dela, ki jih izberemo na podlagi
različnih dejavnikov (učne vsebine, značilnosti učencev …). Zaradi tega je pouk tudi bolj
učinkovit in lahko pri učencih dosežemo kakovostnejše znanje. Učenci se med seboj
razlikujejo glede dojemljivosti določenih didaktičnih-metodičnih načinov poučevanja in
učenja. Za učenca pač niso vse metode enako sprejemljive, zanimive in uspešne. Zato je
potrebna skrbna izbira, uporaba in kombinacija različnih učnih metod in oblik dela (prav tam,
str. 54).
Strmčnik nato še izpostavi nekatere možnosti didaktično-metodične diferenciacije in
individualizacije (prav tam, str. 5564):


modificiranje

učnih

metod:

gre

za

učiteljevo

sposobnost

in

ustvarjalnost na področju uporabe posamezne učne metode na različne načine. Namen je
približati načine učnega dela nekaterim posebnostim učencev (razlaganje, pripovedovanje,
opisovanje, prosti razgovor, vprašanja za razmislek, uporaba primerov, slikovno gradivo,
kratke naloge ipd.).


kombiniranje učnih metod: namen kombiniranja je, da se bolj

približamo učenčevim potrebam in individualnim značilnostim. Potrebno je kombinirati učne
metode tako, da bodo učenci pri pouku čim dejavnejši.


kombiniranje socialnih učnih oblik: pripomore k večji dinamičnosti,

zanimivosti pouka in upoštevanju individualnih značilnosti posameznih učencev (skupinsko
delo, delo v dvojicah, individualno delo).
Vloga učitelja je pri tem ključnega pomena. Učencem naj bi prilagodil vzgojno-izobraževalni
proces na način, ki bo zanje najbolj optimalen, kar je v številčnih oddelkih heterogene skupine
učencev za učitelja zagotovo velik izziv. Pričakuje se, da učitelji skozi vse etape učnega
procesa uporabljajo paleto različnih učnih metod in oblik dela. Meško (2001, str. 65) pravi, da
zaradi stila sprejemanja in predelave informacij pri določenih nalogah posamezni učenci ne
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zmorejo biti uspešni, zato je na učitelju, da upošteva razlike v kognitivnem stilu tudi v
procesu preverjanja in ocenjevanja znanja. Predlaga, da bi lahko vidnemu tipu učenca
preverjanje in ocenjevanje znanja prilagodili tako, da bi ga spodbudili k odgovarjanju s
pomočjo skiciranja miselnega vzorca, slušnemu tipu lahko pomagamo prebrati vprašanje in
poudarimo bistvo, celostni tip učenca opozorimo na pomembne posameznosti, analitičnega pa
na primer opozorimo na celoto. Pomembno je, da tudi pri impulzivnem učencu pazimo, da se
ne prenagli z odgovorom, zato mu ob napačnem odgovoru ponudimo možnost, da z
razmislekom popravi odgovor, pri razmišljujočem tipu učenca pa je potrebna strpnost in da
mu omogočimo daljši čas pisanja določenih preizkusov. Vse navedeno se da v polnosti
izpeljati v procesu preverjanja znanja, pri ocenjevanju znanja pa mora biti po naši presoji
učitelj previden, da ob izvajanju procesa individualizacije sledi in upošteva tudi merske
karakteristike ocene, kot so veljavnost, objektivnost, občutljivost in zanesljivost.
Kalin (2006, str. 84) pravi, da je prednost notranje diferenciacije in individualizacije v
primerjavi z drugimi modeli ta, da učenci ostanejo skupaj v heterogeni skupini, kar posledično
pomeni, da je večja socialna povezanost in zmanjšana možnost socialne stigmatizacije. Pouk
je ob kombiniranju različnih učnih metod in oblik lahko zanimivejši in bolj upošteva
osebnostne lastnosti in zmožnosti učencev. Ti so lahko samostojnejši in imajo večjo vlogo pri
prevzemanju odgovornosti za svoje učenje. Avtorica pravi, da je notranjo učno diferenciacijo
lažje organizacijsko izpeljati. Ker je naloga učiteljev, da analizirajo in prilagajajo učno
vsebino, so pozornejši na doseganje zastavljenih ciljev. Notranja učna diferenciacija pri delu v
heterogenih skupinah po njenem mnenju pomeni optimalno upoštevanje posameznika ter
spodbudo za kognitivni in celostni razvoj posameznika.
Iz navedenih prednosti sledijo tudi omejitve. Kalin (2006, str. 84) omenja, da so težava
številčni oddelki, saj je ravno zaradi tega učitelju težko odkrivati, upoštevati in razvijati
individualne razlike med učenci. Da bi učitelj kar najbolj upošteval posameznika, iskal
ustrezne načine dela, poznal učno vsebino, prilagajal cilje posameznim učencem in bil
navsezadnje ustvarjalen pri kombiniranju raznolikih metod in oblik dela, to zahteva dobro
znanje s področja psihologije in učenja ter visoko strokovno in didaktično-metodično
usposobljenost učitelja. Avtorica navaja, da je poleg vsega tega potrebna še ustrezno velika
učilnica, dovolj didaktičnega gradiva, učnih pripomočkov in sredstev.
Prav didaktično-metodična učna diferenciacija veliko zahteva od učitelja, saj mora dobro
poznati učence, njihove značilnosti in hkrati mora biti zelo dobro didaktično-metodično
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usposobljen, da lahko kombinira različne didaktične pristope. To pa seveda velja tudi za druge
strokovne delavce, ki so vključeni v učno pomoč učencu, ki prejema njihovo pomoč. V
nadaljevanju si bomo podrobneje pogledali dva načina individualne pomoči učencu z učnimi
težavami: izvirni delovni projekt pomoči in individualizirani program.

2.4

IZVIRNI DELOVNI PROJEKT POMOČI

Za učinkovit prenos pomoči učencem z učnimi težavami v šolsko prakso je v različnih
gradivih (Učne težave v osnovni šoli: Koncept dela, 2008; Čačinovič Vogrinčič, 2008)
predlagano oblikovanje projekta pomoči učencu, ki je poimenovan kot Izvirni delovni projekt
pomoči – IDPP. IDPP vključuje vse naloge, odločitve, udeležene v projektu z njihovimi
prispevki ter rezultate dela oziroma uspehe učenca. Vse dogajanje v projektu se sproti beleži
in evalvira ter se prilagaja potrebam učenca in njegovemu napredku. Projekt je usmerjen v
celostni razvoj učenca, v razvijanje njegovih talentov in interesov, ne le v odpravljanje težav
(Peklaj 2012, str. 24).
Projekt izhaja iz paradigme učenca in učitelja kot soustvarjalca pomoči učencu. To je možno
le z dialogom in sodelovanjem vseh vključenih pedagoških delavcev z učencem in njegovimi
starši. Program pomoči se oblikuje skupaj z učencem, ki je »strokovnjak« za svojo težavo, saj
ve, kaj mu težava vsakodnevno prinaša, kako jo doživlja, kako se z njo sooča (prav tam, str.
24).
IDPP se nanaša na opredelitev vsebinskih, didaktičnih in metodičnih vidikov dela, na
zagotavljanje vseh pogojev, ki so potrebni, da bo učenec deležen ustrezne pomoči (prav tam,
str. 25).
Vsak udeleženec v projektu beleži svoje delo, zato je jasno razviden prispevek posameznika.
Na koncu se izdelajo sklepna ocena napredovanja učenca, ocena učinkovitosti izvedenih oblik
pomoči in predlogi nadaljnjega dela z učencem ter povzetek celotnega projekta v sklepno
evalvacijsko poročilo (prav tam, str. 25).
Izvirni delovni projekt pomoči se ustvarja v delovnem odnosu. Strokovni delavec mora
učenca seznaniti z določenimi cilji, s tem tudi učenec sodeluje in prevzema odgovornost za
uresničitev zastavljenih ciljev, za opravljanje konkretnih nalog.
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Za vzpostavitev izvirnega delovnega projekta pomoči za učenca Čačinovič Vogrinčič (2008,
str. 33) opisuje naslednje korake:
o pridruževanje
Najprej se mora učitelj pridružiti učencu, z njim vzpostaviti delovni odnos, ki je predpogoj za
uspešno delo.
o odkrivanje/raziskovanje
Potem lahko pričneta odkrivati oziroma raziskovati problem (učitelj in učenec sta v procesu
soraziskovanja, skupaj iščeta, kje je težava, od kod izhaja) ter ugotoviti mogoče rešitve.
o spreminjanje
Naslednja stopnja je spreminjanje in se nanaša na načrtovanje korakov pomoči (kako bo
pomoč potekala), hkrati pa se postavljajo rešitve (učencu in učitelju se lahko pridruži še
kakšen udeleženec, kot na primer sorodnik, sošolci, skupaj nato govorijo o prihodnosti, o
tveganju novih možnosti in uvajanju teh).
o proslavljanje
Naslednja stopnja se imenuje proslavljanje, ki se nanaša na prepoznavanje in spoštovanje
moči učenca in učitelja ter njunih potencialov in napredovanj (potrebno je na nek način
proslaviti že najmanjši premik v napredovanju, saj tako spodbudimo učenca k nadaljevanju
dela).
o ločitev
Ko učenec in družina zmoreta sama naprej (sta dovolj samostojna in kompetentna), se zgodi
ločitev (ko so si učenec in udeleženi zraven njega pridobili znanje, moč in kompetentnost, se
učitelj in učenec ločita).
o reflektiranje
Reflektiranje se nanaša na posredovanje povratne informacije o procesu pomoči in
sodelovanja, kar je zelo pomembno tako za učitelja kot tudi za učenca (je priložnost za
strokovno rast, ki poteka v celem procesu kot skrb za feedback o procesu pomoči in
sodelovanja). Povratna informacija je spodbuda, pokazatelj, kako je treba delati in sodelovati.
V gradivu Učne težave v osnovni šoli: Koncept dela (2008, str. 72) je zapisano, da je projekt
izviren, saj nastaja za vsakega učenca posebej. Učencu se pridruži učitelj, da skupaj raziščeta,
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kako pričeti proces pomoči. Učitelj še zraven povabi sodelavce, ki pomagajo pri delovnem
procesu, pri katerem je potrebno artikulirati cilje in načrtovati naloge, ki bi omogočale
omilitev učnih težav. Projekt je zasnovan tako, da delovno povezuje vse udeležene tako, da
jasno opredeljuje prispevek posameznika. Pogoja za naslednjo delovno nalogo sta uspeh in
napredek učenca.
Učenec je strokovnjak iz izkušenj (učenec sam ve, kakšne posledice mu pusti težava, saj se z
njo spopada vsak dan, samo on ve, kdaj naleti na oviro in jo tudi razloži), se pravi, da mora
sam ubesediti svoje težave, svoje izkušnje, učitelj je kot njegov zaveznik, da mu pomaga
ustvarjati novo znanje. Učitelj in učenec sta vpeta v dialog, v proces, kontinuirano pomoč, ki
jo omogočata drug drugemu, sta soustvarjalca pomoči, da odkrijeta nov vir moči,
razumevanje, nove pomene. Učenec je potemtakem aktiven sogovornik. Sam poskuša
ubesediti svoje težave, primanjkljaje, sam poskuša ubesediti načine reševanja teh težav ter
prevzeti odgovornost, da jih res poskuša premagovati (Učne težave v osnovni šoli … 2008,
str. 73).
2.4.1 Vloge udeleženih
Učenec je najpomembnejša oseba v IDPP, saj sam najbolje ve, kakšne občutke mu težava
predstavlja, katere ovire in stiske mu povzroča ter na kakšen način se spopada z njo. Učenec
aktivno sodeluje s svojimi izbirami in odločitvami, saj se bodo tako oblikovale njegove lastne
strategije spopadanja s težavo.
Poleg učenca je najpomembnejša oseba v projektu njegov predmetni učitelj. Ta skrbi za
usklajevanje in beleženje dela. Učitelj ima pogled nad vsem dogajanjem v projektu in
koordinira delo vseh udeleženih. Prav tako je najpomembnejša oseba, na katero se lahko
učenec obrne, ko potrebuje pomoč. Odgovoren je, da projekt vzpostavi, skrbi za neprestano
učenčevo sodelovanje, da projekt uspešno poteka. Da bo projekt uspešen, mora učitelj
poskrbeti za dobro sodelovanje vseh udeleženih ter za pozitivne odnose med njimi. Še nekaj
nalog učitelja: oblikuje individualni delovni načrt pomoči, v katerem opredeli učenčev
problem oziroma težave, predvidi uresničljive učne cilje in prilagojene metode ter oblike dela
pri pouku, se obrne na šolsko svetovalno službo, če potrebuje pomoč pri odkrivanju učnih
težav itd. (Učne težave v osnovni šoli … 2008, str. 79).
Skupaj s predmetnim učiteljem je razrednik med vsemi strokovnimi delavci na šoli za učenca
z učnimi težavami zagotovo najpomembnejši. Razrednik pomeni za posameznega učenca in
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celotno oddelčno skupnost most, preko katerega vstopa in se vključuje v širšo skupnost, ki jo
predstavlja šola. Kot nosilec projekta pomoči učencu je razrednik najbolj odgovoren za to, da
se projekt vzpostavi, poteka in nadaljuje ter tudi konča in proslavi. Razrednik je konstantno v
stiku z učencem, ga spremlja in mu je vedno v oporo in pomoč pri reševanju težav. Zato mora
tudi vzpostaviti spoštljiv odnos z otrokovimi starši, saj je za njih ravno razrednik prvi vir
informacij iz šole (prav tam, str. 80). Razrednik je torej zelo pomemben, saj na nek način
»bdi« nad učencem, spremlja njegovo delo v šoli, najbolje spozna njega in njegove
zmožnosti, da bo s pomočjo tega lahko sestavil najbolj optimalen individualni program zanj,
ki bi mu prinesel največ koristi in napredka.
Učitelj dodatne strokovne pomoči zajema hkrati področja dela učitelja in svetovalnega
delavca. Učitelj dodatne strokovne pomoči je lahko specialni pedagog, psiholog, pedagog,
logoped, defektolog, socialni pedagog ali kakšen učitelj iz določenega učnega predmeta. Vsak
je posebej dobro usposobljen za pomoč učencu z učnimi težavami in se vključujejo v projekt
pomoči kot izvajalci dodatnih ur individualne in skupinske pomoči (Učne težave v osnovni
šoli … 2008, str. 85).
Šolska svetovalna služba je pomočnik razrednika v usklajevanju in zapisovanju programa
pomoči. Skupaj z razrednikom sodeluje z ostalimi strokovnimi delavci in izvajalci pomoči
(sodeluje s starši, z učitelji, drugimi strokovnimi delavci) pri pripravi individualnega načrta
pomoči in sklepnih evalvacijskih poročilih (Peklaj 2012, str. 25). Šolska svetovalna služba
prevzema največ odgovornosti za vzpostavljanje odnosa soustvarjanja z vsemi udeleženimi v
projektu pomoči, pomaga učitelju pri pripravi individualnega delovnega načrta, pomaga
razredniku kot koordinator, ki poveže vse strokovne vire pomoči, pripravi sklepno
evalvacijsko oceno tretje stopnje itd. (Učne težave v osnovni šoli … 2008, str. 84). Šolski
svetovalni delavec torej sodeluje z ostalimi učitelji, vabi na sestanke, je povezujoč člen med
učitelji, na nek način razporeja naloge. Pri njem se shranjujejo vsi nastali dokumenti, je pa
tudi večinoma v stiku z otrokovimi starši.
Tudi sošolci in drugi učenci so pomemben del projekta pomoči, saj si lahko medsebojno
veliko pomagajo. Tudi učenci iz višjih razredov predstavljajo način medsebojne pomoči, ki
lahko pripomorejo k izvedbi projekta pomoči.
Vse zgoraj opisane vloge udeleženih bomo podrobneje obravnavali v poglavju Petstopenjski
model učne pomoči učencu z učnimi težavami, zato jih v tem poglavju le predstavimo. V
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nadaljevanju pa bomo predstavili še uradni dokument, ki je zakonsko določena oblika načrta
učne individualizacije za vsakega učenca posebej.

2.5

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM

Različni avtorji podajajo različne opredelitve o tem, kaj naj bi bil individualizirani program.
Končar (2003, str. 11) individualizirani program opredeli kot:
o pregled vseh močnih področij, interesov in potreb otroka z učnimi težavami ter
pričakovanj o njegovem učenju in delu, ki se razlikuje od postavljenih zahtev v
programu, v katerega je vključen – za obdobje enega leta,
o napisan načrt aktivnosti, ki je pripravljen za posameznika in predvideva prilagoditve
ustreznega programa in vključitve v različne dodatne aktivnosti,
o program, ki ga pripravijo, izvajajo in izvajanje spremljajo strokovni delavci v
sodelovanju s starši v okviru programa, v katerega je vključen otrok z učnimi
težavami,
o fleksibilen, delovni dokument, ki ga prilagajamo ali spreminjamo, če je potrebno,
o zavezujoč dokument za otroka z učnimi težavami, njegove starše in vsakega, ki ga
program določa, naj bi pomagali otroku doseči postavljene cilje,
o neprekinjena aktivnost zapisov, ki zagotavljajo kontinuiteto v diagnostiki, načrtovanju,
izvajanju ter vrednotenju otrokovega razvoja, učenja in dela,
o dokument, ki upošteva pravice otroka z učnimi težavami, zapisane v zakonodaji.
Opara (2005, str. 74) je mnenja, da je z uvedbo individualiziranega programa stroka našla
način, kako delati z otroki, ki imajo manj znanja, določene ovire oziroma primanjkljaje.
V Beli knjigi (2011) je zapisano, da je individualizirani program (IP) načrt individualizacije
vzgojno-izobraževalnega in razvojno-rehabilitacijskega dela posameznega otroka oz. učenca.
To pomeni, da je osnovno vodilo učiteljev in staršev prilagojeno potrebam posameznega
učenca. Cilj individualiziranega programa je predvsem opredeliti prilagoditve poučevanja, ki
so izražene v ciljih, skladnih z dosežki otrok s posebnimi potrebami na učnem področju (prav
tam, str. 314).
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»Da bi dosegli cilje, mora IP obsegati: prilagoditve, metode poučevanja, začetno raven
otrokovega funkcioniranja. Strokovna skupina skupaj s starši sproti preverja napredovanje
otroka in skladno s tem prilagaja cilje in prilagoditve poučevanja v IP« (Bela knjiga 2011, str.
314). Strokovna skupina je tudi dolžna sodelovati s starši, ki imajo prav tako pravico
sodelovati v strokovni skupini za izdelavo IP.
V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011, 36. člen) je zapisano, da se z
individualiziranim programom določi organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči za
premagovanje primanjkljajev, izvajanje svetovalnih storitev in izvajanje učne pomoči. Z njim
se določijo cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, strategije
vključevanja otroka z učnimi težavami v skupino, potrebne prilagoditve pri preverjanju in
ocenjevanju znanja, doseganju standardov in napredovanju, časovna razporeditev pouka ter
veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti).
V opredelitvah o individualiziranem programu vsi strokovnjaki poudarjajo potrebo po
prilagajanju

posamezniku

in

njegovim

zmožnostim,

značilnostim

in

potrebam.

Individualizirani program torej mora biti program, ki je v prvi vrsti napisan za otroka ne glede
na vrsto učnih težav, ki jih ta otrok ima.
2.5.1 Vsebina individualiziranega programa
V individualizirani program otroka z učnimi težavami so strokovni delavci dolžni zapisati
vsebinske elemente, ki so določeni v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
(2011, 29. člen):
o oblike dela na posameznih vzgojnih in izobraževalnih področjih,
o oblike dela pri posameznih predmetih ali predmetnih področjih,
o način izvajanja dodatne strokovne pomoči,
o način izvajanja fizične pomoči,
o prehajanje med programi,
o potrebne

prilagoditve

pri

organizaciji,

preverjanju

in

ocenjevanju

znanja,

napredovanju in časovni razporeditvi pouka.
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Jurišič (2008, str. 1) pravi, da je individualizirani program vodič, kako zadovoljiti posebne
potrebe posameznega otroka. Individualizirani program naj bi vseboval:
o učenčevo sedanjo raven dosežkov. Obsega tudi to, kar ga ovira pri napredovanju po
splošnem učnem načrtu za vse, kako neka težava (motnja ali primanjkljaj) ovira
njegovo sodelovanje v skupini vrstnikov;
o merljive letne cilje (zraven so še zapisani tudi koraki, po katerih bo prišel do tega
cilja);
o dodatne storitve, ki jih otrok potrebuje in mu jih bodo nudili v šoli ali izven šole
(logoped, specialni pedagog in podobno);
o občasno tudi obseg dejavnosti, pri katerih učenec ne bo sodeloval z drugimi vrstniki v
programu;
o prilagoditve, ki jih bo imel pri preverjanju, poučevanju ali ocenjevanju, vključno s
tem, pri katerih preverjanjih učenec ne bo sodeloval;
o opis načina, kako bomo merili otrokov napredek pri doseganju ciljev v
individualiziranem programu;
o kako bodo starši o tem napredku obveščeni.
Opara (2012, str. 56) navaja naslednje možne vsebine:
o informacije (ugotovitve, spoznanja) o otroku: strokovno mnenje komisije za
usmerjanje in odločba o usmeritvi, druga spoznanja o razvoju, zdravju, vzgoji in
izobraževanju, življenjskem okolju in pogojih itd.;
o operacionalizacija učno-vzgojnih vsebin in ciljev: učno vsebino – program lahko
diferenciramo tako, da prilagodimo fleksibilni del učnega načrta: po obsegu (kaj je
zanj minimum) in po kvaliteti (razumevanje, zapomnitev, primerjanje, različne rešitve,
problemsko reševanje); individualizira se zlasti tiste vsebine, kjer otrok z učnimi
težavami potrebuje prilagoditve;
o vzgojno socializacijske vsebine lahko zajemajo naslednje: trenutno psihično stanje
(prijaznost, umirjenost, živahnost, samozavest, izražanje svojih čustev, reakcije na
neuspeh, strah pred govorom itd.), socialno vedenje, vedenje pri učenju in delu,
vedenje pri govoru in komunikaciji, razvojno raven na posameznih področjih učenja,
orientacijo v okviru življenjskega okolja, opis trenutnega razvoja na področju
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motorike, senzorike in zaznavanja, povzetek opazovanj in premisleka o izdelavi
spodbud.
Na osnovi ocene otrokovega funkcioniranja ter na osnovi predlogov za individualizirani
program naredimo predlog funkcijskih ciljev za posameznega otroka. Te cilje nato razčlenimo
v splošne funkcijske cilje, s pomočjo katerih izberemo vsebinske cilje, ki jih nato razčlenimo
oziroma operacionaliziramo v operativne cilje, ki jih nato zapišemo v otrokov
individualizirani program (Galeša 1995, str. 113).
2.5.2 Oblikovanje individualiziranega programa
Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011, 29. člen) mora šola v roku 30
dni po vključitvi otroka s posebnimi potrebami izdelati individualizirani program vzgoje in
izobraževanja, s katerim se določijo oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih
področjih, pri posameznih predmetih ali pri predmetnih področjih, način izvajanja dodatne
strokovne pomoči, izvajanje fizične pomoči, prehajanje med programi ter potrebne
prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanja in časovni
razporeditvi pouka.
Individualizirani program pripravi strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj na šoli in jo
sestavljajo strokovni delavci šole ter drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju
vzgojno-izobraževalnega programa in ta tudi spremlja njegovo izvajanje. Vsebina
individualiziranega programa mora biti naravnana na doseganje minimalnih standardov
znanja učnega načrta, saj le na osnovi teh lahko zaključimo, da je učenec uspešno zaključil
razred in napreduje v višjega. Izhodišče uspeha so minimalni standardi znanja. Za dosego teh
standardov pa učenec potrebuje določene strategije, pripomočke in prilagoditve, s katerimi
morajo biti seznanjeni vsi, ki delajo in se srečujejo z otrokom s posebnimi potrebami.
Prilagoditve so verjetno najpomembnejši del individualiziranega programa, saj omogočajo
napredek in uspešnost posameznega učenca. Te prilagoditve se od otroka do otroka in od
same skupine posebnih potreb, ki jih ta ima, zelo razlikujejo, zato je potrebno izhajati iz
individualnih potreb posameznega otroka. Tako mora biti v vsakem individualiziranem
programu natančno opredeljeno, katere prilagoditve učenec zaradi svojega primanjkljaja
potrebuje (Nojič 2006, str. 77).
IP sestavijo, pregledajo ter dopolnjujejo člani tima (otrokovi starši oziroma skrbniki, vsaj en
otrokov redni učitelj, vsaj en specialni pedagog, strokovnjak, ki lahko interpretira rezultate
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ocenjevanja in pojasni, kako le-ti usmerjajo oblikovanje IP). Program vsebuje informacije o
otrokovih učnih dosežkih, določitev vpliva otrokovih težav na njegov napredek v šoli glede na
učni načrt, merljive letne cilje, ki naj bi jih otrok dosegel, prilagoditve pri pouku, oblike
specialno-pedagoške pomoči. Pri oblikovanju individualiziranega programa mora tim
upoštevati otrokova močna področja, skrbi staršev glede prilagoditve izobraževanja, rezultate
začetne ali najnovejše ocene otrokovih težav, njegove učne in razvojne potrebe. Tim mora
program redno pregledovati, in sicer vsaj enkrat letno, z namenom ugotoviti, v kolikšni meri
otrok dosega cilje, kakšne so njegove potrebe ter pregledati rezultate morebitnega ponovnega
ocenjevanja (Janželj 2011, str. 4344).
IP mora biti skladen s posameznikovimi potrebami, sposobnostmi ter interesi. Gre za
načrtovanje dejavnosti, usmerjenih v otrokov napredek, upoštevanje različnih strategij
poučevanja in določanje ciljev (dnevni, mesečni, letni) (prav tam, str. 44).
V pripravo in spremljanje individualiziranega programa morajo biti vključeni tako starši kot
otrok z učnimi težavami. IP je potrebno najmanj enkrat v vsakem vzgojno-izobraževalnem
obdobju evalvirati in ga po potrebi spremeniti (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami 2011, 36. člen).
Pomemben del IP so opredeljene prilagoditve, ki učencu omogočajo uspešnost, so pa različne
za vsakega posameznika. Pomembno je, da upoštevajo učenčeva močna področja, ne pa
primanjkljaje. Prilagoditve morajo biti razvidne na področjih (Nojič 2006, str. 7779 ):
1. organizacije časa izvajanja dodatne strokovne pomoči (pri obravnavi učne snovi,
utrjevanju, preverjanju znanja),
2. poučevanja in učenja,
3. preverjanja in ocenjevanja:
o način posredovanja vprašanj – konkretno postavljanje vprašanj in podvprašanj,
o čas ocenjevanja znanja – lahko je primerno podaljšan, ustno ocenjevanje znanja pri
določenih motnjah ali izdelava izdelka,
o organizacija ocenjevanja – ocenjevanje po delih,
o oblika pisnih gradiv za preverjanje znanja – posluževanje grafičnih in barvnih
opor, več vprašanj izbirnega tipa, povečan tisk, večji razmik med vrsticami,

33

o raba tehničnih pripomočkov – računalnik, kalkulator, didaktični materiali,
prostorski pogoji – znanje lahko preverimo v »tihem kotičku«).
Vsaka učna situacija je enkratna, zato ne moremo govoriti o zgolj enem, univerzalnem
postopku prilagajanja, ki bi bil obvezujoč za vsako situacijo. Pulec Lah (2002, str. 198208)
navaja, da pri nastajanju in vpeljavi individualiziranega programa prehodimo štiri glavne faze:
o spoznavanje otrokovega okolja in otrokovega funkcioniranja:
V fazi načrtovanja smo usmerjeni na okolje in otroka ter vedno delujemo timsko. Kakšno
vrsto in stopnjo individualizacije vzgojno-izobraževalnega procesa bo potreboval otrok, je
odvisno od vrste in stopnje njegovih vzgojno-izobraževalnih potreb. Osnovni cilj bi vedno
moral biti doseči največji možni nivo participacije otroka v rednem, običajnem učnem
procesu in obenem zadovoljevanje specifičnih in individualnih potreb.
o načrtovanje prilagoditev v okolju in razvojnega programa za otroke:
Na nivoju šole je smiselno razmišljati o prilagoditvah vsaj na naslednjih nivojih: organizacije
(izvajanje dodatne strokovne pomoči, prilagoditve urnika itd.), prostorskih pogojev
(zagotovitev kabineta za individualno pomoč itd.), materialno-kadrovskih pogojev (pridobiti
ustrezne strokovnjake za izvajanje strokovne pomoči, pridobiti računalnik, prilagojeno
pohištvo itd.).
Na nivoju razreda in neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela z učencem pa je potrebno
poleg zgoraj omenjenih prilagoditev razmišljati še o: snovno-ciljnih prilagoditvah, ki se
oblikujejo v individualiziran učni načrt, in metodično-didaktičnih (podajanje navodil,
usvajanje, utrjevanje, ponavljanje snovi, preverjanje in ocenjevanje znanja, delovni listi,
materiali).
o izvajanje programa:
Predvidimo kdo, kaj, kako in kje bo izvajal individualizirani program. Z razdelitvijo nalog
posameznim izvajalcem se razdeli tudi odgovornost za spremljanje in ugotavljanje otrokovega
napredka. Vsak izvajalec zase mora predvideti, s pomočjo kakšnih metod, strategij in oblik
dela bo učencu pomagal pri usvajanju zastavljenih ciljev. Naloga izvajalcev je oblikovati
stimulativno učno-vzgojno okolje, v katerem bo učenec s pomočjo svoje lastne aktivnosti
razvijal svoje potenciale.
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o spremljanje oziroma vrednotenje uspešnosti individualiziranega programa (njegove
realizacije, otrokovega napredka):
Evalvacija predstavlja zaključni in hkrati izhodiščni del oblikovanja naslednjega
individualiziranega programa. Daje nam povratno informacijo o napredku otroka ter
pravilnosti našega načrtovanja in izvajanja programa. Izvajamo jo lahko, če smo program
natančno načrtovali, to pomeni, da smo ga oblikovali v merljivi obliki. V procesu evalvacije
preverimo: realizacijo načrtovanih ciljev in načrtovanih ukrepov pomoči, prilagoditev;
razvojni napredek otroka na področju programa, ostalih področjih razvoja in glede na učni
načrt; uspešnost izvajanja – opredelimo strategije, metode, oblike dela, pripomočke, ki so se
izkazali kot uspešni, in tiste, ki bi jih bilo potrebno spremeniti. Kot rezultat evalvacije
oblikujemo predloge za nadaljnje delo oziroma nov individualiziran vzgojno-izobraževalni
načrt. Na koncu šolskega leta nosilec individualiziranega programa napiše poročilo, ki se
hrani v arhivu šole do konca šolanja učenca na osnovni šoli.
Individualizirani program mora torej biti narejen tako, da upošteva zmožnosti in sposobnosti
otroka z učnimi težavami. Mora biti izdelan posebej zanj in kot takega ga je treba upoštevati.
Prednosti IP so, da se individualno posvečajo otroku, krepijo njegova močna področja ter tako
manjšajo primanjkljaje, pri pouku pa upoštevajo prilagojeno izvajanje pouka in nudijo
določene pripomočke. Vsi učitelji in strokovni delavci, ki so zajeti v IP, morajo učenca dobro
poznati, zato je dobro, če je učitelj dodatne strokovne pomoči učitelj, ki ga po navadi poučuje.
Vsak učenec ima svoj IP, zato se morajo tudi načini dela in uporabljene metode razlikovati,
učitelj pa se mora posvetiti vsakemu otroku posebej. Učitelj naj bi ostal isti, saj se učenec nanj
navadi (na njegov stil razlaganja, poučevanja), če se učitelji prehitro menjajo, bo učenec
potreboval več časa, da se zopet privadi. Prav tako je potrebna sprotna evalvacija
individualiziranega programa, preverimo, kako učenec napreduje, če potrebuje še kakšno
dodatno pomoč.
Tudi starši so pomemben del pri sestavljanju IP in pri poteku programa. Starši naj bi bili v
stiku z učiteljem, ki jih mora spodbujati, da se doma ukvarjajo z nalogami in tudi oni
pomagajo otroku. Medsebojno se morajo podpirati. Podrobno si bomo ogledali sodelovanje
med starši in šolo v enem od naslednjih poglavij. Še prej bomo opisali petstopenjski model
učne pomoči, ki je slovenska različica individualne pomoči.
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3 PETSTOPENJSKI MODEL UČNE POMOČI UČENCEM Z
UČNIMI TEŽAVAMI
Pri delu z učenci, ki imajo v osnovni šoli težave pri učenju, razlikujemo pet osnovnih stopenj
pomoči: 1. pomoč učitelja pri pouku (skupnem in nivojskem), dopolnilnem pouku ter v okviru
podaljšanega bivanja; 2. pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne specialno pedagoške
službe; 3. dodatna individualna in skupinska pomoč (izvajajo jo lahko specialni pedagogi,
učitelji in svetovalni delavci); 4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove; 5. program s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Učne težave v osnovni šoli: Koncept
dela 2008, str. 36).
Petstopenjski model nudenja učne pomoči je zasnovan na kontinuumu učnih težav, zajema
vse ključne vidike, ki so potrebni za pomoč učencu z učnimi težavami. V modelu gre za
odkrivanje, spremljanje in nudenje pomoči učencem z učnimi težavami. Poudarek je na
sistematičnem zbiranju podatkov, diagnostičnem ocenjevanju, spremljanju napredka,
učinkoviti obravnavi in evalvaciji obravnave. V model je zajeto sodelovanje strokovnega tima
z učencem in starši (Učne težave v osnovni šoli: Koncept dela 2008, Kavkler in Magajna
2008).
Model poteka po petih stopnjah, prične se že s pomočjo učitelja pri pouku (individualizacija
in diferenciacija pouka), na naslednji stopnji se priključi še svetovalni delavec, naprej je po
potrebi organizirana individualna ali skupinska učna pomoč, na naslednji stopnji se pridružijo
zunanje specializirane ustanove in na zadnji stopnički učence usmerimo v izobraževalni
program s prilagojenim izvajanjem z dodatno strokovno pomočjo (Magajna idr. 2011, str. 16).
Prva stopnja: uresničuje se z učiteljem in njegovo individualizacijo in diferenciacijo pouka.
Druga stopnja: pomoč izvaja šolska svetovalna služba (psiholog, socialni pedagog, pedagog,
specialni pedagog). Svetovalni delavec dopolni diagnostično oceno močnih področij in
primanjkljajev učenca. Nudi občasno tedensko pomoč učencu, vodi bolj specialne oblike
pomoči, svetuje učencu, učitelju in staršem.
Tretja stopnja: če učenec še ni napredoval v zadostni meri, se mu dodeli individualna in/ali
skupinska pomoč. Le-to izvajajo učitelj, specialni pedagog ali svetovalni delavec (tisti, ki
imajo specialna znanja s področja učnih težav). Na tej stopnji se primanjkljaj poglobljeno
obravnava in določi se specialna oblika pomoči. Na tej stopnji imajo učenci zmerne
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prilagoditve, na primer prilagoditev oblike gradiv, dodatne razlage, različni nivoji bralne
zahtevnosti, večje časovne prilagoditve itd. (Magajna idr. 2011, str. 16).
Četrta stopnja: po potrebi se strokovni delavci obrnejo na zunanjo strokovno službo, ki še
dodatno oceni učenčeve zmožnosti in težave.
Peta stopnja: učenca se po potrebi usmeri v prilagojeno izobraževanje, kjer se mu bodo lahko
bolj posvetili, nudili več pomoči, ker imajo več izkušenj s takimi učenci.
Vsako stopnjo bomo v nadaljevanju posebej opredelili in definirali vloge strokovnih delavcev,
še posebej se bomo posvetili vlogi učitelja, ki individualizira pouk. Najprej pa bomo opisali,
katera načela morajo strokovni delavci upoštevati pri delu z učenci z učnimi težavami.

3.1

NAČELA RAVNANJA STROKOVNEGA DELAVCA Z OTROKI Z

UČNIMI TEŽAVAMI
Vzgoja in izobraževanje otrok z učnimi težavami temelji na ciljih in načelih, ki jih določa 4.
člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011), ki zagotavlja:
o največjo korist otroka,
o celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja,
o enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok,
o vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in
oblike pomoči,
o individualizirani pristop,
o interdisciplinarnost,
o ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega
razvoja,
o čim prejšnjo usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,
o takojšnjo in kontinuirano podporo in strokovno pomoč v programih vzgoje in
izobraževanja,
o vertikalno prehodnost in povezanost programov,
o organizacijo vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja,
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o ustrezne pogoje, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka.
Učitelji in drugi strokovni delavci morajo pri svojem delu z učenci z učnimi težavami ravnati
po naslednjih temeljnih načelih pomoči učencem z učnimi težavami (Učne težave v osnovni
šoli: Koncept dela 2008, str. 2932):
1. Načelo celostnega pristopa
Da bo pomoč učinkovita, mora biti zasnovana celostno. Šele obsežni, vsestranski načini
pomoči lahko omogočijo ustvarjanje optimalnih razmer za napredovanje na poti učenja in
prilagajanja.
2. Načelo interdisciplinarnosti
Pomembno je dobro sodelovanje in tudi strokovna izmenjava znanj in izkušenj med
različnimi strokovnjaki na šoli in strokovnimi delavci iz drugih vzgojno-izobraževalnih
ustanov za otroke s posebnimi potrebami ter razvijanje sodelovanja s starši in tudi s širšim
okoljem.
3. Načelo partnerskega sodelovanja s starši
Za dobro sodelovanje s starši je najprej potrebno preseči odnos iskanja krivde drug pri
drugem za učenčeve težave, nato pa večinoma enosmerno posredovanje informacij, izkušenj
in nasvetov nadomestiti s konkretnim načrtom dela z otrokom s težavami, v sodelovanju s
starši in otrokom. Tako bodo vsi skupaj odkrivali in raziskovali težavo ter iskali primerne
načine reševanja. Starši naj sodelujejo tudi pri vrednotenju pomoči.
4. Načelo odkrivanja in spodbujanja močnih področij
Odkrivanje primanjkljajev ne zadostuje za uspešno premagovanje ovir pri učenju. Prepoznati
je treba tudi posameznikova močna področja, zmožnosti, nadarjenost in interese. Za učenca z
učnimi težavami je zelo pomembno, da je znanje, ki ga usvaja, zanj smiselno (na primer, da
povežemo novo znanje z že znanim).
5. Načelo udeleženosti učenca, spodbujanja notranje motivacije in samodoločenosti
To načelo je temeljnega pomena pri načrtovanju pomoči. Spodbuja učenčevo notranjo
motivacijo za učenje, delo, pripadnost k skupini, njegovo samodoločenost, ki vključuje
njegove občutke kompetentnosti, neodvisnosti in pripadnosti.
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6. Načelo akcije in samozagovorništva
Pomembno je, da učenec pozna samega sebe, svoja šibka in močna področja in da jih zna tudi
uporabiti. Pri tem odločilno pomaga razvoj različnih veščin samozagovorništva. Prav zato
moramo učenca v procesu pomoči ves čas učiti veščin izražanja, uveljavljanja, zagovarjanja
in odločnosti.
7. Načelo postavljanja optimalnih izzivov
Učencu je potrebno postavljati realne, dosegljive cilje (nekoliko nad dejansko ravnjo
učenčevih sposobnosti), kar poveča motivacijo in realno možnost uspeha. Vse to zahteva
individualizirani pristop, več urjenja in vlaganja učenčevega truda, kar poveča učiteljevo
obremenjenost, njegovo potrebo po zunanji strokovni podpori in svetovanju.
8. Načelo odgovornosti in načrtovanja
Z odgovornostjo je povezano načrtovanje tako na ravni šole in raznih njenih strokovnih
organov in služb, oddelčne skupnosti in posameznega učenca. Še posebej je pomembna
individualna odgovornost učenca s težavami. Razvijamo jo tako, da individualni načrt
ustvarjamo skupaj z njim. Individualni delovni načrt mora biti zapisan v jeziku, ki ga učenec
razume, saj bo le tako vedel, kaj mora narediti, da bo uspešen.
9. Načelo vrednotenja
Del načrtovanja pomoči je spremljanje in vrednotenje učenčevega napredovanja in
ugotavljanje, ali je pomoč učinkovita. Vrednotenje mora biti strokovno izvedeno, vse
evalvacijske ocene pa zapisane v učenčevo dokumentacijo, saj lahko le na podlagi ocen
strokovno upravičeno sklepamo, da posamezna oblika pomoči za učenca ni bila primerna.
10. Načelo dolgoročne usmerjenosti
Za sodobne pristope je značilna usmerjenost pomoči v celostno življenjsko obdobje.
Pomembno je ugotoviti, kako različni kognitivni primanjkljaji ovirajo učenčevo
funkcioniranje in katere izmed ugotovljenih značilnosti imajo odločilen vpliv na njegov
življenjski in poklicni uspeh, če želimo razviti strategije za prilagajanje in kompenziranje
težav, ki bodo usmerjene dolgoročno. Tako bo tudi posameznikovo življenje kljub težavam
kvalitetnejše.
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3.2

POMOČ UČITELJA PRI POUKU

Učitelj lahko prvi odkrije učne težave pri učencu in mu lahko prvi pomaga, saj je v neposredni
bližini učenca in spremlja njegovo delo. Učitelj nato sodeluje s starši ter strokovnimi delavci.
Odvisno od učnih težav poskuša učitelj učencu prilagoditi pouk ter pomoč. Učne zahteve in
naloge poskuša bolj individualizirati in diferencirati, izbrati učne pripomočke ter se časovno
prilagoditi učenčevemu napredovanju. Učitelj mora delo učenca z učnimi težavami načrtovati
(kot individualni delovni načrt učenja in pomoči), dokumentirati (zapisati kot dnevnik) in
evalvirati (sklepna evalvacijska ocena). Če želi, lahko učitelj pomoč poišče pri drugih
strokovnih delavcih ter na razredni stopnji sodeluje tudi z učitelji podaljšanega bivanja (Učne
težave v osnovni šoli: Koncept dela 2008, str. 37).
Učitelj je tisti, ki lahko vsak dan opazuje učenca, mu prilagaja pouk in ga spodbuja k
napredku na njegovi poti. Učitelj pozna učenca, njegova močna področja in njegove težave ter
načine dela. Učna pomoč učencu z učnimi težavami mora biti čim bolj zgodnja, čim bolj
prilagojena, čim manj opazna, čim bližje učencu in da se izvaja čim krajši čas, vendar dovolj
intenzivno. Za tako pomoč je potrebno nenehno in tesno sodelovanje med starši, učitelji in
strokovnjaki in nenehna pripravljenost za spreminjanje sebe in šole kot učeče se skupnosti.
Pomembno je, da učitelj pri svojem delu preveri upoštevanje kriterijev dobre poučevalne
prakse, da oblikuje individualni delovni načrt pomoči, v katerem opredeli učenčev problem
oz. težave, predvidi uresničljive učne cilje in prilagojene metode in oblike dela pri pouku
(poučevanju, utrjevanju snovi in preverjanju znanja). Po potrebi sodeluje z drugimi učitelji, ki
neposredno delajo z učencem. O težavah, ki jih ima učenec pri njegovem predmetu, obvesti
razrednika in mu predstavi individualni delovni načrt. Če potrebuje pomoč pri odkrivanju
težav, močnih področij, izdelavi individualnega delovnega načrta, pri iskanju in opredelitvi
ustreznih prilagoditev, metod in oblik dela, se obrne na šolsko svetovalno službo. Na rednih
srečanjih oddelčnega učiteljskega zbora poroča o dobrih in učinkovitih oblikah dela pri
posameznem učencu, pomembno pa je tudi to, da se stalno strokovno izpopolnjuje (Novak
2005, str. 21).
Pulec Lah (v Kavkler 2008, str. 107) pravi, da je pri načrtovanju oblik, metod in strategij dela
ključnega pomena fleksibilnost učitelja, za to pa je potrebno poznati različne pristope k
poučevanju in učenju. Koristne in uporabne so strategije, ki neposredno dvigujejo dosežke
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učencev in omogočajo dostop do vsebin in gradiv, spodbujajo in omogočajo aktivno učenje,
spodbujajo sodelovanje in udeleženost, nagovarjajo različne učne stile in omogočajo
individualizirano podporo pri učenju znotraj razreda.
Ne smemo pa pozabiti na učiteljeve strahove, nepripravljenost in pomanjkanje izkušenj. Tako
Cencič (2003) poudari, da nekateri učitelji z bojaznijo sprejemajo otroke s posebnimi
potrebami, saj niso prepričani, ali imajo dovolj znanja in izkušenj za delo z njimi. Bojijo se
večje količine dela, odgovornosti, večje psihične obremenjenosti, vodenja zahtevnega razreda,
pritiskov staršev, večjega nadzora, več sestankov, prikrajšanosti drugih otrok, hkrati pa se
bojijo, da ne bodo dobili dovolj podpore ravnatelja in drugih strokovnjakov na šoli. Ravnatelj
ima še posebej pomembno vlogo, saj ustvarja možnosti za drugačno delo in razmišljanje, za
spremembo kulture na šoli v smeri razvoja sodelovalno-organizacijske kulture. Raziskave so
namreč pokazale, da se učni napredek učencev razlikuje glede na šole, ki jih učenci obiskujejo
(prav tam, str. 117).
Vsak učitelj je postavljen pred nov izziv, kadar se sreča z otrokom z učnimi težavami. Najprej
pomisli na to, ali je dovolj usposobljen za poučevanje tega otroka, ali ga bo znal poučevati. V
veliko pomoč so mu splošna priporočila za ravnanje z otroki z učnimi težavami.
Otroci z učnimi težavami se od vrstnikov ločijo samo po določeni značilnosti v svojem načinu
učenja, ki pa zahteva prilagoditev v njihovem načinu izobraževanja. Pomembno je, da se
učitelj nauči sprejemati otroke z učnimi težavami kot običajne učence oziroma kot učence
brez teh potreb in tako ravnati z njimi na čim več možnih področjih. Učitelj mora takim
učencem dati vedeti, da verjame, da učenec lahko razvija svoje sposobnosti in mu postavljati
ustrezne izzive na področju motnje. Na drugih področjih pa mora seveda učenca spodbujati
kot vse njegove vrstnike (Peklaj 2012, str. 15).
Učitelj se mora soočiti s svojimi morebitnimi negativnimi stališči in odpori, ki jih ima in jih
običajno povzroča strah pred neznanim. Na tak način bo lahko sprejel učenca z učnimi
težavami in vse njegove posebnosti ter bo potrpežljiv z njim tudi v trenutkih, ko bo učenec
potreboval na primer več časa, več vaje, več razlage. Zato mora ustvariti pozitiven odnos do
učenca z učnimi težavami. S takim vedenjem bo dober model ostalim vrstnikom za
sprejemanje drugačnosti (prav tam, str. 15).
Osnova dela z učenci z učnimi težavami je natančno ugotavljanje učenčevega stanja. Najprej
je potrebno ugotoviti njegove težave, njegove posebne vzgojno-izobraževalne potrebe in
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močna področja, nato pa načrtovati delo z njim. Močna področja so pomembna, saj jih lahko
učitelj izkoristi za to, da nasloni pouk nanje. Učitelj se mora tako povezati še z drugimi
učitelji in strokovnimi delavci, ki so z učencem že delali, da ugotovijo težave in načrtujejo
nadaljnje delo (Peklaj 2012, str. 16).
Prav tako je pomembno sodelovanje s starši. Starši poznajo svojega otroka in so dober vir
informacij o učencu z učnimi težavami. Starši lahko učitelju povedo, kaj učencu pomaga pri
učenju. Vse te informacije lahko učitelj uporabi pri svojem poučevanju v razredu. Učni načrt
lahko prilagodi posameznemu učencu, saj lahko izkoristi močna področja in omili težave, ki
jih ima učenec. Pri delu z učencem z učnimi težavami učitelj razmisli o ciljih, katere lahko
učenec doseže, katere je potrebno prilagoditi, tudi o metodah, ki jih bo uporabil pri
poučevanju. Pomembno je, da spremlja napredek tega učenca, sprotno preverja uspešnost
uporabljenih metod, kar mu omogoči, da jih lahko ob neustreznosti spremeni (prav tam, str.
17).
Učitelj je tako postavljen pred nalogo, da učenca z učnimi težavami natančno opazuje, saj je
to temelj za kakršno koli ukrepanje. Opazovati mora različne aktivnosti v različnih situacijah.
To natančno opazovanje da dovolj informacij, da lahko učitelj njegov način dela primerja z
običajnim načinom učenja. Prav tako bo potreboval pomoč strokovnjakov, ki imajo
specializirana znanja za delo z učenci z različnimi vrstami težav. Vsekakor je
najpomembnejše to, da vse te informacije iz opazovanja in posvetovanja s strokovnjaki učitelj
prenese v prakso, v svoje delo z učencem v razredu (prav tam, str. 18).
3.2.1 Prilagojeno izvajanje pouka
V gradivu Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno
pomočjo … (2008) so zapisane prilagoditve, ki se morajo upoštevati pri delu z učencem z
učnimi težavami. Prilagoditve se nanašajo na organizacijo pouka (pri tem imamo v mislih
prilagoditve v prostoru, didaktične pripomočke ter strokovne delavce, ki nudijo pomoč
učencu), organizacijo časa ter izvajanje pouka (katere prilagoditve se upoštevajo pri
poučevanju in učenju ter preverjanju in ocenjevanju znanja).
Gradivo Učne težave v osnovni šoli: Koncept dela (2008, str. 2728) opredeli
»najpomembnejše sistemske dejavnike, ki omogočajo ali ovirajo doseganje učinkovitega
učnega okolja in učinkovite učne pomoči učencem z učnimi težavami«. To so:
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o dobra strokovna usposobljenost učiteljev, svetovalnih delavcev, mobilnih specialnih
pedagogov in drugih, ki delajo z učenci z učnimi težavami, usposobljenost za aktivno
vključevanje učencev v soustvarjanje procesa učenja,
o dobro poznavanje zakonskih in podzakonskih določil, nacionalnih vsebinskih
dokumentov, ki določajo delo šolskih strokovnih delavcev,
o zagotavljanje in dobro organiziranje časa pri pouku, dopolnilnem pouku, za
organiziranje pomoči, za srečanja s starši in drugimi strokovnjaki ter ustrezno
evalvacijo,
o zagotavljanje prostora in dobra organizacija le-tega,
o zagotavljanje literature, priročnikov, didaktičnih sredstev, ki so potrebni za kvalitetno
izvajanje pouka,
o možnost supervizije,
o vodenje šole s spodbujanjem interdisciplinarnega, timskega dela, ne samo med
sodelavci na šoli, temveč tudi s strokovnimi sodelavci zunaj šole.
Včasih je zaradi posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb in učnih težav učenca potrebno, da
se pri pouku, podaljšanem bivanju in tudi pri domačih nalogah zahteve prilagodijo. Pri
vzgojno-izobraževalnem procesu učencem ne prilagajamo le konkretnega učnega gradiva,
temveč lahko prilagodimo celoten vzgojno-izobraževalni proces – metode in oblike dela,
prostor, opremo, pripomočke, čas, poučevanje, preverjanje znanja, okolje, domače naloge itd.
Da bi učenci z učnimi težavami lažje usvajali učno snov in napredovali tako kot njihovi
vrstniki, jim lahko učitelj nudi različne prilagoditve. V nadaljevanju bomo opisali, kako lahko
učitelj prilagaja prostor, pripomočke, opremo, čas, poučevanje, preverjanje znanja in domače
naloge.
V gradivu Učne težave v osnovni šoli: Koncept dela (2008, str. 56) so zapisana priporočila za
poučevanje in pomoč učencem, ki počasneje usvajajo znanja. Zapisano je, da moramo
abstraktne vsebine spremeniti v konkretne, saj je učenje teh učencev uspešnejše v znanih in
praktičnih situacijah, kar povečuje tudi sposobnost posploševanja.
Učenci zato potrebujejo »določene prilagoditve in poenostavitve gradiv, da bolje razumejo
osnovne pojme, enoznačne in konkretne informacije, ustrezno prilagojena izobraževalna
gradiva, kar jim omogoča hitrejše učenje, besedila, povezana s konkretnimi vsebinami (npr.
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opis življenjskih zgodb, živali, iger ipd., da se hitreje naučijo branja), bolj konkretne in
enostavne naloge, kar jim omogoča uspešnejše sodelovanje v skupini vrstnikov, več učnih in
tehničnih pripomočkov, več časa za reševanje nalog« (prav tam, str. 56).
Konkretnejša priporočila pa so: osnovne pojme je potrebno razložiti, da jih otrok razume,
vsebine je potrebno poenostavljati in jih ponavljati, da si jih otrok zapomni, priporočeno je
več ustnega izražanja (kot pa pisnega), učenca je potrebno voditi in mu dajati dodatne
informacije, saj mu to omogoča lažji priklic informacij, daljše naloge je potrebno razdeliti na
krajše dele, poudariti je potrebno pomembna dejstva, učenca je potrebno več voditi in ga
usmerjati, omogočiti je potrebno več odmora med dejavnostmi (ali več krajših), zastaviti je
potrebno praktične naloge (prav tam, str. 57).
3.2.1.1 Prilagoditve v prostoru
V učilnici se priporoča taka organizacija, ki učencu omogoča več individualnosti in več
individualne obravnave (npr. tihi kotiček v učilnici) ter več dela tudi v parih in majhnih
skupinah (Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno
pomočjo … 2008, str. 20).
Za učence z učnimi težavami je velikokrat pomembno, da imajo učitelja vedno na voljo, da
jim je blizu in ga tako lažje zaprosijo za pomoč, zato naj učenec z učnimi težavami sedi čim
bližje učitelju. Sedi naj na takem mestu, kjer je čim manj motečih dejavnikov (to pomeni ne
blizu vrat, oken), saj mu to pomaga ostati koncentriran na pouk (prav tam, str. 20).
Ker imajo učenci z učnimi težavami mnogokrat šibko pozornost, jim je potrebno omogočiti
(seveda če to tudi sami želijo), da za mizo sedijo sami ter na ta način ostanejo bolj
osredotočeni na šolsko delo. Po drugi strani pa je dobro, če sedijo poleg sošolcev, ki so jim
pripravljeni tudi med poukom kaj ponovno razložiti, prebrati navodilo ali jih spodbuditi k
delu. Kot vemo, so lahko za učence z učnimi težavami značilne površnost, kratkotrajna
pozornost, »slabi« dnevi, zato je lahko spodbuda s strani sošolcev več kot dobrodošla. V
učilnici naj bo stalen prostor za učne in tehnične pripomočke, ki so učencem vedno na voljo in
vedo, kjer jih lahko najdejo. Na ta način se učitelj izogne, da bi učenca zmedel, razburil ali
odvrnil od dela (prav tam, str. 20).
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3.2.1.2 Prilagoditve didaktičnih pripomočkov in opreme
Učna tehnologija omogoča učencem z učnimi težavami povečanje izobraževalne uspešnosti.
Učencem, ki imajo težave pri pisanju, naj učitelj omogoči uporabo računalnika in slovarjev.
Priporočljivo je, da jim učitelj fotokopira daljše zapiske, razdeljene na več strani, z večjo
pisavo. Nekateri učenci potrebujejo za razumevanje več učnih pripomočkov (slike, tabele,
modeli, kalkulator, slovar). Dobro je, da učitelj pri pouku uporablja različna avdiovizualna
sredstva (posnetke, filme, slike, prosojnice, power point). Na ta način omogoči učencem z
različnimi prevladujočimi tipi učenja, da sledijo pouku (prav tam, str. 21).
3.2.1.3 Časovne prilagoditve
Te prilagoditve potrebujejo predvsem učenci, ki imajo težave pri branju, pisanju in računanju.
Učitelj jim mora prilagoditi čas pri pridobivanju znanja, utrjevanju in preverjanju. Ker so
učenci z učnimi težavami raznolika skupina, so potrebne individualne časovne prilagoditve za
vsakega učenca, kar je natančno opredeljeno v individualiziranem programu (prav tam, str.
23).
V gradivu Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno
pomočjo … (2008, str. 23) je zapisano, da je potrebno čim več dodatne strokovne pomoči
izvajati v okviru rednega pouka v oddelku. Kadar poteka dodatna strokovna pomoč zunaj
učilnice med poukom, je potrebna precejšnja fleksibilnost in komunikacija med učiteljem in
izvajalcem dodatne strokovne pomoči. Dodatna strokovna pomoč izven učilnice se izvaja
skladno s potekom predmeta v učilnici, kar pomeni, da se na primer učenca, ki ima težave pri
branju, odpelje iz učilnice pri uri slovenskega jezika (ne npr. pri matematiki ali likovni
vzgoji).
3.2.1.4 Prilagoditve pri poučevanju
Učitelj mora biti fleksibilen in odprt za prepoznavanje posebnih vzgojno-izobraževalnih
potreb učencev in za prilagajanje različnih didaktičnih pristopov. Pri delu z učenci z učnimi
težavami je potrebno ugotoviti, katere so metode in pristopi, ki jim omogočajo ali ovirajo
uspešno učenje. Učitelj naj pri pouku kombinira različne metode in pristope, ki učencem
omogočajo učno uspešnost.
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Potrebno je poudariti, da učitelj gradiva ne prilagaja za vse učence s posebnimi potrebami,
ampak le za tiste, ki imajo slabše razvito pojmovno znanje. Najuspešnejše je tisto prilagajanje
kurikuluma, ki je zasnovano na dejavnem in konstruktivnem učenju. To pomeni, da učitelj
aktivno vključuje učence v pouk, tako da lahko učno snov komentirajo, sprašujejo ali izvajajo
eksperimente. Pouk naj bo strukturiran tako, da se razvija in spodbuja notranja motivacija in
samoučinkovitost, da se upoštevajo učni slogi učencev ter da se učenčeve izkušnje lahko
povezujejo z obravnavano tematiko. Pomembno je, da učitelj spodbuja razumevanje in
obvladanje temeljnih pojmov ter konstrukcijo znanja, ne le mehanično učenje (prav tam, str.
24–25).
Vse dejavnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu morajo biti dobro strukturirane. To
zahtevajo jasno definirana in stalno veljavna pravila. V procesu poučevanja je potrebno
upoštevati posebne vzgojno-izobraževalne potrebe učencev z učnimi težavami in na splošno
vseh učencev s posebnimi potrebami. To pomeni, da učitelj (prav tam, str. 25):
o začne učno uro z že znano temo in jo poveže z novo temo ter na ta način omogoči
hkrati ponovitev in povezovanje snovi med sabo, daje kratka in jasna navodila, ustna
in pisna, kar je še posebej pomembno zaradi različnih učnih tipov učencev,
o med različnimi nalogami naredi odmore ali krajšo sprostitveno vajo,
o omogoča učencem veččutno učenje,
o daje prednost odprtim vprašanjem in na ta način terja od učencev razumevanje snovi,
ne le mehaničnih odgovorov,
o za ponazoritev učne snovi uporablja različne pripomočke (slike, grafe),
o razdeli kompleksne naloge na več krajših,
o daje učencem sprotno povratno informacijo in na ta način se morebitne napake lahko
sproti odpravljajo,
o pri sporočanju ocene tudi razloži, zakaj je ocena taka in pove pravilne odgovore
celotnega testa.
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3.2.1.5 Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja
Prilagoditve »ne smejo temeljiti le na reprodukciji kompleksnosti snovi, ampak predvsem na
iskanju prilagoditev, načinov in oblik postavljanja vprašanj, posredovanja odgovorov in na
količini opor« in s tem učencu omogočimo, da pokaže svoje znanje v največji meri (Navodila
za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo … 2008, str.
27).
Upoštevanje močnih področij je pomembno, saj prilagoditve niso potrebne na vseh področjih
enako, še najmanj pa so potrebne na učenčevih močnih področjih. Ta področja je potrebno
spodbujati in omogočati učencem, da se na njih dokazujejo.
Pri preverjanju in ocenjevanju znanja lahko učitelj prilagodi (prav tam, str. 27–28):
o način posredovanja vprašanj (konkretna vprašanja z veliko podvprašanji, ne
kompleksna),
o način posredovanja učenčevih odgovorov (pri učencih z motnjami branja in pisanja se
znanje preverja predvsem ustno ali s praktičnimi izdelki),
o čas ocenjevanja znanja (pomembno je, da učenci niso pod časovnim pritiskom, saj jim
tako lahko padeta tudi koncentracija in motivacija),
o organizacijo preverjanja (več manjših in krajših preverjanj, ne celotne snovi hkrati),
o obliko pisnih gradiv za preverjanje znanja (povečana pisava, razmiki med vrsticami,
več odprtih vprašanj, ki so vsaka na svojem listu),
o rabo tehničnih pripomočkov (računalnik, kalkulator, ponazorila, ki jih učenec
uporablja tudi med poukom),
o prostorske pogoje (v kolikor ima učenec tremo odgovarjati pred celotnim razredom,
lahko učitelj preverja njegovo znanje npr. v »tihem kotičku« učilnice ali na samem).
3.2.1.6 Prilagoditve pri domačih nalogah
Za mnoge učence z učnimi težavami je šolsko delo in učenje zelo naporno. Prav tako tudi
domače delo. Ker jih to bremeni, se marsikdaj skušajo izogniti delanju domačih nalog ali jih
pozabljajo. Zato je pomembno, da učitelj dobro premisli, koliko in katere domače naloge so
za učence z učnimi težavami primerne.
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Učitelj prilagaja domače naloge tako, da jih bodo učenci zmogli rešiti samostojno, brez
velikih naporov in dolgih ur dela. Ker se iz domačih nalog učencev tudi uči, je pomembno, da
so naloge strukturirane tako, da se upošteva učenčevo (pred)znanje in primanjkljaji. Le tako
strukturirana domača naloga bo dosegla svoj namen. Pretiravanje s količino domačih nalog ni
smiselno (za učence z učnimi težavami je le-to lahko naporno, dolgotrajno), zato je bolje, da
je nalog manj in se poudarja kakovost rešenih nalog (prav tam, str. 26).
V gradivu z naslovom Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno
strokovno pomočjo … (2008, str. 27) svetujejo, da učitelj pove domačo nalogo sproti med
šolsko uro in ne na koncu, saj se lahko zgodi, da zmanjka časa za dodatna pojasnila ali
zapisovanje. Po potrebi učitelj pripravi pisna navodila za učence, ki to potrebujejo.
3.2.2 Uspešni načini dela z učenci z učnimi težavami
Učenci z učnimi težavami večino časa preživijo v oddelku brez strokovne pomoči, zato je za
te učence najpomembnejša dobra strokovna usposobljenost učitelja. Ta potrebuje osnovna
splošna pedagoška znanja in strategije, ki spadajo v sklop dobre poučevalne prakse in tudi
nekatera osnovna specifična znanja v zvezi z učnimi težavami, ki omogočajo razumevanje
posebnih primanjkljajev in njihovih posledic na učenje. Prav tako se mora učitelj seznaniti z
nekaterimi načeli in oblikami prilagoditev tem učencem (Navodila za prilagojeno izvajanje
programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo … 2008, str. 24).
Vodenje razreda od učitelja zahteva dobro strukturiranost dela v razredu, postaviti mora jasna
pravila vedenja. Že na začetku pouka mora oblikovati jasna in kratka navodila vedenja,
morajo pa veljati tako za individualno kot skupinsko delo. Tudi sam mora sistematično
spodbujati in podkrepljevati ustrezno uporabo pravil ter predvideti, kaj sledi, če jih učenci ne
upoštevajo. Poučevanje pa lahko prilagodi s fleksibilno uporabo individualnega in
skupinskega dela, z veččutnim poučevanjem, ki upošteva različne učne stile. Izbira lahko
različne aktivnosti in uporabo pripomočkov ter različne načine preverjanja znanja. Če takšen
pouk vključuje več različnih možnosti, bo bolj dostopen za učence z učnimi težavami (Peklaj
2012, str. 20).
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V Peklaj (2012, str. 1924) je opisanih nekaj napotkov za delo v razredu, ki lahko pomagajo
učitelju pri poučevanju:
o Učenec naj v razredu sedi na prostoru, kjer ga ne bodo motili ter v neposredni bližini
učitelja. Če je možno, naj učenec sedi v prvi vrsti v bližini učitelja, da mu lahko nudi
vso potrebno pomoč. Hkrati lahko učitelj med poukom preverja, ali učenec sledi
pouku. Učenca ni treba izolirati, da ga ne bi drugi učenci motili, ampak se ga lahko
posede poleg dobrega učenca, ki mu bo lahko tudi pomagal.
o Učitelj naj napiše vse naloge in navodila na tablo in jih po potrebi še dodatno razloži.
Za razumevanje je zelo pomembno, da so navodila napisana točno in razumljivo, zato
mora učitelj preverjati, če so si jih učenci zapisali in če so si jih zapisali pravilno, kar
je zelo pomembno. Že ena sama napačno zapisana beseda lahko spremeni celoten
pomen. Učitelj naj tudi sprašuje učence, če so razumeli navodila in jim po potrebi le-ta
dodatno razloži.
o Učitelj naj organizira pomoč vrstnikov. Ti z učencem ponavljajo snov, berejo jim
navodila, utrjujejo snov, delajo z učencem pri skupnih nalogah in dajejo povratno
informacijo in predloge za izboljšanje. Marsikateremu učencu je lažje, če se uči v
skupini, saj tako lažje povpraša o nerazumljivih stvareh, lažje mu nekdo razloži tisto,
česar ne razume. Pogosto učitelji nimajo veliko časa, da bi še dodatno razlagali snov,
ki so jo že, zato je pomembno, da so tu učenci, ki lahko na nek način prevzamejo to
vlogo. Pomembno je, da ima učenec dobre prijatelje, ki lahko z njim tudi kdaj po šoli
utrjujejo snov.
o Kadar koli je možno, naj učitelj pri poučevanju uporablja veččutni pristop. Vsak
učenec ima drugačen pristop za učenje oz. zaznavanje in poskuša snov razumeti preko
več čutov (oči, uho, jezik, koža). Nekateri se lažje učijo, če uporabljajo dodatno
slikovno gradivo, ki jim lažje pojasni že napisano, spet drugim je pomembno, da
zapisano tudi slišijo, ker si tako lažje zapomnijo. Zato je pomembno, da učitelji svoje
gradivo predstavljajo na različne načine – slikovno gradivo, avdiovizualna gradiva.
Veččutno poučevanje vključuje omogočanje interakcije med učenci. Lahko se
spodbudijo različne interakcije, kot na primer poučevanje vrstnikov, sodelovalno
učenje. Učitelj naj pri pouku uporabi čim več aktivnih oblik poučevanja: igre vlog,
reševanje nalog v paru, simulacije. Poučevanje učitelja vključuje tudi urjenje
proceduralnih znanj, veščin, ki jih učenec lahko uporablja v različnih situacijah.
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o Z učencem naj se pogovarja, kot je le mogoče pogosto, da ugotovi, ali učenec res
razume učno snov in navodila. Najbolje je, če učitelj med razlaganjem snovi sproti
preverja razumevanje učencev, tako da jih sprašuje o pomenu določene besede ali o
zapisanem. Učitelj naj sprašuje vse učence, ne samo določene, za katere meni, da niso
razumeli. Nekatere je mogoče strah in se potem ne bodo odzvali na vprašanje tako, kot
bi se mogli.
o Učitelj naj omogoči različne alternativne poti za pridobivanje in izkazovanje znanja:
ustno spraševanje, posnetke, izdelke, izkušnje. Nekateri učenci se lažje izražajo skozi
govorjenje, spet drugim je lažje napisati odgovore. Zraven vsega opisanega mora
učitelj učence naučiti tudi uporabe strategij uspešnega učenja (spoznavnih – branje z
razumevanjem; metakognitivnih – načrtovanje učenja; motivacijskih – postavljanje
ciljev). Strategije učencem pomagajo, da znajo pristopiti k novim, težjim nalogam, da
lažje vodijo svoje misli in dejanja, kar jim bo omogočilo uspešno dokončanje naloge v
ustreznem času.
o Učitelj naj daje učencem krajše naloge. Če bo naloga krajša in natančno zastavljena, jo
bo učenec lažje razumel, kot pa če bo naloga dolga, s kompleksnimi stavki, tako da
učenec ne bo razumel bistvenega vprašanja. Pomembna so jasna navodila, ki jih mora
tudi učitelj ponoviti in poudarjati, da naj učenci natančno berejo navodila.
o Pri dajanju nalog mora biti učitelj čim bolj konkreten, da učenec ve, kaj se od njega
pričakuje. Kot je že zgoraj omenjeno, morajo biti naloge kratke, jasno zastavljene, da
si jih učenec zapomni. Učitelj mora paziti, da ne bo dal tako dolgih nalog, da se bo
učenec izgubil, preden jih bo prebral do konca. Skratka, navodila morajo biti jedrnata
in kratka, da se razume, kaj učitelj hoče.
o Spodbuja naj učence, da uporabljajo kartice za ponavljanje temeljnih dejstev ali
informacij (za boljše pomnjenje učne snovi). Učitelj naj navaja učence, da si bodo pri
učni uri zapisovali definicije na kartice, s katerimi se bodo potem lažje učili. Če bo
imel učenec definicijo zapisano na karticah, jih bo večkrat videl in si jo bo posledično
lažje zapomnil. Pri tem lahko učitelj učence spodbuja s tem, da tudi sam piše kartice in
učence navaja na pravilno zapisovanje, da bo zapisano le bistveno.
o Učitelj naj daje pozitivno podkrepitev tako pogosto, kot je le mogoče. Pozitivna
podkrepitev vpliva na vsakega učenca, na učenca, ki ima učne težave pa še toliko bolj.
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Zato je pomembno, da učitelj sproti pohvali učenca, če je naredil kaj dobrega – na
primer izračunal težji račun ali napisal dober spis ipd. Pomembna je sprotna pohvala,
ko učenci rešujejo naloge po obravnavi teme. Vendar učitelj ne sme pretiravati z
dajanjem pohval za vsako malenkost ampak mora biti pohvala upravičena.
o Prilagodi naj preverjanje znanja glede na učenčeve potrebe oziroma individualizirani
učni načrt. Učitelj mora glede na učenčeve potrebe prilagajati izvajanje preverjanja
znanja tako, da upošteva različne prilagoditve, kot so: časovne (učenci omogoči več
časa, da izpolni test) in prostorske (učencu omogoči posebno mesto, kjer ga drugi
učenci ne bodo motili). Učenec ima lahko pri sebi različne pripomočke, ki mu
omogočajo lažje pisanje testa – na primer povečevalno lupo, če slabo vidi, vizualne
pripomočke (na primer kartice z definicijami ali časovna premica, ki si jo je sam
naredil), tehnične pripomočke (kot so kalkulator, računalnik ipd.) Učencu se lahko
prilagodijo vprašanja, ki so razčlenjena, zapisana na več straneh ipd.
o Pomembno je tudi, da učitelj ustvari dobro klimo v razredu. Med učenci morajo
vladati pozitivni odnosi, da se vsak posameznik počuti kot del skupnosti, vse to pa
vpliva na pripravljenost za učenje. Tudi učenci z učnimi težavami ne smejo biti
odrinjeni na rob skupine, učitelj jih mora vključiti tako, da pokažejo svoja močna
področja in s svojim delom prispevajo k skupinskemu rezultatu.

3.3

POMOČ ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Če učenec kljub vsem učiteljevim prilagoditvam pri rednem pouku ne napreduje, potem se v
projekt pomoči učencu z učnimi težavami vključi še svetovalni delavec (na pobudo učitelja ali
pobudo staršev). Kot svetovalni delavec lahko nastopijo psiholog, pedagog, socialni delavec,
specialni pedagog ali socialni pedagog. Svetovalni delavec »dopolni in poglobi odkrivanje,
raziskovanje in opredelitev ovir pri učencu in v okolju, učenčevih močnih področij in
nadarjenost, pri tem je še posebej pozoren, da v odkrivanje in raziskovanje težave in njeno
rešitev vključi poleg učitelja tudi učenca in njegove starše, da z vsemi udeleženimi v projektu
pomoči vzpostavi odnos soustvarjanja rešitve.« (Učne težave v osnovni šoli: Koncept dela
2008, str. 37).
Svetovalni delavec učencu z učnimi težavami svetuje, nudi individualno ali skupinsko obliko
pomoči, prav tako svetuje učitelju ter staršem. Na tej stopnji se za učenca uredi osebna mapa,
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v kateri se nahaja pisno mnenje učitelja, predstavitev učenčevih težav, katere prilagoditve je
uporabljal pri pouku, ocena učinkovitosti prilagoditev ter predlogi za nadaljnje ukrepe. Šolska
svetovalna služba mora pridobiti pisno soglasje staršev za osebno mapo, v kateri se zbirajo
učenčevi osebni podatki.
Z učenci z učnimi težavami dela šolski svetovalni delavec individualno (le redkeje skupinsko)
in neposredno. Dodatna strokovna pomoč poteka v obsegu od ene do petih ur na teden in je
enakomerno razporejena po dnevih. Zaželeno je, da le-ta poteka v dopoldanskem času. Ta
pomoč vključuje vsebinske, metodične in časovne prilagoditve, ki jih otrok potrebuje.
Opara (1992, str. 9) opozarja, da je pomembna pomoč šolskega svetovalnega delavca zlasti
pri opismenjevanju, delu z besedilom, razumevanju matematičnih pojmov, odnosov in
operacij. Učencu je treba pomagati, da uvidi, kje je bistvo težav ter ga pripraviti za uporabo
načinov za premagovanje težav. Šolski svetovalni delavec mu mora biti opora in zatočišče,
kamor se lahko zateče, ko ne zmore ovir in težav ali ko okolje njegovih težav ne razume in ne
sprejema.

3.4

DODATNA INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ

Če se učne težave učenca nadaljujejo kljub učiteljevi pomoči ter občasni pomoči svetovalne
službe, se učencu na podlagi pisno utemeljene potrebe ponudi in organizira dodatna
individualna in skupinska pomoč. Le-to nastopi na podlagi sklepne evalvacijske ocene druge
stopnje, ki jo pripravi šolska svetovalna služba. Po potrebi se lahko opravijo še drugi
diagnostični postopki. Izvajalci individualne in skupinske pomoči morajo delo z učencem z
učnimi težavami načrtovati skrbno dokumentirati ter evalvirati. »V dokumentaciji morajo biti
razvidne glavne učenčeve ovire in posebne potrebe ter na tej osnovi vse potrebne prilagoditve
(metod in oblik dela, učnih in tehničnih pripomočkov). Pomembno je, da je učenčev napredek
tudi na tej stopnji pomoči skrbno spremljan in sproti vrednoten« (Učne težave v osnovni šoli:
Koncept dela 2008, str. 38).
Dodatna strokovna pomoč po 2. členu Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (2013) vključuje dejavnosti za premagovanje
primanjkljajev, ovir oziroma motenj, in učno pomoč, ki se izvaja individualno ali občasno v
posebni skupini, tudi za otroke, ki so usmerjeni v izobraževalni program osnovne šole s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
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Za učence z učnimi težavami so predvidene dodatne ure individualne in skupinske pomoči, ki
so jih deležni predvsem učenci z zmernimi učnimi težavami, in sicer jim pripada pol ure
tedensko na oddelek, izvaja pa jo lahko defektolog, pedagog, psiholog, socialni pedagog ali
učitelj (Učne težave v osnovni šoli: koncept dela 2008, str. 35).
Individualna učna pomoč je bolj specifična in se nudi učencem, ki potrebujejo več treninga
(npr. več branja, več pisanja, več ponavljanja poštevanke). Pri individualni pomoči se najlažje
odkrije učenčeve primanjkljaje ter tudi njegova močna področja. Učenec dobi dodatno pomoč,
podporo, pozornost, nauči se ga uporabe učnih pripomočkov, rabe opor ter strategij poslušanja
in socialnih veščin (prav tam, str. 35).
Skupinska oblika učne pomoči je namenjena učencem, ki ne potrebujejo zelo intenzivne in
specifične pomoči. Primerna je zlasti za homogeno skupino, ki pa ne sme biti prevelika.
Omogoča izvajanje sodelovalnega učenja, kar je za večino učencev z učnimi težavami zelo
učinkovito (prav tam, str. 35.) Za nekatere učence z učnimi težavami je tudi bolj učinkovita.
Skupinska učna pomoč je posebej primerna za izvajanje treningov avtomatiziranja
posameznih veščin (branje, pisanje, poslušanje, računanje) in učenja strategij reševanja
problemov, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe vsakega učenca.
Ne glede na obliko pomoči je potrebna nenehna komunikacija med učitelji, izvajalci učne
pomoči ter starši. Učinki učne pomoči se morajo preverjati sproti in na ta način se lahko
oblika in način izvajanja učne pomoči sproti prilagajata. Učiteljevo sodelovanje s strokovnimi
delavci ima veliko vlogo na področju učenja, pri iskanju močnih in šibkih področij učencev,
pri oblikovanju individualnega načrta pomoči ter spremljanju napredka. Učitelj naj stalno
sodeluje s strokovnjaki, skupno načrtuje delo ter skupaj z njimi timsko poučuje. Vendar mora
biti učitelj pripravljen na sodelovanje, priznati mora, da sam ne zmore in da je pripravljen
odpreti vrata vsem, ki lahko pripomorejo k boljšemu poučevanju (Peklaj 2008, str. 76).
Sodelovanje učitelja s strokovnimi delavci je pomembno iz učiteljevega vidika in iz vidika
strokovnega delavca. Učitelj v nenehnem odnosu s strokovnim delavcem prejema strokovno
pomoč in nasvete, strokovni delavec pa spremlja učiteljevo delo, vpet je v delo šole, spremlja,
katere so tiste težave, s katerimi se učitelji soočajo, ter jim pomaga; bodisi sam, lahko pa tudi
z organiziranjem izobraževanj. Dodatno individualno in skupinsko pomoč lahko izvajajo
različni strokovni delavci, katere bomo našteli: pedagog, defektolog, logoped, socialni
pedagog, specialni in rehabilitacijski pedagog idr.
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3.5

MNENJE IN POMOČ ZUNANJE STROKOVNE USTANOVE

Če učenec ne napreduje kljub vsem oblikam pomoči na prvih treh stopnjah, šola zaprosi glede
na naravo težav ustrezno zunanjo specializirano strokovno ustanovo za dodatno strokovno
mnenje. »Če zunanja strokovna ustanova presodi, da šola še ni izkoristila vseh virov pomoči,
šoli pri tem svetuje in se po potrebi še sama (dodatno) vključi v neposredno pomoč učencu,
učiteljem in staršem. Projekt pomoči učencu z učnimi težavami se tako nadaljuje z okrepljeno
pomočjo zunanjih strokovnih delavcev« (Učne težave v osnovni šoli: Koncept dela 2008, str.
38).
Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami vodi Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
ki na predlog za uvedbo postopka zbere vse informacije o otroku (pogovor s starši, mnenje
strokovnega delavca, mnenje strokovne komisije …). Zavod Republike Slovenije za šolstvo
izda odločbo o usmeritvi v program vzgoje in izobraževanja na podlagi strokovnega mnenja,
ki ga pripravi komisija za usmerjanje prve stopnje in obvesti starše, če je usmeritev potrebna
ali ne. Če se otroka usmeri, je v odločbi po 30. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami določeno (2011):
o vzgojno-izobraževalna potreba otroka,
o program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja,
o ustanova, kjer se bo otrok vzgajal in izobraževal,
o datum vključitve v ustanovo,
o trajanje usmeritve – rok preverjanja ustreznosti usmeritve,
o obseg, oblika in izvajalci posamezne oblike dodatne strokovne pomoči,
o morebitni posebni pripomočki, prostor in oprema, ki morajo biti zagotovljeni za
vzgojo in izobraževanje,
o začasen ali stalen spremljevalec,
o morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative,
o pravice, za katere tako določa poseben zakon.
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3.6

PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN Z DODATNO

STROKOVNO POMOČJO
»Če je na podlagi sklepne evalvacijske ocene pomoči četrte stopnje strokovno mnenje šole
(šolskega strokovnega tima: učitelj, svetovalni delavec, specialni pedagog oziroma specialni
mobilni pedagog idr.), da učenec z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami potrebuje več
prilagoditev in pomoči, potem se staršem predlaga usmerjanje v izobraževalni program s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki za učenca pomeni nadaljevanje
izvirnega projekta pomoči v okrepljeni obliki: s še več prilagoditvami in s še več pomoči.«
(Učne težave v osnovni šoli: Koncept dela 2008, str. 39)
Ko Zavod Republike Slovenije za šolstvo izda odločbo o usmerjenosti v program s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v njej natančno določi število ur
dodatne strokovne pomoči in izvajalce pomoči ter pripomočke, v kolikor so potrebni (Zakon o
usmerjanju … 2011, 8.10. člen). Za otroka to pomeni še okrepljena pomoč v samem
projektu dela z njim, se več prilagoditev.
Dodatna strokovna pomoč poteka v dveh oblikah. Prva oblika je pomoč pri premagovanju
primanjkljajev, ovir oziroma motenj in jo v naših vzgojno-izobraževalnih ustanovah
najpogosteje izvajajo specialni pedagogi, defektologi ali socialni pedagogi. Drugo obliko
pomoči, učno pomoč, pa lahko izvajajo učitelji na svojem predmetnem področju, v kolikor je
to določeno v odločbi.
Šola mora s starši razviti partnerski odnos ter jih sproti seznanjati s potekom, zraven tudi
starši soustvarjajo in sodelujejo pri vrednotenju učinkovitosti pomoči. Ko pridejo do
ugotovitve, da je bilo s strani šole postorjeno vse, se lažje odločijo sami za usmerjanje v
ustreznejši program z več prilagoditvami ter več pomoči.
V okviru postopka usmerjanja je vzgojno-izobraževalna ustanova primorana pripraviti
poročilo o otroku v skladu s Pravilnikom o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami
(2003, 4. člen). V poročilu so zapisana vsa opažanja o otroku (močna in šibka področja,
posebnosti, socialna vključenost v skupino), dotedanji načrt dela z otrokom (delo strokovnega
delavca, svetovalne službe, drugih strokovnih delavcev), opis dosedanje pomoči, napredek
otroka glede na začetno stanje, opis sodelovanja s starši pri odpravljanju težav otroka, predlog
šole o potrebni pomoči otroka in podatke o poteku šolanja ter učnem uspehu.
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Zelo pomembno pri navedenem petstopenjskem modelu je, da je na vsaki stopnji pomoči
opravljena evalvacija učenčevega napredka in učinkovitosti učne pomoči strokovnega
delavca. Pomoč se lahko konča na kateri koli stopnji modela s sklepnim evalvacijskim
poročilom.
V 30. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) je zapisano, da mora
uradna oseba, ki vodi postopek, izdati odločbo v roku 30 delovnih dni od prejema mnenja iz
27. člena tega zakona. »Dolžnost staršev je, da otroka s posebnimi potrebami vključijo v
vrtec, šolo ali zavod v skladu z dokončno odločbo o usmeritvi, v roku 15 dni njene
dokončnosti, v kolikor v odločbi ni drugače navedeno. Vrtec, šola ali zavod, v katerega mora
biti otrok vključen, pa mora le-tega po zakonu vključiti.« (prav tam, 33. člen)
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4 SODELOVANJE ŠOLE IN STARŠEV UČENCEV Z UČNIMI
TEŽAVAMI
Če se želimo osredotočiti na otrokov celovit, kakovosten razvoj in na njegov napredek, se
morata šola in starši oziroma skrbniki povezati ter vzajemno sodelovati. Tudi sodobna
pedagoška znanost spodbuja partnerski odnos med šolo in starši, ki ga bomo podrobneje
opisali v sledečem podpoglavju.
Zgolj uveljavljene oblike dela s starši za učinkovito vključevanje otrok s posebnimi potrebami
in morebitno reševanje problematike v odnosih med učenci, strokovnimi delavci in starši vseh
otrok in otrok s posebnimi potrebami praviloma niso zadostne. Nepoznavanje problematike,
ki je povezana z vključitvijo otrok s posebnimi potrebami v šolo (oddelek), lahko sproža
različna odzivanja staršev ostalih otrok. Zato je, kot opozarjajo Navodila za prilagojeno
izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo … (2008, str. 7), pomembno
posebno pozornost posvetiti tudi načrtovanju sodelovanja s starši. Poteka naj na najmanj treh
ravneh:
o s starši vseh otrok na šoli
V okviru šole naj bo poskrbljeno za izobraževanje in seznanjanje vseh staršev o
otrocih s posebnimi potrebami ter o njihovih možnostih za vključevanje v šolo, ki ima
lahko prednosti za otroka s posebnimi potrebami in za vse otroke. Starši naj spoznajo
sprejete zakonske in programske prilagoditve, ki so namenjene otrokom s posebnimi
potrebami.
o s starši otrok v oddelku, v katerega je vključen otrok s posebnimi potrebami
Tudi starši otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v šolo, imajo različna
pričakovanja do otroka in šole, zato se bodo strokovni delavci srečevali z različno
odzivnostjo staršev, pogosto tudi neracionalno, in željo po sodelovanju. Pomembno je,
da si pri starših pridobijo zaupanje in jih razbremenijo strahu, ki ga predstavlja
vključitev njihovega otroka v program osnovne šole.
o s starši otroka s posebnimi potrebami
Ko dobi otrok odločbo o usmeritvi, je potrebno na šoli oblikovati strokovno skupino
za pripravo, izvedbo in evalvacijo individualiziranega programa. To skupino imenuje
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ravnatelj. Za samo skupino je izrednega pomena timsko delo, kjer morajo biti vsi člani
tima enakovredni partnerji ter seznanjeni z vsemi prilagoditvami, pripomočki in cilji,
katere mora otrok doseči, da lahko uspešno napreduje. V sami strokovni skupini pa
morajo biti nepogrešljiv partner tudi starši. Ti naj bi sodelovali že pri pripravi
individualiziranega programa, saj na osnovi njihovih spoznaj, opažanj in poznavanja
otroka lahko lažje sestavimo individualiziran program, kjer so upoštevana tudi
pričakovanja in opredeljene naloge staršev pri sami izvedbi individualiziranega
programa.
Med šolo in starši obstajajo bolj ali manj ustaljene oblike sodelovanja. Formalne oblike so
zakonsko predpisane. Vsaka šola pa se sama, ali pa posamezni razrednik, odloči za oblike
neformalnega sodelovanja s starši. Neformalne oblike sodelovanja so bolj učinkovite od
formalnih, ker izhajajo iz interesov staršev in učiteljev ter jih bolj povezujejo. Preko
neformalnih oblik se vzpostavlja medsebojno zaupanje, še zlasti zaupanje staršev v učitelje.
Neformalni odnosi so eden od boljših načinov za ustvarjanje zaupljivosti med učiteljem in
staršem (Resman 1992a, str. 229).
Med formalne oblike sodelovanja šole s starši štejemo (Intihar in Kepec 2002, str. 32 ):
o govorilne oz. pogovorne ure,
o pisna sporočila,
o

roditeljske sestanke.

4.1

SODELOVANJE UČITELJA IN STARŠEV

V Beli knjigi (2011, str. 116) je zapisano, da je »za doseganje optimalnega razvoja učencev
nujno sodelovanje strokovnih delavcev šole s starši učencev. S starši je treba doseči soglasje o
temeljnih ciljih vzgojno-izobraževalnega dela in dogovor, da si bodo za dosego teh ciljev
prizadevali vsi. Učitelji staršem sproti posredujejo povratno informacijo (na govorilnih urah,
roditeljskih sestankih) o učenčevem znanju, vedenju, odnosu do šole, spoštovanju pravil,
sodelovanju v oddelčni in šolski skupnosti ipd. Starši učiteljem posredujejo informacije, ki bi
lahko vplivale na učenčevo delovanje v šoli. Učitelji in šole pri prizadevanjih za uspešnost
učenčevega dela potrebujejo podporo staršev.«
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Starši, otrok in učitelj so v procesu izobraževanja popolnoma enakovredni partnerji, kar
pomeni, da drug brez drugega ne morejo zagotoviti otrokovega uspeha. Že takoj ob vstopu
otroka v šolo je potrebno vzpostaviti dober odnos s starši otrok s posebnimi potrebami.
Posebej pomembno je, da učitelj ustrezno sodeluje s starši otroka s posebnimi potrebami.
Pogosto staršem obravnava njihovega otroka zbuja nelagodje, strah in občutek ogroženosti,
zato je pomembno, da jim je učitelj v oporo in da starši vidijo njegovo resnično skrb za
otroka. Pomembno je, da si učitelji pri starših pridobijo zaupanje in jih razbremenijo strahu, ki
ga predstavlja vključitev njihovega otroka v program osnovne šole. Šele nato se bodo starši
lahko sprostili in z učiteljem vzpostavili resničen sodelovalen odnos, ki lahko poveča
verjetnost napredka in dobrega izida za učenca (Peklaj 2008, str. 7677).
Staršem otrok s posebnimi potrebami je potrebno nuditi vso podporo pri spoznavanju, da je
njihov otrok »drugačen«, prav tako pa pri premagovanju vseh težav, saj se ti ob tem znajdejo
nemočni, saj le s težavo sprejmejo dejstvo, da je njihov otrok »drugačen«. Ko v šoli učitelji
opazijo, da otrok odstopa od vrstnikov, je potrebno staršem povedati ne samo česa otrok ne
zmore, temveč tudi poudariti, katera so njegova močna področja. Starše je potrebno seznaniti
z možnostmi in potmi, ki jih ima njihov otrok pri premagovanju težav, da bo lahko uspešen
pri samem vzgojno-izobraževalnem procesu in kaj lahko sami kot starši tudi največ
doprinesejo k uspehu. Starši, ki se vključujejo v neposredno opazovanje pri samem delu v
razredu, prej uvidijo in spoznajo, da njihov otrok potrebuje pomoč. Če starši prisostvujejo
delu v razredu kot tudi pri sami individualni pomoči s strani ustreznega strokovnjaka, se tako
srečajo z neposredno uporabo posameznih pripomočkov in strategij za boljše razumevanje in
tako sami lažje pomagajo otroku tudi doma (Nojič 2006, str. 76).
Starši otroka s posebnimi potrebami imajo po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami

(2011,

28.

člen)

pravico

do

sodelovanja

pri

pripravi

in

izvajanju

individualiziranega programa za otroka. Ob tem je v osmem členu tega zakona zapisano tudi,
da se dodatna strokovna pomoč »izvaja v posebni skupini glede na vrsto in stopnjo
primanjkljajev, ovir oziroma motenj v oddelku ali izven oddelka, lahko pa tudi individualno v
oddelku ali izven oddelka. Pri izvajanju dodatne strokovne pomoči lahko sodelujejo tudi
starši, skrbniki ali rejniki« (prav tam, 8. člen).
Vključitev otroka v šolo bo učinkovitejša, če bo učitelj vzpostavil sodelovanje staršev pri
ugotavljanju otrokovih močnih področij in težav, načrtovanju, izvajanju in evalvaciji
individualiziranega programa. Učitelj naj jih seznani z njihovo vlogo pri sistematičnem
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spremljanju razvoja in učenja otroka. Starši lahko otroka spremljajo tudi v domačem okolju in
zabeležijo morebitno drugačno vedenje. Informacije o otrokovem funkcioniranju doma,
njegovih vedenjskih vzorcih, učnih navadah, spretnostih, interesih, motivaciji itd. bodo
učitelju in strokovnim delavcem v veliko pomoč pri prepoznavanju otrokovih močnih
področij. Sodelovanje med starši in šolo pomeni tudi skupno odgovornost za doseganje ciljev,
zato je pomembno razmejiti in določiti obseg dela vsakega vključenega v programu ter
obremenitve otroka v šoli in doma, vlogo, pristojnosti in odgovornost staršev ter strokovnih
delavcev pri izvajanju programa (Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z
dodatno strokovno pomočjo … 2008, str. 7).
Vloge, ki jih imajo učitelji pri sodelovanju s starši, so po Liontosu naslednje: (Liontos 1992, v
Jereb 2011, str. 115):
o informiranje staršev  učitelj posreduje staršem informacije o učencu,
o izobraževanje staršev  učitelj posreduje svoja strokovna znanja staršem in jim
poskuša predstaviti otrokove učne težave, načine pomoči in prilagoditve med poukom,
o svetovanje o otroku – učitelji dajejo staršem strokovne nasvete, kako pomagati učencu
doma ter kako izboljšati šolsko uspešnost,
o učiteljevo opolnomočenje staršev – da starši spoznajo, da se zmorejo soočiti z učnimi
težavami, učitelji jim predstavijo tudi zakone, akte in pravilnike, na katere se lahko
sklicujejo.
Vloga učitelja je torej, da staršem poda informacije o otrokovem delu v šoli ter o naravi
njegovih učnih težav. Nato učitelj staršem svetuje o ustrezni pomoči otroku pri domačem
delu. Pri tem pa je pomembno, da staršem da občutek, da se zmorejo soočiti s težavami in
nuditi pomoč učencu ter sodelovati z učitelji in drugimi strokovnjaki (Jereb 2011, str. 112).
Jereb 2011 (str. 113–114) navaja »štiri temeljne modele sodelovanja s starši otrok s posebnimi
potrebami«:
o LAIČNI MODEL: Temelji na neravnotežju med učitelji in strokovnimi delavci ter
starši (kot laiki), ki so odvisni od strokovnjakov. Strokovnjak s svojim znanjem
prepozna učenca z učnimi težavami ter predlaga ustrezno pomoč. Starši kot laiki le
prejemajo nasvete strokovnjakov.
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o MODEL STARŠEV KOT »ŠOLARJEV IN PACIENTOV«: V tem modelu so
strokovni delavci prepričani, da je tudi družina učenca z učnimi težavami »prizadeta«
in potrebuje »posebno šolanje«. Razvrednotenje staršev tako lahko poruši temelj za
skupno sodelovanje ter pri starših povzroči strah pred nepravilnim ravnanjem z
otrokom.
o MODEL STARŠEV KOT SOPEDAGOGOV: Vključuje starše pri obravnavanju
njihovega otroka. Starši dobijo nasvete od učiteljev ali strokovnih delavcev, ki jih
lahko upoštevajo pri delu s svojim otrokom. V tem modelu so starši le pogojno
samostojni, saj njihovo delo ocenjujejo strokovnjaki. Pričakovanja strokovnjakov
lahko starše obremenjujejo pri pomoči otroku in doseganju zastavljenih ciljev. Mnogi
starši se vlogi sopedagogov odpovedo, saj ne zmorejo konfliktnega odnosa med
starševsko in sopedagoško vlogo.
o PARTNERSKI MODEL: Je trenutno prevladujoči model. V tem modelu se starši in
strokovnjaki trudijo doseči optimalni razvoj in optimalne dosežke otroka v skladu z
njegovimi učnimi zmožnostmi. Starši in strokovnjaki so soodvisni pri doseganju
ciljev. Za partnersko sodelovanje je bistveno medsebojno spoštovanje, skupno iskanje
odločitev in optimalna pomoč za učenca z učnimi težavami. Prav ta način sodelovanja
bomo opisali v naslednjem poglavju.

4.2

PARTNERSTVO MED ŠOLO IN STARŠI

Sodelovanje s starši je pomemben del odgovornosti strokovnega delavca. Oblikovanje
pozitivnega odnosa s starši učencu z učnimi težavami pomaga k lažjemu premagovanju
njegovih težav. Starši običajno niso strokovnjaki na področju izobraževanja, zato je v odnosu
potrebno ravnati previdno, izražati skrb za njihovega otroka in odpravljati ogroženost, ki jo
starši pri obravnavi učenca z učnimi težavami doživljajo. Pomembna je uporaba razumljivega
jezika, osebno in profesionalno odzivanje strokovnega delavca, spoštovanje otroka in staršev.
Učitelj mora biti pozoren tudi na to, da je nekatere starše treba skrbno vabiti k sodelovanju,
jih spodbujati ali se celo skupaj učiti sodelovanja.
Z vključevanjem staršev v proces vzgoje in izobraževanja se spreminjajo in razširjajo tudi
naloge vseh strokovnjakov, ki delajo na tem področju. Njihovo strokovno delo s tem ni več
usmerjeno samo na delo z otrokom, temveč zajema tudi delo s starši, ki del obravnave in
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terapije izvajajo doma. Zato mora biti strokovnjak usposobljen tako za delo z otrokom kot za
delo z odraslim. Med njima se mora razviti partnerski odnos. Partnersko sodelovanje obstaja
takrat, ko se starši in strokovnjaki trudijo doseči optimalni otrokov razvoj v okviru njegovih
psihofizičnih zmožnosti. V takem odnosu obe strani prevzemata specifično odgovornost,
kakor tudi pogled na način obravnave, ki temelji na njihovi pripadnosti različnima sistemoma.
Pri tem je potrebno izhajati iz enakovrednega tako družinskega kot strokovno profesionalnega
sistema, ki se pokaže ravno zaradi obojestranske odvisnosti pri doseganju skupnih ciljev
(Nojič 2006, str. 74).
Starši ne prihajajo v šolo le po informacijo ali mnenje učitelja, ampak želijo biti slišani,
razumljeni ter vplivati. Odnos med šolo in starši postaja partnerski, enakopraven, ko so
zadovoljeni pravkar našteti pogoji. Starši želijo sodelovati tudi pri oblikovanju programa šole.
»Ko se otrok vključi v šolo in šolski sistem, ne postane šolski otrok. Družina se ne
odpoveduje odgovornosti za svojega otroka. Šola je le inštitucija, v katero se otrok vsak dan
skozi več let vključuje. Njegovo izhodišče je še vedno družina, dom. Osnovno skrb, pravico
in odgovornost za vzgojo otroka imajo še vedno starši, starši so le »uporabniki uslug«, ki jih
ponujajo družbene inštitucije.« (Resman 1992b, str. 135)
Sodobna pedagoška znanost in sodobna šolska politika spodbujata partnerski odnos med šolo
in domom. Šola (razrednik, učitelji, svetovalni delavci, ravnatelj) in dom (starši) sta
partnersko soodgovorna za otrokov in mladostnikov razvoj ter napredek. Partnersko
sodelovanje med šolo in domom pomeni enakopraven dialog, medsebojno podporo,
upoštevanje interesov, idej in pobud na eni in drugi strani. Tu ni načelnega podrejanja ene
strani drugim, nihče ni postavljen v »klientski« položaj. Partnerstvo med domom in šolo se
uresničuje, če šola s svojo kulturo spoštuje in spodbuja starše k sodelovanju, da postanejo
enakovredni soustvarjalci življenja in dela na šoli (Intihar in Kepec 2002, str. 22).
Ob tem mora biti mesto šole in staršev jasno definirano in razmejeno, šola ne sme posegati v
družino kot prostor zasebnosti, starši pa ne v strokovno avtonomijo šole in učiteljev.
Danes je splošno znano, da sodelovanje med domom in šolo vpliva na kvaliteto uspeha v šoli.
Sodelovanje je tem bolj pomembno, čim manjši so otroci. Na začetku šolanja skrb za učni
uspeh še ni toliko v ospredju, kot je v ospredju skrb za pomoč otroku, da bi zmogel integrirati
šolske in izvenšolske izkušnje. Uspešnejše bo sodelovanje, manj bo konfliktnih situacij zaradi
različnih vzgojnih stilov. Cilj sodelovanja med domom in šolo je pomoč otroku pri osvajanju
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prvih šolskih izkušenj in obvladovanju šolskega reda, pomoč učitelju, da se seznani s
socialnim in kulturnim ozadjem družin, in pomagati staršem, da bi razumeli šolo in učiteljevo
vlogo (Resman 1992b, str. 138).
Montgomery (1999, v Intihar in Kepec 2002, str. 113) odgovarja na vprašanje, zakaj starše
dejavno vključevati v življenje in delo šole:
o Otroci dosegajo večje akademske dosežke, če so starši vključeni v njihovo formalno
izobraževanje.
o Motivacija otrok za šolo narašča.
o Otroci postanejo bolj samozavestni, bolje obvladujejo svoje okolje.
o Samopodoba staršev je bolj pozitivna, če s šolo dobro sodelujejo.
o Otroci iz manjšin, socialno ogroženih družin in okolij imajo največ koristi.
o Dobro organizirani in obsežni programi sodelovanja s starši imajo trajne učinke.
Po idealnem modelu je partnerstvo na področju vzgojno-izobraževalnega »dela nenehni učeči
dialog o učenju med vsemi udeleženci. Gre za premik od dialoga o rezultatih na dialog o
procesu in brezpogojnih pogojih učenja« (Novak 1998, str. 11).
Maleš (1994, str. 23) opredeljuje partnerstvo kot tisti odnos med učitelji in starši, v katerem:
o si enakopravno delijo informacije, cilje in obveznosti, vezane na vzgojnoizobraževano delo,
o imajo starši in učitelji aktivno vlogo pri spodbujanju otrokovega razvoja,
o so starši in učitelji odgovorni za otrokov učno-vzgojni uspeh,
o imajo starši in učitelji določene pravice in tudi dolžnosti,
o skupne dejavnosti učiteljev in staršev, ki temeljijo predvsem na dobrobiti otroka in
njegovega razvoja, prispevajo k boljšemu učno vzgojnemu uspehu učencev.
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4.3

SODELOVANJE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE S STARŠI

Pri sodelovanju šole s starši pa Čačinovič Vogrinčič (1999) poudarja pomen vloge šolske
svetovalne službe. Svetovalna služba bi morala skrbeti za to, da nagovarja starše k
sodelovanju tako, da nihče od staršev ne bo izključen. Avtorica meni, da lahko prav
svetovalna služba prispeva pomemben delež k vključenosti staršev v sodelovanje s šolo (prav
tam, str. 176).
Podobno tudi nekateri drugi avtorji (prim. Christenson 1995 v Kalin idr. 2009, str. 9596)
menijo, da naj svetovalni delavec prevzame vodilno in koordinacijsko vlogo pri sodelovanju
med šolo in domom ter pri iskanju novih možnosti za sodelovanje. S posvetovanjem in
koordinacijo naj bi bila svetovalna služba prostor zbliževanja med starši in šolo (učitelji in
drugimi strokovnimi delavci), prostor povezovanja ter pomoči in podpore, v katerem se
združijo izkušnje vseh udeleženih.
Delo svetovalnega delavca s starši naj bi bilo individualno in skupinsko, zajemalo naj bi
naslednje oblike sodelovanja: govorilne ure, svetovanje staršem, posvetovanje s starši,
različna predavanja, delavnice (prav tam, str. 101). Poleg tega pa Davis (2005, str. 243) meni,
da je dober način za uspešno sodelovanje svetovalnega delavca s starši ta, da so starši
vključeni v oblikovanje letnega delovnega načrta in v evalvacijo dela svetovalne službe. Če so
starši vključeni v načrtovanje dejavnosti, bodo imeli tudi večjo zavzetost za sodelovanje pri
izvajanju teh dejavnosti. Evalvacija pa naj bi vključevala vse udeležence v sodelovanju s
svetovalnim delavcem, tudi starše. Povratna informacija staršev pomaga svetovalnemu
delavcu pri oceni lastnega dela, lahko ga na podlagi tega spreminja in izboljšuje (Kalin idr.
2009, str. 102).
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III

EMPIRIČNI DEL
5 RAZISKOVALNI PROBLEM

5.1

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

V diplomski nalogi nas zanima, kako učna individualizacija, ki jo izvaja učitelj, pripomore
učenki v napredovanju pri pridobivanju znanja na različnih področjih. Raziskati želimo
konkreten primer učenke v prvem razredu osnovne šole. Zanima nas, kako učna
individualizacija, ki jo izvaja učiteljica, pripomore k učni uspešnosti učenke v šoli, kakšno
pomoč učiteljica ter sošolci nudijo učenki pri premagovanju učnih težav na različnih
področjih.
Najbolj odgovorno in prvo nalogo za nudenje pomoči otroku z učnimi težavami ima strokovni
delavec (učitelj), ki vodi oddelek, v katerem je otrok. Zaveda se, da so otroci med seboj
različni in različno učno sposobni, zato uvaja različne načine podajanja snovi. Učitelj v
oddelku je običajno tudi prvi, ki zazna, da ima otrok težave, zato mora delo v oddelku še
posebej individualizirati. V šoli je potrebno prilagoditi učne zahteve, naloge, načine
pridobivanja, utrjevanja in preverjanja znanja, učne pripomočke, časovne omejitve in
podobno. Če je potrebno, se učitelj posvetuje s šolsko svetovalno službo. Opažanja prenese na
druge strokovne delavce, ki so v stiku z otrokom. Pomembno je, da strokovni delavci, ki
delajo s takim otrokom, svoje delo načrtujejo, dokumentirajo in na koncu še evalvirajo. Starše
mora vzgojno-izobraževalna ustanova v projekt pomoči učencu z učnimi težavami vključiti že
od samega začetka ter naprej na vseh stopnjah pomoči.
V diplomski nalogi si bomo podrobneje pogledali učiteljičino poznavanje učnih težav ter na
kakšen način prilagaja svoje delo v oddelku pri pouku. Posvetili smo se različnim
prilagoditvam: prostorskim, časovnim, uporabi didaktičnih pripomočkov itd. Preverjali smo, v
kolikšni meri so upoštevane naštete prilagoditve pri poučevanju in nudenju učne pomoči
učenki z učnimi težavami. V teoretičnem delu smo se osredotočili na dve pomembni gradivi,
ki sta lahko v veliko pomoč učitelju pri prilagajanju pouka učencem z učnimi težavami:
Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo:
Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (2008) in Učne težave v osnovni šoli:
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koncept dela (2008). Tako bomo opirajoč se na ti dve gradivi preverjali, kako je učiteljica
uspešno vpeljala prilagoditve in učno pomoč učenki z učnimi težavami.

5.2

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Na osnovi namena, ki je preveriti, kako v praksi učiteljica pri pouku upošteva različne
prilagoditve in nudi učno pomoč učenki z učnimi težavami, smo opredelili raziskovalna
vprašanja. Raziskovalna vprašanja smo razdelili v posamezne sklope. Prvi sklop se nanaša na
analizo intervjuja učiteljice, kako dobro pozna učne težave, kako dela in pomaga učenki z
učnimi težavami pri pouku, kako sodeluje s starši in strokovnimi delavci. Drugi sklop je
analiza opazovanih učnih ur, tretji sklop pa je namenjen primerjavi učnega napredka iz
zaključnega poročila o učenki, ki je končala prvi razred.
1. SKLOP: UČITELJIČINO POZNAVANJE UČNIH TEŽAV IN PRIPRAVA NA UČNO
URO
RV1: Kakšno je učiteljičino poznavanje učnih težav?
RV2: Kako se učiteljica pripravlja na učno uro?
RV3: V čem vidi učiteljica ovire in prednosti pri delu z učenko z učnimi težavami?
2. SKLOP: POMOČ IN DELO UČITELJICE PRI POUKU
RV4: Katere so po mnenju učiteljice njene vloge pri delu z učenko z učnimi težavami?
RV5: Kako učiteljica dela pri pouku z učenko z učnimi težavami ter katere prilagoditve ji
nudi?
RV6: Kako učiteljica prilagaja pri pouku prostor učenki z učnimi težavami?
RV7: Katera posebej prilagojena didaktična sredstva oz. izobraževalno tehnologijo učiteljica
uporablja pri poučevanju učenke z učnimi težavami?
RV8: Kako učiteljica pri pouku najpogosteje prilagaja ocenjevanje znanja učenke z učnimi
težavami?
RV9: Kako pogosto učiteljica prilagaja pouk in nudi pomoč?
RV10: Kako učiteljica upošteva učenkina močna področja pri pouku?
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3. SKLOP: SODELOVANJE UČITELJA IN SVETOVALNIH DELAVCEV
RV11: Na kakšen učiteljica sodeluje s svetovalno delavko in kaj zajema njuno sodelovanje?
RV12: Kako učiteljica in svetovalna delavka delata z učenko izven pouka?
4. SKLOP: SODELOVANJE ŠOLE IN STARŠEV (SKRBNICE)
RV13: Iz katerih razlogov in na kakšen način sodeluje učiteljica s skrbnico?
RV14: Ali skrbnica sodeluje pri delu v razredu ali pri individualni pomoči? Kako pogosto
skrbnica sodeluje z učiteljico?
RV15: Ali je skrbnica zadovoljna z delom učiteljice, ali dobi na šoli dovolj informacij o delu z
otrokom, prilagoditvah, pripomočkih?
RV16: Ali skrbnica doživlja sodelovanje kot partnersko ali se počuti v podrejeni vlogi?
5. SKLOP: USPOSOBLJENOST UČITELJA ZA DELO Z UČENCI Z UČNIMI
TEŽAVAMI
RV17: Kako se učiteljica izobražuje na področju dela z učenci z učnimi težavami?
6. SKLOP: SPREJETOST UČENKE V RAZREDU IN MEDVRSTNIŠKA POMOČ
RV18: Ali učiteljica meni, da je učenka sprejeta v razred?
RV19: Ali učiteljica meni, da sošolci pomagajo učenki med poukom? Na kakšen način?
7. SKLOP: ANALIZA OPAZOVANIH UČNIH UR
RV20: Katere prilagoditve učiteljica upošteva tekom šolske ure ter katere didaktične
pripomočke uporablja pri pouku slovenščine?
RV21: Katere prilagoditve učiteljica upošteva tekom šolske ure ter katere didaktične
pripomočke uporablja pri pouku matematike?
8. SKLOP: PRIMERJAVA NAPREDKA UČENKE Z UČNIMI TEŽAVAMI NA
RAZLIČNIH PODROČJIH
RV22: Koliko je učenka napredovala, ko je ponavljala prvi razred:
o na intelektualnem področju?
o na govornem področju?
o na področju fine motorike?
o na področju socialne vključenosti?
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6 METODOLOGIJA
6.1

OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA

Empirični del je zasnovan na kvalitativnem empiričnem pedagoškem raziskovanju. S
kvalitativnim raziskovanjem preučujemo kvaliteto situacij, dejavnosti, procesov, produktov,
odnosov med ljudmi in kvaliteto sredstev (Sagadin 1992, str. 343). Mesec (1998, str. 20) z
izrazom kvalitativna raziskava označuje raziskavo, pri kateri osnovno izkustveno gradivo
sestavljajo besedni opisi ali pripovedi in v kateri je gradivo tudi obdelano in analizirano na
beseden način, brez uporabe merskih postopkov. V raziskavi bomo torej uporabili
deskriptivno metodo, s katero spoznavamo pedagoško polje na nivoju vprašanja, kakšno (in v
zvezi s tem tudi kolikšno) je nekaj – ugotavljamo torej stanje pedagoškega polja, kakršno je,
ne da bi si ga vzročno pojasnjevali (Sagadin 1993, str. 12). Želeli smo se poglobiti v en pojav,
o katerem na začetku nismo vedeli veliko. Imeli smo nek okvir, kar smo želeli raziskovati. Iz
tega se je tudi začelo naše delo zbiranja podatkov, se pravi, da so postopki zbiranja podatkov
kvalitativni in nestrukturirani. Sagadin (2004, str. 95) pravi, da se po taki poti »dokopljemo do
ugotovitev, ki nam pomagajo nadaljnje delo že natančneje načrtovati«. Na koncu smo vse
podatke uredili, opisali ter razložili.
V okviru empiričnega raziskovanja smo se odločili za študijo primera. Študija primera je
celovit opis posameznega primera in njegova analiza, tj. opis značilnosti primera in dogajanja
ter opis procesa odkrivanja teh značilnosti, to je proces raziskovanja samega (Mesec 1998, str.
45). Za ta namen moramo zbrati o primeru potrebne podatke o primeru, jih organizirati in
analizirati ter napisati poročilo, v katerem pokažemo izsledke in z njimi primer predstavimo
(Sagadin 1991, str. 35).
Z vidika namena ter metodologije pa se študije primerov razlikujejo med seboj. V našem
primeru smo izvedli intrinzično študijo primera, za katero je značilno, da se zanimamo za
posamezen primer, ki je torej že vnaprej določen (v naši raziskavi je to namreč učenka Ana, ki
ima učne težave). Po Sagadinu (2004, str. 95) lahko povzamemo, da se v naši raziskavi naši
intrinzični interes prepleta z instrumentalističnim. To pomeni, da nas ne zanima samo
učiteljičino delo z učenko z učnimi težavami, temveč nas zanima tudi, kako se ta didaktična
teorija (v našem primeru, kako se delo učiteljice ujema z priporočili iz gradiva Navodila za
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prilagojeno izvajanje … 2008) potrjuje v učiteljičinem delu, kakšne izkušnje ima učiteljica,
kaj bi bilo uporabno za delo naprej itd.

6.2

OPIS RAZISKOVALNEGA PRIMERA IN PROUČEVANE

POPULACIJE
Za preučevani izbor raziskovalnega primera smo si izbrali učenko, ki smo jo poimenovali Ana
iz prvega razreda. Ana predstavlja učenko s splošnimi učnimi težavami, ki je v šolskem letu
2013/2014 obiskovala prvi razred devetletne osnovne šole. Učenko smo izbrali na podlagi
dejstva, da se je temu razredu pridružila septembra 2013 in da je leto prej že obiskovala prvi
razred, ampak ni dosegala minimalnih standardov, zato je ponavljala. V razredu je poleg nje
vključenih še 23 učenk in učencev.
Na šolo smo prišli novembra 2013. Šola nas je sprejela in nam omogočila, da pridobimo
podatke, ki smo jih potrebovali. Najprej smo uredili vso dokumentacijo, kar pomeni, da smo
pridobili soglasje za opazovanje s strani ravnateljice, razredničarke ter skrbnice. Za izvedbo
raziskave smo s pisno prošnjo najprej pridobili dovoljenje ravnateljice in skrbnice učenke
Ane. Za sodelovanje smo prosili tudi učenkino razredničarko ter svetovalno delavko. To
soglasje je vsebovalo dovoljenje za opazovanje učenke med vsakodnevnimi opravili v
razredu, hospitacije pri individualni strokovni pomoči ter vpogled v njeno osebno mapo. Ko
so vsi podali soglasje o raziskavi, smo lahko začeli zbirati podatke.
Na šoli smo preživeli in zbirali podatke 7 mesecev, bili smo udeleženi v razredu dvakrat do
trikrat tedensko. V raziskavo smo vključili učenko s splošnimi učnimi težavami, njen celoten
razred ter njeno razredničarko in svetovalno delavko na šoli.
6.2.1 Opis učenke in dosedanjega šolanja
Učenka prihaja iz romske družine. Pri starosti enega leta je bila odvzeta iz matične družine. V
skrb so jo dali starejši gospe skupaj z njeno starejšo sestrico. Skrbnica za deklico zelo lepo
skrbi in iz zapisov izvemo, da se redno vključuje v delo vrtca in kasneje v delo šole ter da
neprekinjeno sodeluje z vzgojiteljicami ter učiteljicami.
Učenka je v šolskem letu 2013/2014 (ko smo jo opazovali za namen tega dela) ponavljala prvi
razred. V osebni mapi so zapisi, v katerih je navedeno, da so učenko pričele spremljati že
69

vzgojiteljice od 3. leta starosti. Vsako leto so vzgojiteljice zapisale, da deklica potrebuje
individualen pristop ter neprestano vodenje. Prvi zapis iz leta 2009 (starost deklice 3 leta)
pravi, da je deklica čustveno navezana na skrbnico, a se po nekem času ob prihodu v vrtec
navadi ločitve. Večinoma se je igrala sama, zelo malo se je pogovarjala, ko se je vključila v
skupino, je želela zasesti vodilni položaj (do otrok se je vedla pokroviteljsko). Pri skupnih
dejavnostih ni sodelovala aktivno (vzgojiteljica je menila, da je razlog prezahtevnost
dejavnosti), pri gibalnih nalogah je bila nespretna, ni ločila barv, ni razumela količinskih
pojmov. Pozornost je bila kratkotrajna. Vzgojiteljica je zapisala, da je deklica potrebovala
stalno individualno pomoč (npr. kako držati škarje v roki) in spodbujanje.
Naslednje leto, ko je bila deklica stara štiri leta, je vzgojiteljica zapisala, da še vedno ne
sodeluje pri aktivnostih ter da se boji, da je zahtevnost prevelika, saj ni dojemala nalog. Ko se
ji je individualno posvetila, je deklica pokazala razumevanje, zato ji je naloge nekoliko
prirejala, da je bila deklica uspešna in gradila pozitivno samopodobo. Potrebovala je
individualen pristop in veliko razlage, pojasnil in praktičnega prikaza. Pri tej starosti na
področju risbe še ni bila na stopnji glavonožca, razvoj na intelektualnem področju je bil precej
počasnejši v primerjavi z drugimi otroki iste starosti.
Leto kasneje je deklica še vedno težje povezovala že znano z novim, pozornost je bila
kratkotrajna, popolno nezanimanje za intelektualne dejavnosti in počasnejše dojemanje stvari.
Še vedno je potrebovala veliko individualnega pristopa, počasnejša je bila od vrstnikov. Njeno
močno področje je bil ples in petje ter nastopanje pred skupino (obiskovala je plesno
pripravnico plesne šole). Zelo je napredovala na govornem področju, potrudila se je in
govorila v povedih, povečalo se je njeno zanimanje za projekte, aktivno je sodelovala in si
zapomnila stvari, ki so jo zanimale. Zapomnila si je preproste vsebine, potrebovala je manj
razlage in pojasnil.
Zadnje leto v vrtcu je bila še vedno globoko v fazi igranja. Še vedno je težje obnavljala
zgodbe, ni si zapomnila besedil pesmi, nekatere besede je narobe izgovarjala, besedni zaklad
je bil šibek. Poimenovala je osnovne barve, štela brez napak do 10, osnovnih likov pa ni
poimenovala, imela je tudi slabše prostorske in časovne predstave.
Naslednje leto je deklica vstopila v prvi razred osnovne šole. V končnem poročilu je učiteljica
zapisala, da ima učenka težave na več področjih: številske predstave (znala šteti do 5, vendar
ne prepozna znakov za številke), praktične sposobnosti (težave pri orientaciji v prostoru in na
papirju), gibalne spretnosti in fina motorika (še vedno riše glavonožce), govor (slab besedni
70

zaklad, velikokrat ne prepozna besed), navodilom večkrat ne sledi, če sledi, pa jih ne razume.
Učenka potrebuje pomoč na vseh področjih učenja, usmerjati jo je bilo treba pri vseh tipih
nalog. To leto so učenko vključili v individualno strokovno pomoč proti koncu šolskega leta,
kar pomeni, da se je v pomoč učenki priključila še šolska svetovalna služba. Le-to je
obiskovala enkrat tedensko, kjer je s pomočjo širila besedišče, pridobivala številske predstave
in grafomotoriko. Vendar kljub pomoči učenka ni dosegla minimalnih standardov.
Po poročilu, ki ga je napisala razredničarka, je bila skrbnica povabljena na razgovor s strani
svetovalne delavke glede učnih težav. Na razgovoru je svetovalna delavka skrbnici
obrazložila učne težave, katere ima učenka v šoli. Nato je pedagoginja (šolska svetovalna
služba) povedala, da bodo učenko dali v individualno obravnavo k njej in defektologinji.
Poročilo osebne obravnave pri pedagoginji je pokazalo, da ima učenka težave pri
razumevanju navodil, pri poznavanju črk in ima slabše razvite sposobnosti fonološkega
zavedanja. Defektologinja je v poročilu zapisala, da je učenkino logično razmišljanje slabše
(neuspešna je bila pri sestavljanju kock v stolp, neuspešno nadaljevanje zaporedja), da je
fonološko zavedanje slabše, da ni samostojna pri opravljanju nalog ter da težje razume
navodila. Tudi psihologinja je opravila teste z učenko, pri katerih je ugotovila, da je rezultat
daleč od povprečja. Vse te rezultate so strokovni delavci predstavili skrbnici na sestanku.
Predlagali so ji še psihološko testiranje z učenko.
Učenka je bila v Specialistični psihološki ambulanti za otroke in mladostnike na testiranju za
oceno intelektualnih in drugih sposobnosti, pozornosti, učenja, koncentracije, spomina itd. Ta
tako imenovani psihološki izvid je pokazal, da ima učenka splošne intelektualne sposobnosti
na izredno nizkem nivoju, nižjo čustveno-socialno zrelost in težnjo po igri. Na neverbalnem
preizkusu barvne matrice, kjer je potrebno prepoznati odnose med skupino nepopolnih
informacij in izvleči smisel, doseže nivo spodnjega povprečja, vendar potrebuje ves čas
vodenje čez naloge. Za kratek čas (nekaj minut) je zmožna učinkovito usmerjati pozornost.
Sicer potrebuje stalno vodenje in usmerjanje pri aktivnostih ter dodatne vzpodbude. Svetovali
so, da učenka ponavlja 1. razred in se glede na ponovno nedoseganje minimalnih standardov
prestavi v lažji program.
Nato se je vključil še Center za socialno delo. Ti so opravili razgovor s skrbnico, ji predlagali
usmerjanje v prilagojeni program, kot so povedali na šoli. Le-ti so šoli pisali, da skrbnica želi,
da učenka nadaljuje v višji razred z učno pomočjo. Center je predlagal, da se skrbnica zopet
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sestane s šolo, da ponovno ponovijo svoje argumente. Skupaj so imeli razgovor in končna
sprejeta odločitev je bila, da bo učenka ponavljala razred.

6.3

INSTRUMENTI ZA ZBIRANJE PODATKOV

Podatke raziskovalnega primera smo pridobili iz analize dokumentarnih virov, z metodo
opazovanja in metodo spraševanja.
Naše opazovanje je bilo nestrukturirano, saj nismo imeli vnaprej pripravljenega instrumenta
opazovanja. Vedeli pa smo, kaj želimo opazovati. Opazovali smo oddelek prvega razreda, kjer
sta bili prisotni razredna učiteljica in pomočnica vzgojiteljica. Zanimalo nas je, na kakšen
način dela učiteljica v razredu, katera učna sredstva uporablja, kako motivira učenko za delo
in kakšne učne težave ima učenka.
Kot metodo opazovanja smo izbrali prikrito opazovanje s popolno udeležbo. Raziskovalec se
vključi v skupino, v razred, kjer namerava opazovati in prevzame običajno vlogo ( mi smo
prevzeli vlogo pomočnice učiteljice in vzgojiteljice), vendar opazovanim ne izda svojega
opazovalnega namena (Mesec, 1998, str. 79). To je veljalo za vse učence v razredu, saj niso
bili informirani o naši nalogi, da smo učenko Ano prikrito opazovali.
Del raziskave, ki je temeljil na opazovanju pouka, smo izvedli odkrito in z udeležbo; odkrito
zato, saj sta učiteljici poznali naš namen opazovanja. Opazovanje je potekalo nestrukturirano.
Vnaprej smo imeli določene smernice opazovanja:
o katere prilagoditve poučevanja učiteljica uporablja pri pouku
Kot metodo spraševanja smo uporabili polstrukturirani intervju. Ne uporabljamo do
potankosti pripravljenega vprašalnika, ampak zgolj oporna vprašanja, torej seznam okvirnih
tem. Spraševanec naj bi prosto pripovedoval, spraševalec ga ne moti z vprašanji (prav tam, str.
80).
Odgovorov intervjuvanke ni mogoče posploševati na osnovno množico, saj je cilj
kvalitativnega vzorčenja le čim celoviteje spoznati proučevano osebo, institucijo, pojav ali
skupino (Vogrinc 2008).
Intervju smo izvedli z razredničarko učenke Ane. Odgovore smo si prosto zapisovali. V
intervjuju za potrebe naše diplomske naloge smo si zastavili 19 odprtih vprašanj (Priloga A –
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protokol polstrukturiranega intervjuja z učiteljico), s katerimi smo poskušali pridobiti
podatke, s pomočjo katerih smo odgovorili na raziskovalna vprašanja.
Pri dokumentarnem gradivu smo uporabili organizacijske uradne dokumente (letna poročila,
zapisniki) (prav tam, str. 85).
Dokumentarno gradivo smo pridobili iz osebnih uradnih in neuradnih dokumentov. Osebne
uradne dokumente nam je posredovala šolska svetovalna delavka na šoli, kar pomeni, da nam
je omogočila vpogled v osebno mapo učenke (s prej podpisanim soglasjem s skrbnico in
ravnateljico šole). Z vpogledom v osebno mapo učenke smo pridobili podatke o dosedanjih
težavah, ki so pestile deklico še v vrtcu.

6.4

OBDELAVA PODATKOV

Izhodišče naše analize so zapisi iz osebne mape učenke Ane. Dokumenti so bili v osebni mapi
v grobem kronološko urejeni. V kolikor so bili zaradi poznejših posegov v mapo delno
neurejeni, smo jih uredili v kronološko zaporedje. Tako urejen dokument je bil osnova za
nadaljnji postopek analize. Ta del smo kvalitativno vsebinsko analizirali. Postopek lahko
razdelimo na šest korakov (Vogrinc 2008, str. 6162):
1. urejanje gradiva: uredimo gradivo in začnemo razgradnjo le-tega na sestavne dele,
2. določitev enot kodiranja: določimo del besedila, za katerega presodimo, da vsebuje za
raziskavo pomembne informacije, kodirnim enotam pripišemo kode, ki so smiselno
sklenjen del besedila,
3. kodiranje: je proces izločevanja pomena oziroma bistva iz posamezne enote kodiranja
in poimenovanje tega bistva s kodo, te tudi največ povedo o predmetu proučevanja,
4. izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij: sorodne kode
združimo v kategorije,
5. definiranje kategorij: abstrahiramo skupno značilnost več različnih opisov in
opredelimo povezave med posameznimi kodami; kategorije so »vogelni kamni«
nastajajoče teorije,
6. oblikovanje končne teoretične formulacije: primerjamo podatke med seboj, pokažemo,
kakšni so odnosi med kategorijo in kodami in pokažemo, kako se kategorija povezuje
z drugimi.
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Pri procesu kodiranja smo uporabili induktivni pristop, kar pomeni, da smo kode določali med
analizo besedila (ne pa pred analizo). Za induktivni pristop velja, da raziskovalec oblikuje
abstraktne pojme iz empiričnih podatkov (Vogrinc 2008, str. 63). Induktivni pristop Mesec
(1998, str. 106) poimenuje odprto kodiranje. Opredeli ga kot postopek oblikovanja pojmov
oziroma kod iz empiričnih opisov, to je iz enot besedila, dobljenih v postopku razčlenitve
besedila. Je postopek kategoriziranja in razvrščanja podatkov, v katerem posameznim delom
besedila pripisujemo kode. Besedila, ki smo jim pripisali isto kodo, zberemo, jih ločimo od
besedil, ki sodijo pod drugo kodo in tako organiziramo podatke. Rezultat odprtega kodiranja
je seznam velikega števila neurejenih in nepovezanih kod.
Podatke, pridobljene z nestrukturiranim opazovanjem z lastno udeležbo, smo obdelali in
analizirali na beseden način brez uporabe merskih postopkov in brez operacij nad števili.
Podatke, ki smo jih pridobili z opazovanjem, smo uredili, določili kodirne enote ter kodirali
po odprtem načinu.
Pri izvedbi polstrukturiranega intervjuja smo si odgovore učiteljice prosto zapisovali v
zvezek. Nato smo besedilo razčlenili na sestavne dele, da smo lahko določili enote kodiranja.
Kot zapiše Mesec (1998, str. 104), so slednje lahko »stavek, fraza, odstavek, poglavje,
dogodek, zaključna anekdota, misel itd.«. Sledi odprto kodiranje, kjer smo posameznim
delom besedila pripisali določene pojme. V zadnjem koraku smo poskušali odgovoriti na naša
raziskovalna vprašanja preko »zgodbe«, ki pojmovno opisuje raziskovani pojav in ga
pojasnjuje (Mesec 1998).
Moramo še poudariti, da v naši raziskavi ne gre za oblikovanje »velike teorije«, ampak za bolj
ozke pojmovne opredelitve, ki jih je mogoče le omejeno posploševati, vsekakor pa širijo naše
razumevanje in usmerjajo nadaljnje praktično ravnanje.
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7 INTERPRETACIJA REZULTATOV
7.1

UČITELJIČINO POZNAVANJE UČNIH TEŽAV IN PRIPRAVA NA

UČNO URO
V tem poglavju bomo podrobneje pogledali, ali je učiteljica informirana o učnih težavah
učencev, ki jih poučuje. Učiteljico, ki poučuje učenko z učnimi težavami, smo povprašali,
kako se pripravlja na učno uro ter katere prednosti in ovire zaznava pri delu.
Najprej nas je v raziskavi zanimalo, kakšen je pogled učiteljice na učne težave učenke, zato
smo si zastavili vprašanje (RV1) kakšno je učiteljičino poznavanje učnih težav in kako se
pripravlja na učno uro. (RV2)
Učiteljica pravi, da mora biti informirana o vrsti težav otrok, s katerimi dela. Pri tem je
pomembno, da pozna značilnosti učencev z učnimi težavami in na podlagi tega sprejme
ustrezne aktivnosti za te učence. Vendar je zaradi raznolike narave te skupine motenj
potrebno intenzivno ter poglobljeno poznavanje in spremljanje posameznega učenca posebej.
V opazovanem primeru učiteljica izpostavi, da se na uro ne pripravlja posebej, je pa na
učenko z učnimi težavami tekom učne ure bolj pozorna, v smislu, če učenka potrebuje
dodatno razlago.
Nato smo jo povprašali, v čem vidi učiteljica ovire in prednosti pri delu z učenko z učnimi
težavami. (RV3)
Učenci z nekimi motnjami pogosto nehote ovirajo učiteljevo delo, posebno pri pouku.
»Problematični učenci« lahko dan za dnem načenjajo učiteljevo samozavest in preizkušajo
njegovo potrpljenje. Zato učitelji pogosto vidijo več slabosti kot prednosti pri delu z njimi.
Pomembno je prepričanje učiteljev, da je učenčev učni neuspeh in posebno vedenje povezano
z otrokovimi razvojnimi značilnostmi in njegovo motnjo.
Učiteljici se zdi smiselno povečati sodelovanje in delovanje učiteljev, da bi bili med seboj bolj
usklajeni. Neusklajenost se, kot pravi, kaže v izvajanju prilagoditev za učenko, saj je snov, ki
jo podaja, za učenko prezahtevna.
Kot eno izmed rešitev vidimo v tem, da je v prvi razred vključena še dodatna vzgojiteljica, ki
je med drugimi nalogami zraven, da usmerja pozornost učenke in ji pomaga.
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Učiteljica navaja, da učenka kaže večje zanimanje in interes ob sami razlagi. Izpostavi pa tudi
njeno sodelovanje. S tem argumentom se strinjamo, saj hoče učenka doseči nekaj, kar jo
zanima, spoznati nekaj novega in predvsem, kar je ključno, to tudi razumeti.
Mi vidimo prednost v tem, da je učenki na šoli ponujeno nekaj (pomoč, podpora,
razumevanje, prilagoditve itd.), brez česar bi težko funkcionirala in napredovala. Skratka, da
dobi neke dodatne spodbude ter da ima okoli sebe ljudi, ki koordinirajo stvari, katerih sama ne
bi zmogla. Prednost vidimo predvsem v drugačni obravnavi, kar učenki omogoča
napredovanje in razvoj pozitivne samopodobe. Kot pogoj učiteljica navaja, da je potrebno
povezovanje raznih učiteljev, pristopov in sprotno spremljanje učenke.
***
Za kvalitetno učiteljevo delo v razredu je torej potrebna seznanitev z učnimi težavami in
seveda identifikacija učencev, ki imajo učne težave. Če je učitelj informiran, si lahko
prilagodi delo med poukom in zavestno upošteva prilagoditve tekom učne ure. Zaradi večjega
števila učencev v oddelku je prilagajanje pouka učencem z učnimi težavami lahko oteženo.
Učitelju lahko pomagajo še drugi učitelji in strokovni delavci. Predvsem na razredni stopnji je
pomembno sodelovanje učiteljev več oddelkov pri medsebojnem usklajevanju dela pri pouku.
Pri konkretnem primeru je zraven učiteljice prisotna še pomočnica vzgojiteljica in ravno to je
prednost za možnost upoštevanja prilagoditev različnim učencem z učnimi težavami.

7.2

POMOČ IN DELO UČITELJICE PRI POUKU IN IZVEN POUKA

Učiteljico smo spraševali, kakšno je njeno mnenje, katere so njene vloge pri učni pomoči
učenki z učnimi težavami, ter po časovnih prilagoditvah pri pouku, po prilagoditvah glede
ocenjevanja, po prilagoditvah pri oblikah dela ter po metodično-didaktičnih prilagoditvah.
Najprej smo vprašali, katere so učiteljičine vloge pri delu z učenko z učnimi težavami. (RV4)
Učiteljica je mnenja, da mora biti učenki opora. Predvsem si svojo nalogo zamišlja kot pomoč
in usmerjanje k napredovanju ter uspehu učenke. Prav tako se ji zdi pomembna vloga pri
vzpostavljanju dobrega sodelovanja s skrbnico.
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Nato nas je zanimalo, kako dela učiteljica pri pouku z učenko ter katere prilagoditve ji
nudi. (RV5)
V našem primeru učiteljica trdi, da učenki z učnimi težavami pogosto nudi individualno
pomoč. To pomeni, da večkrat pristopi do nje ter ji ponovno razloži, če česa ni razumela, ji
pomaga pri branju ali zapisovanju.
Na splošno pa učiteljica učenki Ani prilagaja naloge, daje ji krajša besedila, krajše naloge,
delo poskuša diferencirati. Nalogo ji poskuša slikovno prikazati, saj tako zadrži njeno
koncentracijo, da se osredotoči. Pri opazovanih šolskih urah je učiteljica uporabila računalnik
in projektor, da je nalogo iz delovnega zvezka povečala in pokazala vsem učencem. Hkrati so
vsi učenci sedeli v krogu in gledali na povečano nalogo. Učiteljica je tako podajala navodila
in pokazala, kaj bodo delali. Navodila je torej vsem povedala, nato so se učenci vrnili v klopi,
kjer so reševali naloge po kotičkih. Ko so učenci delali samostojno, je učiteljica še posebej šla
do učenke Ane in preverila, kako ji gre reševanje naloge. Ob tem ji je posebej razčlenila
nalogo na manjše segmente in ji pomagala ter nudila sprotna navodila.
Pri pouku učiteljica prilagaja oblike in metode dela, prostorske prilagoditve, učenka sedi
spredaj in bližje učiteljici ter tabli. Pri reševanju nalog ji pomaga z več opornimi točkami,
nalogo razdeli na krajše dele, vpraša, če je učenka razumela navodila za delo, če potrebuje
pomoč ali če potrebuje dodatno razlago. Učiteljica je po navadi novo snov navezala na
predznanje in izkušnje učencev. Tu smo opazili, da je bilo v večini ur navezovanje na že
usvojena znanja in na izkušnje učencev ustrezno.
Naslednje vprašanje se je glasilo, kako učiteljica prilagaja prostor pri pouku učenki z
učnimi težavami. (RV6)
Učiteljica navaja, da je najpogostejša prilagoditev prostora, ki se je poslužuje, ta, da učenka
sedi blizu njenega katedra. Sklepa, da je tako bolje za učenko in tudi zanjo, saj lahko ves čas
od blizu spremlja učenkino razumevanje, sodelovanje, morebitne težave, slabšo pozornost
ipd. Učenka pa je tako lahko pazljiva in osredotočena na šolsko delo.
Pri opazovanih učnih urah so bile klopi postavljene tako, da so po štirje otroci sedeli nasproti.
Učenka Ana je sedela sama, nasproti pa dva sošolca. Za takšen sedežni red se je učiteljica
odločila zato, ker ima učenka zelo kratkotrajno in odkrenljivo pozornost. Na ta način ji je
poskušala odstraniti motnje iz okolja.
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Tudi v Navodilih za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole … (2008) je zapisano, da
naj učenec sedi bližje tabli ter čim bližje učitelju, zato da bo stik med učiteljem in učencem
čim bolj mogoč (prav tam, str. 20).
Nato nas je zanimalo, katera posebej prilagojena didaktična sredstva oz. izobraževalno
tehnologijo učiteljica uporablja pri poučevanju učenke z učnimi težavami. (RV7)
Kot najpomembnejšo prilagoditev didaktičnih sredstev in izobraževalne tehnologije smo iz
opazovanih učnih ur ocenili, da učenki z učnimi težavami učiteljica prilagodi delovne liste
oziroma jih pripravi posebej zanjo.
Uporablja tudi računalnik in projektor, na katerega poveča delovni zvezek, in vsem učencem
nakaže, kaj bodo delali in kakšne so njihove naloge (odvisno od zahtevnosti nalog je učiteljica
zapisala navodila ter kaj se dela v posameznem kotičku na tablo, da so učenci lahko sproti
preverjali, kaj je njihova naloga). Skupaj gredo čez nalogo, učiteljica učence sprašuje, kaj
bodo morali pri vsaki nalogi narediti. Navodila so bila podana slikovno v delovnem zvezku,
tako da so učenci znali prebrati določene znake. Navada je bila, da so opravljali delo po
kotičkih. Dobili so na primer tri različne naloge v treh različnih kotičkih. Ko so učenci končali
z eno nalogo, so se prestavili na drugi kotiček. Med menjavo kotičkov je moral vsak učenec
pokazati svoje delo učiteljici. Iz opazovanja smo ugotovili, da se učiteljica sprotno vrača do
učenke Ane, saj ima po navadi naloge narobe rešene. Šele ko se učiteljica individualno
posveti učenki, takrat pravilno reši nalogo.
V razredu imajo nad tablo postavljen številčni trak s številkami do 20, ob drugi strani imajo
napisane črke, slikovno imajo urejeno tudi vremensko napoved. Tudi vloge učencev v razredu
imajo urejene v urniku. V tem urniku ima vsak učenec svojo nalogo, za katero je zadolžen.
Nadalje smo vprašali, kako učiteljica pri pouku najpogosteje prilagaja ocenjevanje znanja
učenke z učnimi težavami. (RV8)
Navodila podaja počasi in jih večkrat ponovi, ne uporablja preobsežnih vprašanj, zapletene
naloge razdeli na manjše enote. Najprej poda lažje naloge, nato težje. Že iz opazovanih učnih
ur smo ugotovili, da je konstantno potrebno vodenje učenke. Skoraj ves čas potrebuje
razčlenjevanje vprašanj in podajanje kratkih navodil. Če dela učenka sama, potem pod nalogo
kar nekaj napiše, niti ne razmišlja o smislu vprašanja, temveč zapiše, kaj misli, da je videla na
papirju pri nasprotnem sošolcu.
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Po mnenju učiteljice je za učenko Ano najbolj ustrezno ustno ocenjevanje in preverjanje
znanja, ker ji takrat lahko poda več kratkih podvprašanj in jo vodi ter spodbuja k
samostojnemu razmišljanju. Spodbuja jo k sodelovanju s postavljanjem odprtih in zaprtih
vprašanj.
Nato smo vprašali, kako pogosto učiteljica prilagaja pouk in nudi učno pomoč. (RV9)
Učiteljica pravi, da je to odvisno od snovi ter da mora kar pogosto prilagajati pouk, saj ima
številčen razred in je kar nekaj učencev z učnimi težavami ali primanjkljaji. Poudarja, da je
pogostost nudenja pomoči odvisna od potreb posameznika, od odločbe in od izobraževalnega
procesa.
***
Za primerjavo naj omenimo raziskavo, ki je bila opravljena na 100 osnovnih šolah v
Sloveniji, v katero so bili vključeni učitelji, strokovni delavci, vodstveni delavci, učenci ter
starši. V raziskavi so ugotovili, da več kot 50 % učiteljev učencem z učnimi težavami na
razredni stopnji pogosto prilagaja pouk, 30 % učiteljev pouk prilagaja skoraj vedno in
približno 15 % učiteljev pouk prilagaja redko. Prilagoditve pri pouku so zajemale prilagojeno
delo pri razlagi, utrjevanju znanja, prilagajanju učnega okolja ter uporabo ustreznih učnih
pripomočkov. Na razredni stopnji so ocene prilagoditev nekoliko drugačne, in sicer približno
40 % učiteljev pogosto prilagaja razlago, način utrjevanja znanja ter način preverjanja, 25 %
skoraj vedno ter 25 % redko (Peklaj in Pečjak 2008, str. 149–150).
Ugotovitve raziskav kažejo, da so šole najbolj zadovoljne z individualnimi oblikami dela z
učenci z učnimi težavami zunaj učilnice, najmanj zadovoljne pa so s pomočjo pri pouku.
Najpogostejše težave pri pomoči učencem v času pouka v učilnici so organizacijske težave,
težave z motiviranjem učenca, pomanjkanje timskega sodelovanja in podpore zunanjih
ustanov. Velika učinkovitost ustrezno izvedene pomoči pri pouku je posledica večje
angažiranosti šolskih strokovnih delavcev za odpravo ovir, povezanih z nudenjem pomoči pri
pouku (Magajna 2008, str. 254).
Naslednje vprašanje je bilo, kako učiteljica upošteva močna področja učenke z učnimi
težavami pri pouku. (RV10)
Močna področja lahko učence vodijo k uspešnosti kljub temu da so pri učencih prisotne učne
težave. Magajna in Pečjak (2008, str. 137) pravita, da močna področja lahko delujejo kot
varovalni dejavnik, ki ob prisotnosti učnih težav prepreči ali omili negativne posledice, kot je
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na primer napredovanje z negativno oceno. Prav tako pravita, da je potrebno povečati
zavedanje o načinih odkrivanja ter uporabi močnih področij v praksi pri vseh, ki delajo z
učenci z učnimi težavami kot tudi pri učencih samih. Izbiranje strategij poučevanja in učenja,
ki se bodo opirale na učenčeva močna področja, lahko učencu omogočijo uspeh, napredovanje
ter samozavedanje o lastnih zmožnostih.
Učiteljica v našem primeru poskuša pouk prilagoditi tako, da so močna področja upoštevana,
poskuša jih spodbujati. Vendar poudarja, da upoštevanje močnih področij ni enostavno, saj je
v razredu veliko učencev z različnimi močnimi področji.
V prej omenjeni raziskavi, v katero je bilo vključenih 100 slovenskih šol, 46 % strokovnih
delavcev navaja, da so pri delu z učenci z učnimi težavami vedno pozorni na njihova močna
področja, 50 % pa jih navaja, da so pogosto pozorni na močna področja. Le 4 % strokovnih
delavcev navajajo, da so redko ali nikoli pozorni na učenčeva močna področja. Nadalje 92 %
strokovnih delavcev navaja, da močna področja skušajo upoštevati in jih vključevati v delo z
učenci z težavami (Magajna in Pečjak 2008, str. 140–141).
***
Odgovori učiteljice o prilagajanju pouka učencem z učnimi težavami so v skladu s tem, kar
priporočajo v Navodilih za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno
pomočjo ... (2008). Le-te predlagajo, da se učencem prilagodi prostor, kar zajema
organizacijo prostora v učilnici ter sedežni red, da se dobro organizira in prilagodi čas, da se
izvajanje pouka prilagodi učenčevim potrebam, kar pomeni, da se prilagodijo poučevanje,
učenje, načela in strategije poučevanja. Predlagajo tudi, da se za učence prilagodi preverjanje
in ocenjevanje znanja, domače naloge ter da se učencem zagotovi pripomočke in opremo v
skladu z njihovimi potrebami (prav tam, str. 20–28).
Raziskava, ki je zajela 100 slovenskih osnovnih šol, je pokazala, da več kot 50 % strokovnih
delavcev na razredni stopnji pogosto prilagaja delo pri razlagi, utrjevanju znanja, prilagajanju
učnega okolja ter da z učenci z učnimi težavami vadijo uporabo ustreznih učnih pripomočkov.
Na predmetni stopnji strokovni delavci najpogosteje (40 %) prilagajajo razlago, spremenijo
način utrjevanja znanja ter prilagodijo način preverjanja znanja za učence z učnimi težavami
(Peklaj in Pečjak 2008, str. 149).
Že Peklaj (2012, str. 21) je poudarila pri poučevanju uporabo veččutnega pristopa. Aktivnosti
veččutnega učenja: učenec prebere učno snov in si jo v mislih predstavlja, to pomeni, da učno
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snov vidi; o učni snovi se sprašuje in glasno odgovarja, to pomeni, da sliši; odgovore na
vprašanja napiše in podčrta bistvo, to pomeni delati. S takimi načini so učenci aktivirali
vizualni, avditivni in kinestetični zaznavni sistem, ker so to učno snov vidno, slišno in telesno
občutili. Učencu z učnimi težavami je tako potrebno večkrat pokazati veščino, ki jo bo moral
morda tudi večkrat ponoviti kot ostali učenci, da jo lahko utrdi. Pri tem mora učitelj učencu
nuditi oporo, pomoč in jo v procesu učenja počasi zmanjševati, dokler niso učenci sami
sposobni izvajati aktivnosti. Pri primeru učenke Ane lahko zaznamo primer veččutnega
pristopa, saj je učiteljica uporabljala slikovna gradiva in avdio zapise.
V našem primeru se je pokazalo, da je učiteljica dajala veliko individualne pomoči učenki
Ani, kar je pomembno tudi za sprotno povratno informacijo. Povratna informacija ni le
pomembna, da učenec vidi, kaj je dosegel, ampak tudi, da vidi, koliko je v učnem procesu
napredoval. Učitelj mora pri učencih z učnimi težavami napredek bolj izpostaviti, saj je
običajno počasnejši in ga včasih niti ne opazijo. S povratno informacijo o napredku učitelj
razvija učenčev občutek lastne kompetentnosti in s tem dolgoročno vpliva na njegovo
pripravljenost vztrajati pri učenju (prav tam, str. 22).
Naj na tej točki naglasimo, da je učiteljica seznanjena z gradivom Navodila za izobraževalne
programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za osnovno šolo … (2008)
in ga upošteva, se opira nanj. V našem primeru se je izkazalo, da učiteljica v razredu deluje v
skladu z Navodili, saj pri poučevanju učenke Ane upošteva različne prilagoditve:
o način izvajanja: pri reševanju nalog ji podaljša čas, prilagodi ji poseben prostor, da
sedi sama in blizu učiteljice, novo snov prične z navezavo na prejšnjo snov, navodila
večkrat ponovi;
o uporaba posebnih pripomočkov: uporaba računalnika in projektorja, številčni trak nad
tablo, črke na steni;
o prilagoditve preizkusa znanja: učenki Ani omogoča ustno preverjanje znanja, saj ji gre
bolje kot pisno.
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7.3

SODELOVANJE UČITELJA IN SVETOVALNIH DELAVCEV

Da lahko učitelj omogoči uspešno učenje za učence z učnimi težavami, mora sodelovati z
drugimi strokovnjaki, v razredu mora oblikovati jasno strukturo dela, jasna pravila in
pričakovanja ter poučevati na tak način, da si lahko učenci vsebine zapomnijo (Peklaj 2008,
str. 76).
Pomembno je stalno sodelovanje s strokovnjaki, skupno načrtovanje dela, timsko poučevanje,
sodelovanje pri oblikovanju individualnega načrta ter pri spremljanju napredka.
Najprej smo zastavili vprašanje, na kakšen način sodeluje učiteljica s svetovalno delavko in
kaj zajema njuno sodelovanje. (RV11)
Učiteljica v našem primeru navaja, da zelo pogosto sodeluje s svetovalno delavko. Pravi, da
brez tega dejansko ne gre in da je sodelovanje pomembno za napredek učenca.
Rezultati slovenske raziskave kažejo, da učitelji razredne stopnje več in bolje sodelujejo s
sodelavci na šoli in s strokovnjaki iz zunanjih ustanov kot predmetni učitelji. Kaže se potreba
po povečanju sodelovanja med predmetnimi učitelji in šolsko svetovalno službo, mobilno
specialno pedagoško službo in strokovnjaki zunanjih ustanov. Strokovnjaki zato predlagajo
več sodelovanja s šolsko svetovalno službo, z mobilno specialno pedagoško službo, z
vodstvom šole in z zunanjimi strokovnimi ustanovami (Magajna 2008, str. 256).
Tudi sami menimo, da brez sodelovanja pravzaprav ne gre. Z učenci z učnimi težavami delajo
razrednik, različni učitelji, šolska svetovalna delavka in morda še drugi. Mislimo, da brez
njihovega pogovora, nasvetov in sodelovanja pri tem, kako delati z učencem, kako je
napredoval, kaj še bi lahko storili, ni mogoče pričakovati ustreznih rezultatov. Če npr. učitelj
dela z učencem eno, strokovni delavec pa drugo, lahko to učenca zmede. Nekomuniciranje
med strokovnimi delavci lahko negativno vpliva na učenca, mu otežuje delo ali celo napredek.
Učiteljica pravi, da je najpogostejši način medsebojnega sodelovanja pogovor. Pravi, da se
pogovarjajo o učencih z učnimi težavami, drug drugega vprašajo za nasvet, pogovarjajo se o
napredku, spremembah ter skupaj načrtujejo učno pomoč. Sodelujejo tudi pred in med
preverjanji znanja ter se dogovarjajo o prilagoditvah, ki so potrebne za učence. Bistvo
sodelovanja je torej medsebojna komunikacija. Učiteljica navaja, da sodelujejo kot en velik
tim, da morajo nenehno komunicirati in sodelovati med sabo.
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Ko učenka pride od individualne ure, ki jo imela pri svetovalni delavki, se učiteljica z njo
pogovori. Takrat ji poroča, kaj sta delali, kje ona vidi primanjkljaje. Učno pomoč izvaja
znotraj razreda. Pravi, da je veliko prilagoditev, ampak je od vsakega učenca posebej odvisno,
kako se mu prilagajata delo in pouk. Prilagoditve in okviren načrt pomoči, ki ga opravlja
svetovalna delavka pri delu z učenko Ano: konkretna ponazorila, pripomočki, vaje
fonološkega zavedanja, vaje za seriacijo, konzervacijo, pridobivanj številskih predstav. Ure
dodatne strokovne pomoči so bile torej namenjene širjenju besedišča, pridobivanju številskih
predstav in grafomotoriki.
Nato nas je zanimalo, kako učiteljica in svetovalna delavka delata z učenko izven pouka.
(RV12)
Učiteljica nam zaupa, da redno sodeluje s svetovalno delavko (ta jo tudi ima eno uro tedensko
v individualni strokovni pomoči). Obe delata na odpravljanju pomanjkljivosti pri učenki.
Nakažeta ji pot, kako si lahko pomaga, delata na tem, da učenka razume to, kar napiše in
prebere, da sama pove bistvo prebranega, širita besedišče.
V gradivu Učne težave v osnovni šoli piše, da se učenec pri individualni pomoči nauči
strategij poslušanja, pogovarjanja, uporabe pripomočkov in opor, kompenzacijskih tehnik ter
drugih socialnih veščin (Učne težave v osnovni šoli: Koncept dela 2008, str. 35).
To pomeni, da strokovni delavki učenki podata navodila, kako delati pri pouku in kako se
lažje učiti. Vse stvari ji nazorno razložita in na tak način učenka točno ve, zakaj na primer
potrebuje barvice ali ravnilo. Če ji samo govorijo »moraš to ali tisto«, učenka pa ne ve zakaj,
obstaja večja verjetnost, da učenka tega ne naredi. Če pa ji razložijo, da potrebuje barvice
zato, da si na primer z zeleno pobarva navodila, z rdečo obkroži bistvo in z modro domačo
nalogo, se bo učenka potrudila in to naredila ter tudi vedela, zakaj je naredila. To pa ji lahko
pomaga pri učenju in reševanju nalog. Nasprotno kot učiteljica dela svetovalna delavka bolj
na prilagoditvah in razumevanju. To pomeni, da učenki, ki je pri pouku dobila dolgo besedilo
na določeno temo, prilagodi in skrajša to besedilo. Njen cilj je, da učenka razume. Z njo dela
razne vaje za nezamenjevanje črk, širjenje besedišča in pisanje. Izpostavili bi, da je tisti čas,
ko učiteljica dela z učencem na odpravljanju primanjkljajev, res kratek, saj je en del učne ure
namenjen le-temu, drugi del pa predelovanju učne snovi, saj učenec s tem ne sme zaostajati.
Lahko rečemo, da je dvajset minut kratek čas, v katerem učitelj zagotovo ne more narediti
velikih sprememb in doseči napredka. Vendar nas koncept dela za delo z učenci z učnimi
težavami opozarja, naj se različne oblike dela z učenci z učnimi težavami organizirajo tako,
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da učenci ne bodo stigmatizirani in marginalizirani (Učne težave v osnovni šoli: Koncept dela
2008, str. 34). Nadalje nam koncept dela narekuje, da je pomembno, da se učenčev napredek
na tej ravni pomoči sproti spremlja in vrednoti (prav tam, str. 38).
***
Svetovalni delavec je pogosto strokovni delavec, na katerega se učitelji obrnejo po nasvete za
delo z učenci z učnimi težavami. Tudi v našem primeru smo dobili potrditev takšnega
sodelovanja. Učiteljica je v nenehnem stiku s svetovalno delavko, predvsem gre za pogovor o
učenki, saj je svetovalna delavka izvajalka tudi individualne pomoči učenki Ane. Skupaj
preverjata učinke učne pomoči in se dogovarjata za nadaljnje delo z učenko.

7.4

SODELOVANJE ŠOLE IN STARŠEV (SKRBNICE)

Učiteljico smo povprašali, kako pogosto sodeluje s skrbnico ter na kakšen način. Skozi
vsakdanji pogovor s skrbnico smo pridobili podatke o njenem mnenju, kako sodeluje z
učiteljico in ali je zadovoljna z delom učiteljice v razredu.
Najprej nas je zanimalo, iz katerih razlogov in na kakšen način sodeluje učiteljica s
skrbnico učenke z učnimi težavami. (RV13)
Učiteljica nam zaupa, da se s skrbnico učenke pogosto sreča. Teme pogovorov pa so sledeče:
skrbnica se zanima za učenkin napredek, sprašuje, ali učenka napreduje v šoli, z učiteljico se
dogovarjata, kako naprej ter kako poteka delo doma. Skrbnica je vesela kakršnega koli
nasveta, kako lahko učenki pomaga doma, prav tako pa je učiteljica vesela informacije, kako
učenka dela doma. Učiteljica še navaja, da starši otrok z učnimi težavami bolj sodelujejo kot
drugi starši.
Nato smo vprašali, ali skrbnica sodeluje pri delu v razredu ali pri individualni pomoči.
Kako pogosto rejnica sodeluje z učiteljico? (RV14)
Učiteljica pravi, da s skrbnico sodelujeta. Večkrat se ustavi v razredu, vsi otroci jo imajo radi,
prinese male pozornosti (kot na primer marmelado, ki sta jo delali skupaj z učenko Ano). Pri
individualni pomoči skrbnika ni prisotna. Se pa redno udeležuje sestankov in tam tudi dobi
večino podatkov o učenju in napredku učenke.
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Naslednje vprašanje je, ali je skrbnica zadovoljna z delom učiteljice, ali dobi na šoli dovolj
informacij o delu z otrokom, prilagoditvah, pripomočkih. (RV15)
Skrbnica nam je omenila, da je zelo zadovoljna s sodelovanjem z učiteljico in svetovalno
delavko. Pove, da dobi na šoli dovolj informacij o delu z učenko pri pouku in individualno,
napotke za delo doma, informacije o možnih prilagoditvah za učenko ter možnih
pripomočkov pri delu.
Sledilo je vprašanje, ali skrbnica doživlja sodelovanje kot partnersko ali se počuti v
podrejeni vlogi? (RV16)
Skrbnica se počuti se kot enakovreden partner. Ima zaupanje do šole in učiteljice.
***
Raziskave kažejo, da se mora sodelovanje med šolo in starši še bolj okrepiti, še posebej je to
pomembno pri učencih z učnimi težavami. Vzpostavitev sodelovanja med učiteljem in starši
je ključnega pomena za učinkovito izvajanje pomoči (Magajna 2008, str. 257). Zato Kalin
(2008, str. 27) svetuje, da bi bilo potrebno natančneje raziskati področje sodelovanja med
učitelji in starši ter ustrezno usposabljati učitelje »za načrtovanje, vpeljavo in evalvacijo tistih
načinov vključevanja in sodelovanja s starši«, ki bi posameznemu učencu omogočali
doseganje optimalnih učnih dosežkov.
Naše ugotovitve so, da učiteljica aktivno sodeluje s skrbnico. Pogosto se srečujeta, saj želi
skrbnica biti v rednem stiku z učiteljico. Sproti preverja učni napredek učenke Ane, sprašuje
za nasvete, kako lahko učenki pomaga doma, redno se udeležuje sestankov, saj vedno rada
pridobi nove informacije o delu z učencem z učnimi težavami. V našem primeru gre za
partnerski odnos, saj se učiteljica in skrbnica srečujeta skoraj vsak teden. To bi Intihar in
Kepec (2002, str. 22) opisali kot enakopraven dialog in medsebojno podporo. V raziskavi smo
potrdili dejstvo, da učiteljica in skrbnica upoštevata interese druga od druge in se aktivno
spodbujata pri delu z učenko z učnimi težavami. Tudi Maleš (1994, str. 23) je že prej pisal, da
je partnerski odnos med učiteljico in skrbnico odnos, v katerem si enakopravno delita
informacije in obveznosti dela z učenko, imata aktivno vlogo pri spodbujanju učenkinega
učnega razvoja ter prispevata k boljšemu učno-vzgojnemu uspehu.
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7.5

USPOSOBLJENOST UČITELJA ZA DELO Z UČENCI Z UČNIMI

TEŽAVAMI
Osredotočili se bomo na učiteljičino izobraževanje na področju učnih težav. Želeli smo
izvedeti, na kakšen način učiteljica pridobiva nova znanja na omenjenem področju.
Vprašanje se je glasilo, kako se učiteljica izobražuje na področju dela z učenci z učnimi
težavami. (RV17)
Pri delu učiteljev z učenci s posebnimi potrebami je zelo pomembna njihova usposobljenost.
Pomembna je za oblikovanje ustreznega socialnega okolja, njihove pedagoške strategije in
stila dela. Iz tega izhajajo njihove kompetence in večja avtonomija. Za dosego tega je
pomembno učiteljevo dodatno izobraževanje, ki mora biti zastavljeno tako, da spodbuja
njegovo poklicno rast.
Kot odgovor, na kakšen način si znanja o učnih težavah pridobiva, je učiteljica povedala, da z
različnimi seminarji. Znanja pridobiva tudi z obiskom različnih tečajev in prebiranjem
strokovne literature. Učiteljica se počuti šibko predvsem na naslednjih področjih: kako
pomagati takšnim učencem, kako jim sestaviti delovne liste in kako prilagoditi pouk. Želi si
konkretnih napotkov, ki bi jo usmerjali. Pomembno je, da morajo biti učitelji, ki delajo z
učenci s posebnimi potrebami v šoli, ustrezno izobraženi (usposobljeni) in imeti ustrezno
učno (didaktično) opremo, ki jo za delo potrebujejo. Dejstvo je, da učitelji na fakulteti niso
pridobivali celotnega specifičnega teoretičnega niti praktičnega znanja o tem. Zato je potreba
po dodatnem izobraževanju in seveda tudi konkretnem stiku toliko potrebnejša in nujnejša.
Poudarila je tudi to, da je na šoli veliko strokovnjakov in se z njimi sproti posvetuje. Posebej
omenja svetovalno delavko, ki redno skrbi, da so učitelji obveščeni o učnih težavah in
prilagoditvah.
***
Kot smo že omenili, se učiteljica opira na gradivo Navodila za izobraževalne programe s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za osnovno šolo … (2008) in se nanj
navezuje. Večino prilagoditev lahko preveri v omenjenem gradivu. Potrebno pa bi bilo več
konkretnih napotkov, ki bi učiteljico usmerjali pri poučevanju učencev z različnimi učnimi
težavami. Nekatere napotke lahko učiteljica dobi s posvetovanjem s svetovalno delavko, ki ji
86

je vedno na voljo. Kvalitetno poučevanje je odvisno tudi od didaktične opreme, ki jo imajo na
voljo v razredu. Nekaj učencev potrebuje konkretna didaktična ponazorila in pomembno je,
da jih šola zagotovi. Menimo, da bi bilo potrebno po šolah izvajati krajše seminarje, katerih bi
se udeležili učitelji ter pridobili nova znanja iz področja učnih težav ter primerov iz prakse.

7.6

SPREJETOST UČENKE V RAZRED IN MEDVRSTNIŠKA POMOČ

Preveriti smo želeli, ali je učenka v razredu sprejeta ter na kakšen način ji sošolci nudijo
pomoč pri opravljanju nalog in razumevanju navodil.
Najprej smo vprašali, ali učiteljica meni, da je učenka sprejeta v razred. (RV18)
Za uspešno delovanje in počutje učenca je prav tako pomembno spodbudno in primerno
okolje, v katerem lahko učenec optimalno razvija in uresničuje svoje zmožnosti. Kar zadeva
integracijo v matičnem razredu integriranega učenca, je vredno spoznanje, da je bolj kot
neposredna učiteljeva pomoč pomembna pomoč sošolcev. Pomembno je, da ga sprejmejo
sošolci, saj se bo potem učenec počutil varnega in sprejetega. Zato je pomembno, da v razredu
in šoli ustvarimo tolerantno in sprejemajoče okolje, ki drugačne otroke, med njimi tudi otroke
s posebnimi potrebami, vključuje in ne odklanja.
Učiteljica iz našega primera pravi, da je učenka sprejeta v razred. Vseeno so to učenci prvega
razreda in nimajo predsodkov drug o drugem. Iz opazovanega pa lahko zapišemo, da se
učenka dobro počuti v razredu, si je pa izbrala eno sošolko, s katero večino časa preživi.
Kadar se ta sošolka druži z drugimi, Ana postane razdražena in je jezna. Pogosto prihaja v
konflikte, saj ima težnjo po vodenju in usmerjanju drugih sošolcev.
Nato smo želeli izvedeti, ali učiteljica meni, da sošolci pomagajo učenki med poukom in na
kakšen način. (RV19)
Učinkovito in vsekakor pomembno pomoč učencu z učnimi težavami pa lahko zagotovijo tudi
njegovi sošolci. Pomoč sošolcev ni pomembna samo v smislu učne uspešnosti, temveč poveča
tudi prijateljske odnose med njimi in pomaga premagovati občutke izpostavljenosti. Med sabo
razvijajo prijateljstvo, sodelovanje in medsebojno pomoč. Pomoč se kaže v posojanju
zapiskov ali zvezkov, njihovem podajanju dodatne razlage ter različni pomoči pri delu.
Učiteljica pa vidi pomoč sošolcev na bolj prijateljski osnovi – prišepetavanje v različnih
situacijah in sodelovanje pri reševanju nalog.
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***
V primeru učenke Ane lahko pritrdimo, da je sprejeta v oddelek. Zaznali smo, da si učitelji in
celotna šola prizadevajo za dobre odnose med učenci. Iz opazovanj lahko tudi povemo, da si
učenci v razredu med seboj pomagajo in se spodbujajo.
Raziskava (Magajna in Pečjak 2008) je pokazala, da obstaja relativna skladnost ocen o
socialni vključenosti učencev z učnimi težavami (UUT) med strokovnimi delavci, učenci in
starši. Ugotovili so namreč, da se večina učencev z učnimi težavami uspešno integrira v
razredno skupnost. Več učiteljev je mnenja, da učenci z učnimi težavami dobivajo pomoč od
vrstnikov, takšnega mnenja je manj pri učenih samih kot tudi pri starših. »Večja skladnost
med vsemi ocenjevalci je pri oceni deleža UUT, ki niso sprejeti med vrstniki: ocene se
gibljejo od 14–16 % UUT, ki jih vrstniki ali ignorirajo ali zavračajo« (prav tam, str. 144). Iz
tega razloga se lahko učenci z učnimi težavami počutijo prezrte ali odklonjene, kar pa lahko
povzroči, da se začnejo zapirati vase in še težje učno napredujejo ter premagujejo svoje
motnje in primanjkljaje.

7.7

ANALIZA OPAZOVANIH UČNIH UR

V nadaljevanju bomo podrobneje razčlenili opazovane učne ure. Pri opazovanju smo se
osredotočili na pomoč učiteljice, ki jo nudi učenki z učnimi težavami. Pozorni smo bili
predvsem na načine prilagajanja poteka učne ure učenki.
Najprej nas je zanimalo, katere prilagoditve učiteljica upošteva tekom šolske ure ter katere
didaktične pripomočke uporablja pri pouku slovenščine. (RV20)
Berejo pravljico Piko dinozaver. Učenka Ana posluša pravljico, občasno se spogleduje z
drugo sošolko in ponavljata gibe ena od druge. Nato je čas za obnovo pravljice. Učiteljica
postavlja vprašanja in učenci odgovarjajo. Učenka Ana dviguje roko, da pozna odgovor. Ko
jo učiteljica pokliče, učenka govori tiho in negotovo. Učiteljica jo spodbuja s krajšimi
podvprašanji. Nekatere odgovore pozna, druge ji prišepnejo ostali učenci, ki želijo odgovoriti
na vprašanje.
UČENJE ČRK G IN F
Na stranski steni pogledajo, katera slikica je pod črko F (frača), ko učiteljica vpraša Ano,
zakaj je frača, ta odgovori: ker je črka F. Nato učiteljica po zraku pokaže, kako se napiše črka
F (vleče črte po zraku), učenci pa morajo ponoviti po zraku in po tleh. Ano pokliče, da črko
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zapiše na tablo. Vpraša jo, katero črtico je potrebno najprej napisati, Ana odgovori, da
vodoravno in na tablo nariše navpično črto.
BRANJE
Učenka dobi za prebrati besedo »reka«. Brati prične s črkovanjem. Vsako črko pravilno
poimenuje, a počasi. Ponovi tudi celotno besedo na koncu. Učenka torej ve, kaj prebere samo
iz črkovanja, zloge še ne povezuje.
Nato smo povprašali, katere prilagoditve učiteljica upošteva tekom šolske ure ter katere
didaktične pripomočke uporablja pri pouku matematike. (RV21)
Ko skupaj v krogu ponavljajo letne čase, učenka sledi glasovom skupine. Nato učiteljica
prinese v krog predmete, s katerimi bodo ponovili, kaj so se prejšnjo učno uro naučili.
Učiteljica postavi škatle na tla in učenka mora vstaviti znak =, <, >. Škatli sta bili enaki in
učenka je pravilno postavila ustrezen znak. Nato je učiteljica vprašala, v čem je posebnost pri
zapisu 1 < 2. Učenka to prebere: »1 je večje od 2«. Učiteljica jo opozori, naj še enkrat dobro
pogleda. Nato učenka pove: »2 je večje od 1«. Potem je naloga, da učenka porazdeli kocke po
barvi. Pravilno jih razvrsti, ko učiteljica vpraša, katera barva je, učenka pravi modre barve
(bile so rjave barve). Učiteljica jo ponovno opozori, naj še enkrat pogleda in premisli. Nato
odgovori pravilno.
ODŠTEVANJE
Učiteljica s pomočjo žog pokaže odštevanje. Ima 5 žog, 3 vzame in ostaneta 2. Učiteljica
prosi Ano, naj na tablo zapiše račun. Najprej pa ga ustno pove: 5 + …, učiteljica jo opozori in
učenka spremeni v 5 − ... Na tablo zapiše račun: 5 – 3 = 3. Učiteljica jo opozori, ali je to pravi
rezultat in naj še enkrat dobro pogleda, nato ji učenci pomagajo, da je rešitev 2.
ŠTETJE
Na tleh v krogu imajo izdelano linijo številk od 11 do 20. Učiteljica poda navodilo učenki
Ani, da mora šteti od 17 do 9. Učenka prične: 17, 18 … Učiteljica jo ustavi, ji pokaže, da si
lahko pomaga s prstom in sledi liniji števil. Nato pravilno šteje, vendar se pri številu 11
ustavi, ker ni več nadaljevanja številk. Nato je učiteljica učenki usmerila pozornost na
številski trak, ki ga imajo obešenega nad tablo in učenka pravilno prebere števila do 9.
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***
Po analizi opazovanih učnih ur smo opazili, da je učiteljica v veliki meri prilagajala pouk
učenki z učnimi težavami. Med poukom je največkrat učenki ponudila dodatno razlago
navodil in učne vsebine, posredovala ji je sprotno povratno informacijo o delu, individualno
se ji posvečala, da je razčlenila nalogo na manjše segmente in ji nudila več časa pri odgovorih
na vprašanja. Prav tako je učiteljica večkrat uporabila delo v skupini, vendar ima učenka
kratkotrajno pozornost in ji pri poglabljanju učne snovi ni prišlo prav. Iz opazovanega je
razvidno, da se je učiteljica ves čas posvečala učenki z učnimi težavami. Ko je zahtevala
odgovor, ji je prepustila več časa, da je učenka lahko odgovorila. In če ni pravilno odgovorila,
ji je ponovila vprašanje in Ana je morala ponovno razmisliti o odgovoru. V zapisu je razvidno
tudi, da ima učenka težave z motoriko in pojmovanjem nekaterih osnovnih pojmov (navpično
in vodoravno). Temu so namenjene individualne dodatne ure, da svetovalna delavka vadi
skupaj z učenko.
Pri večini ur je učiteljica stala pri učenki in spremljala njeno delo, ko so delali samostojno.
Največkrat je učiteljica uporabila dodatno razlago navodil in vsebine. Tudi ko je podajala
navodila celotnemu razredu, ko so že sedeli po kotičkih, je stala v bližini učenke Ane.
Ne nazadnje pa se moramo zavedati, da opisani rezultati ne kažejo celotne slike uporabe
različnih prilagoditev učiteljice v razredu. Za to bi bilo potrebno dolgotrajnejše opazovanje.

7.8

PRIMERJAVA NAPREDKA UČENKE Z UČNIMI TEŽAVAMI NA

RAZLIČNIH PODROČJIH
Iz zapisov učiteljic in strokovnih delavcev, bomo skušali ugotoviti napredek učenke.
Primerjali bomo končni poročili, prvo je nastalo po zaključku prvega razreda, drugo pa po
zaključku ponavljanja prvega razreda.
Zastavili smo si vprašanje, koliko je učenka napredovala, ko je ponavljala prvi razred.
(RV22)
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Napredek na intelektualnem področju
Prvi razred:
Ima zelo slabo razvite številske predstave (zna šteti do 5, vendar ne prepozna znakov za
številke). Pri preštevanju ne označi ustreznega števila elementov v množici, dogaja se, da je
pri preslikovanju iz table neuspešna, saj se pokažejo težave s št. Predstavljivostjo, orientacijo
in fino motoriko. Razvrščanje logične naloge po več lastnostih (barva, oblika, velikost,
debelina …) ji povzroča težave, saj se v nalogi izgubi. Ne loči vedno leve in desne roke.
Težave ima s številskimi predstavami, logičnim mišljenjem, besediščem idr.
Deklica ne pozna vseh števil do 20, sešteva in odšteva do 10 z napakami in ponazorili, z
napakami določa zadnji in sredinski glas, ne zmore razvrstiti sličic v ustrezno zaporedje,
določiti dogodkov prej in potem, ob slikah pripoveduje zgodbo, ki je slika ne prikazuje. Šteje
do 20, vendar z napakami. Vseh znakov za števila ne pozna in jih zamenjuje. Pri računanju do
20 naredi veliko napak. Pri matematiki je imela prilagoditve − konkretni material, številski
trak. Kljub pomoči/prilagoditvam nalog ni uspela rešiti sama, saj si tudi s konkretnim
materialom samostojno ni znala pomagati. Pri vseh matematičnih nalogah se je zelo hitro
izgubila.
Ima izredno slabe številske predstave, skromno besedišče, slabše fonološko zavedanje
(določanje prvega, zadnjega, sredinskega glasu), slabše logično razmišljanje, pri delu je
nesamostojna, potrebuje usmerjanje, dodatna pojasnila, vodenje. Pri risanju uporabi malo
elementov, ki so neustrezno razporejeni po risbi, pri govoru, jeziku, mišljenju in razumevanju
kaže na zaostanek v razvoju.
Večino navodil ne razume, potrebuje dodatno razlago. Pozornost je nihajoča, potrebuje
dodatne spodbude pri delu in potrditve, da zmore.
Za kratek čas (nekaj minut) je zmožna učinkovito usmerjati pozornost. Sicer potrebuje stalno
vodenje in usmerjanje pri aktivnostih ter dodatne spodbude. Pri deklici se odraža čustvenosocialna manjša zrelost, močno je prisotna še potreba po igri.
Ponavljanje prvega razreda:
Logično razmišljanje je slabše − neuspešna je pri sestavljanju kock v stolp ali manjše v večjo.
Pri sestavljanki iz 6 kock ne sestavi preprostega motiva. neuspešno nadaljuje zaporedje,
neuspešna je pri povezovanju sorodnih pojmov, ne zmore seriacije. Uspešno razvršča glede na
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en kriterij, neuspešna je pri razvrščanju glede na dva kriterija hkrati. Mišljenje je usmerjeno
izključno k eni rešitvi, ne uvidi druge možne rešitve (centracija).
Težave ima na področju vizualne motorične koordinacije; težje sledi črti s svinčnikom.
Neuspešno prekopira poljubne oblike.
Prav tako je uspešna pri seštevanju in odštevanju. Število predmetov (od tri naprej) prešteva,
težave ima z dopolnjevanjem.
Sedaj je postala bolj pozorna, usvojila je več novih pojmov, lažje sledi učnim ciljem, bolj
razume navodila. Domače naloge redno opravlja, redkokdaj pozabi.
Napredek na govornem področju
Prvi razred:
Večinoma govori tiho (predvsem v krogu), med igro pa ne. Ima slabše razvit besedni zaklad
glede na to, da se pri tej starosti pričakuje, da otrok obvlada od 2500 do 3000 besed.
Velikokrat ne pozna besed – predmetov na zna poimenovati. Glasove izgovarja, vendar na
trenutke nejasno. Pri poslušanju s pomočjo podvprašanj obnovi kratko zgodbo, pa še pri tem
se pojavljajo težave. Ne sprašuje po pomenu besed. Večinoma sedi, pogosto pa je nemirna pri
podajanju učne snovi.
Deklica ima zelo skromen besedni zaklad, zato veliko besed ne pozna in jih ne razume. Dele
prebranih pravljic zna pomanjkljivo obnoviti. Zna zapisati kratke besede, vendar velikokrat
zamenjuje črke in ne pozna vseh znakov za črke.
Navodilom večkrat ne sledi. Ko sledi, pa jih ne razume.
Ponavljanje prvega razreda:
Pri poznavanju črk ima velike težave (poimenovanje, prepoznavanje in pisanje), zelo nizek
dosežek. Koncept branja je dobro razvit. Ima slabše razvite sposobnosti fonološkega
zavedanja (zadnji glas, slušna analiza, slušna sinteza). Za branje ima slabšo motivacijo.
Spontani govor je skromnejši, ima skromen besedni zaklad, težje razume navodila.
Delno je uspešna pri določanju prvega glasu, fonološko zavedanje je slabše. Ustno šteje do
10, ne pozna številk kot simbolov od 5 do 10. uspešno določi vse barve, ne pozna likov, razen
kroga.
Uspešno odloča prvi, zadnji in sredinski glas ter črkuje krajše besede.
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V skromnejših povedih pripoveduje in opisuje dogodke, dogajanje na slikah. Slike zna
razvrstiti v ustrezna zaporedja in ob njih povedati skromnejšo zgodbico. Na tem področju je
opazen velik napredek.
Napredek na področju fine motorike
Prvi razred:
Gibalne spretnosti in fina motorika: oblači se sama, čeprav se velikokrat obleče narobe. Še
vedno ne pozna predalčkov za zvezke. Določene zvezke ne pospravi v ustrezen predalček. Pri
risanju ima težave, saj še vedno riše glavonožce. Pri pisanju grafomotoričnih vaj ima težave
pri umeščanju znaka v prostor. Pri risanju in barvanju ne uporablja ustreznih barv – na primer
pomarančo pobarva vijolično. Tabelske slike po navadi ne zna prepisati.
Risba je preprosta, značilna za mlajše otroke (5–6 let).
Težave ima pri orientaciji v prostoru/na papirju, kažejo se tudi pri aktivnem zaznavnem
preiskovanju in analizi, kar v praksi pomeni težave pri analiziranju razlik med podobnostmi
in/ali iskanju preprostih slik v zahtevani nalogi. Težje izvrši več hkratnih nalog.
Ponavljanje prvega razreda:
Pri preizkusu orientacije pri sebi pokaže levo roko (dobro), ko mora pokazati na drugem, je
rezultat slabši. Grafomotorika je okornejša, držala pisala je okorna.
Risba: število elementov je zmanjšano, elementi so raztreseni po risbi. Višji elementi so večji
od nižjih.
Pri risanju ob usmerjanju naredi več detajlov in uporabi več barv. Težave ima pri orientaciji
na sebi (levo desno) in na sliki.
Vključitev v odnose v oddelku in kako je bila sprejeta
Prvi razred:
V krogu je bila pogosto nemirna in ni poslušala navodil. Ko je bila v krogu izpostavljena, je
bila sramežljiva in tiha. Njen govor pa nejasen in nerazločen.
Komunikacijske spretnosti: kadar želi, se veliko vključuje v pogovor. Velikokrat pove kaj
izven konteksta. Ko ji učiteljica ponudi besedo, odgovarja tiho in nerazločno. V manjših
skupinah je živahnejša. Zaznavam, da se vrstniki pritožujejo, ker želi v manjših skupinah
dominirati z lansiranjem krajših zapovedi.
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Ponavljanje prvega razreda:
Učenka pove nekaj o šoli: v šoli se dobro počuti, najbolj ji je všeč, da se igrajo. Njen prijatelj
je Žiga, z njim se igra s kockami. Všeč ji je, da se v šoli učijo, najraje se uči matematiko. V
šoli ji ni všeč, da ne riše. Rada je za mizo, ni ji všeč biti v krogu zato, ker se ne igrajo. V
razredu ima najraje Klaro, je njena prijateljica, prijazna do nje, z njo se igra z barvicami.
Učenka išče stike s sošolci, je posesivna do ene sošolke, je zelo socialna do otrok in jim rada
pomaga, dobro je sprejela pravila. Rada toži sošolce, rada hodi na WC, je dobrovoljna,
komunikativna z učiteljicama in učenci. Se velikokrat javi, se trudi, da pride velikokrat v
ospredje.
***
Iz zapisov in primerjave končnih poročil lahko zaključimo, da je učenka ves čas potrebovala
individualno obravnavo in vodenje. Po končanem drugem letu je bilo nekaj napredka, a
učenka vseeno ni bila samostojna pri reševanju nalog in navodil ni razumevala. Mogoče se je
napredek pokazal zaradi dejstva, da je snov že slišala in delala naloge že prvo leto. Učenka je
namreč ponavljala prvi razred, saj se skrbnica ni strinjala s prešolanjem v prilagojen program.
Menila je, da je krivo to, da je učenka prehitro vstopila v osnovno šolo glede na to, da je
rojena meseca decembra. Nastajanje risbe je pritegnilo pozornost učiteljic, saj še ni usvojila
potrebnih elementov. Vsako leto so učiteljice poudarjale, da so vsebine in naloge za učenko
preveč zahtevne. Na govornem področju je učenka malo napredovala, a ima še vedno šibek
besedni zaklad. Pa tudi logično razmišljanje in povezovanje je slabše.
Za učenko so priporočali še več individualnega dela, zagotovitve in upoštevanje prilagoditev
ter usmerjanje v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
Prepričani smo, da bi se Ana veliko bolje počutila v programu s prilagojenim izvajanjem. Iz
lastnih izkušenj, ki smo jih pridobivali z vključitvijo v ta program s pomočjo študijske prakse
v prejšnjih letih, lahko pripomnimo, da je v takih oddelkih manjše število učencev, zato lahko
učiteljica bolj individualizira delo z učenci.
Če strokovni delavec staršem predlaga usmeritev v program s prilagojenim izvajanjem, lahko
nastane težava s strani staršev. Ti lahko mislijo, da bo njihov otrok še bolj zaznamovan kot
»neumni otrok«, ker je v prilagojenem programu. Tu sta ključnega pomena vlogi učitelja in
šolskega svetovalnega delavca. Potrebno je vzpostaviti odnos zaupanja s starši in jim
pojasniti, da gre za dobrobit otroka, da mu želijo omogočiti učno napredovanje v skladu z
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otrokovim razvojem. V našem primeru imamo skrbnico, s katero je učiteljica vzpostavila
sodelovalen partnerski odnos. Na splošno smo na celotni šoli opazili, da si učitelji prizadevajo
za sodelovanje s starši. V našem primeru je bilo potrebno veliko razgovorov s skrbnico, saj se
zelo zanima za Anin učni napredek in želi, da bi napredovala po najboljših možnostih. Zato je
tudi vpeta v delo oddelka, saj želi tudi sama pomagati Ani pri napredovanju.

95

8 POSKUS OBLIKOVANJA TEORIJE
V raziskavi smo preverjali, ali se učiteljica v prvem razredu poslužuje prilagoditev pouka ter
na kakšen način jih uvaja v vsakdanje delo, kakšno je sodelovanje učiteljice s svetovalno
delavko ter skrbnico učenke ter koliko se učiteljica čuti usposobljeno za delo z učenko, ki ima
učne težave.
Za učno individualizacijo se najprej odloča učitelj sam, ki prepozna učence z učnimi težavami
in jim želi pomagati pri premagovanju teh primanjkljajev. Pri tem mu pomaga svetovalna
služba, ki je v nenehnem sodelovanju z učiteljem, saj mu svetuje in ga usmerja pri nudenju
pomoči ter upoštevanju prilagoditev pri pouku. Učitelj si lahko pomaga z različnimi gradivi,
ki ga usmerjajo pri vključevanju prilagoditev pri pouku ter upoštevanju učne
individualizacije. Pri tem sta mu v največjo pomoč dve gradivi z naslovoma Učne težave v
osnovni šoli: Koncept dela (2008) in Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne
šole z dodatno strokovno pomočjo ... (2008). Že Strmčnik (1987) je poudaril, da bi moral
učitelj v razredu svoje poučevanje bolj individualizirati in prilagoditi individualnim vzgojnoizobraževalnim posebnostim učenca. Poudaril je, da je potrebno učencu z učnimi težavami
omogočiti samostojno delo, zato učna individualizacija omogoča prilagajanje učnih vsebin,
ciljev, oblik, načinov in metod poučevanja. Individualizacijo lahko učitelj izvaja pri pouku,
tako da na primer posamezne učne metode izpelje na različne načine (razlaganje,
pripovedovanje, prosti razgovor, uporaba primerov, slikovno gradivo ipd.). Prav to smo lahko
videli tudi na opazovanih učnih urah. Učiteljica je prilagodila vodenje pouka učenki z učnimi
težavami tako, da jo je spodbudila k sodelovanju, dajala ji je možnost razmisleka za odgovor
na vprašanje.
V prej omenjenih gradivih je podrobneje opredeljeno prilagajanje učnih ciljev in vsebine v
smislu kakovosti ter izbira in izpeljava učnih metod in učnih oblik. Opisano je tudi, na katerih
področjih lahko prilagajajo pouk in nudijo dodatno strokovno pomoč. Upoštevajo lahko
različne prostorske in časovne prilagoditve, prilagajajo izbiro didaktičnih pripomočkov,
prilagajo poučevanje, preverjanje in ocenjevanje znanja ter domače naloge.
Učiteljica v naši raziskavi pravi, da se mora za delo z učenci z učnimi težavami čutiti
usposobljeno, in da želi biti informirana o učnih težavah, s katerimi se bo v razredu soočala.
Precej ji je pomembno, da pozna značilnosti učencev z učnimi težavami, saj bo le tako lažje
opravljala svoje delo. Kot oviro pri delu z učenci z učnimi težavami vidi preštevilčne razrede,
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v katerih se je težko posvetiti vsakemu posameznemu učencu; kot prednosti pri izvajanju
pouka z učenko z učnimi težavami pa je navedla njeno sodelovanje in motivacijo za delo, ko
se ji je individualno posvetila. Tudi mi smo prepričani, da je individualna obravnava najboljši
način nudenja pomoči.
Kot je že omenila Pulec Lah (2002), je pri poučevanju ključnega pomena fleksibilnost
učitelja, ki mora poznati različne pristope vodenja pouka. Cencič (2003) meni, da učitelji niso
prepričani, ali imajo dovolj znanja in izkušenj za delo z učenci z učnimi težavami. Zato bi bilo
potrebno bolj sistematično izobraževanje učiteljev (dodiplomsko, stalno strokovno
izpopolnjevanje, specialistično izobraževanje) za pridobivanje kompetenc za delo z učenci z
učnimi težavami. Tako bi bil učitelj usposobljen za delo z otroki z učnimi težavami, za
prilaganje metod in načinov dela, za uporabo njegovih močnih področij pri pouku, za
spremljanje in preverjanje napredka učenca. Ustrezno izobražen učitelj bi tako lahko bolje
izkoristil možnost prilagoditve metod dela posameznim učencem z učnimi težavami.
Učiteljici v naši raziskavi je v veliko pomoč gradivo Navodila za prilagojeno izvajanje
programa osnovne šole ... (2008), saj je tam zapisano, kako lahko pouk prilagaja učencem z
učnimi težavami. Prepričani smo, da je gradivo odličen pripomoček in vodilo učitelja, kako
vpeljati in upoštevati prilagoditve pri delu z učeni z učnimi težavami. Se pa pojavi težava pri
usposobljenosti učitelja za te težave, zato smo prej že zapisali, da bi potrebovali dodatna
izobraževanja na temo odkrivanja in poučevanja učencev z učnimi težavami. Težko je
prilagajati pouk, če je v oddelku 24 otrok, vendar je od učitelja odvisno, ali bo uspešno
individualiziral pouk ali ne.
Tudi iz opazovanja učnih ur smo uvideli, katerih prilagoditev se je učiteljica posluževala.
Učenka je sedela zraven učiteljice in sama v klopi (pri steni, ne pri oknu), saj ima kratkotrajno
pozornost, tako pa je učiteljica odstranila nekatere motnje. Uporabila je različna didaktična
sredstva. Velikokrat je uporabljala računalnik, tablo, kamor je na veliko zapisala navodila ali
učno snov, številski trak, kocke in druge predmete, ki jih je uporabila pri uri matematike, da je
učencem vizualno pokazala odštevanje. Kako pogosto je prilagajala pouk in učno snov, je bilo
odvisno od učne snovi same. Pri učiteljevem delu je potrebna stalna individualizacija in
sprotno prilagajanje. Raziskava (Peklaj in Pečjak 2008) kaže, da velika večina učiteljev
poskuša prilagoditi delo pri razlagi, pri utrjevanju ter pri preverjanju znanja. Pri tem
uporabljajo različne metode in oblike dela ter prilagoditev. Med vsemi ukrepi pa učitelji
najmanjkrat prilagodijo učno gradivo (prav tam, str. 165).
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V našem primeru smo primerjali učiteljičino delo v razredu z Navodili za prilagojeno
izvajanje programa … (2008). Rezultati so pokazali, da učiteljica ravna v skladu z Navodili
… in upošteva prilagoditve in poenostavitve gradiv, da učenka Ana bolje razume osnovne
pojme in konkretne informacije. Videli smo še nekaj primerov dobre prakse, za katero
menimo, da je pripomogla k učnemu napredovanju učenke Ane. Učiteljica je večino časa
navodila zapisala tudi na tablo, čeprav jih je pred tem povedala celemu razredu. Organizirala
je tudi pomoč vrstnikov tako, da je prosila učno zmožnejše učence, da pomagajo učencem z
učnimi težavami. Uporabila je slikovna in avdiovizualna gradiva ter s tem omogočila veččutni
pristop. Ko so učenci delali, je učiteljica večkrat prišla do Ane, se z njo pogovarjala ter s tem
ugotavljala, ali res razume navodila in nalogo – torej je sprotno preverjala razumevanje učne
snovi. Posluževala se je tudi pozitivne podkrepitve, saj je sprotna pohvala pripomogla k
motivaciji učenke pri delu.
V veliko pomoč pri delu z učenci z učnimi težavami je učiteljici predstavljalo sodelovanje s
šolsko svetovalno službo. Poudarila je, da se veliko pogovarjajo in si delijo nasvete.
Pomembno je timsko delo, da sta učiteljica in svetovalna delavka v komunikacijskem
procesu, saj ima svetovalna delavka strokovna znanja o učnih težavah in je opremljena s
specifičnim znanjem, kje se lahko pouk prilagaja in kako najbolj optimalno pomagati učenki.
Prav tako svetovalna delavka pomaga učiteljici pri usposabljanju za delo z učenci z učnimi
težavami. Tako organizira različne seminarje, na katerih učitelji pridobivajo znanje, kako
delovati ter na kaj vse biti pozoren pri delu z učenci z učnimi težavami. Svetovalna delavka
dopolni opredelitev ovir in močnih področij pri učencu, nudi mu individualno obliko pomoči
ter svetuje učitelju in staršem. Kot je že omenjala Kalin idr. (2009), svetovalni delavec
prevzame koordinacijsko vlogo pri sodelovanju med šolo in starši. Kar smo tudi potrdili, saj
smo videli, da šolska svetovalna služba vabi skrbnico na razgovore.
Kot pomemben vir pomoči učenki je učiteljica izpostavila sodelovanje s skrbnico. Ta pogosto
obišče šolo in povpraša o učenkinem napredku, načinu dela, prilagoditvah itd. Skupaj se
pogovarjata še o delu doma, kaj lahko skrbnica naredi doma, kako ji pomaga. Pomembno je
vzpostaviti dober, partnerski odnos med učiteljem in staršem. Prav tako je pomembno na obeh
straneh razvijati zavest, da je učenec z učnimi težavami skupen »projekt« obeh. Samo ob
skupnem pogovoru o značilnih težavah posameznega učenca in skupnem razmišljanju učitelja
in staršev (npr. o močnih področjih tega učenca) lahko naredita načrt pomoči, ki bo deloval
(Čačinovič Vogrinčič in Bregar Golobič 2008, str. 201).
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Učiteljevo delo v šoli torej ni le poučevanje, temveč zajema tudi delo s starši. Zato mora biti
učitelj usposobljen za delo z otrokom kot tudi za delo z odraslim. V našem primeru se je
pokazalo, da sta imeli učiteljica in skrbnica enakopraven dialog in medsebojno podporo.
Pri opazovanju pouka smo preverjali, katerih prilagoditev se učiteljica poslužuje in kako jih
kombinira pri izvajanju pouka. Videli smo, da se učiteljica ravna po navodilih za izvajanje
pouka za učence z učnimi težavami. Velikokrat je uporabila dodatno razlago, individualen
pristop, osebno pomoč pri reševanju nalog, uporabljala je in tudi učenki dovolila uporabo
različnih pripomočkov, ki bi ji olajšali delo pri pouku.
Za konkreten primer lahko trdimo, da si je učiteljica prizadevala za izvajanje učne
diferenciacije in individualizacije, da bi bila učenka čim bolj učno uspešna. Učenci se med
sabo razlikujejo in vsi ne potrebujejo enakih načinov pomoči, vsi pa potrebujejo zaupanje
učitelja v njihove zmožnosti in sposobnost učitelja, da odkrije in razvija tudi njihova močna
področja.
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Danes so posebne potrebe učencev v osnovni šoli že tako pogoste, da se z njimi sooča 2025
odstotkov vse osnovnošolske populacije. To so učenci, ki potrebujejo pri šolanju prilagoditve
in pomoč. V tej skupini je najštevilčnejša skupina otrok z učnimi težavami, teh je nekje 1520
odstotkov osnovnošolske populacije (Opara 2005, str. 15).
Postavlja se nam vprašanje, kako vpeljati v šolo sistem zgodnjega odkrivanja učencev z
učnimi težavami in kako strokovne delavce ustrezno izobraziti za delo s temi učenci.
Smiselno se nam zdi najti način, s pomočjo katerega bodo učitelji dobili ustrezno teoretično in
praktično znanje, kako delati z učenci z učnimi težavami. Vendar, kot smo že ugotovili, je
vsak učenec individuum zase, kar pomeni, da vsakemu ustreza drugačen način dela, kar še
povečuje zahtevnost dela za učitelja.
Predlagamo vpeljavo dodatnega izobraževanja za vse strokovne delavce, ki delajo z učenci z
učnimi težavami, celovitejši pristop k delu, usposabljanje za upoštevanje raznolikih potreb
posameznika, poglobitev in razmislek o posameznikovih učnih težavah in močnih področjih,
sistematično upoštevanje in razvijanje močnih področij pri vzgojno-izobraževalnem delu ter
partnersko sodelovanje učiteljev, svetovalnih delavcev in staršev.
Da bi učitelji zadovoljili potrebe večjega števila otrok, tudi otrok, ki niso uspešni pri
usvajanju rednega programa, jim je lahko v veliko pomoč pri organizaciji vzgojnoizobraževalnega procesa dosledno upoštevanje načela učne diferenciacije in individualizacije.
To dosežejo s prilagajanjem elementov vzgojno-izobraževalnega procesa posameznikovim
spretnostim, potencialom in individualnim potrebam ter z izvajanjem individualne pomoči
učencem, ki jo potrebujejo.
Glavni predmet našega zanimanja v diplomski nalogi je bil, kako učiteljica v rednem
programu osnovne šole prilagaja pouk učenki s splošnimi učnimi težavami. Rezultati so
pokazali, da učiteljica pogosto prilagaja prostor (učenko posede blizu sebe, k sošolcu, ki ji je
pripravljen pomagati), didaktična sredstva oz. izobraževalno tehnologijo (posebej za
omenjeno učenko pripravi delovne liste, pri nekaterih nalogah ima učenka možnost uporabe
različnih pomagal). Pogosto pa prilagaja tudi ocenjevanje znanja; npr. navodila podaja počasi,
jih večkrat ponovi, učenki z učnimi težavami omogoči podaljšan čas za reševanje nalog, ne
daje ji preobsežnih vprašanj, več je ustnega kot pisnega ocenjevanja znanja, saj lahko tako
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učenka pokaže več znanja. Rezultati so pokazali, da učiteljica poleg vsega naštetega pogosto
prilagaja tudi čas za opravljanje posameznih učnih dejavnosti (reševanje delovnih listov,
domačih nalog, ocenjevanje znanja, ipd.), didaktične strategije, vsebinske poenostavitve
gradiv, domače naloge ipd. Vse to pa za učiteljico ni tako enostavno, saj mora vse omenjene
vidike prilagajati vsakemu učencu z učnimi težavami posebej. Če ima v razredu več učencev z
učnimi težavami, mora biti tako pozorna, da prilagaja pouk vsakemu učencu posebej, odvisno
od težave, s katero se sooča posamezen učenec.
Učiteljica meni, da bi potrebovala dodatno izobraževanje na področju prepoznavanja učencev
z učnimi težavami ter na področju prilagajanja didaktičnih strategij in na področju poznavanja
značilnosti otrok z učnimi težavami.
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PRILOGA A: PROTOKOL POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA Z
UČITELJICO
UČITELJIČINO POZNAVANJE UČNIH TEŽAV IN PRIPRAVA NA UČNO URO
Kakšno je vaše poznavanje učnih težav?
Kako se pripravljate na uro?
V čem vidite ovire in prednosti pri delu z učenko z učnimi težavami?
POMOČ IN DELO UČITELJICE PRI POUKU IN IZVEN POUKA
Katere so po vašem mnenju vloge pri delu z učenko z učnimi težavami?
Kako delate pri pouku z učenko z učnimi težavami ter katere prilagoditve ji nudite?
Kako prilagajate pri pouku prostor učenki z učnimi težavami?
Katera posebej prilagojena didaktična sredstva oz. izobraževalno tehnologijo
uporabljate pri poučevanju učenke z učnimi težavami?
Kako pri pouku najpogosteje prilagajate ocenjevanje znanja učenke z učnimi
težavami?
Kako pogosto prilagajate pouk in nudite pomoč?
Kako upoštevate učenkina močna področja pri pouku?
SODELOVANJE UČITELJA IN SVETOVALNIH DELAVCEV
Na kakšen način sodelujete s svetovalno delavko in kaj vse zajema vajino
sodelovanje?
Kako vi in svetovalna delavka delate z učenko izven pouka?
SODELOVANJE ŠOLE IN STARŠEV (SKRBNICE)
Iz katerih razlogov in na kakšen način sodelujete s skrbnico?
Ali rejnica sodeluje pri delu v razredu ali pri individualni pomoči? Kako pogosto
rejnica sodeluje z vami?
Ali je rejnica zadovoljna z vašim delom učiteljice, ali dobi na šoli dovolj informacij o
delu z otrokom, prilagoditvah, pripomočkih?
Ali skrbnica doživlja sodelovanje kot partnersko ali se počuti v podrejeni vlogi?
USPOSOBLJENOST UČITELJA ZA DELO Z UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI
Kako se izobražujete na področju dela z učenci z učnimi težavami?
SPREJETOST UČENKE V RAZRED IN MEDVRSTNIŠKA POMOČ
Ali menite, da je učenka sprejeta v razred?
Ali menite, da sošolci pomagajo učenki med poukom? Na kakšen način?
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PRILOGA B: TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA Z UČITELJICO
UČITELJIČINO POZNAVANJE UČNIH TEŽAV IN PRIPRAVA NA UČNO URO
Kakšno je vaše poznavanje učnih težav?
Menim, da bi morala biti informirana o vrsti težav otrok, s katerimi delam. V pomoč mi je, da poznam
značilnosti učencev z učnimi težavami, saj lahko potem načrtujem ustrezne aktivnosti za te učence.
Seveda pa je potrebno intenzivno ter poglobljeno poznavanje in spremljanje posameznega učenca
posebej.
Kako se pripravljate na uro?
Na uro se ne pripravljam posebej. Na učenko Ano in na druge učence, ki imajo učne težave, sem
tekom učne ure bolj pozorna, v smislu, če učenka potrebuje dodatno razlago.
V čem vidite ovire in prednosti pri delu z učenko z učnimi težavami?
Kot oviro bi lahko rekla, da vidim neusklajenost pri sodelovanju in delovanju učiteljev, zato bi bilo
smiselno še več delati na tem področju. Neusklajenost se kaže v izvajanju prilagoditev za učenko, saj
je snov, ki jo podajam, za učenko prezahtevna. Kot prednost bi izpostavila, da učenka kaže večje
zanimanje in interes ob sami individualni razlagi. Prav tako raje sodeluje, če se ji individualno
posvetim.
POMOČ IN DELO UČITELJICE PRI POUKU IN IZVEN POUKA
Katere so po vašem mnenju vloge pri delu z učenko z učnimi težavami?
Mislim, da je moja vloga predvsem biti opora učenki. Svojo nalogo si zamišljam kot pomoč in
usmerjanje k napredovanju ter uspehu učenke. Mislim, da je pomembno tudi, da vzpostavim dobro
sodelovanje s skrbnico.
Kako delate pri pouku z učenko z učnimi težavami ter katere prilagoditve ji nudite?
Učenki pogosto nudim individualno pomoč. To pomeni, da večkrat pristopim do nje ter ji ponovno
razložim, če česa ni razumela, ji pomagam pri branju ali zapisovanju.
Kolikor mi učno gradivo dopušča, ji tudi prilagodim naloge, dam ji krajša besedila, krajše naloge, delo
poskušam pač diferencirati. Nalogo ji poskušam slikovno prikazati, saj tako zadržim njeno
koncentracijo, da se osredotoči. Dostikrat uporabim tudi računalnik in projektor.
Kako prilagajate pri pouku prostor učenki z učnimi težavami?
Učenka sedi blizu mojega katedra. Tako je bolje za učenko, saj lahko ves čas od blizu spremljam
učenkino razumevanje, sodelovanje, morebitne težave, slabšo pozornost ipd. Učenka pa je tako lahko
pazljiva in osredotočena na šolsko delo.

109

Katera posebej prilagojena didaktična sredstva oz. izobraževalno tehnologijo
uporabljate pri poučevanju učenke z učnimi težavami?
Uporabljam računalnik in projektor, na katerega povečam delovni zvezek in vsem učencem pokažem,
kaj bodo delali in kakšne so njihove naloge. Skupaj gremo čez nalogo, nato jih vprašam, kaj bodo
morali pri vsaki nalogi narediti.
Kako pri pouku najpogosteje prilagajate ocenjevanje znanja učenke z učnimi težavami?
Navodila podajam počasi in jih večkrat ponovim, ne uporabljam preobsežnih vprašanj, zapletene
naloge razdelim na manjše enote. Najprej podam lažje naloge, nato težje. Najbolj ustrezno ocenjevanje
in preverjanje znanja za učenko je ustno. Takrat ji lahko podam več kratkih podvprašanj in jo vodim
ter spodbujam k samostojnemu razmišljanju. Spodbujam jo k sodelovanju s postavljanjem odprtih in
zaprtih vprašanj.
Kako pogosto prilagajate pouk in nudite pomoč?
To je odvisno od snovi. Moram pa kar pogosto prilagajati pouk, saj imam številčen razred in je kar
nekaj učencev z učnimi težavami ali primanjkljaji. Pogostost nudenja pomoči je odvisna od potreb
posameznika, od odločbe in od izobraževalnega procesa.
Kako upoštevate učenkina močna področja pri pouku?
Pouk poskušam prilagoditi tako, da so močna področja upoštevana, poskušam jih spodbujati. Vendar
pa upoštevanje močnih področij ni enostavno, saj je v razredu veliko učencev z različnimi močnimi
področji.
SODELOVANJE UČITELJA IN SVETOVALNIH DELAVCEV
Na kakšen način sodelujete s svetovalno delavko in kaj vse zajema vajino sodelovanje?
Zelo pogosto sodelujem s svetovalno delavko. Brez tega dejansko ne gre, saj je sodelovanje
pomembno za napredek učenca. Najpogostejši način medsebojnega sodelovanja je pogovor.
Pogovarjava se o učencih z učnimi težavami, drug drugega vprašava za nasvet, pogovarjava se o
napredku, spremembah ter skupaj načrtujeva učno pomoč. Sodelujeva tudi pred in med preverjanji
znanja ter se dogovarjava o prilagoditvah, ki so potrebne za učence. Bistvo sodelovanja je torej
medsebojna komunikacija. Sodelujeva kot en velik tim. Pomembno je, da nenehno komunicirava in
sodelujeva med sabo.
Kako vi in svetovalna delavka delate z učenko izven pouka?
Kot sem že omenila, redno sodelujem s svetovalno delavko (ta ima tudi učenko eno uro tedensko v
individualni strokovni pomoči). Obe delava na odpravljanju pomanjkljivosti pri učenki. Nakaževa ji
pot, kako si lahko pomaga, delava na tem, da učenka razume to, kar napiše in prebere, da sama pove
bistvo prebranega, širiva besedišče.
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SODELOVANJE ŠOLE IN STARŠEV (SKRBNICE)
Iz katerih razlogov in na kakšen način sodelujete s skrbnico?
S skrbnico učenke se pogosto srečam. Skrbnica se zanima za učenkin napredek, sprašuje, ali učenka
napreduje v šoli, ter se dogovarjava, kako naprej ter kako poteka delo doma. Skrbnica je vesela
kakršnega koli nasveta, kako lahko učenki pomaga doma, prav tako pa sem sama vesela informacije,
kako učenka dela doma. Res pa je, da starši otrok z učnimi težavami sodelujejo več kot drugi starši.
Ali rejnica sodeluje pri delu v razredu ali pri individualni pomoči? Kako pogosto rejnica
sodeluje z vami?
Skrbnica se večkrat ustavi v razredu, vsi otroci jo imajo radi, saj prinese male pozornosti (kot na
primer marmelado, ki sta jo delali skupaj z učenko). Pri individualni pomoči skrbnica ni prisotna. Se
pa redno udeležuje sestankov in tam tudi dobi večino podatkov o učenju in napredku učenke.
Ali je rejnica zadovoljna z vašim delom učiteljice, ali dobi na šoli dovolj informacij o
delu z otrokom, prilagoditvah, pripomočkih?
Skrbnica pravi, da je zelo zadovoljna s sodelovanjem z mano in svetovalno delavko. Pravi, da dobi na
šoli dovolj informacij o delu z učenko pri pouku in individualno, napotke za delo doma, informacije o
možnih prilagoditvah za učenko ter možnih pripomočkov pri delu.
Ali skrbnica doživlja sodelovanje kot partnerji ali se počuti v podrejeni vlogi?
Meni, da se skrbnica počuti se kot enakovreden partner. Čutim, da ima zaupanje do šole in mene.
USPOSOBLJENOST UČITELJA ZA DELO Z UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI
Kako se izobražujete na področju dela z učenci z učnimi težavami?
Z različnimi seminarji. Znanja pridobivam tudi z obiskom različnih tečajev in prebiranjem strokovne
literature. Šibko se počutim predvsem na področjih, kako pomagati takšnim učencem, kako jim
sestaviti delovne liste in kako prilagoditi pouk. Želela bi konkretne napotke, ki bi me usmerjali. Na
šoli imamo veliko strokovnjakov in se z njimi sproti posvetujem. Svetovalna delavka pa je tista, ki
redno skrbi, da smo učitelji obveščeni o učnih težavah in prilagoditvah.
SPREJETOST UČENKE V RAZRED IN MEDVRSTNIŠKA POMOČ
Ali menite, da je učenka sprejeta v razred?
Učenka je sprejeta v razred. Vseeno so to učenci prvega razreda in nimajo predsodkov drug o drugem.
Ali menite, da sošolci pomagajo učenki med poukom? Na kakšen način?
Občasno ji drugi sošolci pomagajo, vendar se velikokrat pomoč kaže v posojanju zapiskov ali
zvezkov, njihovem podajanju dodatne razlage ter različni pomoči pri delu. Pomoč sošolcev je na bolj
prijateljski osnovi – prišepetavanje v različnih situacijah in sodelovanje pri reševanju nalog.
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PRILOGA C: KODIRANJE KONČNIH POROČIL O NAPREDOVANJU
UČENKE
Letno poročilo
ŠTEVILSKE PREDSTAVE: ima zelo
slabo razvite številske predstave (zna šteti
do 5, vendar ne prepozna znakov za
številke). Pri preštevanju ne označi
ustreznega števila elementov v množici,
dogaja se, da je pri preslikovanju iz table
neuspešna, saj se pokažejo težave s št.
Predstavljivostjo, orientacijo in fino
motoriko. Razvrščanje logične naloge po
več lastnostih (barva, oblika, velikost,
debelina …) ji povzroča težave, saj se v
nalogi izgubi. Ne loči vedno leve in desne
roke.
PRAKTIČNE SPOSOBNOSTI: težave
ima pri orientaciji v prostoru/na papirju,
kažejo se tudi pri aktivnem zaznavnem
preiskovanju in analizi, kar v praksi
pomeni težave pri analiziranju razlik med
podobnostmi in/ali iskanju preprostih slik
v zahtevani nalogi. Težje izvrši več
hkratnih nalog.
GIBALNE SPRETNOSTI IN FINA
MOTORIKA: oblači se sama, čeprav se
velikokrat obleče narobe. Še vedno ne
pozna predalčkov za zvezke. Določene
zvezke ne pospravi v ustrezen predalček.
Pri risanju ima težave, saj še vedno riše
glavonožce. Pri pisanju grafomotoričnih
vaj ima težave pri umeščanju znaka v
prostor. Pri risanju in barvanju ne
uporablja ustreznih barv – na primer
pomarančo pobarva vijolično. Tabelske
slike po navadi ne zna prepisati.
GOVOR, JEZIK: večinoma govori tiho
(predvsem v krogu), med igro pa ne. Ima
slabše razvit besedni zaklad glede na to,
da se pri tej starosti pričakuje, da otrok
obvlada od 2500 do 3000 besed.
Velikokrat ne pozna besed – predmetov
ne zna poimenovati. Glasove izgovarja,
vendar na trenutke nejasno. Pri
poslušanju s pomočjo podvprašanj obnovi
kratko zgodbo, pa še pri tem se pojavljajo
težave. Ne sprašuje po pomenu besed.

Pojmi znotraj kategorij

kategorije

zelo slabo razvite številske
predstave
Pri preštevanju ne označi
ustreznega števila elementov v
množici, dogaja se, da je pri
preslikovanju iz table neuspešna

intel. področje

se pokažejo težave s št.
predstavljivostjo orientacijo in
fino motoriko

intel. področje

intel. področje

razvrščanje logične naloge po več
lastnostih (barva, oblika, velikost,
debelina…) ji povzroča težave

intel. področje

težave ima pri orientaciji v
prostoru/na papirju

fina motorika

težave pri analiziranju razlik med
podobnostmi in/ali iskanju
preprostih slik v zahtevani nalogi

fina motorika

oblači se sama, čeprav se
velikokrat obleče narobe. Še
vedno ne pozna predalčkov za
zvezke

fina motorika

še vedno riše glavonožce

fina motorika

Pri risanju in barvanju ne
uporablja ustreznih barv

fina motorika

Tabelske slike po navadi ne zna
prepisati.

fina motorika

slabše razvit besedni zaklad

govor. področje

Velikokrat ne pozna besed –
predmetov na zna poimenovati.
Glasove izgovarja, vendar na
trenutke nejasno

govor. področje

Pri poslušanju s pomočjo
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Večinoma sedi, pogosto pa je nemirna pri
podajanju učne snovi.
KOMUNIKACIJSK E SPRETNOSTI:
kadar želi, se veliko vključuje v pogovor.
Velikokrat pove kaj izven konteksta. Ko
ji učiteljica ponudi besedo, odgovarja tiho
in nerazločno. V manjših skupinah je
živahnejša. Zaznavam, da se vrstniki
pritožujejo, ker želi v manjših skupinah
dominirati z lansiranjem krajših zapovedi.
RAZUMEVANJE IN SLEDENJE
NAVODILOM: navodilom večkrat ne
sledi. Ko sledi, pa jih ne razume. Pri
opravljanju nalog ni samostojna, saj ne ve
kaj mora početi. Ob vodenju težko
razume navodila.
MOČNA PODROČJA: rada poje in
pleše, učenka je v oddelku sprejeta.
Komunicira z vsemi učenci, je spoštljiva
do sošolcev in odraslih.
Deklica ima težave pri orientaciji na
papirju in v prostoru. Ima zelo slabo
razvite številske predstave. Šteje do 20,
vendar z napakami. Vseh znakov za
števila ne pozna in jih zamenjuje. Pri
računanju do 20 naredi veliko napak. Pri
matematiki je imela prilagoditve konkretni material, številski trak. Kljub
pomoči/prilagoditvam nalog ni uspela
rešiti sama, saj si tudi s konkretnim
materialom samostojno ni znala
pomagati. Pri vseh matematičnih nalogah
se je zelo hitro izgubila.
Deklica ima zelo skromen besedni zaklad,
zato veliko besed ne pozna in jih ne
razume. Dele prebranih pravljic zna
pomanjkljivo obnoviti. Zna zapisati
kratke besede, vendar velikokrat
zamenjuje črke in ne pozna vseh znakov
za črke.
Deklica je velikokrat pozabila domačo
nalogo. V krogu je bila pogosto nemirna
in ni poslušala navodil. Ko je bila v krogu
izpostavljena, je bila sramežljiva in tiha.
Njen govor pa nejasen in nerazločen.
Uspešno se je vključila v nov oddelek.

podvprašanj obnovi kratko
zgodbo, pa še pri tem se
pojavljajo težave

se veliko vključuje v pogovor

govor. področje

soc. vključenost
soc. vključenost

odgovarja tiho in nerazločno

navodilom večkrat ne sledi. Ko
sledi, pa jih ne razume
Ob vodenju težko razume
navodila.

govor. področje
intel. področje
močna področja

rada poje in pleše
učenka je v oddelku sprejeta.

soc. vključenost

Težave ima pri orientaciji na
papirju in v prostoru

fina motorika

Ima zelo slabo razvite številske
predstave. Šteje do 20, vendar z
napakami. Vseh znakov za števila
ne pozna in jih zamenjuje. Pri
računanju do 20 naredi veliko
napak.

intel. področje

Pri vseh matematičnih nalogah se
je zelo hitro izgubila.

intel. področje

zelo skromen besedni zaklad, zato
veliko besed ne pozna in jih ne
razume

govor. področje

Dele prebranih pravljic zna
pomanjkljivo obnoviti

govor. področje

Zna zapisati kratke besede, vendar
velikokrat zamenjuje črke in ne
pozna vseh znakov za črke.

govor. področje

Njen govor pa nejasen in
nerazločen

govor. področje
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Ker je imela težave s številskimi
predstavami, logičnim mišljenjem in
besediščem, so bile ure ISP namenjene
predvsem širjenju besedišča, razvijanju
logičnega sklepanja ter pridobivanju
številskih predstav.
Učenka je v letošnjem letu zelo
napredovala. Težave, ki so bile v lanskem
šolskem letu zelo izrazite, so se sedaj v
veliki meri zmanjšale.
Uspešno odloča prvi glas, zadnji in
sredinski glas ter črkuje krajše besede.
Prav tako je uspešna pri seštevanju in
odštevanju. Število predmetov (od tri
naprej) prešteva, težave ima z
dopolnjevanjem.
V skromnejših povedih pripoveduje in
opisuje dogodke, dogajanje na slikah. Zna
razvrstiti slike v ustrezna zaporedja in ob
njih povedati skromnejšo zgodbico. Na
tem področju je opazen velik napredek.
Pri risanju ob usmerjanju naredi več
detajlov in uporabi več barv. Težave ima
pri orientaciji na sebi (levo desno) in na
sliki.
OPREDELITEV OTROKOVIH TEŽAV
(OVIRE, MOTNJE, PRIMANJKLJAJI):
ŠIBKA PODROČJA:
- izredno slabe številske predstave,
- skromno besedišče,
- slabše fonološko zavedanje (določanje
prvega, zadnjega sredinskega glasu),
- slabše logično razmišljanje,
- nesamostojna pri delu, potrebuje
usmerjanje, dodatna pojasnila, vodenje,
- pri risanju uporabi malo elementov, ki
so neustrezno razporejeni po risbi,
- pri govoru, jeziku, mišljenju in
razumevanju kaže na zaostanek v razvoju
MOČNA PODROČJA: spodbudno
okolje, motivacija za šolsko delo.

Uspešno se je vključila v nov
oddelek.

Uspešno odloča prvi, zadnji in
sredinski glas ter črkuje krajše
besede.
Prav tako je uspešna pri
seštevanju in odštevanju. Število
predmetov (od tri naprej)
prešteva, težave ima z
dopolnjevanjem.
V skromnejših povedih
pripoveduje in opisuje dogodke,
dogajanje na slikah. Zna razvrstiti
slike v ustrezna zaporedja in ob
njih povedati skromnejšo
zgodbico.
Pri risanju ob usmerjanju naredi
več detajlov in uporabi več barv
Težave ima pri orientaciji na sebi
(levo desno) in na sliki.

soc. vključenost

govor. področje

intel. področje

govor. področje

fina motorika

izredno slabe številske predstave

intel. področje

skromno besedišče
slabše fonološko zavedanje
(določanje prvega, zadnjega
sredisnkega glasu)
slabše logično razmišljanje

govor. področje

pri risanju uporabi malo
elementov, ki so neustrezno
razporejeni po risbi

fina motorika

pri govoru, jeziku, mišljenju in
razumevanju kaže na zaostanek v
razvoju

govor. področje

spodbudno okolje, motivacija za
šolsko delo

močna področja
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH
STRANEH

Spodaj podpisana MATEJA LUBŠINA izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom
UČITELJEVA UČNA POMOČ UČENKI S SPLOŠNIMI UČNIMI TEŽAVAMI moje
avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za
pedagogiko in andragogiko.

Ljubljana,

Podpis:
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