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POVZETEK
Učitelj je strokovnjak za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, torej bi moral
biti usposobljen tudi za poučevanje učencev z disleksijo. Ker je za učinkovito
prilagajanje pedagoškega dela pomembno učiteljevo poznavanje vzrokov in
pojavnih oblik disleksije ter načina učenja teh učencev, je velik del teoretičnega
dela diplomskega dela namenjen prav tem vidikom. Izpostavljeni pa so tudi drugi
dejavniki (družina, šolsko okolje, sodelovanje s starši), ki pomembno prispevajo k
zagotavljanju čim boljših pogojev za učenje učencev z disleksijo. O disleksiji je
mogoče zaslediti več razprav šele v zadnjih letih, zato se postavlja vprašanje o
možnostih pridobivanja kakovostnega znanja v času študija kot tudi v programih
nadaljnjega usposabljanja. V ta namen je bila narejena kvalitativna analiza
starega in novega (bolonjskega) študijskega programa, ki je pokazala, da se na
fakulteti posveti premalo časa izobraževanju bodočih učiteljev za poučevanje
učencev z disleksijo. Tudi Katalog nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju nudi zelo malo možnosti za
pridobitev znanja na tem področju.
V empiričnem delu diplomskega dela so prikazane ugotovitve analize odgovorov
81-ih učiteljev na anketni vprašalnik in odgovorov 7-ih učencev, pridobljenih s
pomočjo skupinskih intervjujev. Večina učiteljev je že poučevala učenca z
disleksijo in hkrati jih je večina izpostavila, da v času študija ni pridobila dovolj
znanja o disleksiji. V tem kontekstu je tudi razumljiva ugotovitev, da ima večina
učiteljev željo po dodatnem izobraževanju. Učitelji z izkušnjo poučevanja učenca
z disleksijo se niso pomembno razlikovali v poznavanju njihovih močnih in šibkih
področij učenja od učiteljev, ki te izkušnje nimajo. Tudi pri učiteljih z višjim
nazivom ni bilo pomembnih razlik v poznavanju koncepta inkluzije ter strategij
poučevanja učencev z disleksijo. V intervjujih pa je najočitnejša ugotovitev, da so
učenci, ki poznajo vzroke in ime svojim težavam, precej manj obremenjeni in bolj
vešči različnih strategij učenja.

Ključne besede: disleksija, učenje učencev z disleksijo, usposobljenost učiteljev,
vloga učitelja pri pedagoškem delu z učenci z disleksijo.
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ABSTRACT
The teacher is an expert in the provision of educational work, that should be
qualified to teach also students with dyslexia. Teacher's knowledge of the causes
and forms of dyslexia and ways of educating students with dyslexia is important
to effectively adapt teaching methods. Therefore a major part of this thesis work
is devoted to those aspects. There are also other factors exposed (family, school
environment, collaboration with parents), which significantly contribute to
providing the best possible conditions for teaching students with dyslexia. More
discussions on dyslexia can be found only in recent years, so the question arises
about the possibilities of quality knowledge in education as well as in programs of
continuing training. For this purpose a qualitative analysis of old and new
(Bologna) study program has been made. It showed that the faculty devotes too
little time to training future teachers to teach children with dyslexia. A Catalog of
continuing education and training for professionals in education offers very few
opportunities to acquire knowledge in this area.
The empirical part of the thesis shows findings of survey, which gave responses
of the 81 teachers and 7 pupils gained through group interviews. Most teachers
has already taught students with dyslexia and the majority has expressed that at
the time of their study they had not acquired enough knowledge about dyslexia.
In this context, it is also reasonable to note that the majority of teachers have
desire for additional education. Teachers with experience of teaching students
with dyslexia did not significantly differ in their knowledge of the strong and weak
areas of learning. Also teachers with higher titles didn't significantly differ in
knowledge of inclusion and strategies of teaching students with dyslexia concept.
The most obvious conclusion during interviews was that students who are familiar
with the causes of their problems, are much less burdened and more skilled in
various learning strategies.
Keywords: dyslexia, teaching students with dyslexia, teachers' training, the role
of the teacher in the teaching of students with dyslexia.
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1 UVOD
Pri vzgojno-izobraževalnem delu je zelo pomemben odnos med učiteljem in
učencem, ki mora temeljiti na obojestranskem zaupanju in spoštovanju. Posebej
pomembna pa je učiteljeva spodbuda pri delu z učenci s posebnimi potrebami.
Mednje uvrščamo tudi učence z učnimi težavami, del katerih so učenci z
disleksijo.
Disleksija je precej pogosta težava, kar pomeni, da se bo večina učiteljev pri
svojem delu srečala z učenci z disleksijo. Prav zato je nujno, da so učitelji dobro
poučeni o tej specifičnosti, saj je raznolikost težav oseb z disleksijo v času
šolanja zelo velika oz. težko najdemo eno samo značilnost oseb z disleksijo, ki jih
razlikuje od drugih.
Pred tremi leti sem spoznala tretješolca, ime naj mu bo Žan, ki je bil ravno v
postopku usmerjanja. Starši so opazili, da njihov sin ni le len in površen, kakor je
trdila učiteljica, ampak je v ozadju nekaj drugega. Učiteljica je staršem odločno
povedala, da dokler učenec ne pridobi odločbe, ne sme z njim delati nič drugače
kot z vsemi drugimi. Po letu dni od prvega obiska Centra za duševno zdravje, kjer
ugotavljajo učne težave, je Žan dobil odločbo, v kateri piše, da ima izrazito
disleksijo. Ko je Žanova mamica odšla v šolo po pomoč, ji razredna učiteljica ni
znala drugače pomagati, kot da jo je napotila v Ljubljano k »zdravnikom«. Z
Žanom sem preživljala in še preživljam popoldneve ob ponedeljkih. Skupaj
delava domače naloge, se učiva ter se igrava. Imela sem možnost doživeti
čustveno stisko otroka, ki bi mu bila prihranjena, če bi bila njegova učiteljica
usposobljena tudi za poučevanje učencev z disleksijo. Prav ta izkušnja je
botrovala nastanku tega diplomskega dela, zato bom na začetku nekaterih
poglavij predstavila Žanovo zgodbo.
V diplomskem delu je disleksija pojmovana kot težava, ki presega zgolj
pismenost. V teoretičnem delu bom zato najprej opredelila pojem disleksija.
Razložila bom, kako se učenci z disleksijo učijo. V nadaljevanju bom predstavila
vlogo razrednega učitelja pri poučevanju. Ker me zanima, kako dobro so učitelji
usposobljeni za poučevanje učencev z disleksijo, bom preverila, koliko možnosti
za pridobivanje znanja nudi fakulteta študentom razrednega pouka. Pregledala
1
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bom Katalog nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju, saj me zanima, koliko in katere možnosti imajo učitelji za
izpopolnjevanje svojega znanja za poučevanje učencev z disleksijo.
Na podlagi teoretičnega dela bom opredelila raziskovalna vprašanja in hipoteze,
na katera bom poskušala odgovoriti s pomočjo anketnega vprašalnika za
razredne in predmetne učitelje in skupinskih intervjujev za učence, ki imajo zaradi
disleksije odločbo o usmeritvi in tistimi, ki so še v postopku. S pomočjo
anketnega vprašalnika bom ugotovila, kako usposobljeni so učitelji za
poučevanje učencev z disleksijo. Glavni namen intervjuja pa je izvedeti, kaj
učencem z disleksijo olajša učenje.
Rezultate anketnega vprašalnika bom prikazala in interpretirala po sklopih, ki jih
bom oblikovala na podlagi teoretičnega dela: poznavanje vzrokov, pojavnih oblik
disleksije ter močnih in šibkih področij učencev z disleksijo; poučevanje učencev
z disleksijo ter pridobivanje znanja za poučevanje učencev z disleksijo. Tudi
rezultate intervjuja bom predstavila po sklopih: učni stili, učne strategije učencev
z disleksijo, metakognitivne strategije učencev, domača naloga, preverjanje in
ocenjevanje znanja, vloženi trud v šolsko delo.
V zaključku diplomskega dela bom predstavila strnjen prikaz temeljnih ugotovitev
(teoretičnega in empiričnega dela) raziskovanja.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 OPREDELITEV DISLEKSIJE
Žan je tretješolec. Šole ne mara, ima pa rad matematiko. V tekmovanju iz
logike je bil že več let zapored med najboljšimi na šoli. Veliko stvari ga
zanima, zato še ne ve natančno, kaj bo, ko bo velik. Žan je zelo srčen
fant. Ko vidi, da se nekomu dogaja krivica, ne obrne glave na drugo stran
in gre mimo, ampak se postavi v bran prijatelju, sošolcu, neznancu. Ker on
ve, kako je hudo, ko se ti (je) godi(la) krivica …

Disleksija je precej pogosta težava, zato se večina učiteljev v svojem delu srečuje
z njo. Pomembno je, da učitelj ve, kaj je disleksija, kateri so vzroki zanjo, kako se
učijo učenci z disleksijo in kako mu lahko učenje tudi sam olajša. Če učitelj
razume težavo, ki se imenuje disleksija, bo, ob uporabi svoje lastne domišljije,
predvsem pa znanja, znal tudi prilagajati poučevanje učencu, ki se spopada s to
težavo.
Pojem disleksija je pogosto slišan, a žal prevečkrat nerazumljen. »Izhaja iz
grščine. Izraz disleksija dobesedno pomeni težavo (dis) z besedami ali jezikom
(leksis). Vpliva na vsakega posameznika drugače in mogoče je prav to vzrok, da
poznamo veliko definicij, ki opisujejo disleksijo.« (Raduly-Zorgo, Smythe,
Gyarmathy 2010, 12.)
Poznamo dve osrednji skupini definicij: prva vrsta temelji na simptomih, druga pa
na vzrokih. Definicija Britanske zveze za disleksijo pravi: »Disleksija je specifična
učna težava, ki predvsem prizadene razvoj pismenosti ter veščin, povezanih z
jezikom. Verjetno je prisotna že ob rojstvu in vpliva na posameznika vse življenje.
Označujejo jo težave na področju predelovanja glasov, hitrega poimenovanja,
delovnega pomnjenja, hitrosti procesiranja in razvoja avtomatizacije veščin.
Omenjene težave ovirajo posameznikovo izvajanje na področju prizadetih veščin,
zaradi česar je to zato slabše, kot so njegove siceršnje sposobnosti. Pri tej
specifični učni težavi so običajne metode poučevanja neučinkovite, vendar lahko
s specifičnimi oblikami obravnave oz. ukrepi, ki vključujejo tudi rabo informacijske
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tehnologije, učne podpore in svetovanja, ublažimo neugodne učinke prisotnih
težav.« (Prav tam, 13.)
Definicija Evropske zveze za disleksijo (EDA 2007, prav tam) pravi: »Disleksija je
različnost, ki otežuje usvajanje in rabo veščin branja, pravopisa in pisanja. Ta
različnost je nevrološkega izvora. Kognitivne težave, ki spremljajo to nevrološko
pogojeno različnost, lahko vplivajo tudi na organizacijske veščine, na sposobnost
računanja ter druge spoznavne in čustvene sposobnosti. Disleksijo lahko
povzroči kombinacija težav na področju fonološkega (glasovnega) procesiranja,
delovnega pomnjenja, hitrega poimenovanja, operiranja z zaporedji ter težav pri
doseganju avtomatizacije osnovnih veščin.«
Definiciji opisujeta celoten razpon težav, ki se ne kažejo le na področju branja in
pisanja, ampak še na drugih področjih, ki presegajo pismenost (prav tam). Eden
od razlogov, da se težave še toliko bolj izraziteje kažejo prav na področju
pismenosti je, da so bralna natančnost, glasovno zavedanje, obdelovanje
zaporedij in druge dejavnosti pismenosti, naloge predvsem leve možganske
poloble. Pri mnogih posameznikih z disleksijo pa je delovanje desne možganske
poloble bolj učinkovito (Reid 2002). Podrobnejše delovanje možganskih polobel
bom predstavila v nadaljevanju (glej poglavje 2.1.2 Vzroki).
Nekateri alternativni pristopi pri poučevanju učencev z disleksijo so bolje osvetlili
tudi prednosti le-te, saj jo pojmujejo kot učno različnost. Divergentno razmišljanje
posameznika z disleksijo lahko ponuja drugačen pristop k reševanju problemov v
mnogih učnih in delovnih situacijah. Kljub temu pa je lahko uporaba izraza »učne
razlike« vir praktičnih problemov za učence z disleksijo. V mnogih državah je
zakonsko določeno, da prilagoditve učenja/poučevanja in podporo informacijske
tehnologije (npr. nakup računalnika) omogočijo osebam, za katere obstajajo
dokumentirani dokazi o prisotnosti motnje/oviranosti. Če učenca označimo kot
»učno različnega«, lahko iz tega izhaja sklep, da je vsak posameznik različen in
da je do učne podpore upravičen vsakdo ali nihče. Ker so prilagoditve za vse
učence zelo drage, je ohranitev oznake motnje/oviranosti zaenkrat nujna
(Raduly-Zorgo, Smythe, Gyarmathy 2010).
»V Evropi se kot osebo z zmanjšanimi zmožnostmi/oviranostjo označuje
posameznika s telesno ali duševno motnjo oz. oviranostjo, ki ima pomembne in
4
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dolgotrajne učinke na sposobnost izvajanja normalnih dnevnih aktivnosti.
Obravnavanje posameznika z zmanjšano zmožnostjo/motnjo lahko poteka ali po
»medicinskem modelu« ali »socialnem modelu.« (Prav tam, 15.)
Medicinski diskurz povezuje poškodbo in nezmožnost, slednja je pojmovana kot
objektivna značilnost osebe. Tako medicinski diskurz individualizira nezmožnost
(Lesar 2008). Termin oviranost/motenost ima tako medicinsko osnovo, saj je z
vidika medicinskega modela potrebno posameznika »popraviti« s pomočjo
različnih rehabilitacijskih služb, upravičenost do teh služb in oblik pomoči pa je
odvisna od stopnje prizadetosti (Disleksija – vodnik za tutorje 2010).
Pedagoški diskurz pa izhaja iz predpostavke, da so se vsi otroci sposobni učiti,
vendar ne vsi na enak način. Iz tega izhaja temeljno pedagoško vprašanje, kako
omogočiti učenje večini učencev in kako učitelji s svojim delom o(ne)mogočajo
učencu pridobivanje kakovostnega znanja (Lesar 2008). Tako socialni model, ki
je v mnogih evropskih državah strokovno sprejet, priporoča, da lahko
posamezniku omogočimo prilagoditve, ki so nujne za izvajanje vsakodnevnih
življenjskih aktivnosti. Večina oblik podpore v nekaterih evropskih državah se
skuša prilagoditi »socialnemu modelu«, tudi na način, da imajo nekatere države
(npr. Velika Britanija) posebne specialiste za pomoč učencem z disleksijo. Ker pa
naj bi bil »socialni model« bolj inkluzivno naravnan, zunanja pomoč ni potrebna.
Bolje bi bilo usposobiti učitelje za pomoč večine učencev (Raduly-Zorgo, Smythe,
Gyarmathy 2010).
Davis in Braun (2008, 30) pa gledata na duševni proces, ki povzroča disleksijo,
»... kot dar v najresničnejšem pomenu te besede: naravna sposobnost,
nadarjenost. To je nekaj posebnega, kar izboljša posameznika.« Živimo v družbi,
ki na osebe s težavami gleda kot na osebe s težavami in ne na posameznike, ki
jih te težave izboljšajo. Zato mislim, da se marsikatera oseba z disleksijo ne bi
strinjala z njuno trditvijo, da je disleksija dar. Je pa verjetno veliko lažje živeti z
védenjem, da nobena stvar ni črno bela in da tudi disleksija ne prinaša le težav,
ampak tudi prednosti.
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2.1.1 DISLEKSIJA JE ENA IZMED MNOGIH SPECIFIČNIH TEŽAV PRI
UČENJU
Skupina učencev z učnimi težavami je zelo raznolika. Kadar je povprečno ali
nadpovprečno nadarjen otrok učno neuspešen, ima lahko splošne ali specifične
učne težave. Učenec s splošnimi učnimi težavami ima težave pri usvajanju
znanja in veščin pri vseh predmetih, učenec s specifičnimi učnimi težavami pa
ima težave le pri določenih predmetih (Kočnik Goršič 2002). Splošne učne težave
ima učenec, kadar je usvajanje in izkazovanje znanja znižano zaradi
najrazličnejših neugodnih vplivov okolja (problemi večjezičnosti in večkulturnost
ipd.), nekaterih notranjih dejavnikov (splošno upočasnjen razvoj kognitivnih
sposobnosti) ali neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij (strah pred
neuspehom ipd.) Specifičnim učnim težavam pa je skupno to, da so nevrološko
pogojene, zato je pri postavljanju diagnoze specifičnih učnih težav najprej
potrebno izključiti okvare čutil, motnje v duševnem razvoju, čustvene motnje in
sociokulturno prikrajšanost (Kavkler in Magajna 2008).
Specifične učne težave se med seboj razlikujejo po intenziteti izraženosti le-teh.
Tako govorimo o lažjih do izrazitih specifičnih učnih težavah (Raduly-Zorgo,
Smythe, Gyarmathy 2010). Otroci s težjo obliko specifičnih motenj učenja po
Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) sodijo v skupino otrok s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Ti otroci potrebujejo dodatno
strokovno pomoč. Za specifične učne težave je značilen neizravnan profil
zmožnosti (Kavkler in Magajna 2008). Učitelji velikokrat rečejo: »To je pa čudno,
saj ta fant je pa tako bister. Kako da dela pri pisanju toliko napak? In kako to, da
tako slabo bere?« Značilnost otrok s specifičnimi učnimi težavami je, da so na
enem področju lahko zelo dobri, na drugem pa imajo velike težave.
Med specifičnimi učnimi težavami so najbolj raziskane specifične bralnonapisovalne težave. Gre za specifični primanjkljaj na področju učenja branja in
pisanja, za kar se uporablja tudi druge izraze (Magajna 2002): v Sloveniji je
pogosto uporabljen izraz legastenija; mednarodni izrazi pa so disleksija (bralne
težave), disgrafija (težave pri pisanju), disortografija (pravopisne težave) (Kavkler
in sod 1991) in specifične motnje šolskih veščin (Magajna 2002).
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Disleksija je torej le ena izmed specifičnih učnih težav in podpomenka izraza
specifične učne težave, čeprav nekateri strokovnjaki opažajo, da se izraza
enačita. Predvsem pedagogi naj bi uporabljali izraz specifične učne težave,
medicinska stroka in razna druga strokovna združenja pa uporabljajo izraz
disleksija (Riddick 1996).
Disleksijo običajno opredeljujemo kot težavo predvsem pri razvoju veščin
opismenjevanja, ki izhajajo iz specifičnosti pri kognitivnem predelovanju in po
navadi povzročajo več vrst težav. Tako lahko posameznike z disleksijo spremlja
tudi dispraksija (Raduly-Zorgo, Smythe, Gyarmathy 2010). Znotraj disleksije se
lahko pojavi disgrafija (motnje v rokopisnem pisanju v grafomotoričnem smislu)
(Žerdin 2000). Pri prepoznavanju disleksije pa je potrebno paziti, saj so začetne
težave pri opismenjevanju čisto nekaj običajnega, nekaj, kar pri večini učencev
kasneje izzveni.
Disleksija je specifična učna težava zaradi slabših sposobnosti slušnega
predelovanja informacij, torej imajo otroci z disleksijo fonološke težave – to
pomeni, da imajo težave z zvoki ter pomnjenjem zvočnih kombinacij in zaporedij
zvokov, ki sestavljajo besedo (Reid idr. 2007). Tako imajo težave pri
razumevanju procesov sinteze in analize, ki sta najpomembnejša temelja za
vezano branje. Večina otrok nima težav pri dojemanju teh dveh procesov in prav
zato nekateri učitelji izpuščajo ali zanemarjajo ta del. Vendar je za učence s
specifično motnjo procesov analize in sinteze to lahko usodno. Nihče jim ne
razloži, kako se glasovi spajajo in besede razstavljajo, sami od sebe pa tega ne
spoznajo. Posledica tega je, da berejo posamezne črke, glasove pa izgovarjajo
nepovezano (Žerdin 2003).
Pogostost disleksije svetovne šolske populacije je od 1,3 do 10 %. Vzroki za
različen odstotek pojavnosti so različni preizkusi za ugotavljanje disleksije,
različne definicije disleksije, zavedanje posledic disleksije v šolah, zdravstvenem
in drugih sistemih ter jezikovne strukture določenega jezika. Države z nižjim
odstotkom pojavnosti so Italija, Slovaška in Norveška. Odstotek pojavnosti med
dečki in deklicami je približno enak (Raduly-Zorgo, Smythe, Gyarmathy 2010).
Učenci s specifičnimi učnimi težavami imajo številne enake potrebe kot njihovi
vrstniki. To so zlasti potreba po varnosti, sprejetosti, druženju z vrstniki, po
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spoznavanju novih stvari, socialne in čustvene potrebe. Lahko rečemo, da so na
številnih področjih povsem enaki kot njihovi vrstniki. Od njih se razlikujejo le po
tem, da je za njihovo izobraževanje potrebna prilagoditev (Peklaj 2008).
2.1.2 VZROKI
Žan ne mara slovenščine. To je predmet, ki ga sovraži. Učiteljica mu pravi,
da je len in da se mu ne da lepo pisati. Pravi mu, da je površen, ker
izpušča črke. Pa tudi počasen je, pa ... Ampak Žan se trudi oz. se je
trudil, dokler ni videl, da je kljub trudu in neskončnim številom vaj, vse
zaman.

V preteklosti so kot mogoče vzroke disleksije navajali čustvene motnje, manjše
okvare vida in nezadostno urjenje možganov, nedokazljive in dokazljive
možganske posebnosti (Žerdin 2003). Danes vemo, da vsi zgoraj našteti vzroki
niso pravi.
Vzroki za disleksijo so različni. Pojavi se lahko zaradi dednih dejavnikov.
Posledica genetskih sprememb je motnja glasovnega predelovanja jezika in
specifične motnje slušnega predelovanja. Če ima oče disleksijo, je tveganje, da jo
bo imel tudi sin, približno 40 % (Reid idr. 2007). Potrebno je še enkrat poudariti,
da osebe z disleksijo nimajo nobenih senzornih (vizualnih ali slušnih) okvar.
Disleksija je nevrološka motnja, zato ni odvisna od posameznikove stopnje
inteligentnosti, vloženega truda in socialnoekonomskega položaja (Raduly-Zorgo,
Smythe, Gyarmathy 2010). Prav zaradi tega ni nujno, da se to kaže kot
primanjkljaj, ampak kot drugačnost. To pomeni, da otroci in odrasli z disleksijo
nimajo manjšega potenciala za učenje v primerjavi z vrstniki, ki nimajo disleksije,
pač pa njihovo učenje poteka na drugačen način (Reid idr. 2007).
Večina ljudi ima dominantno levo hemisfero. Tisti ljudje, ki imajo dominantno
desno hemisfero, in to so običajno tudi osebe z disleksijo, se od tistih z
dominantno levo razlikujejo v načinu obravnavanja in predelovanja informacij. To
pomeni, da imajo po eni strani te osebe lahko težave, po drugi strani pa je lahko
prav ta njihov drugačen pristop prednost v teh istih sistemih (Raduly-Zorgo,
Smythe, Gyarmathy 2010). Spretnosti, ki jih ljudje z disleksijo lahko dobro
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obvladajo, npr. vizualne spretnosti in sposobnost reševanja problemov, so tiste
spretnosti, ki jih delodajalci dejansko iščejo (Reid 2002).
Možgane sestavljata leva in desna hemisfera, ki izgledata zelo podobni, a sta si
po delovanju zelo različni. Vsaka možganska polovica je razvila specializirane
funkcije, zato je nekaterim nalogam laže kos leva polovica, drugim pa desna
(Russell 1993). V levi hemisferi potekajo procesi, ki so usmerjeni k predelovanju
podrobnosti; predelovanju verbalnih in numeričnih informacij, in sicer zaporedno,
linearno ter organizirano. Ta del možganov kategorizira in analizira informacije,
kar pomeni, da obdela informacije drugo za drugo. Pri pisanju, na primer, je
potrebno misel razdeliti na stavke, le-te na besede in naprej na črke, ki jih drugo
za drugo zapišemo (prav tam). Leva polovica možganov je specializirana za
jezik, matematiko in logične operacije (Raduly-Zorgo, Smythe, Gyarmathy 2010).
Naloga leve hemisfere je tudi dešifriranje, to pa je zlasti pomembno pri branju.
Predvsem mlajši bralci z disleksijo imajo slabše razvite fonološke veščine, to pa
vpliva na njihovo sposobnost tekočega branja. Vendar se lahko branje izboljša,
če otroke v zgodnjih letih opismenjevanja učimo fonoloških veščin (Reid idr.
2007).
Močna področja oseb, ki imajo dominantno levo hemisfero, so:
-

jezik;

-

matematika;

-

logične operacije;

-

dobro kategoriziranje in analiziranje informacij;

-

predelovanje

serij

zaporednih

informacij

(Raduly-Zorgo,

Smythe,

Gyarmathy 2010);
-

razumsko mišljenje;

-

dobra sposobnost verbalnega izražanja;

-

gladko branje;

-

dobro reševanje primerjalnih in povezovalnih nalog (Russell 1993).

V desni polovici možganov poteka vzporedna ali sintetična obdelava podatkov.
Na primer pri prepoznavanju obraza človek ne analizira najprej brade, potem las
in tako naprej potezo za potezo, ampak več elementov sintetizira v celoto (prav
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tam). »Torej desna hemisfera procesira informacije, ki vsebujejo bolj celostne
dražljaje. Močna je pri prepoznavanju obrazov, vzorcev, prostorskih razmerij,
neverbalnih znakov, zlogov ter intonacije jezika.« (Prav tam, 32.)
»Desna hemisfera je intuitivni, ustvarjalni, primarno neverbalni del naših
možganov in se ukvarja s tridimenzionalnimi oblikami in podobami, kot so npr.
gozd in manj posamezna drevesa, saj je sposobna razumeti kompleksne
konfiguracije in strukture. To vključuje procesiranje slik in drugih vrst vizualnih
informacij. Desna hemisfera se običajno ukvarja tudi z razumevanjem in
nekaterimi estetskimi pogledi, kot sta npr. umetnost in glasba.« (Reid idr. 2007,
26.) Močna področja oseb, ki imajo dominantno desno hemisfero, so:
-

dobre sposobnosti reševanja problemov;

-

dobre domišljijske sposobnosti;

-

sposobnost vzpostavljanja nepričakovanih medsebojnih povezav med
podatki in informacijami;

-

divergentno razmišljanje (lahko ponuja alternativen pristop k reševanju
problemov v mnogih učnih in delovnih kontekstih);

-

originalnost;

-

ustvarjalnost (iščejo čim več možnih rešitev in niso zadovoljni le z eno);

-

dobre sposobnosti vizualizacije (vidnega predstavljanja);

-

sposobnost hkratnega (simultanega) predelovanja informacij;

-

dobre sposobnosti celostnega razumevanja;

-

dobra intuicija;

-

»umetniški« način razmišljanja;

-

dobre sposobnosti ustvarjanja novega znanja;

-

zmožnost

odkrivanja

praktičnih,

inovativnih,

kreativnih

rešitev

na

akademskem področju;
-

odkrivanje novih vidikov in uvajanje novih idej v tradicionalne vsebine;

-

razvijanje izboljšav (Raduly-Zorgo, Smythe, Gyarmathy 2010).

Obe možganski polobli sta enako pomembni, saj se med seboj podpirata in
dopolnjujeta. Vendar sposobnosti, ki so povezane z levo možgansko hemisfero,
imajo v sodobnem življenju večinoma pomembnejšo vlogo. Od ljudi se
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najpogosteje zahteva razumsko mišljenje, sposobnost verbalnega izražanja,
gladkega branja, manj pomembno pa je intuitivno mišljenje, umetniško dojemanje
in ustvarjalni procesi (Russell 1993). To razlikovanje se začne že v šoli. Petica pri
slovenščini je več vredna kot petica pri glasbeni vzgoji. Na šolskem urniku so
umetniški predmeti razporejeni kot nagrada za v petek po matematiki in
slovenščini. In kadar državi zmanjka denarja, začne najprej varčevati pri kulturi,
umetnosti, saj ju jemljemo kot razkošje, prestiž, nekaj, kar ni nujno potrebno.
Ampak ali ni ustvarjalnost temelj za preživetje naše družbe (prav tam)?
Med lenobo in disleksijo je torej velika razlika. Ob zgoraj navedenih dejstvih
pravzaprav sploh ne najdem povezave med njima. Če razmišljam drugače,
ugotavljam, da lahko ob nepoznavanju disleksije in vzrokov zanjo znakom
disleksije kaj hitro pripišem nezaželjeno človeško lastnost. In to lastnost po krivici
pripišem otroku ...
2.1.3 TIPI IN MOŽNI ZNAKI DISLEKSIJE
Ura naravoslovja. Kot že velikokrat prej napiše učiteljica snov na tablo,
tokrat razlago o kroženju vode. Sedaj pa je naloga učencev, da to prepišejo.
Žan se trudi, da bi hitro prepisal, da ne bi bil vedno zadnji. Že spet so vsi
drugi že vse prepisali, on pa je še vedno pri 2. povedi. Sošolec vstane,
pogleda k njemu in pravi: »A ti si pa šele tako malo prepisal?« Učiteljica
pride k Žanovi mizi: »Kaj že spet mečkaš, pohiti. Ali misliš, da te bo sedaj
cel razred čakal?! Poglej, koliko napak si naredil v samo dveh stavkih. In
zakaj med besedami ne delaš presledka in brez potrebe izpuščaš vrstice?«
Učiteljica vzame rdeč kemični svinčnik in mu z naveličanostjo popravlja
napake. »Sedaj grem s snovjo naprej. Žan, od nekoga si sposodi zvezek in
doma prepiši.«

Disleksija se pri različnih posameznikih kaže na različne načine. Vendar jih lahko
kljub temu po nekaterih skupnih značilnostih razvrstimo v določene tipe. V
raziskavah sta največkrat omenjeni razvojna disleksija in pridobljena disleksija.
Za razvojno disleksijo je značilno, da imajo manjše možganske disfunkcije
vseživljenjski vpliv na posameznika, saj gre za genetske razloge. O pridobljeni
disleksiji pa govorimo, kadar je prišlo do poškodbe možganov v kasnejšem
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življenjskem obdobju posameznika: prezgodaj rojeni otroci z nizko težo, ki trpijo
za travmatično boleznijo; ali pa je lahko poškodba možganov posledica nesreče
ali bolezni, vendar govorimo o blagih poškodbah, kajti le-te povzročajo specifične
težave in ne splošnega slabšega delovanja možganov (Raduly-Zorgo, Smythe,
Gyarmathy 2010).
Gavin Reid (2002) pravi, da se disleksija kaže na različnih področjih; na področju
branja, pisanja, spomina, organizacije, motoričnega razvoja in govornega
razvoja. Raduly-Zorgo, Smythe in Gyarmathy (2010) pa navajajo, da se osebe z
disleksijo od večine ljudi razlikujejo po načinu vzpostavljanja in ohranjanja
pozornosti, zaznavanja, spomina, mišljenja in jezika. Vsa našteta področja se
najučinkovitejše izboljšajo v otroštvu. Zato je zelo pomembno ugodno šolsko
okolje, v katerem se krepijo kognitivni procesi ter kompenzirajo obstoječe razlike.
Poleg šolskega okolja pomembno vpliva tudi ugodno domače okolje.
Gavin Reid (2002) opozarja na individualno naravo disleksije. To je dejstvo,
zaradi katerega ni možno narediti popolnega seznama značilnosti, saj različni
otroci kažejo znake disleksije na različnih stopnjah. Prav tako je na podlagi
seznama disleksijo nemogoče natančno diagnosticirati. Kljub temu pa so
nekatere značilnosti, ki se pri večini oseb z disleksijo pogosteje pojavljajo. Vse te
težave so lahko lažje ali težje.
Z uporabo elektroencefalograma se je med branjem osebe z disleksijo pokazala
povečana možganska aktivnost desne hemisfere, medtem ko se pri osebah brez
disleksije kaže povečana aktivnost leve hemisfere. Izkazalo se je, da kjer otroci z
disleksijo uporabljajo desno hemisfero, otroci brez težav uporabljajo levo
hemisfero. Ker desne hemisfera ni zadolžena za jezikovno področje, morajo
osebe z disleksijo za tovrstno delo vložiti veliko več truda, zato postanejo hitreje
utrujeni (Kesič Dimic 2010).
V nadaljevanju bom predstavila možne znake disleksije na področju branja,
pisanja, spomina, organizacije, motoričnega razvoja, govornega razvoja,
pozornosti, zaznavanja in mišljenja. Znake disleksije za vsako področje posebej
povzemam po naslednjih avtorjih: Reid (2002), Kesič Dimic (2010) in RadulyZorgo, Smythe in Gyarmathy (2010).
Nekaj značilnosti, ki so običajno povezane z branjem oseb z disleksijo:
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težave pri prepoznavanju in vezanju glasov njihovem pomnjenju ter
uporabi v besedi;

-

čudno naglaševanje glasov;

-

pogosto izpuščanje, obračanje, zamenjevanje, premeščanje glasov v
besedi (zima – miza), tako pogosto preberejo drugo besedo, kot je
zapisana, pogosto sinonim ali drugače podobno besedo (metla namesto
omelo);

-

med branjem spuščajo vrstice;

-

pri branju se »izgubijo«;

-

bralno razumevanje besedila je pogosto boljše kot branje posamezne
besede;

-

pri branju daljših delov besedila sproti pozabljajo prebrano;

-

branje je počasnejše od povprečja (predvsem glasno branje ni tekoče in
gladko, pogosto ne upoštevajo nobenih ločil);

-

težave pri prepoznavanju in tvorjenju rim, npr. pri pomnjenju otroških rim in
njihovem zaporedju;

-

ne berejo z veseljem;

-

vidna utrujenost (vso energijo usmeri k pravilno prebranim besedam);

-

slabo napredovanje pri branju.

Pri pisanju se pojavljajo zelo podobne napake kot pri branju. Napake se pojavijo
tudi pri prepisu iz knjige ali s table. Kljub velikemu številu vaj je črkovanje (tudi
pogosto uporabljenih besed) še vedno napačno. Fonološke napake v črkovanju
se kažejo tudi pri pisnih izdelkih, saj vsebujejo veliko napak. Nekaj značilnosti
oseb z disleksijo, ki se kažejo pri pisanju:
-

počasno pisanje;

-

težave pri pomnjenju pravopisnih pravil;

-

nedosledna raba velikih in malih črk;

-

pisni izdelki so neurejeni z veliko prečrtanimi besedami in ponovnimi
poskusi pisanja;

-

utrujenost med pisanjem;

-

kljub večkratnemu pregledu svoje naloge ne najdejo veliko napak;
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odpor do obsežnejšega pisanja, saj je le-to za osebe z disleksijo težko, a
ne samo zaradi težav pri črkovanju, ampak tudi iz vsebinskega vidika. O
določeni temi lahko zelo pametno in učeno govorijo, vendar pa zapis na
isto temo navadno ni tako razumljiv in jasen (velikokrat jim zmanjka časa).

Osebe z disleksijo imajo pogosto težave z grafomotoriko, saj imajo slabe
vizualno-motorične integracije. Pojavi se disgrafija, ki smo jo že omenili v
poglavju Disleksija je ena izmed mnogih specifičnih težav pri učenju, in ima
naslednje značilnosti:
-

nenavadno držanje pisala (lahko je spremenjena drža celotnega telesa,
nos se dotika zvezka);

-

drža pisala in pritisk na podlago sta premočna;

-

pisanje črk je počasno, mučno in netekoče;

-

oblikovanje črk je nenavadno (z zapisom začne in konča ravno obratno,
npr. od spodaj navzgor ali od desne proti levi);

-

težave pri postavitvi črk v omejen prostor, npr. v vrstice (črke so prevelike
ali premajhne);

-

slaba prostorska organizacija v zvezku ali na listu (neupoštevanje robov, ,
stisnjene ali razširjene črke);

-

zamenjava podobno oblikovanih črk (b-d, a-o);

-

težave pri pomnjenju in oblikovanju velikih pisanih začetnic.

Težave s spominom kažejo na težave pri pomnjenju pravilnega vrstnega reda
zaporednih elementov in ne na splošne primanjkljaje v spominskih procesih.
Možni znaki so:
-

slab kratkoročni in delovni spomin (slabša sposobnost zadrževanja in
upravljanja z informacijami kar ima za posledico težave v pomnjenju
seznamov in več navodil hkrati (glasno računanje) ter nepovezanih
dejstev, ki niso v otrokovem interesu, npr. poštevanka);

-

znaki slabega dolgoročnega spomina, ki so posledica zmedenosti,
neustreznih učnih strategij v času učenja ali slabe organizacijske strukture.
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Možni znaki disleksije, ki se kažejo na področju organizacije so:
-

slaba organizacija učnega časa, gradiva, opreme in predmetov, ki jih otrok
potrebuje pri učenju, npr. pozabi zvezek za domačo nalogo, urejenost
zvezka;

-

težave s prostorsko organizacijo (težko si uredi svojo sobo);

-

slabe organizacijske strategije za učenje – podatke zamenjuje ali napačno
razume.

Težave oseb z disleksijo se lahko kažejo tudi pri motoričnem razvoju. V
njihovem gibalnem razvoju opazimo, da običajno manjka faza plazenja, iz tega
lahko sklepamo, da nimajo optimalne organizacije živčnega sistema. Zaradi
nezadostne koordinacije med zaznavanjem in gibom se lahko razvijejo težave:
-

pogosto so bolj nerodni kot njihovi vrstniki;

-

motnje pri koordinaciji telesa in prostorski orientaciji (izgubijo se v novem
okolju ali včasih celo v že znanem);

-

težave pri fini motoriki (roka – oko);

-

težave s koordinacijo in z opravili, kot so zavezovanje vezalk na čevljih;

-

zaletavanje v opremo v razredu, spotikanje, pogosto padanje.

Ob tem lahko sklepam, da nekateri učenci z disleksijo ne marajo plesati, saj sta
za ples potrebni dobra koordinacija telesa in prostorska orientacija. Težave se
lahko pojavijo tudi pri določanju smeri neba. Prav zaradi težav s koordinacijo
lahko predstavljajo naloge na kolesarskem izpitu trd oreh za nekatere učence z
disleksijo. Ko učitelj reče, da mora zaviti npr. levo, mora kar nekaj postopkov
narediti v določenem zaporedju. V zelo kratkem času mora ugotoviti, katera smer
je leva, preveriti, ali je cesta prazna, nakazati smer in zaviti.

Za nekatere osebe z disleksijo je na področju govornega razvoja značilno:
-

zamenjava podobnih glasov;

-

slaba izgovarjava;

-

težave s povezovanjem glasov v besede;

-

slabo zavedanje ritma;

-

slaba sintaktična zgradba (npr. slab besedni red v povedi);
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-

težave v poimenovanju;

-

odrasle osebe z disleksijo večinoma nimajo težav z govorom, imajo pa
nekatere jezikovne težave, npr. težave s priklicem besed, predvsem tistih,
ki se redkeje uporabljajo, npr. tujke (fotosinteza);

-

homogena inhibicija (podobni elementi se med seboj ovirajo) deluje na vse
ljudi, še posebej pa na osebe z disleksijo, saj je njihova analiza
podrobnosti precej slaba, zato zlahka zamenjajo podobne besede, še
zlasti, kadar so to tuji izrazi, ki so si podobni po vsebini, izgovorjavi ali
črkovanju (npr. stalaktit, stalagmit).

Pri osebah z disleksijo motnje pozornosti niso nujno prisotne, čeprav je njihova
pozornost pogosto res slabša od pozornosti osebe brez disleksije. Zaradi tega:
-

niso natančni pri poslušanju;

-

ne opažajo razlik med posameznimi črkami in ne dojemajo pomena besed;

-

težko sledijo vsebini.

Osebe z disleksijo imajo lahko težave z zaznavanjem in sicer s slušnim
predelovanjem. Slednje ne pomeni, da posamezniki z disleksijo slabo slišijo,
ampak da disleksija vpliva na hitrost njihovega predelovanja vizualnih in slušnih
informacij, še zlasti če morajo biti podane v zaporedjih.
Znaki se lahko pojavijo tudi na področju mišljenja. (Glej poglavje Vzroki.)
Sodba, da otrok nima disleksije, če nima težav s pisanjem in branjem, torej z
opismenjevanjem, je prezgodnja in lahko celo napačna. Zgoraj smo našteli še
celo paleto področij, na katerih se lahko kažejo težave, ki jih prinaša disleksija.
Prav te nesposobnosti in primanjkljaji na omenjenih področjih lahko posameznika
v okolju, ki ni naklonjeno osebam z disleksijo, postavijo v neugoden položaj za
celo življenje.

2.2 UČENJE OTROK Z DISLEKSIJO
Kesič Dimic (2010) in Žerdin (2003) poudarjata, da težave pri branju in pisanju
vplivajo na celotno učenje ter na učni uspeh pri vseh šolskih predmetih, ne samo
pri slovenščini. Poznavanje vzrokov in nekaterih značilnosti disleksije nam olajša
razumevanje načina učenja učencev z disleksijo. Ti učenci se zaradi drugačnega
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načina predelovanja podatkov učijo nekoliko drugače kot njihovi sošolci brez
disleksije. Na njihovo učenje pa, tako kot na vse učence, posredno vpliva tudi
okolje.
Učenje je proces, ki se razlikuje od otroka do otroka. Pri učenju in predelovanju
podatkov je med učenci z disleksijo in učenci brez nje veliko individualnih razlik,
veliko pa je tudi podobnih značilnosti (Raduly-Zorgo, Smythe, Gyarmathy 2010).
Ko poslušamo besedo, jo beremo ali tipamo (Braillova pisava), so aktivirani
različni predeli možganov na načine, da sodelujejo, se povezujejo in so
medsebojno odvisni. Kljub temu pa ne gre za strogo lokalizacijo, po poškodbah
pogosto drugi deli postopoma prevzamejo posamezne funkcije npr. spomin,
govor (Marentič Požarnik 2000). To pomeni, da je učenje dinamičen proces. Ker
pri učencih z disleksijo interakcija ne poteka skladno, tudi celoten proces ni
usklajen, zato imajo otroci pri učenju težave in ne delujejo v skladu s svojimi
sposobnostmi. Torej je disleksija motnja v predelovanju podatkov (Reid 2002).
»Krog predelovanja podatkov ima tri glavne elemente:
-

sprejemanje informacij,

-

spoznavni procesi ter

-

izkazovanje znanja.« (Prav tam, 15.)

Isti avtor in drugi (2007) te tri elemente poimenuje: vnos, mišljenje ter rezultat.
Ker je učenje odvisno od učenčeve učinkovitosti obdelave informacij, je
pomembno, da prepoznamo ključne faze procesiranja informacij in kako lahko te
faze prestavljajo potencialne težave za učence z disleksijo.
2.2.1 SPREJEMANJE INFORMACIJ KOT TUDI ZNANJA ali kako nova
(spo)znanja dojamemo
Žan je imel težave z zapomnitvijo črk, predvsem pisanih. Učiteljica je
staršem svetovala, naj doma vadijo in vadijo. Druge rešitve ni. In res, doma
so na vidno mesto v dnevni sobi obesili plakat z abecedo. Kadar se Žan ni
mogel spomniti, kako že izgleda črka h, je pogledal tja gor. Zasovražil je
tisti plakat.
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Včasih tej stopnji pravimo tudi zaznava ali senzorno predelovanje. To je začetna
stopnja učnega procesa in je zato še toliko bolj pomembna. In ravno prva stopnja
je tista, na kateri imajo otroci z disleksijo največ težav! Zato je potrebno na tej
stopnji predstaviti gradivo na način, ki je učencu dostopen. Otroci z disleksijo
imajo na stopnji sprejemanja informacij težave s slušnim sprejemanjem. Običajno
je njihovo slušno predelovanje informacij šibko, kar pomeni, da začetek učnega
procesa zanje ne bo uspešen, če bo gradivo predstavljeno zgolj verbalno, saj je
to način, ki jim ni blizu in jim povzroča težave. To pomeni, da če podatek
posredujemo le verbalno, ga otrok ne bo učinkovito oziroma uspešno shranil
(Reid 2002). Sistem različnih pogojev in načinov, ki nam pomagajo učinkovito
sprejemati in predelovati informacije, je v pedagoški psihologiji poimenovan kot
učni stil. Zajema tudi tipične strategije učenja, pa tudi cilje in pojmovanja učenja
(Marentič Požarnik 2000).
Različni otroci imajo različne učne stile in prav to velja tudi za otroke z disleksijo.
Pomembno je, da se učitelj zaveda, kaj predstavljajo učni stili, in da razume
različnost učnih stilov pri predstavitvi snovi (Raduly-Zorgo, Smythe, Gyarmathy
2010). Hkrati pa s svojim razumevanjem le-teh pripomore k temu, da se otroci z
disleksijo sami začnejo zavedati svojega učnega stila. To je prvi in
najpomembnejši korak k dosegu samozavesti pri učenju. Prepoznavanje učnih
stilov lahko pomaga tudi k spodbujanju veščin zunaj šole. Poznavanje učnih stilov
lahko pripravi učence, zlasti tiste z disleksijo, za vseživljenjsko učenje (Reid idr.
2007).
Poznavanje svojega lastnega učnega stila je zelo pomembno. Jaz se ga do
sredine prvega letnika študija na pedagoški fakulteti nisem zavedala. Nikoli nisem
o tem nič slišala in mislim, da mnogi moji vrstniki tudi ne, saj dvomim, da sem pri
tem izjema. Kaj pa tisti, ki ne gredo na pedagoško fakulteto? Učitelj je tisti, ki
mora pri učencu ozavestiti proces učenja, saj sam tega ni sposoben. Učitelj pa je
za to, oz. naj bi bil, usposobljen.
Obstajajo trije glavni učni stili, ki jih je potrebno upoštevati. To so: vizualni, slušni
in kinestetični. Večina učencev z disleksijo se nagiba k vizualnem načinu učenja,
vendar ne smemo posploševati. Nekaterim sta bližja kinestetični ali slušni način
učenja. Vprašati se moramo, ali ima otrok enake težave, če gradivo predstavimo
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na vizualni namesto na slušni način. Nekateri posamezniki pa se lahko učijo bolj
učinkovito na kinestetični način (Reid idr. 2007). Učna izkušnja je za otroke z
disleksijo lahko bolj pomembna kot pa dejanski končni izdelek.
Pri učencih, ki jim je najlažji vidni način predelovanja informacij, so oči
najpomembnejše pri sprejemanju informacij. Med razmišljanjem iščejo notranje
podobe, pri tem pa gledajo navzgor. Njihov besednjak zajema besede, ki
označujejo barve in vidne vtise. Pri učenju imajo radi vizualne informacije, kot so
tabele, diagrami, vizualne vsebine v knjigah, vizualno ponazorjena vsebina ob
podpori računalnika. Učinkoviti so miselni vzorci, kratki zapisi in izpisovanje
ključnih besed in pojmov, saj si želijo pregled, npr. nad šolsko snovjo. Raje sami
berejo, kot poslušajo, prav tako si težko zapomnijo ustna navodila. (Marentič
Požarnik 2000). Med branjem si najprej prikličejo vizualne podobe in šele nato
razmišljajo o napisanem. Zapomnijo si vizualne podrobnosti sobe ali osebe,
pozabijo pa ime osebe in vsebino pogovorov (Raduly-Zorgo, Smythe, Gyarmathy
2010).
Učinkovite in priporočene strategije za učence, pri katerih je najočitnejši vizualni
učni stil:
-

uporabljajo naj vizualna gradiva, npr. slike, ilustracije, miselne vzorce,
grafe, tabele;

-

pri poudarjanju pomembnih pojmov naj uporabljajo barve, npr. barvno
podčrtovanje;

-

ideje, ki jih želijo pisno razložiti, si jih lahko pred tem narišejo;

-

gradivo, ki se ga morajo naučiti, naj si ilustrirajo;

-

za pomoč pri pomnjenju naj vizualizirajo informacije in si jih predstavljajo v
obliki slik;

-

informacije in vizualno gradivo naj povezujejo (slike, predmeti iz okolja
itd.);

-

berejo naj ilustrirane knjige (Maringer-Cantu 2006 po Raduly-Zorgo,
Smythe, Gyarmathy 2010).

Učenci s slušnim učnim stilom se najbolje učijo s pomočjo slušnega
predelovanja informacij. Med razmišljanjem prisluhnejo notranjemu monologu, pri
19

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Kogovšek Darja; diplomsko delo

tem mu oči begajo v vodoravni smeri, od leve proti desni. So zelo zgovorni in
pogosto morajo na glas razmišljati. Dobro posnemajo govorni ton, barvo, narečno
melodijo (Marentič Požarnik 2000). Prav tako si dobro zapomnijo besedila pesmi,
vsebino pogovorov, ime osebe, ne pa tudi njenega videza. Učenci radi aktivno
sodelujejo v pogovoru ter drugim razlagajo snov (oni imajo vlogo učitelja)
(Raduly-Zorgo, Smythe, Gyarmathy 2010).
Učinkovite in priporočene strategije za učence, pri katerih je najočitnejši slušni stil
učenja:
-

med razlago učitelja naj uporabijo diktafone;

-

sodelujejo naj v razrednih pogovorih in razpravah;

-

besedila naj berejo na glas;

-

pripravijo naj govore in predstavitve;

-

o temah in idejah naj se pogovarjajo z učiteljem ali s sošolci;

-

teme in ideje lahko narekujejo drugi osebi;

-

za ponazoritev in utemeljitev določene ideje naj uporabijo sopomenke ter
prispodobe iz zgodb (Maringer-Cantu 2006 po Raduly-Zorgo, Smythe,
Gyarmathy 2010).

Učenci s kinestetičnim učnim stilom govorijo počasi. Bolje si zapomnijo celovito
izkušnjo kot podrobnosti. Ljudi in stvari se radi dotikajo. Prav s pomočjo dotikov,
fizičnimi aktivnostmi, npr. pri poskusu, in gibanjem se najlažje učijo. Hoja med
učenjem ni zanje nič nenavadnega (Marentič Požarnik 2000). Pomembni so
odmori med urami, minuta za zdravje, aktivni odmor, saj nudijo fizično gibanje
(Raduly-Zorgo, Smythe, Gyarmathy 2010).
Učinkovite in priporočene strategije za učence s kinestetičnim učnim stilom:
-

nove stvari naj se učijo z gibanjem;

-

delajo naj v stoječem položaju;

-

med učenjem potrebujejo pogoste odmore;

-

med učenjem jim pomaga žvečenje, npr. žvečilnega gumija;

-

delovni prostor naj si opremijo s plakati;
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učiti naj se začnejo tako, da najprej preletijo gradivo in s tem pridobijo
celovit pregled nanj (Maringer-Cantu 2006 po Raduly-Zorgo, Smythe,
Gyarmathy 2010).

Po izkušnjah sodeč je pri pouku največkrat najbolje poskrbljeno za učence, ki
imajo slušni učni stil, najmanj pozornosti pa se posveča učencem s kinestetičnim
učnim stilom. Za vse učence, predvsem pa še za tiste z disleksijo, je ključnega
pomena multisenzorni pristop. Reid in drugi (2007) menijo, da je multisenzorna
oblika poučevanja tako uspešna zato, ker se učencu zaradi uporabe različnih
čutil utrdi informacija na različnih predelih možganov in je zato bolj trdno usidrana
v njegov spomin in si tako lažje zapomni stvari, kot bi si jih sicer. To pomeni, da
se najlažje učijo, če jim aktiviramo vse tri kanale: npr. pri učenju črk: črko
napišejo na smirkov papir, tako jo vidijo, slišijo ter napišejo.
2.2.2 SPOZNAVNI PROCESI ali kako si zapomnimo podatke oz. znanja
Žan v šolsko delo vlaga veliko truda in energije, tudi doma. Vse bi še
nekako šlo, samo, »… ko ne bi ti Angleži tako komplicirali in bi besedo
lahko zapisal tako, kot jo izgovorim.« Pomen besed si tako velikokrat
nariše, spodaj pa jo seveda še napiše. Nato to risbo prilepi na mesto, ki ga
spominja na pomen te besede, npr. ilustrirana besed sweets ima mesto na
omari, za katerimi vrati se skrivajo. Njegova domišljija ne pozna meja, zato
mu risanje pomena besede, npr. sometimes, ne povzroča prav nobene
zadrege. Ko se potem naslednjič uči, in se ne spomni, kako se že reče po
angleško sladkarijam, točno ve, kam mora pogledat. Po navadi se že na pol
poti do kuhinje spomni. Toliko časa za eno besedo, zapomni si jo pa le, pa
še bolj zanimivo je tako učenje!

Izraz spoznavni procesi se nanaša na dejavnosti, ki se odvijajo v možganih med
procesom učenja in razumevanja podatkov. Spoznavni procesi vključujejo
spomin, predelovanje podatkov in razumevanje. Veliko procesov, ki so del branja,
kot je fonetično branje in uporaba besednih pravil, predstavljajo spoznavne
sestavine ciklusa obdelovanja podatkov. Ker imajo otroci z disleksijo težave z
omenjenimi procesi, moramo izdelati strategije, s katerimi bodo težave uspešno
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premagovali. Ta stopnja je pomembna tudi za poglobljeno predelovanje podatkov
– poglobljeno predelovanje pomeni, da podatke obdelamo tako, da jih razumemo
in zato tudi lažje shranimo in prikličemo. Za omenjeni proces izdelajo otroci
shemo, ki je neke vrste notranji načrt (ali okvir) za nove podatke in istočasno
način, kako te nove podatke vključiti v že obstoječe znanje o določeni temi (Reid
2002).
Gavin Reid (2002, 16) za ponazoritev uporabi primer trgovine. »Greste v trgovino
– veste, kje se večina prodajnih artiklov nahaja: sir, mleko, jogurt, sveži sokovi
ipd. so v hladilniku; konzerve so običajno na enem mestu, prav tako sadje in
zelenjava. To je vaš notranji načrt za tri področja v trgovini, v katerih lahko zelo
hitro najdete na stotine stvari, ki jih potrebujete. Zdaj pa pomislite, kaj bi se
zgodilo, če bi se poslovodja odločil, da zadevo malo premeša in izdelke shrani
drugje – sadje nekje zadaj, stvari iz hladilnika pa razmesti celo na različna druga
mesta. Prav hitro se boste zmedli – porabili boste več časa, določene stvari boste
pozabili kupiti, marsikaj boste narobe kupili, jezili se boste in v skrajnem primeru
ne boste šli nikoli več v to trgovino. Takšne izkušnje frustracije in zmede so
vsakdanje izkušnje otrok z disleksijo, še zlasti, če učno okolje ni tako naklonjeno
otrokom z disleksijo, kot bi moralo biti! Zavedati se moramo, da je vsaka učna
izkušnja za otroka z disleksijo nekaj novega; zlasti pa je to pomembno, kadar gre
za učenje in poučevanje. Če podatke otroku predstavimo na ustrezen način,
zmedo in frustracije preprečimo in prispevamo k učinkovitemu in uspešnemu
učenju.«
Učenec si veliko lažje ustvari nek okvir za nova gradiva, če dobi na začetni
stopnji učenja predstavljene ključne točke oz. izdelano neko shemo. Tako si
lahko s predznanjem pomaga pri povezovanju novih informacij. Uporabimo lahko
nekatere posebne spominske strategije, kot so miselni vzorci in mnemotehnike, ki
učencu pomagajo, da si zapomni nekatere ključne besede ali bolj zapletene
ideje. To je podpora za razvijanje razumevanja novih podatkov. Ko je učenec
dosegel potrebno razumevanje, lahko naprej nadaljuje z manj podporami, zato
mu le-te postopoma umikamo (Reid idr. 2007).
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Dobro zgrajen program učenja učnih veščin je zelo pomemben, saj zelo izboljša
metakognitivno

zavedanje. Torej je uspešno

učenje pogosto

posledica

učinkovitega mišljenja o mišljenju (prav tam).
2.2.3 IZKAZOVANJE ZNANJA ali kako drugim pokažemo, da nekaj znamo
oz. razumemo
Žan je pisal kontrolno nalogo. Polovico vprašanj je pustil praznih, ker do
njih sploh ni prišel, saj mu je zmanjkalo časa. Kontrolno so dobili nazaj. Kar
je rešil, je prav rešil, kljub temu je bilo to premalo za dosego minimalnih
standardov. Prav tako se je zgodilo z naslednjo kontrolno in naslednjo ...

Znanje lahko pokažemo na veliko načinov: z glasnim branjem, govorom,
razpravljanjem, risanjem, opazovanjem, s preizkušanjem (Reid 2002). Kljub temu
pa še vedno prevladujejo ustaljeni načini ocenjevanja otrokovega napredka, ki
temeljijo na pisnih izdelkih, čeprav so učenci z motnjami v razvoju branja in
pisanja v primerjavi z vrstniki v neenakem položaju. Običajno ti učenci počasneje
preberejo navodila, večkrat jih slabo ali nepopolno razumejo, počasneje in manj
spretno odgovarjajo. Pri nalogah, kjer štejejo tudi pravopisne napake, pa so prav
zato še dodatno prikrajšani (Žerdin 2003). Zato ni nenavadno, da spretneje
pokažejo znanje pri ustnem preverjanju, saj jim pisanje predstavlja težavo, hkrati
pa je zanje to zelo utrudljivo. Zato je koristno, da preverjamo napredek ustno in
ne pisno, saj lahko temo dobro poznajo in razumejo, toda svojega znanja niso
sposobni pokazati zgolj v pisni obliki. Reid in drugi (2007) ugotavljajo, da ustna
predstavitev informacij lahko vliva samozavest, nasprotno pa ji pisna vaja lahko
škodi. To velja zlasti za sprotno ocenjevanje v razredu.
»Veliko dokazov je, da otroci in odrasli z disleksijo svojih kognitivnih procesov ne
uporabljajo učinkovito; posledica tega pa je slabo pomnjenje. Počasno
procesiranje in učenje nekaterih vrst informacij in spretnosti lahko traja dlje. Z
uporabo učinkovitih strategij in z učinkovitim učenjem se lahko nekateri negativni
učinki teh dejavnikov skrajno zmanjšajo. Z znanjem o sebi lahko način
procesiranja uporabljajo v svojo korist.« (Prav tam, 28.)

23

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Kogovšek Darja; diplomsko delo

Nevrološko pogojene težave ostanejo vse življenje, zato se je potrebno z njimi
soočati. Kljub temu se jih da nekoliko omiliti oz. te primanjkljaje kompenzirati.
Otroci z disleksijo lahko te težave premagujejo s pomočjo nadomestnih strategij.
Poznamo različne kompenzacijske tehnike, ki so lahko stvar dodatne strokovne
pomoči, lahko pa jih ob poznavanju vzrokov disleksije in uporabi domišljije ter
iznajdljivosti izvaja vsakdo, predvsem pa se to pričakuje od razrednega učitelja.

2.3 VPLIV OKOLJA
Okolje posredno vpliva na učenje otrok z disleksijo, saj je disleksija kulturno
pogojena, kar pomeni, da ne bi obstajala, če ljudem ne bi bilo potrebno pisati,
brati in računati. Posredno vpliva tudi zato, ker je disleksija nevrološko pogojena
motnja, od okoljskih vplivov pa je odvisno le, do kolikšne mere in na katerih
področjih se bo raznolikost pojavila kot motnja (Raduly-Zorgo, Smythe,
Gyarmathy 2010). To pomeni, da je od okolja odvisno, kako se bo učenec učil: z
veseljem ali odporom, ali bo motiviran ali ne, ali bo k učni snovi pristopil
samozavestno in s pozitivno samopodobo ali ne. Vsi ti učinki okolja pa naprej
pomembno vplivajo na učenje.
Učenčevo okolje, predvsem to velja za mlajše učence, v veliki meri predstavljata
domače (starši) in šolsko okolje (učitelj).
2.3.1 ŠOLSKO OKOLJE
Kako sedaj naprej? Žan sovraži šolo in vse, kar je povezano z njo. Še celo
sošolcev ne mara. Ko mu doma omenijo, da je čas za domačo nalogo, joka.
Pa ne iz kljubovalnosti, ampak joka, ker se je spomnil na šolo, v kateri se
tako slabo počuti.
Dejstvo je, da so med nami bili, so in bodo tudi v prihodnje otroci s posebnimi
potrebami, tudi otroci z disleksijo. Zato je na mestu vprašanje, kako zmanjšati
trpljenje teh otrok v šolskem življenju. Odgovor se začne pri kulturi in drži
šolskega kadra do otrok s posebnimi potrebami. To pomeni, ali je učitelj
pripravljen prisluhniti učencu, ga poskuša razumeti ter mu posledično zna
pomagati, kar pomeni prilagoditi poučevanje tudi njemu. Pomembno je, da učitelj
upošteva individualne potrebe učenca z disleksijo, ne da kar vsem učencem, ki
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imajo disleksijo, podaljša čas za pisanje. Mogoče pa nekomu samo 45 minut ne
predstavlja ovire. Prav to pa je bistvo inkluzivno naravnane šole.
Pojem inkluzija se pogosto izenačuje ali zamenjuje s pojmom integracija, ki
pomeni le namestitev otroka s posebnimi potrebami v redno ustanovo. Šolsko in
širše okolje tako skušata učenca prilagoditi nekemu povprečju. Le na tako se
učenec lahko vključi v redni sistem vzgoje in izobraževanja in dosega predpisane
standarde znanja branja, pisanja, računanja, in se prilagodi načinu sprejemanja
informacij, socialnemu okolju, oviram pri gibanju v okolju itd. (Šućur 1999 po
Kavkler 2008). V središču je torej lokacija, kje se učenec s posebnimi potrebami
izobražuje, zelo malo ali nič pa je na kakovosti vzgoje in izobraževanja
integriranih učencev (Farrell 2003 po Peček Čuk in Lesar 2006).
Inkluzija pa v nasprotju z integracijo omogoča oblikovanje inkluzivne kulture, v
kateri se podpirajo različne potrebe in sprejemajo posebnosti, ki izhajajo iz spola,
narodnosti,

jezikovne

pripadnosti,

različnih

družbenih

statusov,

stopnje

izobrazbe, iz posameznih pomanjkljivosti, težav, motenj, bolezni. Inkluzija je
izpeljana iz idej o sožitju, tolerantnosti, sobivanju, strpnosti ipd. (Corbett 1999 po
Kavkler 2008). »Inkluzija namreč postavlja v ospredje težnjo po zmanjševanju
vseh izključevalnih postopkov in razvrednotenj učencev bodisi na osnovi motenj,
rase, spola, let, etičnosti, spolne orientacije, religije ali česar koli drugega, kar
nekaterim

učencem nepotrebno oteži šolsko življenje.« (Peček Čuk in Lesar

2006, 28.)
»Inkluzija je potemtakem:
-

proces in ne stanje, s katerim skuša šola odgovoriti na potrebe vseh
učencev kot posameznikov;

-

vključevanje in izključevanje sta medsebojno povezana;

-

poudarek je na preoblikovanju kurikula tako, da se dotakne vseh učencev
kot posameznikov;

-

poudarjena je uspešnost šole, ne le izobraževalno, marveč tudi vzgojno;

-

relevantna je za vse faze in tipe šol, saj se v vsaki šoli učitelji srečujejo z
učenci z različnimi potrebami in morajo nanje reagirati.« (Vislie 2003, 21
po Peček Čuk in Lesar 2006.)
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Vsi učenci imajo neodtujljivo pravico do inkluzivne vzgoje in izobraževanja, kar
pomeni, da je pri vzgojno-izobraževalnem delu potrebno upoštevati razlike med
učenci. Vladni predstavniki so podpisali številne mednarodne dokumente o
nediskriminaciji in inkluzivnem izobraževanju vseh otrok, kljub temu pa se v
praksi zelo počasi in z nezaupanjem lotevamo uresničevanja teh podpisanih
mednarodnih listin (Kavkler 2008). Zakaj? Strinjam se z Ireno Lesar (2009), ki
pravi, da je problem v osebnem sprejetju inkluzije. Nekateri jo sprejmejo zaradi
družbe, pod njeno prisilo se načeloma strinjamo z idejo inkluzije. Tudi v javnosti
so nas polna usta plemenitih idej, zatakne pa se, ko dobimo priložnost
uresničevanja le-teh. Koliko so učitelji pripravljeni udejanjati to idejo inkluzije pri
delu z učenci z disleksijo, bo vprašanje, na katerega bom skušala odgovoriti v
empiričnem delu.
Pri inkluzivno naravnanem šolskem okolju je potemtakem potrebno izhajati iz
učenca samega, saj niti dva nista enaka. Niti za dva učenca z disleksijo niso
nujno dobre enake prilagoditve. To lahko predstavlja učitelju izziv, hkrati pa tudi
zelo težko nalogo, če vemo, da je v nekaterih razredih tudi 28 učencev. Kljub
temu pa mora biti učitelj pripravljen pomagati učencem, imeti pa mora tudi znanje
o njihovih posebnih potrebah. Tako lahko učitelj zelo veliko pripomore k temu, da
ima šolsko okolje pozitiven vpliv na učenje učenca z disleksijo. Od učitelja je
odvisno, ali ima učenec rad šolo ali jo sovraži.
2.3.2 DOMAČE OKOLJE
Dobro, da ima Žan čuteče in razumevajoče starše, ki so si vzeli čas, da so
sedeli ob njem, mu pomagali pri pisanju domače naloge, ki jo je vedno dobil
več kot drugi. Naloga je bila vedno pospremljena s stavkom: »Ti pa naredi
še dodatno nalogo, da boš vadil.«

Starši so tisti, ki otroka najbolje poznajo. Če je v družini več otrok, se med njimi
kaj hitro pokažejo razlike. Tako npr. potrebuje en otrok dalj časa, da osvoji
abecedo, drugi je bolj pozabljiv, tretji je bolj neroden. Mnoge stvari kažejo le na
individualne razlike med njimi. Če pa starše skrbijo nekatere razlike, jih mora
vsak strokovnjak jemati resno (Reid 2002). Zelo pomembna pomoč pri odkrivanju
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disleksije pri otroku je ta, da starši povejo, ali jo ima kateri od njih (Reid idr.
2007).
Zavedati se moramo, da je šola za otroke z disleksijo zelo utrujajoča izkušnja.
Ves čas so pod pritiskom, da morajo izvajati dejavnosti, ki so zanje težke. Zaradi
drugačnega procesiranja informacij se kaj hitro utrudijo že ob običajnih
vsakodnevnih izzivih. Vendar dom ne sme postati »druga« šola, temveč mora
ostati podporno okolje (Reid 2002). Starši naj ne bodo tisti, ki otroka neprestano
opozarjajo in ukazujejo, kaj naj otrok počne, temveč so osebe, ki so pripravljene
žrtvovati tudi nekaj svojega prostega časa. Otroku največ pomeni, če starši sedijo
ob njem, ko on vadi, piše domačo nalogo, saj mu lahko s prstom kažejo besedilo
in od časa do časa pokažejo svoje zadovoljstvo. S pretiranim siljenjem in
prevelikimi zahtevami vzbudijo v otroku tak odpor, da sploh ne bo bral. Zato je
največ, kar lahko naredijo v tem primeru starši, to, da v otroku ohranijo željo in
veselje tako do branja kot do pisanja (Žerdin 2000).
Obstajajo dejavnosti, ki jih otroci izvajajo doma in z njimi utrdijo učenje, ki je
potekalo v šoli. Pogovor oziroma diskusija je odlično sredstvo utrjevanja. Najbolje
je, da se starši pozanimajo, kaj se njihov otrok uči npr. pri naravoslovju, saj lahko
veliko vsebin vključimo v družinske izlete in pogovore (Reid 2002).

2.4 VLOGA UČITELJEV PRI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM DELU Z
UČENCI Z DISLEKSIJO
Nič ni bolj praktičnega v poučevanju kot vedenje o tem, kako se ljudje učijo.
(Šolski kurikularni svet, 1996)

Pri poučevanju je zelo pomemben odnos med učiteljem in učencem. Učitelj ima
lahko do učenca z disleksijo pozitiven odnos oz. pristop, vidi ga kot sposobnega,
kreativnega, lahko pa goji do njega negativen odnos v smislu, da je nesposoben,
len. Sama sem bila priča komentarju po nazivu sodeč usposobljene osebe: »Ti
otroci so leni, saj vlagajo v šolsko delo zelo malo truda. Za šolo in učenje jim je
vseeno. Vseeno jim je, ali začnejo pisati na sredini vrstice ali na koncu strani,
črke mečejo na papir kar od daleč. Kako naj dam takemu učencu odlično oceno,
če vem, da je »brihten«, v šolsko delo pa ne vlaga nobenega truda. Zato imam
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rajši učence z lažjimi duševnimi motnjami, ki pa šoli posvetijo ves svoj prosti čas
in si zaslužijo odlično oceno.« Po tej izjavi sem prepričana, da je usposobljenost
te osebe za poučevanje učencev z disleksijo na zelo nizki ravni. Dobro poznam
Žana in VEM, da v šolsko delo vlaga ogromno truda in energije in to, da včasih
med besedami ne naredi presledka, ne pomeni, da mu je vseeno. Je pa res, da
lahko pride pri učencih, ki pogosto doživljajo neuspeh, do naučene nemoči, ki pa
se kaže v tem, da se učenec zanaša na druge in ne na lastno moč. Kakorkoli,
odgovornost učitelja je, da do tega pojava ne pride. Kdo bi vedel, koliko krivic je s
svojim negativnim odnosom do učencev z disleksijo že naredila ta oseba. Potem
pa se sprašujemo, zakaj imajo ti učenci nizko samospoštovanje.
Na drugi strani pa je učinek pozitivnega pristopa zaupanje med učencem in
učiteljem. Učenec mora imeti, kljub svojim težavam, občutek kompetentnosti, leta vodi do pozitivne samopodobe in naprej do pozitivne notranje motivacije. Zato
je na prvem mestu učiteljeva spodbuda. Pomembno je, da se učitelj osredotoči
na učenčeva močnejša področja, kljub temu pa mora krepiti tudi njegovo šibko
stran. S takim pristopom je učitelj dober zgled učencem, saj poskuša zmanjšati
pritiske širše družbe, ki absolutno preferira branje, pisanje, torej področja, ki
učencem z disleksijo pogosto povzročajo težave. Predsodki npr. če nekdo težko
piše, bere je tudi sicer nesposoben na drugih področjih, se pojavijo tudi zaradi
nevednosti. Pomembno je, da zato učitelj pouči učence, kaj je to disleksija. To
lahko naredi zelo preprosto: npr. prebere jim kratko zgodbo Katarine Kesič Dimic
z naslovom Kamaroni s parabajzovo omako. Sledi pogovor, iz katerega se lahko
razvije sodelovalno učenje z vrstniki. Marija Kavkler (2008) ugotavlja, da
sodelovalno učenje z vrstniki pomembno vpliva na razvoj kognitivnih in socialnoemocionalnih sposobnosti in spretnosti. Učenci, ki pomagajo drug drugemu, se
učijo drug od drugega in so uspešnejši. Učenci, ki so učno uspešnejši, niso
prikrajšani zaradi sodelovanja z otroki z učnimi težavami, saj je to zanje izziv, če
jih ustrezno motiviramo. Napredek je opazen pri obojih tako na izobraževalnem
kot socialnem področju
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2.4.1 VLOGA RAZREDNEGA UČITELJA PRI ODKRIVANJU DISLEKSIJE
Učiteljica je čez čas le opazila, da Žan ne sliši nekaterih glasov. Poslala ga
je k šolski specialni pedagoginji, ki pa je rekla, da je vse v redu. Starši so
videli, da to ni le površnost ali lenoba, ampak da gre za nekaj drugega. Na
svojo roko so ga odpeljali v svetovalni center, kjer so odkrili, da ima precej
izrazito disleksijo. Žan sedaj končno ve, da ima disleksijo. Ni sam kriv za
težave, ki jih ima, … in ni len in površen. To vedenje mu veliko pomeni, a
kaj, ko sedaj učiteljica pravi, da ne sme z njim delati nič drugače kot z
drugimi učenci v razredu, vse dokler ne bo imel odločbe. Odločbo pa je dobil
natanko leto dni po prvem obisku Centra za duševno zdravje.

Razredni učitelj je usposobljen za poučevanje učencev od 1. do 5. (oz. do 6.)
razreda devetletne osnovne šole. Poučuje lahko vse predmete, ki so v
predmetniku za učence od 1. do 5./6. razreda. Razredni učitelj preživi s svojimi
učenci celo dopoldne, z njimi je tudi med malico in odmori, zato je logično, da
učence dobro pozna, saj v celoti vidi učenčevo delovanje. Tako lahko med
poučevanjem natančno opazi, kdaj in kje so se pri učencu pojavile težave. Če te
težave niso prehude, je otrokov učitelj najprimernejša oseba za nudenje »prve
pomoči.«
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je 9. 10. 2007
sprejel dokument Učne težave v osnovni šoli: koncept dela. V njem so
postavljene strokovne osnove za razvoj učinkovitejših pristopov na področju
obravnave učencev z učnimi težavami, kamor sodijo tudi učenci z disleksijo.
Eden od ključnih pogojev za uresničevanje tega koncepta je petstopenjski model
odkrivanja, spremljanja in nudenja pomoči učencem z učnimi težavami (Magajna
idr. 2008). Od učitelja se tako pričakuje (delodajalec zahteva), da upošteva 5
osnovnih stopenj pomoči, a to žal ni zakonsko določeno.
5-stopenjski model pomoči:
1. Pomoč učitelja ali učiteljev pristop
Glavni namen diagnosticiranja je zagotoviti otrokom s posebnimi potrebami
primerne načine izobraževanja ter jim zagotoviti prilagoditve in pomoč (Reid idr.
2007), zato bi moral osnovno diagnostiko obvladati vsak učitelj. »Težave in
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motnje branja in pisanja so tako razširjene, da imajo učitelji opraviti z njimi vsako
leto.« (Žerdin 2003, 153.) Ko učitelj pri učencu ne opazi uspeha oz. napredka,
mora posumiti na to, da ima učenec morda disleksijo. Diagnostična ocena je
timsko delo, kar pomeni, da je pri oblikovanju le-te potrebno zbrati čim več
podatkov oseb, ki imajo opravka z otrokom (Reid 2002). Zato je pomembno, da
se učitelj najprej posvetuje s šolsko svetovalno službo in učenčevimi starši. Od
učitelja se ne pričakuje diagnosticiranja, ampak le to, da opazi težave in ta svoja
opažanja sporoči naprej drugim strokovnjakom.
Identifikacija pripomore k odpravljanju težav, zato je zelo pomembno, da
ugotovimo, kaj otroku predstavlja ovire pri učenju.

2. Pomoč šolske svetovalne službe (opazovanje otroka, priporočila učitelju …)
Ko je učitelj pri učencu opazil, da ima težave, se lahko obrne po pomoč k
šolskemu

psihologu,

različnim

strokovnjakom

šolske

svetovalne

službe,

specialnim pedagogom ali defektologom (Žerdin 2003). Oni opravijo podrobnejšo
oceno učenčevega branja, pisanja in drugih šolskih veščin, analizirajo napake v
izdelkih, ugotavljajo strategije in razumevanje branja, ugotavljajo, s katerimi
prilagoditvami se branje izboljša (povečan tisk, barvne opore). Šolski psiholog se
osredinja tudi na ugotavljanje spremljajočih kognitivnih motenj, na čustveno
socialne vidike ter ugotavlja šibka in močna področja (Reid 2002). Na podlagi
domnev ali ugotovitev pa lahko svetuje učitelju, kakšne strategije, prilagoditve naj
poskusi uporabiti pri delu z učencem v razredu.

3. Dodatna individualna ali skupinska učna pomoč na šoli
Dopolnilni pouk se organizira za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju.
Namenjen je poglobljeni razlagi učne snovi in reševanju osnovnih nalog. Splošni
predmetnik predvideva za vsak oddelek 0,5 ure na teden. Po predmetniku naj bi
šola organizirala tudi ure individualne in skupinske pomoči (ISP) za učence, ki
kljub obiskovanju dopolnilnega pouka niso uspešni. Največkrat so to učenci s
specifičnimi težavami pri učenju, zaradi katerih potrebujejo več prilagoditev. Tako
je ta oblika pomoči osredinjena na posebne potrebe učenca. V sklopu te pomoči
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se lahko diagnosticira učenčeva močna in šibka področja. Pred vključitvijo
učenca k takšni pomoči, je potrebno s tem seznaniti starše in pridobiti njihovo
dovoljenje (Kesič Dimic 2010).

4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove (mentalno-higienska ambulanta)
Učence, pri katerih je problem nejasen in motnja huda ter vsa ta pomoč in
prilagojen način dela ne prinese napredka, je dobro obravnavati v specializiranih
ustanovah, kjer so na voljo vsi strokovnjaki – poleg specialnega pedagoga še
psiholog, pedopsihiater, socialni delavec, včasih pa morajo otroka pregledati še
nevrolog, okulist, otolog, logoped ali morda še kdo. V specializirane ustanove naj
bi prihajali le otroci, ki iz kakršnegakoli razloga potrebujejo natančnejše in širše
preglede, predvsem pa pomoč različnih strokovnjakov (Žerdin 2003).

5. Postopek usmerjanja
Peti korak nastopi šele v primeru, ko šolski strokovni tim ugotovi, da učenec z
izrazitejšimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči (vir:
http://www.zrss.si).
Postopek pričnejo zakoniti zastopniki učenca (starši) tako, da vložijo Zahtevo za
začetek postopka usmerjanja na pristojni območni enoti. Če pa starši zahteve ne
vložijo, zaposleni na šoli pa so mnenja, da je otrok usmeritve potreben, potem
lahko šola sama poda predlog za uvedbo postopka, ki ga prejmejo tudi starši.
Svetovalec Zavoda RS za šolstvo, ki vodi postopek, zaprosi šolo, ki jo učenec
obiskuje, za poročilo o otroku, ki vsebuje pedagoška, specialnopedagoška,
psihološka, medicinska, socialna in druga poročila. Po prejemu dokumentacije
poda strokovno mnenje še komisija za usmerjanje, ki jo sestavljajo specialni in
rehabilitacijski pedagog, zdravnik, psiholog in po potrebi tudi drugi. Člani komisije
na podlagi obstoječe in prejete dokumentacije, morebitnega razgovora z
vlagateljem in/ali učencem izdelajo strokovno mnenje. Strokovno mnenje
vključuje osnovne podatke o otroku, sintezo mnenj vseh članov, opredelitev vrste
motnje, usmeritev v ustrezen program, po potrebi pa tudi dodatno strokovno
pomoč, prilagoditve prostora in opreme, pripomočke in druge pravice, ki
pripadajo otroku na podlagi zakonodaje. Ker strokovno mnenje vsebuje osebne
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podatke, ga svetovalec pošlje zakonitim zastopnikom (staršem). Priporočljivo je,
da ga dajo starši na vpogled tudi šoli, kar jim bo pomagalo pri načrtovanju in
učinkovitem delu z otrokom. Starši imajo osem dni časa, da sporočijo morebitne
pripombe na strokovno mnenje. Na podlagi strokovnega mnenja izda svetovalec
iz Zavoda RS za šolstvo odločbo o usmeritvi, ki pa vsebuje le majhen delček iz
strokovnega mnenja. Odločbo prejme tudi šola oz. vzgojno-izobraževalna
institucija. Če se starši z vsebino odločbe ne strinjajo, se lahko pritožijo.
Pritožbeni postopek vodi drugostopenjski organ – Ministrstvo za šolstvo in šport.
Pritožba na drugostopenjsko odločbo ni več mogoča (prav tam).
Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2007, 29. člen) mora šola
v roku 30 dni od vključitve otroka zanj izdelati individualiziran program (IP).
Naredi ga tim strokovnjakov (strokovna skupina), ki ga imenuje ravnatelj na šoli,
vsi tisti strokovni delavci šole in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri
izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa, in ta tudi spremlja njegovo
izvajanje in ne sam učitelj (prav tam). »Pri pripravi individualiziranega programa
naj sodelujejo tudi učenčevi starši.« (Kesič Dimic 2010, 9.)
Individualiziran program vsebuje:
-

opis učenčevega delovanja, njegovih močnih in šibkih področij;

-

oblike in prilagoditve pouka;

-

preverjanja in ocenjevanja znanja;

-

načine izvajanja dodatne strokovne pomoči (DSP);

-

prilagoditve;

-

organizacijske zadeve;

-

cilje, ki služijo strokovni komisiji za preverjanje dela med in ob koncu
šolskega leta (Kesič Dimic 2010).

Strokovna komisija mora po preteku odločbe na ZRSŠ poslati poročilo o učencu.
Na podlagi poročila in mnenja komisije za usmerjanje lahko ZRSŠ podaljša
veljavnost odločbe, če pa je kakšna usmeritev neustrezna, jo spremeni (prav
tam).
Ni res, da učitelj ne sme ali ne more nič narediti, preden učenec ne pridobi
odločbe. Vsaj poskusi lahko, saj nima kaj izgubiti. Vemo, da ima Zavod za šolstvo
6 mesecev časa od dneva, ko je komisija prejela obvezno dokumentacijo, da izda
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odločbo, in vemo, da če se starši oz. skrbniki pritožijo na odločbo o usmeritvi, se
pol leta lahko podaljša na skoraj leto dni. Ali se bomo ves ta čas pritoževali nad
učencem in poučevali, kot da bi bili »furmanski konj s plašnicami«, da ne bi
slučajno kateremu učencu prilagodili šolskega dela. Je pa seveda najlažje čakati
na tisti kos papirja.
2.4.2 VLOGA RAZREDNEGA UČITELJA PRI DELU Z UČENCI
Pri delu z učenci z disleksijo v razredu je pomembno, da je delo dobro
strukturirano (Peklaj 2008). Reid in drugi (2007) izpostavljajo, da so pri
poučevanju učencev z disleksijo pomembni trije koraki: načrtovanje, predstavitev
in gradiva.
1. NAČRTOVANJE
Razredni učitelj je odgovoren za načrtovanje in pripravljanje razrednega dela. Pri
tem pa mu lahko pomagajo drugi strokovni delavci. Učitelj naj se z njimi
posvetuje. Vendar to ne sme biti le njegova odgovornost, idealno bi bilo, če bi
bila to odgovornost vseh na šoli (prav tam).
Temelj vsega je, da razredni učitelj pozna otrokove prednosti in težave.
Otrokove prednosti lahko uporabi za pomoč pri spopadanju z njegovimi težavami
(prav tam), hkrati pa lahko z ugotovitvijo, kaj učenec zmore, načrtuje pomoč in
prilagoditve v poučevanju. Le na tak način bo lahko vzpodbujal napredek (Peklaj
2008). Ko to učitelj ozavesti, je njegova dolžnost, da dobro pozna učni načrt, saj
ga bo le tako lahko na prijazen način predstavil učencu z disleksijo. Vnaprej lahko
predvidi, katera področja mu bodo lahko predstavljala težavo, npr. zgodovinske
informacije, datumi in se na te teme še posebej skrbno pripravi (Reid idr. 2007).
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2. PREDSTAVITEV
Metode pomenijo načrten, zelo izdelan in premišljen način ravnanja, da bi
dosegli neki cilj. Metode so na številnih rodovih preverjeni načini poučevanja, ki
so zelo ustaljeni. Temeljijo na splošnih razvojnih zakonitostih in so torej primerne
za vse otroke, za katere veljajo te zakonitosti. Splošnoveljavne metode
odpovedo, ko se pokažejo v razvoju kake posebnosti. Takrat je potrebno iskati
nove načine ravnanja, ki bi bili primerni za posameznika (Žerdin 2003).
Bistvo izbora načina poučevanja je v tem, da prisluhnemo otroku in njegovim
potrebam, njegovemu učnemu stilu. Dati mu moramo tisto, kar potrebuje, le tako
bo lahko uspešen kot vsi drugi. Nikoli ne moremo upoštevati metode ločeno od
otroka. To, kar je za enega dobro, je za drugega slabo (Kavkler in sod. 1991).
Zato morajo biti pristopi k učenju in učno gradivo zanje prilagojeni (Reid idr.
2007).

Da

se

izognemo

napakam

posploševanja,

je

zelo

pomembna

komunikacija z učencem. On nam bo povedal ali pokazal, kaj je tisto, kar
potrebuje, kar mu najbolj ustreza.
»Za posameznika je potrebno najti najprimernejši način, metodo, tehniko,
postopek ali prijem, ki mu bo najprej olajšal razumevanje, in ga nato z začetnim
uspehom motivirati za nadaljnji trud pri vajah. Teh načinov pa učbeniki didaktike
ne opisujejo, ker so preveč specifični in včasih tudi nenavadni.« (Žerdin 2003,
198.) Do njih lahko pride učitelj, ki ima z učencem neposreden stik, saj nam on
sam pokaže, kaj mu najbolj ustreza. Do teh načinov pridemo z opazovanjem
učenca, z uporabo domišljije ter s fleksibilnostjo. Potem pa je potrebno te načine
preizkusiti, saj nimamo kaj izgubiti. Ne smemo izgubiti poguma, če nam nek
prijem ne uspe. Poskusiti moramo drugače, po drugi poti. »... Pripravljeni
moramo biti, da ustaljene oblike zamenjamo z nekoliko drugačnimi in tako
najdemo tisti nenavadni in neustaljeni prijem, ki bo otroku pomagal prebroditi
težave ali stanje vsaj izboljšati. V pričakovanjih in ciljih bodimo stvarni, cilji naj
bodo stopenjski in določeni. Tako otroci in njihovi starši napredek občutijo in so
motivirani za nadaljnji trud.« (Žerdin 2003, 198.)

Eden najpomembnejših elementov v procesu uspešnega poučevanja učencev z
učnimi težavami je upoštevanje otrokovih močnih področij, znanj in strategij, saj
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le tako lahko individualiziramo in diferenciramo zahteve v skladu z otrokovimi
posebnimi potrebami. Učitelj mora učencu z učnimi težavami individualizirati in
diferencirati zahteve, ne sme pa tega poudarjati kot posebnost, povezano s
konkretnim otrokom, ampak naj bo individualizacija in diferenciacija del običajne
poučevalne prakse za vse učence (Graham 2001 po Kavkler 2008). Kavkler
(2008) navaja tri področja prilagajanja: vsebina, proces in način preverjanja
znanja.
Učitelj lahko prilagaja vsebino (Kaj se bo učenec učil? Kaj naj bi znal?), zato
izbira različno zahtevne naloge (Kavkler 2008). Ker imajo otroci z disleksijo
težave s kratkoročnim spominom, morajo biti naloge predstavljene v majhnih
korakih (ena naloga naenkrat) (Reid idr. 2007). Učitelj mora sproti preverjati
učenčevo razumevanje navodil.
Lahko prilagaja proces, kar pomeni, da išče strategije, s katerimi mu bo približal
šolsko snov. Skupinsko delo je učna oblika, s pomočjo katere se lahko učenec
učinkovito nauči vsebin, vendar mora biti dobro načrtovano. Reid in drugi (2007)
ugotavljajo, da mora biti skupina strukturirana tako, da lahko vsaj ena oseba vsaj
delno strukturira naloge. Drugi otroci v skupini ne smejo prevladovati nad
otrokom z disleksijo. Otrok mora čutiti, da prispeva k dosežku v skupini, zato je
pomembno, da učitelj spodbuja otroka z disleksijo, da sodeluje s sošolci.
Potrebno jim je dati možnost sodelovanja, kljub temu da nimajo enakih bralnih
sposobnosti kot ostali. Bralni del lahko v skupini opravi nekdo drug, učenec z
disleksijo pa se spopade z drugimi vidiki naloge. Sodelovanje v razpravi ali
skupinski predstavitvi ima pozitivne posledice za samospoštovanje učenca z
disleksijo. Delo v skupinah pomaga učencu eksperimentirati in spoznati lastni
učni stil.
Prilagaja tudi način preverjanja rezultata znanja. Nekateri učenci zaradi težav
ne morejo izkazati svojega znanja enakovredno, kakor če teh težav ne bi bilo.
Učitelj mora zato upoštevati učenčeve posebne potrebe, npr. na področju
avtomatizacije pisanja, branja, pozornosti, koordinacijskih težav, ter omogočiti
prilagojeno preverjanje (Kavkler 2008). Uporabi lahko tudi tehnične prilagoditve:
npr. povečava preizkusa znanja, povečava velikosti črk.
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3. GRADIVA
Za vsakega učitelja je ena najpomembnejših nalog priprava učinkovitega, dobro
strukturiranega, urejenega in primerno predstavljenega učnega gradiva, ki
omogoča učencem čim lažje pridobivanje, razumevanje ter predelovanje
informacij. Če je učitelj zmožen prilagoditi svoje učno gradivo specifičnim
potrebam učencev z disleksijo, je na zelo dobri poti, da prispeva k uspešnemu
učnemu procesu vseh učencev, tudi tistih z disleksijo. Zanimivo je, da te
prilagoditve običajno niso drage niti od učiteljev ne zahtevajo relativno veliko
energije, vendar prav to pomembno prispeva k izboljšanim učnim rezultatom
vseh učencev, ne le tistih z disleksijo (Maringer-Cantu 2006 po Raduly-Zorgo,
Smythe, Gyarmathy 2010).
»Pri pripravi gradiv je potrebno upoštevati nekaj osnovnih načel: gradivo mora biti
dobro strukturirano, logično zaporedno, multisenzorno in jedrnato. Vsa gradiva, ki
so namenjena učencem, morajo biti primerna tudi za učence z disleksijo.« (Prav
tam, 82.) Ob komunikaciji z učencem in z upoštevanjem njegovih individualnih
značilnosti ter zgoraj omenjenih dejstev lahko učitelj oblikuje in preoblikuje
kakršnakoli gradiva, da tako postanejo »disleksiji prijazna«. Prav zato ne bom
predstavljala nasvetov o pripravi gradiv za učence z disleksijo.
Poznavanje vzrokov disleksije nam pomaga razumeti osebe z disleksijo, razumeti
njihova močna in šibka področja ter jim posledično znati pomagati. Prav
poznavanje disleksije vodi do korektne identifikacije oseb z disleksijo. Še vedno
pa je kar nekaj posameznikov, ki se zaradi neprepoznavanja njihovih težav s
težavo prebijajo skozi življenje (Maringer-Cantu 2006 po Raduly-Zorgo, Smythe,
Gyarmathy 2010).
Eden izmed možnih vzrokov za neprepoznavanje in nerazumevanje disleksije je
lahko na strani učitelja in njegove nepoučenosti, saj se največkrat najočitnejši
znaki pokažejo prav pri šolskem delu. Iz tega sklepam, da lahko zaradi
nevednosti

učitelja

disleksija

vpliva

tudi

na

otrokovo

samozavest,

samospoštovanje in samozaupanje, čeprav disleksija kot taka nima nikakršnega
vpliva nanj. Duševno zdravje in zadovoljstvo pa sta temelja za uspešno vzgojno
in izobraževalno delo. Vendar nevednost oz. nepoučenost učitelja ni utemeljen
razlog, da le-ta ne prepozna disleksije pri učencu ali ne razume učenca z
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disleksijo. Postavi se mi vprašanje, kako je lahko učitelj nepoučen o tako
pomembni stvari, kot so vzroki in razumevanje oseb s posebnimi potrebami,
natančneje oseb z disleksijo. Dejstvo je, da so te osebe med nami, torej gredo
tudi skozi proces rednega šolanja, kjer jih poučujejo učitelji, ki naj bi bili
usposobljeni tudi za poučevanje oseb z disleksijo. Torej končajo izobraževanje za
izzive pedagoškega dela nezadostno izobraženi učitelji, ki nekaterim učencem
naredijo nepopravljivo škodo. Kako pogosto pa se zgodi, da

se od

neusposobljenega učitelja za poučevanje učencev z disleksijo zahteva dodatno
izobraževanje ali ga zamenja usposobljen? Mislim, da na učiteljskih delovnih
mestih to ni ravno pogosta praksa.
2.4.3 VLOGA RAZREDNEGA UČITELJA PRI SODELOVANJU S STARŠI
Starši, otrok, učitelj so v procesu izobraževanja popolnoma enakovredni partnerji,
kar pomeni, da drug brez drugega ne morejo zagotoviti otrokovega uspeha
(Lipičnik 2007). Sodelovanje s starši je tako pomemben del učiteljevega dela. Že
takoj ob vstopu otroka v šolo je potrebno vzpostaviti dober odnos s starši vseh
učencev. Pozitiven, sodelovalen in odkrit odnos s starši učencev s posebnimi
potrebami je še toliko bolj pomemben, saj pomembno pripomore k odpravljanju in
omilitvi težav.
Med učiteljem in starši se mora razviti partnerski odnos. To se zgodi takrat, ko
starši in učitelj stremijo k istemu cilju: razvoj otroka v okviru njegovih psihofizičnih
zmožnosti. V takem odnosu obe strani prevzameta skupno odgovornost za
doseganje ciljev, zato je potrebno razmejiti in določiti obseg dela in vlogo staršev
in učitelja (Novljan 2004). Pri komunikaciji med učiteljem in starši gre za
izmenjavo vedenj, ki lahko koristijo vsem, najbolj pa otroku. Učitelj tako pridobi
pomembne informacije o učencu, ki mu bodo koristile pri razumevanju in šolskem
delu z njim (Peklaj 2008).
Ko v šoli učitelj opazi, da otrok odstopa od vrstnikov, je učiteljeva dolžnost, da to
pove staršem na način, da le-ti začutijo učiteljevo podporo pri spoznavanju, da je
njihov otrok »drugačen«, prav tako pa tudi pri premagovanju vseh težav, saj se
nekateri starši ob tem znajdejo nemočni in le s težavo sprejmejo dejstvo, da je
njihov otrok »drugačen«. »Učitelj mora staršem povedati ne samo česa otrok ne
zmore, temveč tudi poudariti, katera so njegova močna področja. Potrebno jih je
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seznaniti z možnostmi in potmi, ki jih ima njihov otrok pri premagovanju težav, da
bo lahko uspešen pri samem vzgojno-izobraževalnem procesu.« (Založnik 2006,
76.) Ker je učitelj usposobljen tudi za poučevanje učencev z disleksijo, je njegova
naloga, da staršem pove, kako lahko sami, kot starši, največ doprinesejo k
uspehu. Pove jim, kaj, koliko in kako lahko delajo z otrokom z disleksijo.
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 učencem, temveč zajema
tudi delo s starši, ki del obravnave in pomoči izvajajo doma. Zato mora biti
strokovnjak, učitelj, usposobljen tako za delo z učenci kot za delo s starši
(Novljan 2004).

2.5 USPOSABLJANJE RAZREDNIH UČITELJEV ZA POUČEVANJE
UČENCEV Z DISLEKSIJO
Žanova mamica je odšla v šolo k njegovi učiteljici po nasvete. Zanimalo jo
je, na kakšen način naj se učita, kako naj delata domače naloge. Učiteljica ji
ni znala pomagati, svetovala ji je le, naj se obrne na strokovnjake v
Ljubljani. Mislila je na strokovnjake, ki obvladajo medicinski diskurz disleksije.
Mamica pa je potrebovala pomoč didaktično usposobljenega strokovnjaka. In
to naj bi bil razredni učitelj.

Izraz disleksija sem prvič zaznala v drugem letniku pri seminarskih vajah
predmeta Teorija vzgoje, kljub temu pa težave nisem razumela. Ko sem na
začetku tretjega letnika spoznala Žana, nisem vedela, kje lahko dobim pomoč.
Lahko bi študirala literaturo, ampak bi trajalo dolgo časa, da bi sploh razumela
izraze, ki se v njej uporabljajo, saj nisem imela nikakršne podlage s tega
področja. Potrebovala sem takojšnjo pomoč ter oseben stik z nekom, ki to težavo
pozna. Obrnila sem se na dr. Ireno Lesar. Pri njej sem dobila to, kar sem
potrebovala. Študenti razrednega pouka (še po starem programu) pa smo se s
pojmom disleksija natančneje seznanili šele v četrtem letniku pri predmetu
Pedagogika otrok z motnjami v razvoju, ki pa je trajal le zimski semester, kar se
mi glede na odgovornost, ki jo na tem področju nosi učitelj, zdi popolnoma
premalo.
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2.5.1 PRIMERJAVA PREDMETNIKOV STAREGA IN NOVEGA ŠTUDIJSKEGA
PROGRAMA
Zanimalo me je, ali se je z bolonjsko prenovo študija dalo večji poudarek na
izobraževanje študentov o poučevanju učencev s posebnimi potrebami,
natančneje učencev z disleksijo. Ker učni načrti starih študijskih programov niso
javno dostopni, sem naredila primerjavo med predmetnikom starega in novega
študijskega programa. Glede na poimenovanje predmeta sem sklepala, ali bodo
pri določenem predmetu študenti pridobili znanja o disleksiji ali ne.
Predmetnikoma je skupno to, da smo se študenti najverjetneje natančneje
seznanili s pojmom disleksija šele v četrtem letniku: študenti po starem programu
pri obveznem predmetu Pedagogika otrok z motnjami v razvoju, študenti po
novem programu prve stopnje pa pri prav tako obveznem predmetu Inkluzivna
vzgoja in izobraževanje. V obeh primerih predmeta trajata le zimski semester.
Razlika je v številu ur, ki so namenjene tema dvema predmetoma. Predmetu
Pedagogika otrok z motnjami v razvoju sta bili tedensko namenjeni 2 uri za
predavanja ter 2 uri seminarskim vajam (SE), skupno 60 ur; pri predmetu
Inkluzivna vzgoja in izobraževanje pa je predavanjem namenjenih 60 ur, 30 ur
vajam po skupinah po 30 študentov, skupno število kontaktnih ur je torej 90. V
študijskem programu druge stopnje, poučevanje na razredni stopnji, med
obveznimi predmeti nisem našla takšnega, ki bi se neposredno dotikal učencev z
disleksijo. Možno pa je, da so tudi pri drugih predmetih, npr. pri didaktiki
slovenskega jezika, namenili nekaj pozornosti tej temi.
Najkasneje v tretjem letniku starega študijskega programa smo se študenti morali
odločiti za izbirni predmet usmeritvenega modula. Med desetimi temeljnimi
predmetnimi področji, med katerimi je bilo mogoče izbirati, je bil tudi predmet
Otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Izvajali so se tisti moduli,
pri katerih je bilo zadostno število prijavljenih. V študijskem letu 2009/2010 se nas
je k predmetu Otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami prijavilo
premalo, zato se ni izvajal. Študenti po novem programu prve stopnje izbirajo
med 28 ponujenimi strokovnimi izbirnimi predmeti, med katerimi ni niti enega, ki
bi se nanašal na učence s posebnimi potrebami, ter med 24 splošnimi izbirnimi
predmeti, med katerimi je predmet Inkluzivne vzgojno- izobraževalne prakse.
Študenti druge stopnje izberejo izmed šestih interdisciplinarnih izbirnih modulov
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enega, izmed 15 ponujenih strokovnih modulov dva. Med vsemi temi ponujenimi
moduli ni niti enega, ki bi bil povezan z otroki s posebnimi potrebami.
2.5.2 KATALOG NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJA (KATIS)
Za koncept odgovorne inkluzije je zelo pomembno stalno strokovno razvijanje
kadrov, zato me je zanimalo, kakšne možnosti imajo učitelji, da nadgradijo svoje
znanje v zvezi s poučevanjem učencev z disleksijo. Pregledala sem Katalog
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju za šolsko leto 2011/12. Učitelji so lahko izbirali med programi za
izpopolnjevanje

izobrazbe,

posodobitvenimi

programi

in

tematskimi

konferencami.
Ugotovila sem, da imajo učitelji veliko možnosti za nadaljnje izobraževanje.
Katalog nudi tematsko zelo raznolika in pestra izobraževanja, a žal sem med
vsemi temi našla le dve izobraževanji, ki sta namenjeni učiteljem, ki želijo
pridobiti znanje na področju poučevanja učencev z disleksijo (glej prilogo). V
nadaljevanju jih bom podrobneje predstavila.
Obe izobraževanji sta del Posodobitvenih programov. Prvo izobraževanje sem
našla v sklopu Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami: delo v programih s prilagojenim izvajanjem za otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Naslov izobraževanja,
ki se je izvajal na Centru za korekcijo sluha in govora Portorož je, Kako
pomagamo otrokom z govorno jezikovno motnjo v osnovni šoli. Cilji navedenega
izobraževanja so naslednji: predstaviti teoretična znanja s področja govorno
jezikovnih motenj. V delavnicah želijo prikazati skupinske in individualne oblike
dela, s katerimi se preprečujejo in odpravljajo govorno jezikovne motnje.
Izobraževanje vključuje osem tem, ena izmed teh je tudi: Disleksija, značilnosti in
pomoč otrokom z govorno jezikovno motnjo. Izobraževanje je potekalo 16 ur v
strnjeni obliki.
Drugo izobraževanje sem našla v sklopu Drugo strokovno delo: delo drugih
strokovnih delavcev (organizatorjev …). Izobraževanje so poimenovali: Pomen
govornih in jezikovnih spretnosti v prvi triadi osnovne šole in je potekalo na
Centru za sluh in govor Maribor. Udeleženci spoznajo pomen govorne in
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jezikovne spretnosti za šolski uspeh. Spoznajo posledice odstopanj na področju
govora in jezika pri šolskem delu, prav tako spoznajo, kako lahko učitelji
pripomorejo k nadgrajevanju govornih in jezikovnih spretnosti. Naučijo se poiskati
poti, ki posameznemu učencu pomagajo izkoriščati njegove potenciale. Glavni
namen izobraževanja je z znanjem in izkušnjami olajšati probleme vsem, ki se
srečujejo z otroki z odstopanji na govornem in jezikovnem področju in njihovimi
posledicami. Ena izmed treh tem, ki jih vsebuje izobraževanje, je Disleksija.
Celotno izobraževanje traja 8 ur strnjeno.

V katalogu sem našla še nekaj izobraževanj, ki se sicer neposredno ne nanašajo
na področje disleksije, vendar mislim, da bi učitelji z njihovo pomočjo lahko
pridobili dodatna znanja, ki bi jim koristila pri poučevanju učencev z disleksijo.
Naslov izobraževanja, ki ga izvaja Zavod RS za šolstvo, je Program individualnih
in skupinskih pomoči. Udeleženci programa spoznajo kompleksnost in dinamiko
nastajanja učnih težav ter vlogo šolskega okolja pri poglabljanju in odpravljanju
učnih težav. Na izobraževanju pridobijo znanja o značilnostih skupin in podskupin
učencev z učnimi težavami, nadalje razumejo raznovrstnost učnih težav.
Seznanijo se s celostnim pristopom k načrtovanju pomoči za posameznega
učenca in izvajanje posameznih stopenj učinkovite pomoči. Izobraževanje nudi
predstavitev strategij individualne in skupinske pomoči pri praktičnem delu.
Naslednje izobraževanje, ki ga prav tako izvaja Zavod RS za šolstvo, se imenuje
Program iz specialno pedagoških znanj. Cilji izobraževanja so: udeleženci
pridobijo osnovno orientacijo za VIZ-delo z učenci s posebnimi potrebami,
spoznajo novo paradigmo in koncept VIZ učencev s posebnimi potrebami ter
področja (s primanjkljaji, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govornojezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni učenci in učenci s
čustvenimi in vedenjskimi motnjami) posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb
učencev. Spoznavajo vlogo učitelja v skladu z novim konceptom in razvijajo
didaktične

spretnosti

za

timsko

načrtovanje,

individualiziranih programov.

41

izvajanje

in

evalvacijo

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Kogovšek Darja; diplomsko delo

Pedagoška fakulteta v Mariboru organizira izobraževanji z naslovom Kako
učence naučiti učiti se 1. in Kako učence naučiti učiti se 2. Cilji prvega dela
izobraževanja so: udeleženci pridobijo znanja, kako naj učence naučijo strategij
učenja, s pomočjo katere se bodo uspešno učili in s pomočjo katere se bodo
zmožni učiti vse življenje. V drugem delu izobraževanja bodo učitelji spoznali
bralno-učne strategije, primerne za učenje učbeniških besedil s področja
naravoslovja in družboslovja, usvojili bodo znanje in metode s področja širjenja
besedišča v vlogi boljšega razumevanja besedil, usvojili bodo znanje in metode s
področja poznavanja besedilnih vrst in strukture besedilnih vrst v funkciji boljšega
razumevanja besedil.

Katalog nudi izobraževanji z naslovom Kompetentno sodelovanje s starši v šoli I
in Kompetentno sodelovanje s starši v šoli II. Cilji prvega dela so: učitelji se bodo
seznanili z uporabnimi koncepti sodelovanja s starši (osnovne funkcije vzgoje,
mercedes model, koncept vzgojnih slogov, infantilni konflikt, teorija sporočil,
tehnike dajanja negativne povratne informacije). Izobraževanje vključuje tudi
praktični del, ki zajema trening prepoznavanja vzgojnih stilov, trening ustrezne
komunikacije s starši in posredovanje negativih povratnih informacij staršem,
trening prepoznavanja nerealnih pričakovanj staršev ter strategije zastavljanja
realnejših pričakovanj, obravnavo in reševanje konkretnega primera in prakse
udeležencev. V drugem delu izobraževanja bodo učitelji poglobili znanje ter ga
nadgradili z več treninga komunikacije s starši z zahtevnejšimi primeri iz prakse
učiteljev.

Na podlagi analize ponujenih programov v Katalogu nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju lahko zaključim, da
sta dve izobraževanji namenjeni učiteljem, ki si želijo izboljšati znanje s področja
poučevanja učencev z disleksijo (pre)malo, glede na to, da bo zaradi pogostosti
pojavljanja disleksije, skoraj vsak učitelj poučeval takega učenca.
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Kakorkoli, osnovna znanja smo tekom študija dobili. Nismo pa bili deležni
načrtnega usposabljanja za večjo ozaveščenost o pomembnosti tega področja.
Res je, da je za to potreben tudi čut in da je le-ta del osebnostnih lastnosti, pa
vendar to ni opravičilo, da učenca poučuje učitelj, ki ni usposobljen tudi na tem
področju. Zaradi tega pa prihaja do težkih življenjskih zgodb. Med njimi je tudi
Žanova.
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 OPREDELITEV PROBLEMA
V diplomskem delu poskušam ugotoviti, kako usposobljeni so razredni učitelji za
poučevanje učencev z disleksijo. V empiričnem delu se bom osredinjala na
poznavanje vzrokov in pojavnih oblik disleksije ter močnih in šibkih področij
učencev z disleksijo; nadalje bom ugotavljala, kako učitelji prilagajajo poučevanje
učencem z disleksijo, kje so pridobi(va)li znanja s področja poučevanja in
morebitno potrebo po nadaljnjem izobraževanju na temo disleksija.
Zanima pa me tudi, kako se učenci z disleksijo učijo, kaj je tisto, kar jim olajša
učenje. Preverila bom, ali učitelji upoštevajo učenčeve individualne potrebe.
3.1.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
-

RV1: Koliko učiteljev je že poučevalo učenca z disleksijo?

-

RV2: Ali učitelji poznajo vzroke in pojavne oblike disleksije?

-

RV3: Katera močna in šibka področja učencev z disleksijo učitelji
prepoznajo?

-

RV4: Ali učitelji pri poučevanju upoštevajo koncept inkluzije?

-

RV5: Kaj so, po mnenju

učiteljev, glavni razlogi za neprepoznavanje

učencev z disleksijo?
-

RV6: Kje so učitelji dobili znanja o disleksiji in katera znanja še pogrešajo
pri svojem delu?

-

RV7: Ali so se učitelji udeležili dodatnega izobraževanja na temo disleksija
in ali imajo željo po še dodatnem izobraževanju?

-

RV8: Kaj učencu z disleksijo olajša učenje?

-

RV9: Ali učitelji upoštevajo individualne potrebe učencev z disleksijo?

-

RV10: Kako učenci doživljajo disleksijo oz. svoje težave?
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3.1.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE

- H1: Večina učiteljev je že poučevala učenca z disleksijo.
- H2: Učitelji na razredni stopnji bolje poznajo vzroke in pojavne oblike disleksije
kot učitelji na predmetni.
- H3: Učitelji z izkušnjo poučevanja učenca z disleksijo bolje prepoznavajo
njihova močna in šibka področja.
- H4: Učitelji z višjim nazivom bolje poznajo strategije poučevanja učencev z
disleksijo ter koncept inkluzije.
- H5: Večina učiteljev v času študija ni pridobila dovolj znanja o disleksiji.
- H6: Večina učiteljev z izkušnjo poučevanja učenca z disleksijo ima željo po
dodatnem izobraževanju na temo disleksija.

3.2 OPIS RAZISKOVALNE METODE
3.2.1 VRSTA RAZISKAVE
Raziskava je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu je bila uporabljena
kombinirana

metoda,

in

sicer

kvantitativno-kvalitativna

metoda.

Tehnika

raziskovanja je bila anketa, oblikovana za namene tega dela. Anketni vprašalnik
vsebuje 10 vprašanj izbirnega tipa, 1 vprašanje odprtega tipa in 2 vprašanji
izbirno-odprtega tipa, skupaj torej 13 vprašanj.
Drugi del je kvalitativna raziskava, opravljena z polstrukturiranima skupinskima
intervjujema z učenci z disleksijo, ki so v postopku usmeritve ali pa že imajo
odločbo.
3.2.2 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV
Zbiranje podatkov je potekalo od aprila do junija 2012 v petih namensko izbranih
osnovnih šolah v osrednjeslovenskem in gorenjskem področju. Posebej moram
izpostaviti, da sem na šestnajstih šolah prosila za dovoljenje, od teh jih je bilo le 5
pripravljenih sodelovati. Pred obiskom šol sem za dovoljenje prosila ravnatelje/ice
in se nato osebno oglasila pri njih oz. pri drugih strokovnih delavcih na šoli (pri
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specialnih pedagogih in svetovalnih delavcih), ki mi jih je priporočil/a ravnatelj/ica.
Njim sem pustila anketne vprašalnike in jih prosila, da so le-te zbrale. Iskat sem
jih prišla po dogovoru z njimi.
Za izvedbo intervjujev z učenci sem se dogovorila na štirih šolah. Na šolah, kjer
sem izvedla intervju, sem najprej od staršev pridobila dovoljenje, da njihov otrok
lahko sodeluje v intervjuju. Potem sem izvedla skupinski intervju na določeni šoli
z učenci razredne in predmetne stopnje, ki so v postopku usmeritve ali pa že
imajo odločbo. Tudi pri izvajanju intervjujev ni šlo brez težav. Ko sem na eni šoli
izvajala intervju, je bila zraven tudi ravnateljica. Tega intervjuja zaradi izjemne
zadržanosti intervjuvanih učencev nisem vključila v analizo. Na eni šoli pa so mi
obljubljali, da bom lahko izvedla intervju. Toda tik pred zaključkom šolskega leta
so izvedbo intervjuja odklonili. Tako sem v analizo vključila le dva intervjuja.
3.2.3 OPIS VZORCA
V prvem delu raziskave je v neslučajnostnem vzorcu zajetih 81 razrednih in
predmetnih učiteljev (razdelila sem 120 anketnih vprašalnikov), ki poučujejo na
petih osnovnih šolah v osrednjeslovenskem in gorenjskem področju. Anketni
vprašalnik so lahko izpolnili učitelji, ki že imajo izkušnjo poučevanja učenca z
disleksijo, in tudi tisti, brez nje.
Preglednica 1: Številčni in odstotkovni prikaz vzorca učiteljev glede na spol
f

f%

Moški

3

3,7

Ženske

78

96,3

SKUPAJ

81

100,0

V vzorcu so prevladovale ženske, torej učiteljice, z 96,3 %. Sodelovali so le trije
učitelji, kar predstavlja 3,7 %.

Po pridobljenih podatkih iz anketnega vprašalnika sem na podlagi analize
Razdevšek Pučko (1990, 147) oblikovala skupine po obdobjih v poklicnem
razvoju učiteljev:
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1. obdobje idealnih predstav – čas študija in poklicnega usposabljanja;
2. obdobje preživetja – od prvega leta poučevanja oz. časa pripravništva do
dveh let poučevanja,
3. obdobje izkušenosti, od tretjega leta poučevanja do dvajset let
poučevanja,
4. obdobje ponovne dovzetnosti za vplivanje – dvajset do trideset let
pedagoških izkušenj;
5. faza postopnega distanciranja in priprave na upokojitev – nad trideset let
pedagoških izkušenj.

Učitelje z delovno dobo do dveh let sem uvrstila v prvo skupino. Tretje obdobje
poklicnega razvoja učiteljev sem razdelila v dve skupini, saj to obdobje traja
relativno dolgo. Tako sem v drugo skupino uvrstila učitelje od 3 do 10 let dela v
šolstvu, v tretjo pa učitelje z delovno dobo od 11 do 20 let. V četrti skupini so
učitelji z od 21 do 30 let dela v šolstvu, v peti pa so učitelji z nad 31 let delovne
dobe (Lesar, Čuk 2005).

Preglednica 2: Številčni in odstotkovni prikaz vzorca učiteljev po številu let dela v
šolstvu
f

f%

Do 2 let

7

8,6

3-10 let

25

30,9

11-20 let

23

28,4

21-30 let

16

19,8

nad 31 let

10

12,3

SKUPAJ

81

100,0

Anketni vprašalnik je izpolnilo največ učiteljev, ki imajo od 3 do 10 let delovnih
izkušenj v šolstvu in predstavljajo 30,9 % celotnega vzorca. Sledijo učitelji, ki v
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šolstvu delajo od 11 do 20 let z 28,4 %, nato učitelji od 21 do 30 let dela v šolstvu
z 19,8 %, učitelji nad 31 let dela v šolstvu predstavljajo 12,3 % celotnega vzorca.
Najmanj je bilo učiteljev začetnikov z 8,6 %.

Preglednica 3: Številčni in odstotkovni prikaz vzorca učiteljev glede na
pridobljeni naziv
f

f%

Brez naziva

14

17,3

Mentor

31

38,2

Svetovalec

34

42,0

Svetnik

2

2,5

SKUPAJ

81

100,0

Največ učiteljev, ki so izpolnjevali anketni vprašalnik, si je v času dela v šolstvu
pridobilo naziv svetovalec (42,0 %), sledijo učitelji mentorji z dobrimi 38 %, nato
učitelji brez naziva (17,3 %). Najmanjši delež vseh sodelujočih predstavljajo
učitelji svetniki (2,5%); sodelovala sta le dva.

Preglednica 4: Številčni in odstotkovni prikaz vzorca učiteljev glede na smer
poučevanja
f

f%

Razredni
učitelj

46

56,8

Predmetni
učitelj

35

43,2

SKUPAJ

81

100,0

Razredni učitelji predstavljajo 56,8 % celotnega vzorca.
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Preglednica 5: Številčni in odstotkovni prikaz vzorca učiteljev glede na izkušnjo
poučevanja učenca z disleksijo
f

f%

Da

63

77,8

Ne

18

22,2

SKUPAJ

81

100,0

V vzorcu so prevladovali učitelji, ki so že poučevali učenca z disleksijo (77,8 %).
Tistih, ki te izkušnje še nimajo, je bilo precej manj (22,2 %).
Vzorec v drugem delu raziskave predstavljajo učenci z disleksijo, tisti, ki so v
postopku usmeritve ali pa že imajo odločbo iz dveh šol. Na prvi šoli so pri
intervjuju sodelovali štirje učenci, in sicer iz 4., 5., 6. in 7. razreda. Na drugi šoli
so bili v intervju vključeni dve učenki in učenec. Ena učenka obiskuje 3. druga pa
4. razred. Učenec je v 3. razredu.
3.2.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV
Kvantitativne podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega programa SPSS
20.0. Podatke sem prikazala v tabelah z navedbo frekvenc in odstotkov. Za
preverjanje hipotez sem uporabila t-test za neodvisne vzorce in  2 preizkus.
Kadar pogoji za uporabo  2 preizkusa niso bili izpolnjeni, sem uporabila
Kullbackov 2Î preizkus. Pri hipotezah H1, H5 in H6 sem upoštevala le frekvenčno
analizo. Kot mejo za sprejetje oz. zavrnitev hipoteze pa sem vzela mejo 66,6 %.
Pri kvalitativnih podatkih, ki sem jih pridobila iz odprtih vprašanj vprašalnika in
intervjuja, sem najprej naredila transkripcijo, nato pa sem podatke obdelala s
kvalitativno analizo. Podatke, ki so si bili podobni, sem razvrstila v kategorije
(Mesec 1998).

3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
PRVI DEL RAZISKAVE
Anketni vprašalnik zajema tri sklope vprašanj: o disleksiji nasploh, poučevanju ter
pridobivanju znanja s področja poučevanja učencev z disleksijo. V vsakem

49

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Kogovšek Darja; diplomsko delo

sklopu bom predstavila številčni in odstotkovni prikaz posameznih odgovorov,
povezanih s hipotezami, ki se nanašajo na posamezen sklop.
3.3.1 POZNAVANJE VZROKOV, POJAVNIH OBLIK DISLEKSIJE TER
MOČNIH IN ŠIBKIH PODROČIJ UČENCEV Z DISLEKSIJO
V prvem sklopu sem se osredinila na učiteljevo poznavanje vzrokov in pojavnih
oblik disleksije ter močnih in šibkih področij učencev z disleksijo, saj se mi zdi
navedeno poznavanje temelj za poučevanje učencev s tovrstnimi težavami.
Postavila sem tri hipoteze:
H1: Večina učiteljev je že poučevala učenca z disleksijo.
H2: Učitelji na razredni stopnji bolje poznajo vzroke in pojavne oblike disleksije
kot učitelji na predmetni stopnji.
H3: Učitelji z izkušnjo poučevanja učenca z disleksijo bolje prepoznavajo njihova
močna in šibka področja.

Na podlagi frekvenčne strukture iz poglavja 3.2.3 Opis vzorca (preglednica 5)
hipotezo 1: Večina učiteljev je že poučevala učenca z disleksijo, sprejmem, saj se
kažejo razlike v številu učiteljev, ki so že poučevali učenca z disleksijo (skoraj 80
%) in tistimi, ki ga še niso (nekaj več kot 20 %).
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Pri prvem vprašanju me je zanimalo, ali učitelji poznajo vzroke za disleksijo in ali
so med razrednimi in predmetnimi učitelji razlike v poznavanju vzrokov. Učitelji, ki
so se s trditvijo strinjali, so obkrožili odgovor Da, če se niso strinjali pa odgovor
Ne. Imeli so možnost izbrati tudi odgovor Ne vem. Pravilni odgovori so osenčeni.
Preglednica 6: Številčni in odstotkovni prikaz poznavanja vzrokov disleksije
Smer poučevanja
Razredni učitelji
Strinjanje s
trditvami

Disleksija je
simptom nižjih
intelektualnih
sposobnosti.
Disleksija je
posledica
pomanjkljivega
učenja.
Učenci z
disleksijo imajo
težave, ker ne
vlagajo dovolj
truda v šolsko
delo.
Disleksija je
posledica znižane
motivacije in
koncentracije.
Disleksija se
pojavi zaradi
dednih
dejavnikov.
Disleksija je
posledica težav z
očmi, pomagale
bodo vaje za oči.
Disleksija je
posledica težav s
sluhom, zato
učenec ne sliši
glasov.
Disleksija izgine,
če pravilno
prilagajamo pouk
učencu.

Ne
vem

Predmetni učitelji
∑

Da

Ne

f

f

f

f%

f%

f%

0

46

1

33

100,0

0,0

100,0

2,9

0

46

0

46

0,0

100,0

0,0

0

44

0,0

Ne
vem

Vsi učitelji
Ne
vem

∑

Da

Ne

f

f

f

f%

f%

f%

1

35

1

79

1

94,3

2,9

100,0

1,2

97,5

1,2

2

32

1

35

2

78

1

100,0

5,7

91,4

2,9

100,0

2,5

96,3

1,2

2

46

4

30

1

35

4

74

3

95,7

4,3

100,0

4,9

85,7

2,9

100,0

4,9

91,4

3,7

3

39

2

44

3

27

5

35

6

66

8

6,7

86,7

6,7

100,0

8,6

77,1

14,3

100,0

7,5

82,5

10,0

19

6

21

46

12

5

18

35

31

11

39

41,3

13,0

45,7

100,0

34,3

14,3

51,4

100,0

38,3

13,6

48,1

3

38

5

46

2

19

14

35

5

57

19

6,5

82,6

10,9

100,0

5,7

54,3

40,0

100,0

6,2

70,4

23,5

3

38

3

44

1

25

9

35

4

63

12

6,8

86,4

6,8

100,0

2,9

71,4

25,7

100,0

5,1

79,7

15,2

9

24

9

46

8

19

7

34

17

43

16

21,4

57,1

21,4

100,0

23,5

55,9

20,6

100,0

22,4

56,6

21,1

Da

Ne

f

f

f%

f%

0

46

0,0

f
f%
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Iz preglednice 6 je razvidno, da se večina učiteljev zaveda (97,5 %), da disleksija
ni simptom nižjih intelektualnih sposobnosti, saj se je le en predmetni učitelj s
trditvijo strinjal. Razredni učitelji so si enotni v prepričanju, da učenci z disleksijo
niso manj inteligentni kot njihovi vrstniki.
Rezultati kažejo, da se večina vseh učiteljev (96,3 %), razen dveh predmetnih
(2,5 %) in enega prav tako predmetnega, ki je obkrožil odgovor Ne vem, zaveda,
da se disleksija ne pojavi zaradi pomanjkljivega učenja.
Prav tako se večina učiteljev zaveda, da težave pri učencih z disleksijo ne izvirajo
iz njihovega premajhnega vložka v šolsko delo, saj je 91,4 % učiteljev izbralo
pravilen odgovor. Iz tega lahko sklepam, da se učitelji zavedajo, da se večina
učencev z disleksijo pri šolskem delu trudi. Le pet predmetnih učiteljev ni takega
mnenja. En predmetni in dva razredna učitelja pa nista vedela, ali je trditev
pravilna ali ne.
Večina učiteljev vzroke disleksije ne pripisuje znižani motivaciji in koncentraciji,
saj se s trditvijo ni strinjalo 82, 5 % vseh učiteljev. Trije razredni in trije predmetni
učitelji (7,5 %) pa mislijo, da se disleksija pojavi zaradi znižane motivacije in
koncentracije. Desetina vseh učiteljev ni vedelo ali je trditev pravilna ali ne.
Pri trditvi Disleksija se pojavi zaradi dednih dejavnikov sem bila s strani učitelja, ki
je izpolnjeval anketni vprašalnik, opozorjena, da v njej manjka beseda lahko, saj
poznamo tudi pridobljeno disleksijo, o kateri govorimo, kadar pride do poškodbe
možganov v kasnejšem življenjskem obdobju posameznika (Raduly-Zorgo,
Smythe, Gyarmathy 2010). Iz preglednice lahko preberem, da le 38,3 % vseh
učiteljev pozna vzroke disleksije. 13,6 % učiteljev meni, da se disleksija ne pojavi
zaradi dednih dejavnikov. Skoraj polovica vseh učiteljev (48,1 %) pa ne ve, ali je
trditev pravilna ali ne.
Kot je razvidno iz preglednice 6, se dobrih 70 % vseh učiteljev s trditvijo
Disleksija je posledica težav z očmi, pomagale bodo vaje za oči ne strinja. Več
kot 80 % razrednih in le nekaj več kot polovica predmetnih učiteljev pravilno ve,
da težave z očmi niso izvor disleksije. Trije razredni in dva predmetna mislijo, da
je trditev pravilna. Nekaj več kot desetina razrednih in 40 % predmetnih učiteljev
ni vedelo ali je trditev pravilna ali ne.
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Skoraj 80 % vseh učiteljev pravilno ve, da disleksija ni povezana s težavami
sluha. Šest razrednih učiteljev od skupno 44-ih tega ne ve, ali pa iščejo vzrok za
disleksijo v težavah s sluhom, medtem ko en predmetni učitelj misli, da je vzrok
prav v težavah s sluhom, 9 od skupno 35-ih pa ne ve, ali je trditev pravilna ali ne.
Postavi se mi vprašanje, ali ti učitelji vedo, da je disleksija specifična učna
težava, saj je pri postavljanju diagnoze teh vrst težav, najprej potrebno izključiti
okvare čutil, motnje v duševnem razvoju, čustvene motnje in sociokulturno
prikrajšanost (Kavkler in Magajna 2008).
Le nekaj več kot polovica vseh učiteljev (56,6 %) ve, da lahko še tako
prilagajamo pouk, pa disleksija kljub temu ne izgine. Med razrednimi in
predmetnimi učitelji so pri tej trditvi zelo majhne razlike.
Rezultati me, glede na izkušnje in odziv nekaterih učiteljev in drugih strokovnih
delavcev šole, ne presenečajo, sem pa ob njih zaskrbljena. Poznavanje (vsaj
okvirnega) vzroka bolezni in drugih težav, v našem primeru disleksije, je nujen
pogoj pomoči. Za uspešno zdravljenje bolezni je potrebno, da bolnik in zdravnik
odkrijeta vzrok. Za uspešno premagovanje težav, ki jih prinaša disleksija, je
potrebno poznati vzroke zanjo. Le dobra tretjina od 81-ih učiteljev jih pozna. Mar
se učitelj, ko posumi oz. izve, da ima njegov učenec disleksijo, ne vpraša najprej:
»Zakaj?« Posledica nepoznavanja je lahko tudi, da več kot 20 % anketiranih
učiteljev misli, da s pravilnim prilagajanjem pouka težave izginejo in več kot 20 %
jih ne ve, ali je to tako. Gre za skoraj polovico učiteljev obravnavanega vzorca. To
pomeni, da lahko učitelj, ko vidi, da kljub njegovim prilagoditvam težave učenca
ne izginejo, krivi sebe. Misli si, da ne zna pravilno poučevati. Kar pa je še huje,
»krivdo« pripiše učencu samemu. On vlaga premalo truda v šolsko delo, zato pa
težave ne izginejo. Še dobro, da je delež učiteljev, ki mislijo, da ima učenec z
disleksijo težave, ker ne vlaga dovolj truda v šolsko delo, majhen (preglednica 6).
V nadaljevanju me je zanimala povprečna vrednost števila pravilnih odgovorov
med razrednimi in predmetnimi učitelji. Vprašanje je zajemalo 8 možnih točk. Za
vsako pravilno strinjanje oz. nestrinjanje s trditvijo sem priredila eno točko. Če je
učitelj napačno odgovoril, ali odgovora ni vedel, nisem točkovala.
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Preglednica 7: Prikaz povprečja števila odgovorov, modusa in variacijskega
razmika razrednih in predmetnih učiteljev
Razredni učitelji
Aritmetična
sredina
M
6,38

Modus
Mo
7

Predmetni učitelji
Variacijski
razmik

Aritmetična
sredina

VR

M

8–4+1=5

5,63

Modus
Mo
6

Variacijski
razmik
VR
8–1+1=7

Kot je razvidno iz preglednice 7, se razredni in predmetni učitelji v povprečju
števila pravilnih odgovorov razlikujejo v manj kot enem. Največ razrednih učiteljev
je zbralo sedem pravilnih odgovorov, medtem ko je največ predmetnih učiteljev
zbralo šest točk. Razpon v številu zbranih točk pri razrednih učiteljih je 5
vrednosti: največje število točk, ki so jih dosegli, je bilo 8 (vse točke), najmanjše
pa 4. Razpon v številu zbranih točk pri predmetnih učiteljih je večji, vključuje 7
vrednosti: največje število točk, ki so jih dosegli, je bilo prav tako 8 (vse točke),
nekateri učitelji pa so pravilno odgovorili tudi le na eno vprašanje.
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Preglednica 8: Primerjava strinjanja s trditvami med razrednimi in predmetnimi
učitelji
Smer poučevanja
Razredni učitelji
Strinjanje s trditvami

Predmetni učitelji

t-test

M

St.
odklon

St.
napaka
arit. s.

M

St.
odklon

St.
napaka
arit. s.

t

p

Disleksija je simptom nižjih
intelektualnih sposobnosti.

1,00

0,000

0,000

0,94

0,284

0,040

1,435

0,160

Disleksija je posledica
pomanjkljivega učenja.

1,00

0,206

0,000

0,91

0,355

0,048

1,785

0,083

Učenci z disleksijo imajo
težave, ker ne vlagajo dovolj
truda v šolsko delo.

0,96

0,344

0,030

0,86

0,426

0,060

1,477

0,146

Disleksija je posledica
znižane motivacije in
koncentracije.

0,87

0,498

0,051

0,77

0,482

0,072

1,078

0,285

Disleksija se pojavi zaradi
dednih dejavnikov.

0,41

0,383

0,073

0,34

0,505

0,081

0,637

0,526

Disleksija je posledica težav
z očmi, pomagale bodo vaje
za oči.

0,83

0,347

0,057

0,54

0,505

0,085

2,765

0,008

Disleksija je posledica težav
s sluhom, zato učenec ne
sliši glasov.

0,86

0,347

0,052

0,71

0,458

0,077

1,597

0,115

Disleksija izgine, če pravilno
prilagajamo pouk učencu.

0,57

0,501

0,077

0,56

0,504

0,086

0,109

0,914

Vidim lahko (preglednica 8), da so razlike med aritmetičnimi sredinami obeh
skupin majhne. V povprečju učitelji razrednega pouka bolje poznajo vzroke za
disleksijo kot predmetni učitelji, vendar te razlike niso statistično pomembne.
Najvišja razlika (0,29), ki je statistično pomembna (t = 2,765, p (0,008) < 0,05) se
pokaže le pri trditvi Disleksija je posledica težav z očmi, pomagale bodo vaje za
oči. V povprečju razredni učitelji (M = 0,83) bolje vedo, da disleksija ni posledica
težav z očmi kot predmetni učitelji (M = 0,54). Ker pri drugih trditvah nisem
dokazala razlik, ne morem potrditi hipoteze H2, da razredni učitelji bolje poznajo
vzroke disleksije kot predmetni učitelji.

Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo Na katerih področjih se lahko kažejo
znaki disleksije. Učitelji so izbirali med osmimi ponujenimi področji izraženih
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znakov. Na dveh ponujenih področjih se disleksija ne izraža. Obkrožili so lahko
več odgovorov. Pravilne odgovore sem osenčila.
Preglednica 9: Številčni in odstotkovni prikaz poznavanja pojavnih oblik
disleksije razrednih in predmetnih učiteljev
Smer poučevanja
Področja
izraženih znakov

Razredni učitelji

Predmetni učitelji

Vsi učitelji

f

f%

f

f%

f

f%

Branje

45

97,8

33

94,3

78

96,3

Emocionalni razvoj

8

17,4

4

11,4

12

14,8

Pisanje

46

100,0

34

97,1

80

98,8

Motorični razvoj

14

30,4

7

20,0

21

25,9

Organizacija

22

47,8

12

34,3

34

42,0

Govorni razvoj

20

43,5

15

42,9

35

43,2

Spomin

11

23,9

6

17,1

17

21,0

Socialni razvoj

8

17,4

6

17,1

14

17,3

SKUPAJ

46

100,0

35

100,0

81

100,0

Skoraj vsi učitelji vedo, da se disleksija lahko kaže na področju pisanja (98,8 %)
in branja (96,3 %). Znaki na omenjenih področjih so po rezultatih sodeč najbolj
očitni in zato najhitreje opaženi. Prav tako, če komu povem, da pišem diplomsko
v zvezi z disleksijo, dobim komentar: »A ni to tisto, ko težko pišejo in berejo?« Je,
ampak so težave, ki spremljajo disleksijo, veliko bolj kompleksne in se lahko
kažejo še na drugih področjih. To ve dobrih 43 % vseh učiteljev, saj pravijo, da se
znaki disleksije lahko kažejo tudi pri govornem razvoju, 42 % jih pravi, da imajo
osebe lahko težave pri organizaciji, dobra četrtina vseh pa ve, da imajo osebe z
disleksijo lahko težave tudi pri motoričnem razvoju. Najmanj učiteljev (21 %) pa
ve, da so lahko tudi težave na področju spomina znak disleksije. Znaki disleksije
se ne kažejo v emocionalnem in socialnem razvoju osebe, možno pa je, da na ta
dva področja disleksija vpliva posredno.
S pomočjo rezultatov lahko sklepam na nevarnost, da bi učitelji prepoznavanje
disleksije omejili le na dve najbolj tipični področji in bi tako mislili, da če učenec
nima težav pri branju in pisanju, potem nima disleksije.
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Naredila sem tudi primerjavo med povprečnim številom pravilno izbranih
odgovorov učiteljev razrednega pouka in učiteljev predmetnega pouka.
Preglednica 10: Prikaz povprečja števila odgovorov, modusa in variacijskega
razmika razrednih in predmetnih učiteljev
Razredni učitelji
Aritmetična
sredina
M
3,43

Modus
Mo
4

Predmetni učitelji
Variacijski
razmik

Aritmetična
sredina

VR

M

6–2+1=5

3,05

Modus
Mo
3

Variacijski
razmik
VR
6–0+1=7

Iz preglednice 10 razberem, da razredni učitelji v povprečju menijo, da se
disleksija kaže na nekaj več kot treh področjih. Največ učiteljev pozna štiri
področja izraženih znakov disleksije. Razpon v številu poznanih področij med
razrednimi učitelji znaša 5 vrednosti: največje število poznanih področij je 6;
nekateri učitelji pa poznajo samo dve področji. Predmetni učitelji v povprečju
poznajo tri področja, na katerih se lahko kažejo znaki disleksije. Prav tako največ
predmetnih učiteljev pozna tri področja. Razpon v številu poznanih področij je
večji kot pri predmetnih, znaša 7 vrednosti: od vseh šest prepoznanih področij do
le enega.
Nadalje sem napravila  2 preizkus oz. Kullbackov 2Î preizkus. Razlik med
razrednimi in predmetnimi učitelji pri prepoznavanju področij, kjer se lahko kažejo
znaki disleksije nismo uspeli dokazati (Branje 2Î = 0,699, g = 1, P = 0,403;,
Pisanje 2Î = 1,695, g = 1, P = 0,193; Motorični razvoj  2 = 1,127, g = 1, P =
0,288; Organizacijo  2 = 1,496, g = 1, P = 0,221; Govorni razvoj  2 = 0,003, g = 1,
P = 0,955 in Spomin  2 = 0,549, g = 1, P = 0,459). Tudi na področjih, na katerih
se ne kažejo znaki disleksije, ni statistično pomembnih razlik (Emocionalni razvoj

 2 = 0,560, g = 1, P = 0,454 in Socialni razvoj  2 = 0,001, g = 1, P = 0,977).
Ker pri trditvah o poznavanju vzrokov disleksije (razen pri trditvi Disleksija je
posledica težav z očmi, pomagale bodo vaje za oči) in pri poznavanju področij
izraženih znakov disleksije ni statistično pomembnih razlik, hipotezo H2: Učitelji
na razredni stopnji bolje poznajo vzroke in pojavne oblike disleksije kot učitelji na
predmetni stopnji, zavrnem.
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Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo Katera so močna področja učencev z
disleksijo. Učitelji so izbirali med devetimi ponujenimi odgovori. Izbrali so lahko
več odgovorov. Pravilne odgovore sem osenčila.
Preglednica 11: Številčni in odstotkovni prikaz poznavanja močnih področij
učencev z disleksijo učiteljev z izkušnjo in brez
Izkušnja poučevanja
Močna področja

Da

Vsi učitelji

Ne

f

f%

f

f%

f

f%

Dobre sposobnosti reševanja
problemov

24

41,4

3

25,0

27

38,6

Dobre domišljijske sposobnosti

38

65,5

6

50,0

44

62,9

Dobre sposobnosti celostnega
razumevanja

12

20,7

4

33,3

16

22,9

Dobra analiza podrobnosti

6

10,3

1

8,3

7

10,0

Spretno izražanje misli v pisni obliki

1

1,7

1

8,3

2

2,9

Sposobnost vzpostavljanja
nepričakovanih medsebojnih povezav
med podatki in informacijami

31

53,4

7

58,3

38

54,3

Ustvarjalno razmišljanje (iščejo čim
več možnih rešitev in niso zadovoljni
le z eno), originalnost

34

58,6

6

50,0

40

57,1

Spretno izražanje misli v ustni obliki

30

51,7

4

33,3

34

48,6

Dobro predelovanje zaporednih
informacij

4

6,9

2

16,7

6

8,6

SKUPAJ

58

41,4

12

100,0

70

100,0

Največ učiteljev (62,9 %) meni, da imajo učenci z disleksijo dobre domišljijske
sposobnosti. Dobra polovica jih meni, da so učenci z disleksijo originalni in
ustvarjalni v razmišljanju ter da imajo dobre sposobnosti vzpostavljanja
nepričakovanih medsebojnih povezav med podatki in informacijami. Da so učenci
močni pri izražanju misli v ustni obliki, meni skoraj polovica vseh učiteljev,
medtem ko mislita, da se učenci z disleksijo spretno izražajo v pisni obliki, le dva
učitelja (eden z izkušnjo poučevanja, drugi brez nje). Ta nizek odstotek lahko
povežem s trditvijo, da večina učiteljev ve, da se težave disleksije odražajo na
področju pisanja in branja (preglednica 9).
Učenci z disleksijo imajo lahko dobre sposobnosti reševanja problemov ter
celostnega razumevanja. Tudi nekateri učitelji prepoznavajo ti dve močni področji
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(38,6 % in 22,9 %). Omenjeni sposobnosti lahko učitelj koristno uporabi pri
izobraževalnem delu (načrtovanje problemskega pouka), prav tako pa tudi pri
vzgojnem delu (učenec z disleksijo lahko npr. pomaga rešiti spor med sošolci).
Vsa našteta močna področja učencev z disleksijo so v večji meri v domeni desne
možganske hemisfere. Ali se učitelji tega zavedajo, se iz rezultatov vprašanja ne
da razbrati.
Rezultati iz preglednice 11 pokažejo, da se učitelji zavedajo močnih področij
učencev z disleksijo. Ko to učitelj uzavesti, ni več daleč od tega, da bi dal tudi
učencu priložnost, da razvija svoja močna področja, ob tem pa krepi še svoja
šibka, med katerimi sta tudi sposobnost analize podrobnosti ter predelovanje
zaporednih informacij. Večina učiteljev ve, da imajo na teh področjih učenci
težave. Ob teh vzpodbudnih rezultatih se mi postavi vprašanje, zakaj kar
desetina vseh učiteljev tega vprašanja ni izpolnilo (15,2 % razrednih in 11,4 %
predmetnih). Odgovor je morda v pripisu učiteljev: »Ne vem«. Pojavi se kar
petkrat in morda kaže na slabo poznavanje močnih področij učencev z disleksijo
nekaterih učiteljev.
Vrednosti  2 preizkusa oz. Kullbackovega 2Î preizkusa, s katerima sem
preverjala razlike v prepoznavanju močnih področij učiteljev z izkušnjo in brez
izkušnje poučevanja, niso statistično pomembne (Dobre sposobnosti reševanja
problemov 2Î = 1,183, g = 1, P = 0,277; Dobre domišljijske sposobnosti 2Î =
0,999, g = 1, P = 0,318; Dobre sposobnosti celostnega razumevanja 2Î = 0,841, g
= 1, P = 0,359; Sposobnost vzpostavljanja nepričakovanih medsebojnih povezav
med podatki in informacijami  2 = 0,096, g = 1, P = 0,757; Ustvarjalno
razmišljanje  2 = 0,302, g = 1, P = 0,583 in Spretno izražanje misli v ustni obliki

 2 = 1,346, g = 1, P = 0,246). Tudi na področjih, pri katerih učenci z disleksijo
največkrat niso močni, ni statistično pomembnih razlik (Dobra analiza podrobnosti
2Î = 0,047, g = 1, P = 0,829; Spretno izražanje misli v pisni obliki 2Î = 1,176, g =
1, P = 0,278 in Dobro predelovanje zaporednih informacij 2Î = 1,027, g = 1, P =
0,311).
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V nadaljevanju me je zanimalo, katera oblika sprejemanja informacij učencem z
disleksijo povzroča največ težav (Kateri učni stil, je običajno šibka točka učencev
z disleksijo?). Anketiranci so lahko izbrali enega od treh ponujenih odgovorov:
vidni, slušni in kinestetični učni stil. Vsak učni stil je bil na kratko opisan. Pravilni
odgovor smo potemnili.
Preglednica 12: Številčni in odstotkovni prikaz poznavanja šibkega načina
sprejemanja informacij učencev z disleksijo med učitelji z izkušnjo poučevanja in
tistimi, brez nje
Izkušnja poučevanja
Učni stil

Da

Vsi učitelji

Ne

f

f%

f

f%

f

f%

Vidni

40

66,7

11

61,1

51

65,4

Slušni

18

30,0

6

33,3

24

30,8

Kinestetični

2

3,3

1

5,6

3

3,8

SKUPAJ

60

100,0

18

100,0

78

100,0

Le slaba tretjina vseh učiteljev (glej stolpec Vsi učitelji) ve, da imajo učenci z
disleksijo težave s sprejemanjem informacij po slušni poti. Da tako majhen delež
vseh učiteljev ve, kaj je pri večini učencev z disleksijo šibko področje sprejemanja
informacij, je morda posledica nepoznavanja vzrokov disleksije. Posledica
genetskih sprememb je motnja glasovnega predelovanja jezika in specifične
motnje slušnega predelovanja (Reid idr. 2007). Skoraj dve tretjini učiteljev misli,
da je šibka točka učencev z disleksijo vidno sprejemanje informacij, kar kaže na
to, da tem učencem prilagajajo pouk v napačno smer.
Res pa je, da je zelo majhen delež učiteljev, ki meni, da imajo učenci z disleksijo
težave pri učenju s pomočjo dotikov, fizičnimi aktivnostmi, z gibanjem in
dejavnostmi. Ker se učitelji tega zavedajo, upam, da zato v pouk vnašajo čim več
kinestetičnih aktivnosti.
Ker je 2Î = 0,279 g = 2, P = 0,870, nisem uspela dokazati, da učitelji, ki so že
poučevali učenca z disleksijo, bolje poznajo njihovo šibko točko sprejemanja
informacij in znanja, kot učitelji, ki te izkušnje nimajo.
Na podlagi izračunov  2 preizkusa in Kullbackovega 2Î preizkusa lahko zavrnem
hipotezo 3, ki pravi: Učitelji z izkušnjo poučevanja učenca z disleksijo bolje
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prepoznavajo njihova močna in šibka področja. To me zelo preseneča, saj sem
predvidevala, da so se učitelji, ki jim je bil v vzgojno-izobraževalno delo že
zaupan učenec z disleksijo, bolj pozanimali o močnih in šibkih področjih učencev
z disleksijo, kot tisti, ki še niso dobili te priložnosti. Tako pa je poznavanje na
približno enaki ravni.
3.3.2 POUČEVANJE UČENCEV Z DISLEKSIJO
V drugem sklopu anketnega vprašalnika sem ugotavljala, kako učitelji prilagajajo
pouk učencem z disleksijo.
Postavila sem hipotezo:
H4: Učitelji z višjim nazivom bolje poznajo strategije poučevanja učencev z
disleksijo ter koncept inkluzije.
Pri prvem vprašanju 2. sklopa, me je zanimalo iz katerega koncepta, integracije
ali inkluzije, izhajajo učitelji pri poučevanje učencev z disleksijo; torej Kako
poučevati učenca z disleksijo?

61

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Kogovšek Darja; diplomsko delo

Preglednica 13: Številčni in odstotkovni prikaz poznavanja koncepta inkluzije
glede na naziv
Naziv
Način poučevanja

Brez
naziva

Mentor

Svetovalec

Svetnik

Vsi
učitelji

f

f

f

f

f

f%

f%

f%

f%

f%

1

4

3

0

8

7,1

12,9

8,8

0,0

9,9

13

27

31

2

73

92,9

87,1

91,2

100,0

90,1

14

31

34

2

81

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Učenca z disleksijo je potrebno čim prej
prilagoditi ustaljenemu načinu pedagoškega
dela. Tako bo imel v kasnejšem obdobju
manj težav.
Pedagoško delo je potrebno v čim večji meri
prilagoditi učencu.
SKUPAJ

Kot je razvidno iz preglednice 13, se večina učiteljev zaveda, da je potrebno
pedagoško delo v čim večji meri prilagoditi učencu. Desetina vseh pa razmišlja
obratno, in sicer, da je potrebno učenca prilagoditi ustaljenemu načinu
pedagoškega dela, saj bo le tako imel v kasnejšem obdobju manj težav. To
pomeni, da njihovo poučevanje ni inkluzivno naravnano in poučujejo po načelu
integracije. Obstaja možnost, da tudi tisti učitelji, ki se zavedajo pravilnosti idej
inkluzije, jo v praksi ne izvajajo oz. ne delujejo po njenih načelih. Če delujejo v
skladu s svojim vedenjem oz. prepričanjem, je to vzpodbudno za vse učence,
predvsem za tiste s posebnimi potrebami. Z načelom, da se mora učenec
prilagoditi šolskemu sistemu in ne šolski sistem učencu, se strinja učitelj brez
naziva (7,1 %), štirje učitelji mentorji (12,9 %), in kar trije (8,8 %) učitelji, ki so
pridobili naziv svetovalec. Predvsem ta zadnji podatek me preseneča. Dodajam
še pripis učitelja, ki je sicer obkrožil trditev, ki se nanaša na inkluzijo: »Naj bi bilo
tako, realnost pa je drugačna, je nekje vmes.«
Razlik v pojmovanju inkluzije glede na pridobljeni naziv učiteljev (2Î = 0,279, g =
2, P = 0,870) nisem uspela dokazati. Nisem torej dokazala, da se učitelji z višjim
nazivom bolj zavedajo, da je potrebno pedagoško delo v čim večji meri prilagoditi
učencu z disleksijo kot učitelji z nižjim nazivom.
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Naslednje vprašanje je posredno povezano s prejšnjim. Ker je poudarjena
individualna narava disleksije (Reid 2002), me je zanimalo ali se učitelji tega
zavedajo, natančneje Pri poučevanju učencev z disleksijo je potrebno vedeti, da
… Učitelji so morali izbrati enega izmed dveh ponujenih nadaljevanj povedi.
Preglednica 14: Številčni in odstotkovni prikaz upoštevanja individualne narave
disleksije pri poučevanja glede na naziv učiteljev
Naziv
Vrste prilagoditev

Brez
naziva

Mentor

Svetovalec

Svetnik

Vsi
učitelji

f

f

f

f

f

f%

f%

f%

f%

f%

0

1

0

0

1

0,0

3,2

0,0

0,0

1,2

14

30

34

2

80

100,0

96,8

100,0

100,0

98,8

14

31

34

2

81

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Za vse učence z disleksijo veljajo enake
prilagoditve metod in strategij.
Vsak učenec z disleksijo potrebuje drugačne
prilagoditve metod in strategij.
SKUPAJ

Vsi učitelji, razen učitelja mentorja, se strinjajo s trditvijo, da je pri poučevanju
otrok z disleksijo potrebno vedeti, da vsak učenec potrebuje drugačne
prilagoditve metod in strategij. Ali to pri poučevanju res upoštevajo, sem
preverjala z intervjuji v drugem delu raziskave.
Tudi pri tem vprašanju nisem uspela dokazati razlik med učitelji z različnimi nazivi
pri upoštevanju individualne narave disleksije (2Î = 1,941, g = 3, P = 0,585).
Nisem torej uspela dokazati, da se učitelji z višjim nazivom bolj zavedajo
individualne narave disleksije kot učitelji z nižjim nazivom.

Zadnje vprašanje 2. sklopa se nanaša na konkretne strategije poučevanja. Znano
je, da imajo učenci z disleksijo v največji meri težave pri predelovanju informacij
(Reid 2002), zato me je zanimalo, Kako jim lahko kot učitelji najučinkoviteje
pomagajo. Učitelji so imeli na voljo osem konkretnih načinov pomoči. Izbrali so
lahko več odgovorov. Primerne strategije sem osenčila.
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Preglednica 15: Številčni in odstotkovni prikaz poznavanja strategij poučevanja
glede na pridobljeni naziv
Naziv
Strategije poučevanja

Upoštevam učenčev najmočnejši učni stil.
Nove informacije predstavim v majhnih
korakih.

Brez
naziva

Mentor

Svetovalec

Svetnik

Vsi
učitelji

f

f

f

f

f

f%

f%

f%

f%

f%

14

24

26

2

66

100,0

80,0

78,8

100,0

83,5

8

19

22

1

50

57,1

63,3

66,7

50,0

63,3

1

5

2

0

8

7,1

16,7

6,1

0,0

10,1

12

19

21

2

54

85,7

63,3

63,6

100,0

68,4

7

15

21

2

45

50,0

50,0

63,6

100,0

57,0

8

9

11

0

28

57,1

30,0

33,3

0,0

35,4

1

1

2

0

4

7,1

3,3

6,1

0,0

5,1

3

12

12

2

29

21,4

40,0

36,4

100,0

36,7

14

30

33

2

79

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Pouk organiziram tako, da učenci z disleksijo
čim več vadijo, saj učenci z disleksijo
potrebujejo le dodatne vaje pisanja in branja.
Pri poučevanju upoštevam multisenzorni
pristop (poučevanje preko sluha, vida, tipa in
gibanja).
Nove informacije in znanja povežem s
predznanjem.
Na začetni stopnji učenja novega gradiva
podam učencu ključne točke ali besede.
Pouk organiziram tako, da učenec čim
večkrat glasno bere pred razredom.
Učence učim, kako naj se učijo (krepitev
metakognitivnega zavedanja).
SKUPAJ

Velik delež vseh učiteljev (83,5 %) pri poučevanju upošteva učenčev učni stil.
Problem nastopi pri tistih učiteljih, ki mislijo, da je njihova šibka točka vidno
sprejemanje informacij (glej preglednico 12) in verjetno pouk zasnujejo tako, da je
lažje za tiste učence, ki so močni v slušnem in kinestetičnim sprejemanju. Dejstvo
je, da učitelji pri pouku posvetijo malo časa aktivnostim, namenjenim tistim
učencem, ki imajo kinestetični učni stil. Tako ostane še slušna pot pridobivanja
novih podatkov, ki pa je šibka točka učencev z disleksijo. Podatek, da več kot dve
tretjini učiteljev upošteva multisenzorni pristop, me ob zgornji domnevi pomiri.
Presenetilo me je, da se pomembnosti učenja z uporabo več čutil hkrati, zaveda
več učiteljev brez naziva (85,8 %) kot tistih učiteljev, ki so svetovalci (63,3 %).
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Učitelji brez naziva so večinoma mlajši učitelji z malo delovnimi izkušnjami, kar
lahko pomeni, da so znanje pridobili na fakulteti. Možno je, da pred leti fakulteta
študentov ni izobraževala o zavedanju pomembnosti učenja preko sluha, vida,
tipa in gibanja. Sklepam lahko, da se učitelji svetovalci kljub nazivu niso nadalje
izpopolnjevali v tej smeri. Tako lahko učitelji brez naziva z upoštevanjem
multisenzornega pristopa, kvalitetno oz. kvalitetneje poučujejo učence z disleksijo
kot učitelji z visokim nazivom.
63,3 % vseh učiteljev predstavi nove informacije v majhnih korakih, prav tako več
kot polovica učiteljev (oz. kar oba (100,0 %) učitelja svetnika) poveže novo snov
s predznanjem. Na ta način si (vsi) učenci z disleksijo lažje naredijo strukturo v
svojih možganih in nove podatke lažje umestijo v že obstoječo mrežo znanj. K
temu pripomorejo tudi ključne točke, ki jih učitelj poda na začetni stopnji učenja.
To počne 35,4 % vseh učiteljev in noben učitelj svetnik. 36,7 % vseh učiteljev uči
učence, kako se morajo učiti, na ta način jim krepijo metakognitivno zavedanje,
kar je zelo pomembno za njihovo samostojno učenje. Pomembnosti tega se
zavedata oba učitelja svetnika (100,0 %), le dobrih 20 % učiteljev brez naziva, 40
% učiteljev mentorjev in 36,4 % učiteljev svetovalcev.
Kot je razvidno iz preglednice 15, desetina vseh učiteljev meni, da učenci z
disleksijo potrebujejo le dodatne vaje branja in pisanja. Učitelji, ki tako
razmišljajo, verjetno ne poznajo vzrokov disleksije. Nadalje me je zanimalo ali
tudi leta 2012 učitelji silijo učence z disleksijo h glasnemu branju. Ugotovila sem,
da štirje učitelji (učitelj brez naziva, učitelj mentor in dva učitelja svetovalca) od
79-ih organizirajo pouk tako, da učenec z nevrološko motnjo, ki ni odvisna od
posameznikove stopnje inteligentnosti, vloženega truda in socialno ekonomskega
položaja (Raduly-Zorgo, Smythe, Gyarmathy 2010), čim večkrat bere pred
razredom. Torej čas »polulanih hlač« zaradi strahu pred tovrstnimi zahtevami
učitelja še ni preteklost.
Nisem uspela dokazati razlik med učitelji z različnim nazivom v poznavanju
strategij poučevanja učencev z disleksijo (Upoštevam učenčev najmočnejši učni
stil 2Î = 6,520, g = 3, P = 0,089; Nove informacije predstavim v majhnih korakih 2Î
= 0,534, g = 3, P = 0,911; Ključnega pomena je multisenzorni pristop 2Î = 4,444,
g = 3, P = 0,217; Nove informacije je treba povezati s predznanjem 2Î = 3,722, g
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= 3, P = 0,293; Na začetni stopnji učenja novega gradiva podam učencu ključne
točke ali besede 2Î = 4,940, g = 3, P = 0,176; Učence učim, kako naj se učijo
(krepitev metakognitivnega zavedanja) 2Î = 7,756, g = 3, P = 0,257). Tudi pri
strategijah poučevanja, ki učencem vse prej kot koristijo, ni statistično
pomembnih razlik: Otroci z disleksijo potrebujejo le dodatne vaje pisanja in branja
2Î = 2,473, g = 3, P = 0,480; Pouk organiziram tako, da učenec čim večkrat
glasno bere pred razredom 2Î = 0,596, g = 3, P = 0,897).
Na podlagi zgornjih rezultatov lahko zavrnem hipotezo 4: Učitelji z višjim nazivom
bolje poznajo koncept inkluzije ter strategije poučevanja učencev z disleksijo.

Ker je še vedno kar nekaj posameznikov, ki niso prepoznani kot osebe z
disleksijo, me je zanimalo, Kaj je po mnenju učiteljev glavni razlog za
neprepoznavanje učencev z disleksijo. To vprašanje je uvod v naslednje
poglavje, saj želim izvedeti, v kolikšni meri (če sploh) pripisujejo učitelji
neprepoznavanje učencev z disleksijo učiteljevemu nepoznavanju te motnje.
Učitelji so imeli na voljo 4 možne odgovore, imeli pa so možnost še pripisati
razlog. Odločili so se lahko zgolj za en odgovor.
Preglednica 16: Številčni in odstotkovni prikaz razlogov za neprepoznavanje
učencev z disleksijo
Razlogi za neprepoznavanje disleksije
pri učencih

f

f%

Učiteljevo nepoznavanje in
nerazumevanje posebnosti teh težav.

42

44,7

Preveliko število učencev v razredu.

12

15,8

Disleksija je še vedno slabo poznana
težava.

16

21,1

Disleksija je težava, ki nima izrazitih
znakov, zato ostane neodkrita.

10

13,2

Drugo

4

5,3

SKUPAJ

76

100,0

Po mnenju skoraj polovice anketiranih učiteljev je razlog za neprepoznavanje
učencev z disleksijo v njih samih oz. v njihovem nepoznavanju in nerazumevanju
posebnosti te motnje. Predvidevam, da učitelji zato razlog iščejo pri sebi.
66

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Kogovšek Darja; diplomsko delo

Nepoznavanje je posledica neznanja. Ta razlog pa ni trajen, tako lahko na
izboljšanje vplivajo učitelji sami ter fakultete, ki izobražujejo študente za poklic
učitelja. Skoraj 16 % vseh učiteljev misli, da je razlog za neprepoznavanje to, da
je v razredu preveliko število učencev. Tudi to se da spremeniti. Dobrih 21 %
učiteljev pa se od slabih dveh tretjin učiteljev razlikuje po tem, da menijo, da je
razlog nekje drugje kot pri njih, v dejstvu, da je disleksija še vedno slabo poznana
motnja, 13, 2 % pa jih meni, da je disleksija motnja, ki nima izrazitih znakov, zato
ostane neodkrita. Pri teh dveh razlogih se ne da veliko narediti. Učitelji torej
postavljajo sebe v pasivno vlogo, najbrž si mislijo, da sami za večje
prepoznavanje ne morejo narediti nič.
Le štirje učitelji so izbrali rubriko Drugo. Kot možne vzroke za neprepoznavanje
so navedli:
-

zamenjava učenca z disleksijo s tistim, ki še ni avtomatiziral branja;

-

inteligenten učenec težave prekrije;

-

nestrinjanje staršev z diagnosticirano težavo;

-

nezanimanje (»Briga jih!«).

3.3.3 PRIDOBIVANJE ZNANJA ZA POUČEVANJE UČENCEV Z DISLEKSIJO
V tretjem sklopu me je zanimalo, kje so učitelji pridobi(va)li znanja s področja
poučevanja. Preverjala sem, ali imajo potrebo po nadaljnjem izobraževanju na
temo disleksija.
Postavila sem dve hipotezi:
H5: Večina učiteljev v času študija ni pridobila dovolj znanja o disleksiji.
H6: Večina učiteljev z izkušnjo poučevanja učenca z disleksijo ima željo po
dodatnem izobraževanju na temo disleksija.

Pri prvem vprašanju 3. sklopa me je zanimalo Kje so učitelji dobili znanje o
disleksiji, poučevanju otrok s to težavo? Navedene možnosti so razvrstili, pri
čemer je številka 6 pomenila največ pridobljenega znanja, številka 1 pa najmanj.
Če pri katerem viru (virih) niso pridobili nič znanja, so ga označili s številko 0.
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Preglednica 17: Številčni in odstotkovni prikaz virov pridobljenega znanja
Nič
znanja
Viri
pridobljenega
znanja

Fakulteta
Dodatna
organizirana
izobraževanja
Literatura

Internetni viri
Strokovne službe
(specialni
pedagog, psiholog
…)
Prijatelji, znanci,
ljudje, ki imajo
sami disleksijo ali
imajo izkušnjo z
njo

0

Najmanj
1

Zelo
malo
2

Malo

Srednje

Veliko

Največ

3

4

5

6

SKUPAJ

f

f

f

f

f

f

f

f

f%

f%

f%

f%

f%

f%

f%

f%

26

11

10

15

3

2

8

75

34,7

14,7

13,3

20,0

4,0

2,7

10,7

100,0

21

6

12

10

5

12

11

77

27,3

7,8

15,6

13,0

6,5

15,6

14,3

100,0

7

5

13

11

18

12

14

80

8,8

6,3

16,3

13,8

22,5

15,0

17,5

100,0

11

8

7

18

19

7

9

79

13,9

10,1

8,9

22,8

24,1

8,9

11,4

100,0

6

6

11

7

13

20

17

80

7,5

7,5

13,8

8,8

16,3

25,0

21,3

100,0

15

19

12

9

9

1

11

76

19,7

25,0

15,8

11,8

11,8

1,3

14,5

100,0

Največ znanja v zvezi z učenci z disleksijo so učitelji pridobili pri strokovnih
službah (21,3 %). Iz tega lahko sklepamo, da so strokovne službe zelo odprte za
pomoč učiteljem. 17,5 % vseh učiteljev je največ znanja pridobilo s pomočjo
literature. 14, 5 % je največ znanja pridobilo pri prijateljih, znancih, ljudeh, ki
imajo sami disleksijo ali imajo izkušnjo z njo in malo manj (14,3 %) učiteljev je
znanje pridobilo v okviru dodatnih izobraževanj. S pomočjo internetnih virov pa je
največ znanja pridobilo 11,4 % učiteljev. Zaskrbljujoč odgovor učiteljev je, da kar
34,7 % ni dobilo nič znanja na fakulteti, sledijo dodatna organizirana
izobraževanja, na katerih ni prav nič znanja pridobilo 27,3 % učiteljev. To sta dva
vira znanja, ki bi morala učiteljem (po)nuditi največ znanja. Po mnenju učiteljev
temu ni tako.
Pri vsakem viru sem izračunala aritmetično sredino, ki še dodatno potrdi zgoraj
navedene rezultate (Fakulteta: M = 1,95; Dodatna organizirana izobraževanja: M
= 2,67; Literatura: M = 3,5; Internetni viri: M = 3,05; Strokovne službe (specialni
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pedagog, psiholog): M = 3,79; Prijatelji, znanci, ljudje, ki imajo sami disleksijo ali
imajo izkušnjo z njo: M = 2,33.
Na podlagi rezultatov iz preglednice 16 hipotezo 5, Večina učiteljev v času študija
ni pridobila dovolj znanja o disleksiji, sprejmem. Dobljeni rezultati so tako potrdili
v teoretičnem delu zapisano domnevo, da fakulteta posveti premalo časa
izobraževanju učiteljev za področje poučevanja otrok s posebnimi potrebami,
tako tudi učencev z disleksijo. Prelet Kataloga nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je pokazal, da
katalog nudi zelo malo izobraževanj na temo disleksija. To so potrdili tudi rezultati
raziskave, saj kažejo, da na dodatnih izobraževanjih učitelji pridobijo zelo malo
znanja.

Ob analizi dobljenih rezultatov se mi je postavilo dodatno vprašanje. Kar 34,7 %
učiteljev na fakulteti ni pridobilo prav nič znanja. Desetletje ali še več let nazaj
disleksija ni bila tako raziskana kot danes, zato predvidevam, da takratni
študentje o tej motnji niso veliko slišali, vsaj ne pod takim imenom. Zanimalo me
je, kakšna je starost učiteljev, ki na fakulteti niso pridobili nič znanja. Vse učitelje
sem po številu let dela v šolstvu razdelila v pet skupin (glej poglavje 3.2.3 Opis
vzorca, Preglednica 2).
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Preglednica 18: Številčni in odstotkovni prikaz ravni pridobljenega znanja na
fakulteti po številu let dela v šolstvu
Število let dela v šolstvu
Raven
pridobljenega
znanja

Nič znanja – 0
Najmanj – 1
Zelo malo – 2
Malo – 3
Srednje – 4
Veliko – 5
Največ – 6

SKUPAJ

Do 2 let

3-10 let

11-20 let

21-30 let

Nad 31 let

Vsi učitelji

f

f

f

f

f

f

f%

f%

f%

f%

f%

f%

1

9

7

4

5

26

14,3

39,1

35,0

26,7

50,0

34,7

0

6

2

3

0

11

0,0

26,1

10,0

20,0

0,0

14,7

1

1

5

2

1

10

14,3

4,3

25,0

13,3

10,0

13,3

2

4

3

3

3

15

28,6

17,4

15,9

20,0

30,0

20,0

0

0

1

2

0

3

0,0

0,0

5,0

12,3

0,0

4,0

1

1

0

0

0

2

14,3

4,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2

2

2

1

1

8

28,6

8,7

10,0

6,7

10,0

10,7

7

23

20

15

10

75

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Glede na rezultate v zgornji preglednici lahko delno potrdim zgoraj zapisano
domnevo, saj opazim razlike med učitelji, ki so fakulteto končali pred dvema
letoma in tistimi, ki v šolstvu delajo že 31 let in več. Polovica slednjih učiteljev ni
na fakulteti pridobilo prav nič znanja, medtem ko je delež učiteljev, ki poučujejo
največ dve leti in na fakulteti niso pridobili nič znanja s področja disleksije,
bistveno nižji in znaša 14,3 %. Delež naslednje skupine dokaj »mladih učiteljev«,
ki na fakulteti niso pridobili prav nič znanja pa je že precej višji, to je skoraj 40 %
učiteljev, ki poučujejo od 3 do 10 let. Na fakulteti je največ znanja pridobilo 28,6
% učiteljev, ki imajo do dve leti delovnih izkušenj, medtem ko je fakulteta nudila
največ znanja samo desetini učiteljev z nad 31 let poučevanja.
Ob teh rezultatih sem zaskrbljena. Šolstvo se je namreč v zadnjih desetletjih
močno spremenilo. V letih 1995/96 se je zgodila šolska prenova. Tedaj se je
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uvedel tudi naziv otroci s posebnimi potrebami. Integracijo pa naj bi zamenjal
koncept inkluzije (Starc 2010). Po dobljenih rezultatih sodeč pa se pridobivanje
znanja o disleksiji na fakulteti spreminja zelo počasi. Pred 31 leti je desetina
učiteljev na fakulteti pridobila največ znanja o tem, danes, po vseh teh
spremembah, pa fakulteta nudi manj kot tretjini učiteljev največ znanja o
disleksiji. Očitno potrebe in zahteve osnovnošolskega izobraževanja niso
usklajene z izobraževanjem učiteljev za poučevanje na osnovnošolski ravni.

Na drugo vprašanje tretjega sklopa so odgovarjali le učitelji, ki so se udeležili
dodatnega izobraževanja na temo disleksija, saj me je zanimalo, kolikšen delež
je teh učiteljev, koliko izobraževanj so se udeležili ter kakšne vrste so bila ta
dodatna izobraževanja. Za vsako izobraževanje posebej so lahko izbrali med
ponujenima oblikama: enkratni hitri prelet in skrbno izdelan in dalj časa trajajoči
seminar, imeli pa so možnost dopisati še tretjo vrsto izobraževanja, torej Drugo.
V preglednico nisem vključila te tretje možnosti Drugo, saj se zanjo ni nihče
odločil.
Preglednica 19: Številčni in odstotkovni prikaz udeležbe različnih vrst dodatnih
izobraževanj
Vrsta dodatnega
izobraževanja

Prvo dodatno
izobraževanje

Drugo dodatno
izobraževanje

Tretje dodatno
izobraževanje

Vsi učitelji

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

Enkratni prelet

20

71,4

3

75,0

1

100,0

24

72,7

Skrbno izdelan in dalj
časa trajajoči seminar

8

28,6

1

25,0

0

0,0

9

27,3

SKUPAJ

28

100,0

4

100,0

1

100,0

33

100,0

Kakršnegakoli izobraževanja se je vsaj enkrat udeležilo 33 učiteljev, kar
predstavlja 40,7 % celotnega vzorca. Od tega se je dobrih 72 % učiteljev
udeležilo enkratnega hitrega preleta, 27,3 % pa skrbno izdelanega in dalj časa
trajajočega seminarja. Enega dodatnega izobraževanja se je udeležilo 84,8 %
vseh učiteljev, dveh 12,1 %, na treh dodatnih izobraževanjih pa je bilo le 3,1 %
učiteljev.
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Nadalje me je zanimalo, ali so bili učitelji z dodatnimi izobraževanji zadovoljni.
Preglednica 20: Zadovoljstvo učiteljev s 1. dodatnim izobraževanjem
Prvo dodatno izobraževanje
Zadovoljstvo

Skrbno izdelan in dalj
časa trajajoči seminar

Enkratni hitri prelet

SKUPAJ

f

f%

f

f%

f

f%

Da

13

76,5

8

100,0

21

84,0

Ne

4

23,5

0

0,0

4

16,0

SKUPAJ

17

100,0

8

100,0

25

100,0

76,5 % učiteljev je bilo z enkratnim hitrim preletom zadovoljnih, 23,5 % pa ne. Vsi
učitelji, ki so se udeležili skrbno izdelanega in dalj časa trajajočega seminarja, so
bili z njim zadovoljni.

Preglednica 21: Zadovoljstvo učiteljev z 2. dodatnim izobraževanjem
Drugo dodatno izobraževanje
Zadovoljstvo

Skrbno izdelan in dalj
časa trajajoči seminar

Enkratni hitri prelet

SKUPAJ

f

f%

f

f%

f

f%

Da

3

100,0

1

100,0

4

100,0

SKUPAJ

3

100,0

1

100,0

4

100,0

Z drugim dodatnim izobraževanjem so bili vsi učitelji zadovoljni, pa naj je bil to le
prelet ali skrbno izdelan in dalj časa trajajoči seminar.

Preglednica 22: Zadovoljstvo učiteljev s 3. dodatnim izobraževanjem
Tretje dodatno izobraževanje
Zadovoljstvo

Enkratni hitri
prelet

SKUPAJ

f

f%

f

f%

Da

1

100,0

1

100,0

SKUPAJ

1

100,0

1

100,0
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Tretjega dodatnega izobraževanja na temo disleksija se je udeležil le en učitelj.
Izobraževanje je bilo v obliki enkratnega hitrega preleta. Učitelj je bil z njim
zadovoljen.
Učitelje, ki so se udeležili izobraževanj, sem povprašala, zakaj so bili z njim(i)
zadovoljni oz. niso bili zadovoljni.
Enkratni hitri prelet
V večini so bili učitelji z enkratnim hitrim preletom zadovoljni, saj
-

so se seznanili z osnovami (5 x).

-

so pridobili znanja, uporabna v praksi (2 x).

-

je bilo izobraževanje nazorno (1 x).

-

je bilo izobraževanje vsebinsko bogato (1 x.)

Učitelj je zraven dopisal: »Zaradi specifičnosti posameznika je dovolj prelet.«
Učitelji, ki niso bili zadovoljni z enkratnim hitrim preletom, so kot razloge za
nezadovoljstvo navedli:
-

prehitra predstavitev zaradi prekratkega trajanja (2 x);

-

preveč teorije (1 x).

Skrbno izdelan in dalj časa trajajoči seminar
S skrbno izdelanimi in dalj časa trajajočimi seminarji so bili vsi učitelji
zadovoljni. Navedli so nekaj razlogov:
-

praktični primeri in nasveti (3 x);

-

vsebinsko bogato izobraževanje (3 x);

-

celostna predstavitev vloge in naloge vrtcev in šol pri vzgoji in
izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, tudi učencev z disleksijo (1 x);

-

predstavitev novih metod dela (1x).

Naslednje vprašanje je bilo odprtega tipa. Zanimalo me je Katera znanja o
disleksiji učitelji pogrešajo pri svojem delu. Odgovore sem oblikovala v štiri
skupine.
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SPLOŠNA ZNANJA O DISLEKSIJI
-

Prepoznavanje učencev z disleksijo (10 x): /»Kako najbolj hitro
prepoznati.«/

-

Vsa znanja (2 x): /«Vsa znanja, potrebna za kvalitetno poučevanje.«/

-

Podrobno poznavanje disleksije (2 X): /«Da bi vedela čisto vse simptome
učencev, ki jih učim.«/

-

Vsa najnovejša znanja (1 x)

-

Učni stili (1 x)

-

Več o različnih oblikah disleksije (1 x)

ZNANJA O UČENJU UČENCEV Z DISLEKSIJO
-

Razumevanje učencev z disleksijo (2 x)

-

Poznavanje vrst težav pri učenju (1 x)

ZNANJA O POUČEVANJU UČENCEV Z DISLEKSIJO
-

Konkretna pomoč učencu (8 x): /«Konkretne vaje«/ /«Konkretna pomoč
učencu, da bi se stanje izboljšalo.«/ /«Primeri dobre prakse.«/

-

Prilagajanje pouka (8 x): /«Kako najlažje razložiti novo snov?«/

-

Konkretni primeri poučevanja (5 x): /«Konkretna izkušnja drugih učiteljev s
poučevanjem.«/

-

Metode in oblike dela (3 x): /« Usklajevanje s svetovalno službo oz. s
strokovnjaki v zvezi z metodami poučevanja.«/

-

Ocenjevanje znanja (2 X): /«Kako ocenjevati pisne izdelke z upoštevanjem
disleksije?/ /«Kako prepoznati napake zaradi disleksije in tiste, ki niso
posledica le-te?«/

-

Didaktični pripomočki (2 x)

-

Motivacija (1 x)

-

Nove ideje za poučevanje (1 x)

-

Komunikacija s starši (1 x): /«Kaj svetovati staršem za domače delo?«/
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DRUGO:
-

/«Ne vem.« (2 x): /«Motnjo na splošno premalo poznam, da bi povedala,
kaj mi manjka.«/ /«Praktično nimam niti osnovnega znanja.«/

Ugotovitev pri drugem vprašanju 2. sklopa (preglednica 14), da skoraj vsi učitelji,
razen enega, vedo, da vsak učenec potrebuje drugačne prilagoditve metod in
strategij, je v nasprotju z željami mnogih učiteljev po dodatnem znanju. Večina jih
želi konkretne primere prilagoditev, vendar če dobro premislim, je njihova želja
neuresničljiva. Če vemo, da potrebuje vsak učenec drugačne prilagoditve, kdo bo
znal svetovati učiteljici, kako naj prilagodi pouk učencu, ki ga ona uči, nekdo, ki
piše priročnike ga pa še videl ni. Kdo je tisti, ki bi te prilagoditve lahko napisal?
Še najbolje ga pozna njegov/a učitelj/ica. Torej lahko na podlagi znanja o
disleksiji sam/a učitelj/ica najbolje prilagaja pouk.

Pri zadnjem vprašanju anketnega vprašalnika me je zanimalo Ali imajo učitelji
željo po še dodatnem izobraževanju na temo disleksija.
Preglednica 23: Številčni in odstotkovni prikaz učiteljevih želja po dodatnem
izobraževanju glede na izkušnjo poučevanja
Želja po
dodatnem
izobraževanju

Izkušnja poučevanja
Da

Vsi učitelji

Ne

f

f%

f

f%

f

f%

Da

47

74,6

18

100,0

56

80,2

Ne

16

25,4

0

0,0

16

19,8

SKUPAJ

63

100,0

18

100,0

25

100,0

74,6 % učiteljev z izkušnjo poučevanja in 100 % učiteljev brez izkušnje ima željo
in potrebo po dodatnem izobraževanju na temo disleksija. Sklepam lahko, da
učitelji mislijo, da imajo premalo znanja na to temo, in da so v spremembo le-tega
pripravljeni vložiti svoj čas. Za učence z disleksijo jim ni vseeno in se želijo
udeležiti dodatnih izobraževanj. Če bi le bila na razpolago.
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Na podlagi frekvenčne strukture lahko zadnjo hipotezo, ki pravi: Večina učiteljev z
izkušnjo poučevanja učenca z disleksijo ima željo po dodatnem izobraževanju na
temo disleksija, sprejmem.
Z izračunom  2 = 9,109, g = 1, P = 0,03 sem uspela dokazati razlike med učitelji
z izkušnjo poučevanja in tistimi brez nje ter željo po dodatnem izobraževanju.
Preseneča me, da imajo prav vsi učitelji, ki še niso poučevali učenca z disleksijo,
željo po dodatnem izobraževanju. Dobra četrtina učiteljev z izkušnjo poučevanja
pa te želje nima. Glede na to, da bi morali biti učitelji vso svojo poklicno pot
pripravljeni na dodatna strokovna izobraževanja, je to precej visok odstotek
učiteljev, ki ne izražajo te pripravljenosti. Mogoče pa je, da nimajo želje zato, ker
so o disleksiji že dovolj poučeni.

Učitelje, ki si želijo udeležiti dodatnih izobraževanj, sem povprašala še, kakšna
naj bi po njihovih željah bila ta izobraževanja.
Preglednica 24: Številčni in odstotkovni prikaz vrste izobraževanj, ki si jih želijo
učitelji z izkušnjo in brez
Izkušnja poučevanja
Vrsta izobraževanj

Da

Vsi učitelji

Ne

f

f%

f

f%

f

f%

Izobraževanje v okviru dodatnega
strokovnega izobraževanja

11

23,9

9

50,0

20

31,2

Predavanja za vse pedagoške
delavce na šoli

23

50,0

8

44,4

31

48,4

Možnost individualnega
(po)svetovanja strokovnjaka tega
področja

12

26,1

1

5,6

13

20,3

SKUPAJ

46

100,0

18

100,0

64

100,0

Polovica učiteljev z izkušnjo poučevanja, ki ima željo po dodatnem izobraževanju
na temo disleksija, si želi izobraževanja v obliki predavanja za vse pedagoške
delavce na šoli. Dobrih 26 % si želi možnost individualnega (po)svetovanja
strokovnjaka s tega področja. Skoraj 24 % učiteljev pa si želi izobraževanje v
okviru dodatnega strokovnega izobraževanja. Polovica učiteljev brez izkušnje
poučevanja učenca z disleksijo si želi izobraževanje v okviru dodatnega
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strokovnega izobraževanja. Nekaj manj pa si želi izobraževanja v obliki
predavanja za vse pedagoške delavce na šoli. Le 5,6 % učiteljev si želi možnost
individualnega (po)svetovanja strokovnjaka s tega področja.
3.3.4 UČENJE UČENCEV Z DISLEKSIJO
DRUGI DEL RAZISKAVE
V drugem delu raziskave predstavljam rezultate dveh skupinskih intervjujev. Pri
prvem intervjuju so sodelovali učenci, ki vedo, da imajo disleksijo. Razen enega
imata druga dva tudi že odločbo o usmeritvi. Učence sem zaradi varovanja
osebnih podatkov označila s črkami: učenec iz 3. razreda: A, učenka iz 3.
razreda: B, učenka iz 4. razreda: C.
Vsi učenci, ki so sodelovali v drugem intervjuju, so še v postopku usmerjanja. Iz
istih razlogov kot pri prvem intervjuju sem tudi v drugem učence označila s
črkami: učenec iz 4. razreda: Č, učenec iz 5. razreda: D, učenec iz 6. razreda: E
in učenec iz 7. razreda: F. Specialna pedagoginja me je prosila, če lahko v
izjavah staršev, kjer sem jih prosila za dovoljenje, popravim naslov diplomske,
namesto Usposobljenost razrednih učiteljev za poučevanje učencev z disleksijo
na Usposobljenost razrednih učiteljev za poučevanje učencev z učnimi težavami.
To prošnjo je utemeljila z dejstvom, da šola sumi, da imajo učenci disleksijo,
staršem pa tega (še) niso povedali, ampak se pogovarjajo zgolj o tem, da ima
njihov učenec učne težave. Izraz disleksija bi starše prestrašil, zato ga v
intervjuju nisem uporabljala. V tem intervjuju sem se torej osredinjala na
vprašanja, ki so se nanašala na to, kaj učencem olajša učenje.
Najprej me je zanimalo, na kakšen način se učenci najlažje učijo, torej kakšen
učni stil imajo. Učenci A, Č in D si podatke najbolje zapomnijo, če kakšno stvar
naredijo, učenka B si največ zapomni z branjem in učenec C s poslušanjem
učitelja. Vsi učenci imajo radi nekoliko drugačen način učenja: okrogla miza
(razgovor na temo družina, postavljanje mnenj drugo nasproti drugemu),
preizkušanje in opazovanje, izdelovanje plakata, delo z računalnikom. Pouk jim je
všeč »… kadar ni treba veliko pisat in brat, ker je to dolgočasno.«
Nadalje me je zanimalo, kakšne učne strategije olajšajo učenje učencem z
disleksijo. Vsi intervjuvani učenci imajo radi skupinsko delo, ker si na ta način
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veliko zapomnijo. Učenec A ima skupinsko delo rad, ker mu pri tem lahko drugi
pomagajo. Učenec Č pa je izpostavil, da mu skupinsko delo ni všeč, kadar
skupine oblikuje učiteljica »…ker potem pridem kr z enimi. Oni hočejo vse sami
naredit.« V tem odgovoru je možno zaznati problem tega učenca. V boju za čim
višjo oceno hočejo sošolci narediti vse sami, da jim učenec s težavami, ki so
prisotne zaradi disleksije (grda pisava, slaba organizacija …), ne bi pokvaril
ocene. Problem lahko reši učitelj na način, da učencem pojasni vzrok težav
učenca in s svojim pravičnim ocenjevanjem, ki izhaja iz načela enakosti, vendar
se izraža v prilagajanju razlikam med učenci.
Učenci imajo v skupini različne naloge: učenca A in Č rišeta, učenka B pravi:
»Jaz predstavim plakat, ker povedi dobro oblikujem, potem pa jih narobe
zapišem.« Učenec E s pomočjo računalnika poišče zanimivosti, fotografije in
naredi predstavitev. Ugotovili smo, da noben intervjuvani učenec v skupini nima
naloge pisanja. Razlog je mogoče iskati tudi v odgovoru učenca C: »Drugi pišejo,
ker imam jaz grdo pisavo in delam veliko napak. V skupini rečejo, da jaz ne
smem pisat, ker bo učiteljica rekla, da ni lepo in bo huda.«
Pri pouku morajo učenci velikokrat kakšno stvar prepisat iz table. Zanimalo me je,
na kakšen način učitelji prilagodijo prepisovanje oz. kaj se zgodi, če učenci ne
uspejo vsega prepisati. Učenec D pravi: »Jaz vedno vse prepišem.« Učenca A
počaka cel razred, učenki B pomaga prepisati učiteljica. Učenca C in E
prepisujeta še med odmori, če »… dežurni učenec prej ne pobriše table.«
Učenec Č si prefotokopira od sošolca, učenec F pa si od njega izposodi zvezek
in prepiše doma. Iz odgovorov je očitno, da ima večina intervjuvanih učencev
težave pri pisanju, za kar potrebujejo bistveno več časa, in da pri premagovanju
te ovire iščejo različne rešitve.
Vsi učenci poudarjajo, da so pri pouku zelo pomembna učiteljeva kratka in jasna
navodila. Na ta način veliko bolje razumejo katerokoli nalogo, ki jo morajo
narediti. Učenca D in F pravita: »Jaz velikokrat ne razumem navodil, ne vem kaj
moram sploh narediti.« Učenka B pa dodaja: »Včasih učiteljica reče, odprite
učbenik na tej in tej strani, potem pa daje kar naprej še veliko navodil. Jaz potem
sploh nič ne vem. Čisto pozabim katero stran je že rekla. Vprašam sošolko.
Učiteljico si ne upam, ker učiteljica reče, da bi morala prej bolje poslušat.« Iz
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odgovora lahko razberem, da ima učenka težave s pomnjenjem številnih navodil
naenkrat. Kratkotrajni spomin je področje na katerega prav tako lahko vpliva
disleksija. Zato je pri oblikovanju učnih strategij, ki se spreminjajo glede na
zahtevo situacije (Marentič Požarnik 2000), potrebno upoštevati, na katerih
področjih ima učenec z disleksijo težave oz. katera so njegova močna področja.
Vsi učenci so si bili enotni, da jim učitelji povejo, kako se morajo učiti, torej se
učitelji zavedajo pomembnosti poznavanja metakognitivnih strategij. Učenec A
se uči tako, da si snov večkrat prebere. Učenka B pravi: »Z mami sva črki b in d
napisali na veliko, d je rdeč, b pa moder. Tako sem si ju zapomnila.« Učenca C in
F si pri učenju pomagata tako, da z barvami podčrtata pomembne podatke.
Učenec E sporoča, da se uči tako, da si najprej prebere iz zvezka, potem šele iz
učbenika. Na koncu pa ga sprašuje še mami.
Učencem z disleksijo lahko neprimerno izbrana in podana domača naloga
predstavlja trd oreh. Vsem učencem, z izjemo učenca D, pri domači nalogi
pomagajo starši, predvsem pri izdelavi plakatov in govornih vaj. Anketirani učenci
dobijo enako količino naloge kot vsi drugi. Učenec Č pravi: »Kadar ne naredim
vsega v šoli, moram doma to dokončat in še nalogo dobim. Zato imam jaz več
naloge kot drugi.« Ta učenec dobi enako količino nalog kot vsi drugi, izpostavil pa
je dejstvo, da ima, zaradi nedokončanih stvari v šoli, doma precej več dela kot
drugi. Učenki B že enaka količina domače naloge predstavlja napor: »Včasih me
prav glava boli, toliko naloge imamo. Imam domači zvezek, v katerega najprej
napišem, potem mi mami popravi in potem napišem šele v šolskega. To mi je
všeč, da potem nimam toliko napak. Včasih mi mami strga stran iz zvezka, ker
pravi, da je to pregrda pisava in da sem naredila preveč napak.« Iz tega
odgovora lahko sklepam, da so pričakovanja staršev in najverjetneje tudi
učiteljice glede estetske pisave te učenke zelo visoka, in da zadostitev tem
pogojem za učenko pomeni izjemno veliko dela za šolo. Učenec A pa s svojim
odgovorom daje učiteljem idejo: »Veliko bolje je, če dobim domačo nalogo na
listu, odprem mapo, pa točno vidim, koliko in kaj imam. Drugače pa sploh ne
vem, kje, v katerih zvezkih, je domača naloga in koliko jo imam.«
Glede na to, da so učitelji v anketnem vprašalniku izpostavili, da si želijo
dodatnega znanja v zvezi s preverjanjem in ocenjevanjem znanja, me je
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zanimalo, kako učitelji ocenjujejo učenčevo znanje. Učenka B in učenca C in D
imajo raje pisno ocenjevanje znanja. Učenka B svoj odgovor pojasnjuje: »Kadar
sem vprašana, pozabim, kaj me je učiteljica že vprašala.« Učenec C pa pravi:
»Ko sem vprašan, včasih ne vem, kaj sem že povedal in kaj še nisem.« Učenci
Č, E in F imajo raje ustno preverjanje, saj »… mi učiteljica pomaga.« Vsi učenci
so si bili enotni, da nimajo možnosti izbire med oblikami preverjanja in
ocenjevanja znanja (ustno ali pisno). Vsi učenci, razen učenca D, ki piše tudi pri
specialni pedagoginji, pišejo kontrolno nalogo pri pouku v razredu. Pri pisnem
preverjanju učenci sami preberejo navodila, učenec E pa pravi, da mu jih včasih
prebere tudi učiteljica. Učenka B meni: »Če gremo skupaj čez vprašanja, imamo
potem manj časa za pisat. Najprej pišem lepo in počasi, potem pa hitro in
čečkam.» Vsi učenci so zadovoljni s podaljšanim časom pisanja, razen učenca E,
ki je z daljšim časom zadovoljen le, kadar je naslednja ura angleščina, kadar pa
sledi športna, mu podaljševanje časa ni po godu. Učenec F pa je po koncu šolske
ure, v kateri je bilo potrebno pokazati znanje za oceno, »… že čisto utrujen.«
Kot sem že v teoretičnem delu zapisala, sem se pri nastajanju diplomskega dela
seznanila z mnenjem, da so učenci z disleksijo leni, saj naj bi vlagali v šolsko
delo zelo malo truda. Učence sem vprašala, ali se v šoli trudijo. Vsi učenci so
odgovorili pritrdilno, razen učenca C, ki je dejal: »Kakor kdaj.« In kdo zna na to
vprašanje bolje odgovoriti kot oni sami!
Glavni namen intervjuja je bil ugotoviti, kaj učencem olajša učenje. Njihovi
odgovori pa veliko povejo tudi o učiteljevem upoštevanju individualnih potreb
učenca. »Kadar ne naredim vsega v šoli, moram doma to dokončati in še nalogo
dobim. Zato imam jaz več naloge kot drugi.«
Intervjuja sta si po strukturi zelo podobna, saj vsebujeta precej podobna
vprašanja, a kljub temu se med seboj močno razlikujeta. Glavna razlika je v tem,
da učenci v prvem intervjuju vedo, da imajo disleksijo oz. poznajo vzrok svojih
težav ter poznajo svoja močna in šibka področja. Vedo, kaj jih pri šolskem delu
moti in kaj jim je všeč. Učenci, ki so sodelovali pri drugem intervjuju, ne poznajo
vzroka svojih težav, zavedajo pa se, da jih imajo. Tako sem lahko povprašala le
učence iz prvega intervjuja, kdaj so izvedeli, da imajo (morda) disleksijo oz.
kakšne so njihove težave. Vsi trije učenci so bili takrat v tretjem razredu. Učencu
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A je povedala mamica, učenki B pa učiteljica. Vsi učenci so navajali težave,
povezane izključno s področjem branja (slabo branje) in pisanja (menjanje črk,
grda pisava).
Po opravljenem drugem skupinskem intervjuju, sem bila zelo zadovoljna. Mislila
sem si: »To je to! Védenje učencev, da imajo (morda) disleksijo jim olajša
učenje!« To ne pomeni, da gre sedaj vse lahko in gladko in da napišejo spis brez
napak. To dokazujejo tudi izjave učencev: »Ni mi všeč, ker se učiteljica dere
zaradi napak. Moti me to, da pove celemu razredu, koliko napak sem naredil.
Vsem pokaže moj zvezek. Lahko bi samo meni povedala, da ne bi vsi izvedeli.«
Pri učenju mu pomaga predvsem to, da se zaveda, da ni sam kriv za težave.
»Včasih prepisujem še med odmorom, med športno ali med uro, ko drugi rešujejo
učni list. Jaz imam pa to za domačo nalogo. Drugi ga pa že v šoli naredijo.
Ampak sošolci nimajo disleksije, zato lahko oni hitreje prepišejo.«
Ugotovila sem, da védenje učencev vpliva tudi na klimo med intervjujem. Pri
drugem je bilo vse zavito v tančico skrivnosti in pogovor se kar ni razpletal tako,
kot sem si želela. Pri prvem pa je bilo vse drugače. Pogovarjali smo se zelo
odkrito in neposredno. Pogovor je potekal veliko bolj poglobljeno kot pri prvem.
Še sedaj prepoznavam to razliko v občutku po končanem prvem oz. drugem
intervjuju. Tega se ne da ubesediti, ampak je potrebno razliko občutiti. Vesela
sem, da imam to izkušnjo, na podlagi katere bom gradila svoje učiteljsko delo.
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4 SKLEP
Kaj je disleksija? »To je to, ko učenci zamenjujejo črke.« Verjetno najpogostejši
odgovor mimoidočega. To je bilo tudi vse, kar sem vedela do začetka 3. letnika
razrednega pouka. Potem sem spoznala Žana, in ugotovila, da to sploh ni tako
preprosto. Posredno sem se srečala z njegovo razredno učiteljico in njeno
neusposobljenostjo za poučevanje učencev, kot je Žan. Vse to me je tako
»pogrelo«, da sem se odločila, da bom v diplomskem delu raziskala, kako
usposobljeni so učitelji razrednega pouka za poučevanje učencev z disleksijo.
Pred izvedbo raziskave sem bila v dilemi ali naj kot tehniko raziskovanja
uporabim intervju ali anketni vprašalnik. Mislila sem si, da s slednjim ne bom
dobila realne slike o usposobljenosti učiteljev, saj lahko učitelj preveri oz. najde
podatek, ki ga sam ne pozna. Ko pa sem na problem pogledala še z druge strani,
sem se odločila za anketni vprašalnik. Če je le en učitelj, zaradi mojega
anketnega vprašalnika, v splet odtipkal pojem disleksija oz. povprašal o njem ali
pa vzel v roke literaturo na to temo, ki je mimogrede, ni malo, je posredni namen
diplomskega dela dosežen.
Raziskovalnemu delu sem tako namenila veliko časa. Težko sem dobila šole, ki
so bile pripravljene sodelovati pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika, še težje
pa šoli, na katerih sem lahko izvedla intervju. Zavedam se, da je bil intervju z
organizacijskega vidika za šolo oz. osebo, s katero sem bila v stiku, velik zalogaj.
A kaj, ko sem dobila občutek, kot da je ravnatelje nekaterih šol skrbelo, kakšne
odgovore bom dobila od njihovih učiteljev in učencev. Odpravili so me z izgovori,
da učencev z disleksijo nimajo, da sem v tem šolskem letu že peta, ki raziskuje to
področje, da so njihovi učitelji preobremenjeni … Ob tem naj dodam, da sem od
120-ih razdeljenih vprašalnikov dobila izpolnjenih 81, tako je ena tretjina ostala
neizpolnjenih oz. v rokah učiteljev.
V raziskavi je sodelovalo 46 razrednih in 35 predmetnih učiteljev. Poznavanje
vzroka in pojavnih oblik disleksije je nujen predpogoj za uspešno poučevanje
učencev s tovrstnimi težavami. Tudi mene je najprej zanimalo, koliko temeljnega
znanja o disleksiji imajo učitelji. Večina anketiranih učiteljev je že poučevala
učenca z disleksijo, kljub temu pa manj kot polovica vseh učiteljev ve, da se
disleksija

lahko

pojavi

zaradi

dednih
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nepoznavanja vzrokov, dobrih 20 % učiteljev meni, da disleksija izgine, če le
pravilno prilagajamo pouk. To lahko pomeni, da so učitelji prepričani, da disleksija
izgine s pomočjo vztrajnosti in vaje. V resnici pa naj bi učenec (tudi s pomočjo
učitelja) razvil kompenzacijske tehnike, to pomeni, da si na področju, kjer ima
težave, pomaga s svojimi močnimi področji. Večina učiteljev meni, da imajo
učenci z disleksijo težave pri branju, pisanju in govornem razvoju. Potrebno je
vedeti, da je disleksija težava, ki se lahko kaže tudi na področju organizacije,
motoričnega razvoja in spomina. Procesi opismenjevanja so dejavnosti, ki jih vodi
bolj leva možganska polobla, a pri osebah z disleksijo je večinoma bolj učinkovito
delovanje desne možganske poloble. Zato imajo osebe z disleksijo težave na
področjih, ki so v večji meri domena leve možganske poloble. Ali se učitelji tega
zavedajo, se iz rezultatov vprašalnika ne da razbrati.
Presenetilo me je, da pri osnovnem poznavanju disleksije ni pomembnih razlik
med razrednimi in predmetnimi učitelji. Zelo zaželeno je zgodnje odkrivanje
disleksije, ki jo v večini primerov začnemo prepoznavati z otrokovim vstopom v
šolo, zato imajo pri tem lahko razredni učitelji zelo pomembno vlogo. Res pa je
tudi, da osebe z disleksijo v Sloveniji ostajajo v večinskih šolah, zato je prav tako
pomembno, da so tudi predmetni učitelji usposobljeni za poučevanje učencev z
disleksijo. Zanimivo bi bilo raziskati, kakšna je usposobljenost srednješolskih
učiteljev za poučevanje dijakov z disleksijo.
Učitelji precej dobro poznajo močna področja učencev z disleksijo, upam le, da
poskušajo to upoštevati tudi pri poučevanju. Da so učenci z disleksijo šibki pri
slušnem sprejemanju informacij kot tudi znanj, pa ve le slaba tretjina učiteljev.
Dojemanje novih (spo)znanj je začetna stopnja učnega procesa in je zato še
toliko bolj pomembna. Gradivo mora biti predstavljeno na način, da je učencu z
disleksijo dostopno. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da skoraj dve tretjini vseh
učiteljev misli, da imajo učenci z disleksijo težave z vidnim sprejemanjem. Med
učitelji z izkušnjo poučevanja in tistimi brez nje ni pomembnih razlik.
Ugotovila sem, da poznavanje koncepta inkluzije in strategij poučevanja ni
odvisno od naziva učitelja. Štirje učitelji organizirajo pouk tako, da učenec z
disleksijo čim večkrat glasno bere pred razredom. Dva od teh sta učitelja
svetovalca! Že mogoče, da sta res strokovnjaka, vendar ne na področju
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poučevanja učencev z disleksijo. Če gledam drugače, vsak učitelj bi najprej moral
biti strokovnjak za poučevanje učencev, tudi tistih z disleksijo. Zanimivo je, da
skoraj polovica učiteljev meni, da je glavni vzrok za neprepoznavanje učencev z
disleksijo prav učiteljevo nepoznavanje in nerazumevanje posebnosti te motnje.
Skoraj vsi učitelji se zavedajo, da je potrebno poučevanje v čim večji meri
prilagoditi učencu, in da vsak učenec z disleksijo potrebuje drugačne prilagoditve
metod in strategij. Strokovnjaki pravijo, da je problem inkluzije v osebnem
sprejetju le-te, kar se je potrdilo tudi v mojem primeru. Na eni strani učitelji vedo,
kako bi moralo biti ter kaj je pomembno za kakovostno poučevanje, na drugi
strani pa, kot da bi v trenutku na vse pozabili, želijo priročnik z naslovom Vsa
znanja. V njem bi bile opisane vse prilagoditve metod in strategij za vsakega
učenca posebej. Za tistega v mojem in tvojem razredu, za učenca v Mariboru in
tistega v Kopru. Čakati na tak priročnik je izguba, v šolstvu vedno tako
dragocenega časa. Poleg vseh znanj in tega, da nekateri ne vedo, katera znanja
pogrešajo, pa nekateri učitelji pri svojem delu pogrešajo zelo konkretna znanja s
področja ocenjevanja učencev z disleksijo, motivacije in sodelovanja s starši.
Tudi pri intervjujih se je pokazal problem premajhnega zavedanja pomembnosti
inkluzivno naravnanega vzgojno-izobraževalnega dela v praksi. Pri učencih z
disleksijo sem zaznala nelagodje, kadar je pri pouku prisotna skupinska učna
oblika dela, ki jo imajo učenci načeloma radi. Problem se pojavi, ker sošolci ne
želijo, da učenec z disleksijo piše na plakat (to lahko pomeni tudi, da ne želijo, da
je v njihovi skupini), saj dela preveč napak in je zato učiteljica jezna. Posledično
njihova skupina dobi nižjo oceno. Iz tega lahko sklepam, da učitelj ocenjevanja
ne prilagaja razlikam med učenci. To pa ni inkluzivno naravnana drža učitelja.
Tudi to, da se nekateri učenci bojijo vprašati učitelja, če ne razumejo navodil, ne
govori v prid pozitivnemu odnosu učitelja do učenca. Kakšen bi moral biti ta
odnos, vedo tudi učenci. Vsekakor ne tak, da se učitelj »dere« zaradi napak ter
pred celim razredom dvigne zvezek učenca z disleksijo in vsem pove, koliko
napak je le-ta naredil. Učenec ve, da ima veliko napak, zato si želi, da bi to učitelj
povedal samo njemu in ne celemu razredu. Popolnoma drugačen odnos do
učenca z disleksijo ima učitelj, ki se zaveda, da ima učenec težave s pisanjem in
mu pri prepisovanju iz table pomaga. Tako upošteva njegove individualne
potrebe. S pomočjo intervjujev sem pokazala, da v teoretičnem delu zapisana
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trditev, da je pri poučevanju poleg znanja o disleksiji zelo pomemben tudi odnos
učitelja do učenca z disleksijo, še kako drži.
Sodeč po rezultatih ankete večina učiteljev v času študija ni pridobila dovolj znanj
o disleksiji in poučevanju učencev s tovrstnimi težavami. Kar je še bolj
zaskrbljujoče, skoraj 35 % vseh učiteljev meni, da na fakulteti niso pridobili čisto
nič znanja. Sestava teh 35 % učiteljev po številu let dela v šolstvu je različna:
prevladujejo učitelji, ki delajo v šolstvu že več kot 31 let. V času njihovega študija
se o disleksiji pod tem pojmom najbrž res ni veliko vedelo. Med temi 35 % je
desetina učiteljev, ki imajo do dveh let delovnih izkušenj. Glede na primerjavo
predmetnika starega študijskega programa in novega bolonjskega študija ter
rezultatov raziskave sklepam, da se na fakulteti posveti premalo časa
izobraževanju bodočih učiteljev za poučevanje učencev z disleksijo. Po izkušnjah
sodeč čas na fakulteti je, vendar je najbrž nepravilno izkoriščen oz. razporejen.
Mimogrede,

poznavanje

disleksije

je,

po

mojem

mnenju,

za

učitelja

pomembnejše, kot poznavanje sestavnih delov grafoskopa, kar so nekateri
profesorji zahtevali od nas.
Po mnenju učiteljev so največ znanja dobili pri strokovnih službah (specialni
pedagogi, psihologi …), ki so jim pripravljeni prisluhniti in pomagati.
Skoraj polovica vseh učiteljev se je udeležila vsaj enega izobraževanja na temo
disleksija. Največ učiteljev se je udeležilo izobraževanja, ki je bilo v obliki
enkratnega hitrega preleta. Nekaj manj kot 30 % učiteljev pa se je udeležilo
skrbno izdelanega in dalj časa trajajočega seminarja, ki je bil zaradi bogate
vsebine, praktičnih primerov in novih metod dela vsem tudi všeč. Večina učiteljev,
ne glede na to, ali so učenca z disleksijo že poučevali ali ne, se želi udeležiti
dodatnih izobraževanj na temo disleksija. Kljub temu sem dokazala pomembne
razlike med učitelji z izkušnjo poučevanja in tistimi brez nje. Željo po dodatnem
izobraževanju ima 74, 6 % učiteljev, ki so že poučevali učenca z disleksijo,
medtem ko imajo to isto željo prav vsi učitelji, ki še niso poučevali učenca z
disleksijo. Največ učiteljev si želi, da bi bilo izobraževanje v okviru dodatnega
strokovnega izobraževanja. Četrtina učiteljev z izkušnjo poučevanja učenca z
disleksijo nima želje po dodatnem izobraževanju. Upam, da so med njimi učitelji,
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ki že imajo kar nekaj znanja o tej temi, čeprav bi moral biti učitelj pripravljen na
nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje.
Ugotovila sem, kako velika razlika se je pogovarjati z učenci, ki poznajo vzrok
svojih težav, in tistimi, ki se zavedajo, da jih imajo, pa ne vedo od kod so se
vzele. Razlika je v načinu doživljanja svojih težav. Učenci, ki vedo, da imajo
disleksijo, razumejo, da lahko sošolci, ki nimajo disleksije, hitreje prepišejo iz
table kot oni. Disleksija je ime njihovim težavam, za katere niso sami prav nič
krivi. Zaznala sem, da učenci, ki ne poznajo vzroka svojih težav, pogosteje iščejo
razloge pri sebi.
Glavni cilj intervjuja je bil ugotoviti, kaj je tisto, kar učencem z disleksijo olajša
učenje, v mislih sem imela predvsem strategije poučevanja. Izkazalo se je, da je
poznavanje vzroka težav zelo pomembno, če ne kar najpomembnejše pri iskanju
pomoči učencev z disleksijo. Je temelj za uspešno premagovanje težav, s
katerimi se ti učenci srečujejo pri šolskem delu in kasneje v življenju. Šele na
drugem mestu so kratka in jasna navodila, domača naloga na listu, dodaten čas
pri preverjanju in ocenjevanju znanja, krepitev metakognitivnih strategij in
prilagajanje pouka učnemu stilu učenca.
Če bi raziskavo oblikovala še enkrat, bi morala biti pri oblikovanju anketnega
vprašalnika bolj natančna, predvsem pri ponujenih možnih vzrokih disleksije.
Trditvi Disleksija se pojavi zaradi dednih dejavnikov manjka pomembna besedica
lahko, saj poznamo tudi pridobljeno disleksijo. Bolje bi bilo, če bi kot vzrok
navedla nevrološko motnjo. Tudi število vključenih bi v naslednji raziskavi
povečala, saj bi tako dobila bolj reprezentativne rezultate, tako pa so bile
nadaljnje statistične analize zaradi majhnega števila udeleženih bistveno bolj
omejene.
Glede na to, da sem morala spreminjati naslov diplomske v prošnjah za starše za
dovoljenje, da njihov otrok sodeluje v intervjuju, sem dobila občutek, kot da bi bila
disleksija tabu: »Ne, staršem pa še nismo povedali, da sumimo, da ima njihov
otrok disleksijo. Oni to zelo težko sprejmejo. Pogovarjamo se samo o učnih
težavah.« Kako, ali so na drugi šoli starši tako drugačni, da védenje, da ima
njihov otrok disleksijo sprejmejo, kot nekaj, kar je za otroka dobro? Mogoče pa ni
težava v starših, ampak v tistih, ki imajo dolžnost to povedati. Če učitelj z veliko
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mero občutljivosti in skrbjo za učenca to dobro razloži staršem, potem tudi starši
poznavanje vzroka težav svojega otroka vzamejo za dobro.
Potrebno je konstruktivno reševanje težav. Lahko pa se nam ti učenci le smilijo in
se o njih potiho pogovarjamo v zbornici. Menim, da videnje problemov, tam kjer
jih ni, izvira iz učiteljeve premajhne občutljivosti za težave teh učencev oz.
usposobljenosti za poučevanje. Ne razumem, zakaj je tabu, če ima učenec
disleksijo. Ima pač težave na nekaterih področjih, jaz jih imam pa na drugih,
ampak ali …

(Božo Kos, 2008)
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JEZIK V POUČEVANJU 18
LEKTORSKI NASVETI PRI GOVORNEM IN PISNEM SPORAZUMEVANJU 19
SLOVENSKI JEZIK MED JAVNIM IN ZASEBNIM 19
AKTIVNE METODE KOT PODPORA UČNI DIFERENCIACIJI IN INDIVIDUALIZACIJI PRI . 20
BRANJE UMETNOSTNIH BESEDIL V POKLICNIH IN STROKOVNIH ŠOLAH 20
OCENJEVANJE PISNEGA DELA IZPITA IZ SLOVENŠČINE NA POKLICNI MATURI 21
OPISMENJEVANJE PRED NOVIMI IZZIVI 21
POSODOBITEV POUKA SLOVENŠČINE V DRUGEM TRILETJU 22
PROSTOIZBIRNO (DOMAČE) BRANJE V DEVETLETKI IN SREDNJI STROKOVNI ŠOLI 22
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RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI V 3. TRILETJU OSNOVNE ŠOLE 23
USTNI DEL IZPITA IZ SLOVENŠČINE NA POKLICNI MATURI 23
02.: Italijanščina 25
POUČEVANJE ITALIJANŠČINE. PISNA IN USTNA DIMENZIJA: PRAVILA, RABA IN DID. 25
03.: Madžarščina 26
SPODBUDNO UČNO OKOLJE PRI MADŽARŠČINI KOT DRUGEM JEZIKU V 1. IN 2. TRILE. 26
04.: Tuji jeziki 27
MENTORSTVO ŠTUDENTOM GERMANISTIKE - PRIHODNJIM UČITELJEM V OŠ IN SŠ 27
NOVI STROKOVNI PRISTOPI PRI ŠPANSKEM JEZIKU IN KNJIŽEVNOSTI 27
NOVOSTI STROKE I - STALNO STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE ZA PROFESORICE IN
PRO. 28
NOVOSTI STROKE II - STALNO STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE ZA PROFESORICE IN PR.
28
RETORIKA ZA UČITELJE NEMŠČINE 29
SLOVENSKI PROSTOR V DELIH LATINSKIH IN GRŠKIH AVTORJEV 29
HERZSCHMERZ UND HERZENSLUST (HERZ PHRASEOLOGISCH) 30
PHRASEOLOGIE ALS (INTER-)KULTURELLE QUELLE - FRAZEOLOGIJA KOT VIR (MED-). 31
POUČEVANJE TUJEGA STROKOVNEGA JEZIKA - KAKO IN KAJ? 31
VON GLASERVÄTERN, MUTTERSÖHNCHEN UND KINDSKÖPFEN (DRUŽINA V
FRAZEOLOGIJI. 32
ANGLEŠČINA NA POKLICNI MATURI I 33
ANGLEŠČINA NA POKLICNI MATURI II 33
LETNI SLOVENSKO-FRANCOSKI SEMINAR 34
MLAJŠI UČENCI IN UČENJE TER POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA 34
MLAJŠI UČENCI IN UČENJE TER POUČEVANJE NEMŠKEGA JEZIKA 35
NEMŠČINA NA POKLICNI MATURI 35
05.: Družba 37
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NOVI IZZIVI ZA POUK PRI PREDMETU DRUŽBA 37
06.: Družboslovje 38
MEDPREDMETNE POVEZAVE GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE SKOZI TERENSKO DELO 38
08.: Filozofija 39
FILOZOFIJA - KRITIČNO MIŠLJENJE IN PLURALNOST METOD 39
09.: Sociologija 40
SOCIOLOŠKA TEMATIZACIJA AKTUALNIH IZZIVOV SODOBNE DRUŽBE 40
10.: Geografija 41
TRAJNOSTNA MOBILNOST IN JAVNI POTNIŠKI PROMET V PROCESU IZOBRAŽEVANJA 41
DRUGAČNA GEOGRAFIJA - MORJE, OBALA, ZALEDJE 41
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NAČRTOVANJE IN IZVEDBA MEDPREDMETNE STROKOVNE EKSKURZIJE V ENO OD
REGIJ . 42
URESNIČEVANJE MINIMALNIH STANDARDOV UČNEGA NAČRTA OZ. KATALOGA ZNANJA
OB. 43
13.: Zgodovina 44
SLOVENSKO-ITALIJANSKI ODNOSI 20. STOLETJA: VSEBINSKE IN METODOLOŠKE NOVO.
44
ZGODOVINA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA - IZBRANE TEMATIKE 44
STROKOVNO-METODIČNE NOVOSTI PRI ZGODOVINI V OSNOVNI IN SREDNJI ŠOLI 45
MUZEJI IN IZOBRAŽEVALNI PROCES 45
POUČEVANJE O ZGODOVINI ŽENSK NA SLOVENSKEM V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH
46
14.: Umetnostna zgodovina 47
BAROČNA UMETNOST V SLOVENIJI IN SREDNJI EVROPI (SŠ) 47
UMETNOSTNA ZGODOVINA V MEDPREDMETNEM POVEZOVANJU ZA OSNOVNE ŠOLE
(BAROČN. 48
15.: Spoznavanje okolja in študij okolja 49
SPOZNAVANJE OKOLJA - PRILOŽNOST ZA AKTIVNO UČENJE 49
SPOZNAVANJE OKOLJA IN NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA PRED NOVIMI SKUPNIMI IZZIV.
49
16.: Gospodinjstvo 51
DIDAKTIČNE IGRE PRI POUKU GOSPODINJSTVA 51
NAČRTOVANJE PREHRANE 51
17.: Tehnika in tehnologija 53
ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO 53
ROBOTIKA V TEHNIKI 53
18.: fizika 54
IZBRANA POGLAVJA IZ FIZIKE, OD MOLEKUL K ELEKTRONOM: DVESTO LET AVOGADRO.
54
FIZIKALNI POGLED NA NARAVO 54
MODERNE VSEBINE V POUKU FIZIKE - TEKOČI KRISTALI 55
ZANIMIVA FIZIKA OKOLJA 56
EKSPERIMENTALNE DELAVNICE IZ FIZIKE OKOLJA IN SONARAVNEGA RAZVOJA 56
19.: Kemija 58
KEMIJA HRANE - PROJEKTNO DELO V ŠOLI 58
KAKO Z AKTIVNIMI METODIČNIMI PRISTOPI POJASNITI POMEN POLIMEROV ZA ČLOVE.
58
KATERE NARAVOSLOVNE KOMPETENCE SO POTREBNE ZA UČINKOVITO POUČEVANJE
KEMI. 59
POLIMERI - PRILOŽNOST ZA ŽIVLJENJSKI POUK KEMIJE 59
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI POUKU KEMIJE 60
Z EKSPERIMENTALNO RAZISKOVALNIM DELOM DO ZNANJA KEMIJE 60
20.: Biologija 62
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BIOLOGIJA GENOV 62
MOLEKULSKA GENETIKA 62
ŽIVALI PRI POUKU BIOLOGIJE IN NARAVOSLOVJA: OSKRBA, ROKOVANJE, HIGIENA I. 63
DOMAČI MODELI ZA NAZORNOST IN LAŽJE RAZUMEVANJE BIOLOŠKIH TER
NARAVOSLOV. 63
PRAKTIČNE VSEBINE IZ GENETIKE ZA LAŽJE RAZUMEVANJE SNOVI 64
BIOLOŠKO EKSPERIMENTALNO IN TERENSKO DELO 64
BIOTEHNOLOGIJA / TKIVNE KULTURE 65
OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC 65
VARSTVO NARAVE 66
22.: Matematika 67
MODERNI IZZIVI POUČEVANJA MATEMATIKE 2011/12 67
DELAVNICA DOMRUM: GEOMETRIJSKE ZANIMIVOSTI Z GEOGEBRO 67
MATEMATIKA SKOZI RAZISKOVANJE IN REŠEVANJE PROBLEMOV 68
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OBDELAVA PODATKOV V OSNOVNI ŠOLI 68
POKLICNA MATURA IZ MATEMATIKE V NOVIH IN PRENOVLJENIH PROGRAMIH 69
POVEZOVANJE MATEMATIČNIH IN DRUGIH ZNANJ V POKLICNEM IN STROKOVNEM
IZOBR. 69
PRISTOPI K REŠEVANJU MATEMATIČNIH PROBLEMOV NA RAZREDNI STOPNJI 70
PROBLEMSKI PRISTOP K POUČEVANJU MATEMATIČNIH VSEBIN NA RAZREDNI STOPNJI
71
RAZVOJ STATISTIČNE PISMENOSTI PRI POUKU MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI 71
SESTAVLJAM PREIZKUS ZNANJA IZ MATEMATIKE V 3. TRILETJU OSNOVNE ŠOLE 72
SESTAVLJAM PREIZKUS ZNANJA IZ MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI 72
23.: Naravoslovje 74
ZANIMIVEJŠE LABORATORIJSKO DELO BIOLOGIJE, KEMIJE IN FIZIKE MALO DRUGAČE.
74
BIOTSKA RAZNOVRSTNOST EKOLOŠKO POMEMBNIH OBMOČIJ SLOVENIJE: KRAJINSKI
PA. 74
25.: Glasba in glasbena vzgoja 76
POJEMO, PLEŠEMO IN IGRAMO 76
GLASBA - OPOJ ALI ZDRAVILO I 76
KONCERT NA IZVIRNIH INSTRUMENTIH - OD IDEJE DO IZVEDBE, ZA UČITELJE II. . 77
SLOVENSKI LJUDSKI PLESI 77
26.: Likovna vzgoja 79
ALTERNATIVNE LIKOVNE TEHNIKE 79
KLASIČNE IN ALTERNATIVNE GRAFIČNE TEHNIKE GLOBOKEGA TISKA 79
TRIDIMENZIONALNE DEJAVNOSTI PRI LIKOVNEM IZRAŽANJU 80
FIGURA V PROSTORU 81
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GRAFIČNI LIKOVNI ELEMENTI 81
UMETNOSTNA DEDIŠČINA POMURJA, PORABJA IN ZAHODNE PANONIJE (BLATENSKI
KOS. 82
NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE LIKOVNIH NALOG V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU OŠ 82
NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LIKOVNIH NALOG 83
SODOBEN UČITELJ LIKOVNE VZGOJE 83
27.: Športna vzgoja 85
JOGA V ŠOLI 85
MINI IN MALA ODBOJKA V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU S PRIMERI DOBRE PRAKSE 85
NAJNOVEJŠI PRISTOPI NA PODROČJU FUNKCIONALNEGA MIŠIČNEGA RAZTEZANJA - M.
86
NOVOSTI PRI POUČEVANJU KOŠARKE V DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE S PRIMERI
. 87
NOVOSTI PRI POUČEVANJU ODBOJKE V ŠOLI S PRIMERI DOBRE PRAKSE (NADALJEVAL.
87
NOVOSTI PRI POUČEVANJU ODBOJKE V ŠOLI S PRIMERI DOBRE PRAKSE (ZAČETNI SE.
88
OBNOVITVENI SEMINAR ZA ORGANIZACIJO IN VODENJE 20 URNIH PLAVALNIH TEČAJE.
88
PODATKI ŠVK KOT TEMELJNO SREDSTVO ZA UČINKOVITEJŠI POUK ŠPORTNE VZGOJE
N. 89
PREPOZNAVANJE VREDNOT V MEDOSEBNIH ODNOSIH SKOZI USTVARJALNI GIB 89
SEMINAR ZA PRIDOBITEV NAZIVA VADITELJ PLAVANJA 90
SODOBNA TELOVADNICA KOT DEJAVNIK SPODBUDNEGA UČENJA OKOLJA 91
SODOBNI DIDAKTIČNI PRISTOPI IN VSEBINE ZA IZVAJANJE ŠPORTNIH DNI IN ŠOL . 91
SODOBNI PRISTOPI KONDICIJSKE PRIPRAVE OTROK IN MLADOSTNIKOV (NADALJEVALN.
92
SODOBNI PRISTOPI PRI POUČEVANJU TENISA V ŠOLI 92
TRENDI IN NOVOSTI NA PODROČJU UČENJA PLESA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
93
UČENJE PLAVANJA IN VODNE AKTIVNOSTI V ŠOLI V NARAVI 93
VAJE ZA KREPITEV IN OBLIKOVANJE TELESA V SMISLU KONDICIJSKE PRIPRAVE PRI. 94
PLESNE IGRE V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE 95
POPESTRITEV POUKA ŠPORTNE VZGOJE Z RAZLIČNIMI REKVIZITI IN VSEBINAMI VAR. 95
ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE 96
28.: Izbirni predmeti 97
KAKO RAVNATI Z BARVAMI IN NEOBIČAJNIMI MATERIALI V SODOBNIH ČIPKAH 97
RETORIKA 1 (ZAČETNI SEMINAR) 97
RETORIKA ZA UČITELJE 2 (NADALJEVALNI SEMINAR) 98
ZGODOVINSKI RAZVOJ TURIZMA IN TURISTIČNE PROMOCIJE 99
PRAKTIČNA ASTRONOMIJA 99
BLIŽNJICA DO SODOBNEGA PLESA IN GLEDALIŠČA GIBA 100
DELAVNICA ANIMIRANEGA FILMA 100
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IZBIRNI PREDMET ŠAH: ŠAH 1 - ŠAHOVSKE OSNOVE 101
02.: Medpredmetne vsebine 102
01.: knjižnično-informacijska vzgoja 103
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KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE V OSNOVNI IN SREDNJI ŠOLI 103
02.: okoljska vzgoja 104
OKOLJE, IZOBRAŽEVANJE IN PERSPEKTIVA ČLOVEŠTVA 104
VZGOJA, VREDNOTE PROSTORA IN KULTURA BIVANJA 104
03.: zdravstvena vzgoja 106
DIHALNE VAJE - PREDIHAJMO STRES 106
NOVI TRENDI ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA MED ŠOLSKIMI IN TELESNIMI OBREMENITV.
106
NOVOSTI PRI NUDENJU PRVE POMOČI MLADOSTNIKOM 107
REVOLUCIONARNI WELLNESS PROGRAM MINDFULNESS - REDUKCIJA STRESNIH
ODZIVOV. 108
SODOBNI PRISTOPI IN NOVOSTI ZA PREPREČEVANJE KRONIČNIH BOLEZNI V ŠOLI 108
STRES IN TEHNIKE SPROŠČANJA V ŠOLI IN VSAKDANJEM ŽIVLJENJU 109
DROGE IN NASILJE - UKREPANJE IN PREPREČEVANJE 109
MLADOSTNIK IN LJUBEZEN - UČITELJ VZGAJA IN IZOBRAŽUJE ZA ŽIVLJENJE 110
PRVA POMOČ IN VARNOST V ŠOLI - ODGOVORNOST UČITELJA 110
04.: kulturna vzgoja (koordinacija) 112
IZOBRAŽEVANJE ZA KULTURNO IN DRŽAVLJANSKO VZGOJO TER VZGOJO
MEDKULTURNEG. 112
KULTURNA DEDIŠČINA IN IDENTITETA 112
05.: vzgoja za odgovorno državljanstvo 114
VZGOJA ZA MEDIJE KOT OSNOVA SODOBNEGA DRŽAVLJANSTVA 114
SOCIALNO UČENJE 114
ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI 115
06.: vsebine evropske unije in aktivno državljanstvo 116
UČENJE ZA GLOBALNE IZZIVE 116
08.: prometna vzgoja in kolesarski izpit 117
KOLESARSKI IZPITI IN PROMETNA VZGOJA V OŠ 117
PRAKTIČNA VOŽNJA IN KOLESARSKI IZPITI V OŠ - PRIPRAVA NA IZVAJANJE KOLES. 117
10.: vzgojno delovanje šole 119
DISCIPLINA - VLOGA STARŠEV IN ŠOLE 119
DISCIPLINA V RAZREDU 119
TVEGANO VEDENJE MLADIH IN STRATEGIJE DELOVANJA 120
11.: vzgojno delo v dijaških domovih 121
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RAZLIČNOST VZGOJE - SEMINAR ZA PEDAGOŠKE DELAVCE DIJAŠKIH DOMOV V
ZAMEJS. 121
RAZLIČNOST VZGOJE - SEMINAR ZA RAVNATELJE DIJAŠKIH DOMOV 121
SODELOVANJE VZGOJITELJEV Z OKOLJEM: S CENTRI ZA SOCIALNO DELO IN S STAR.
122
12.: vsebine vzgojno-izobraževalnega dela po posebnih pedagoških načelih 123
ARHITEKTURA IN OTROCI V IZVEDBENEM KURIKULU VRTCA IN ŠOLE 123
13.: dnevi dejavnosti 124
PLANINSKA VZGOJA V VRTCU IN OSNOVNI ŠOLI 124
14.: interesne dejavnosti 125
FILMSKA DELAVNICA KOT ŠOLSKA INTERESNA DEJAVNOST - 3. DEL 125
GLEDALIŠČE - PREDSTAVA - IGRALEC 125
15.: obvezne izbirne vsebine 127
PROJEKTNE ŠTUDIJSKE EKSKURZIJE V OBLIKI MEDPREDMETNIH POVEZAV PRI IZBIRN.
127
16.: podaljšano bivanje 128
PODALJŠANO BIVANJE - STROKOVNI IZZIV ZA UČITELJA (I) 128
PODALJŠANO BIVANJE - STROKOVNI IZZIV ZA UČITELJA (II) 128
03.: Strokovno-teoretična področja v srednjem in višjem izobraževanju 130
03.: umetniška gimnazija - dramsko-gledališka smer 131
KNJIŽEVNOST KOT TEKST FILMA IN GLEDALIŠČA 131
08.: ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost 132
UČNO PODJETJE - MODEL PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 132
10.: gostinstvo in turizem 133
KULTURA VEDENJA 133
SLOVENSKE DOMAČE JEDI- KOLINE, POPOLNOMA DRUGAČE 133
SVETLI IN TEMNI FONDI 134
TORTE KOT RESTAVRACIJSKA SLADICA 134
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GASTRONOMSKA PONUDBA - MOČ JEDILNEGA LISTA 135
KOMUNICIRANJE ZA ODLIČNOST V TURIZMU 135
PREDNOSTI IN OMEJITVE PRI OBLIKOVANJU IN IZVEDBI PAKETNEGA POTOVALNEGA A.
136
20.: storitvene dejavnosti 137
BARVANJE LAS 137
23.: tiskarstvo in mediji 138
DELO V STUDIU 138
STUDIJSKA OPREMA IN NJENE MOŽNOSTI - 1. DEL 138
04.: Procesno-didaktične vsebine 139
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01.: individualizacija in diferenciacija pouka 140
DIFERENCIACIJA - POT K UČINKOVITEJŠEMU POUKU 140
02.: različne didaktične strategije (projektni pouk, raziskovalni pouk, ...) 141
UČENJE IN POUČEVANJE SKOZI GIBALNO-PLESNE DEJAVNOSTI 141
KAKO UČENCE NAUČITI UČITI SE 1 141
KAKO UČENCE NAUČITI UČITI SE 2 142
KAKO SPODBUJATI RAZVOJ KRITIČNEGA MIŠLJENJA V ŠOLI? 142
NA UČENCA OSREDINJENE RAZISKOVALNE STRATEGIJE UČENJA IN POUČEVANJA 143
UČENJE IN POUČEVANJE GLOBALNIH VSEBIN - VODNIK ZA UČITELJE 144
03.: medpredmetno povezovanje 145
RAZVOJ BRALNIH UČNIH STRATEGIJ ZA DOSEGANJE KOMPETENCE UČENJE UČENJA
145
VSEBINSKO IN JEZIKOVNO INTEGRIRANO ZGODNJE UČENJE IN POUČEVANJE TUJIH JE.
145
INTERDISCIPLINARNO POUČEVANJE MATEMATIKE IN FIZIKE 146
04.: preverjanje in ocenjevanje znanja ter določanje minimalnih standardov znanja 147
DIDAKTIKA OCENJEVANJA ZNANJA - FORMATIVNO SPREMLJANJE I 147
DIDAKTIKA OCENJEVANJA ZNANJA - FORMATIVNO SPREMLJANJE II 147
DIDAKTIKA OCENJEVANJA ZNANJA - FORMATIVNO SPREMLJANJE III 148
OCENJEVANJE IN SESTAVLJANJE PREIZKUSOV ZNANJA NA RAZREDNI STOPNJI 148
07.: delo v kombiniranih oddelkih 150
UČENJE Z DIDAKTIČNO IGRO V ODDELKIH S KOMBINIRANIM POUKOM 150
08.: timsko poučevanje in timsko delo 151
KOMUNIKACIJA PRI REŠEVANJU KONFLIKTOV IN ŠOLSKA MEDIACIJA 151
09.: drugo 152
SODELOVANJE MED OTROKOM IN UČITELJEM: KAKO Z RAZVIJANJEM OTROKOVIH
SOCIA. 152
PRIPRAVA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV ZA UČINKOVIT VSTOP NA TRG DELA 152
SMERNICE RAZVOJA SODOBNEGA UČITELJA S ČIM VEČ KOMETENCAMI 153
REFLEKSIJA IN DIDAKTIČNA ANALIZA V FUNKCIJI RAZVIJANJA KAKOVOSTI POUKA 153
GONGI V VRTCU IN ŠOLI 154
POTI DO UGLAŠENEGA SOBIVANJA UČENCEV, UČITELJEV IN STARŠEV SKOZI GLASBO .
155
RAZVIJANJE USPEŠNIH ODNOSOV MED UČENCI, UČITELJI IN STARŠI PO METODI BER.
155
SPODUJANJE OSEBNOSTNEGA RAZVOJA: BACHOVA CVETNA TERAPIJA IN CVETNI
PLESI. 156
05.: Predšolska vzgoja 157
01.: gibanje 158
SODOBNI DIDAKTIČNI PRISTOPI K IZVAJANJU DEJAVNOSTI NA PODROČJU GIBANJA V.
158
03.: umetnost 159
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PLES V VRTCU 159
LIKOVNO IZRAŽANJE V PREDŠOLSKEM IN ZGODNJEŠOLSKEM OBDOBJU 159
MODERNA UMETNOST V KULTURNI VZGOJI: CILJI, VSEBINE, METODE 160
IGRAJMO SE GLEDALIŠČE! GLEDALIŠKE IGRICE V VRTCU Z OTROCI OD DVEH LET NA.
160
GLASBENA PRAVLJICA NA IZVIRNIH INSTRUMENTIH - OD IDEJE DO IZVEDBE 161
04.: družba 162
PRAZNIKI IN PRAZNOVANJA V VRTCU 162
RAVNATELJEVA STROKOVNA PODPORA VZGOJITELJEM PRI VZGOJNO
IZOBRAŽEVALNEM D. 162
07.: drugi programi usposabljanja 164
UVOD V ZNAKOVNO SPORAZUMEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK PRVEGA STAROSTNEGA
OBDO. 164
PASTI V GOVORNEM IN JEZIKOVNEM RAZVOJU OTROKA OD ROJSTVA DO PETEGA LETA
164
KOMUNIKACIJA S STARŠI - IZZIV SODOBNEGA VRTCA 165
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KOMUNIKACIJA S STARŠI - IZZIV SODOBNEGA VRTCA II. STOPNJA 165
ČUSTVENE REAKCIJE OTROK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU: KAKO POMAGATI OTROKU
RAZU. 166
SPODBUJANJE SOCIALNIH SPRETNOSTI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU: KAKO OTROKU
POMA. 167
VZGOJNO ZAHTEVNEJŠI OTROCI: KAKO DELATI Z NJIMI TER KAKO SODELOVATI Z NJ.
167
POMEN PRAVILNEGA RAVNANJA Z OTROKOM ZA USTREZEN GIBALNI RAZVOJ 168
06.: Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 169
02.: delo v prilagojenih programih z enakovrednim izobrazbenim standardom 170
SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK 1. STOPNJA 170
SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK 2. STOPNJA 170
SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK 3. STOPNJA 171
SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK 4. STOPNJA 171
SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK 5. STOPNJA 172
04.: delo v programih s prilagojenim izvajanjem za otroke in mladostnike s posebnimi pot.
173
GIBALNO OVIRAN OTROK IN MLADOSTNIK V REDNEM VIZ PROGRAMU 173
IGRA IN GIBALNO OVIRAN OTROK 173
IGRALNO TERAPEVTSKE URE ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI 174
IZVAJANJE IZVENŠOLSKIH AKTIVNOSTI ZA DIJAKE Z GIBALNO OVIRANOSTJO 175
NADOMESTNA KOMUNIKACIJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU - I. DEL 175
NADOMESTNA KOMUNIKACIJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU - II. DEL 176
OSNOVNI TEČAJ USPOSABLJANJA ZA UČENJE PLAVANJA PO KONCEPTU HALLIWICK 176
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PRILAGOJEN POUK TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE ZA GIBALNO OVIRANE UČENCE 177
PRILAGOJENA ŠPORTNA VZGOJA ZA GIBALNO OVIRANE UČENCE IN DIJAKE 178
PSIHOLOŠKO USPOSABLJANJE SPREMLJEVALCEV, KI POMAGAJO GIBALNO OVIRANIM
UČ. 178
PSIHOLOŠKO USPOSABLJANJE SPREMLJEVALCEV, KI POMAGAJO GIBALNO OVIRNIM
UČE. 179
SUPERVIZIJA ZA OSEBNE SPREMLJEVALCE 180
USPOSABLJANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV ZA UČINKOVITO IZVAJANJE INKLUZIJE GIBA.
180
VLOGA SPREMLJEVALCA PRI IZOBRAŽEVANJU GIBALNO OVIRANEGA UČENCA/DIJAKA
181
DELO Z GLUHIMI IN NAGLUŠNIMI OTROKI 181
DELO Z OSEBAMI Z MOTNJO JECLJANJA 182
FEUERSTEINOV PRISTOP K SPODBUJANJU KOGNITIVNE MODIFIKACIJE 183
JOJ, MOJ GLAS 183
KAKO POMAGAMO OTROKOM Z GOVORNO JEZIKOVNO MOTNJO V OSNOVNI ŠOLI 184
NA POTI GOVORU IN JEZIKU 184
POMOČ UČITELJEM DIJAKA Z GOVORNO-JEZIKOVNO MOTNJO 185
ČUSTVENI VIDIK PRI USPEŠNEJŠEMU DELU Z OTROKI IN MLADOSTNIKI Z VEDENJSKI.
186
KOMPETENTNO SODELOVANJE S STARŠI V ŠOLI 186
KOMPETENTNO SODELOVANJE S STARŠI V ŠOLI II. STOPNJA 187
UČINKOVITEJŠA OBRAVNAVA UČENCEV Z VEDENJSKIMI IN ČUSTVENIMI TEŽAVAMI V R.
187
SPODBUJANJE RAZVOJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
188
SODOBNI PRISTOPI POUČEVANJA UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI PRI POUKU
ŠPOR. 189
OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU 189
PRIPOROČILA ZA DELO Z INTEGRIRANIM DIJAKOM V POKLICNEM, STROKOVNEM, SRED.
190
PRIPOROČILO ZA DELO Z INTEGRIRANIM UČENCEM, DIJAKOM S ČUSTVENIMI IN VEDE.
191
TO ZMORE TUDI NAŠ OTROK, MLADOSTNIK - II. DEL (NADALJEVANJE) 191
DELO S PREDŠOLSKIM GLUHIM ALI NAGLUŠNIM OTROKOM 192
METODE IN OBLIKE DELA Z GLUHIM ALI NAGLUŠNIM UČENCEM 193
OTROK Z AVTISTIČNO MOTNJO V VRTCU IN ŠOLI 193
STRUKTURIRANO UČENJE KOT USPEŠNA METODA PRI POUČEVANJU OTROK Z
AVTISTIČN. 194
SUPERVIZIJA ZA UČITELJE IN VZGOJITELJE GLUHIH IN NAGLUŠNIH OTROK V INTEG. 195
DELO S SLEPIMI IN SLABOVIDNIMI OTROKI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 195
SEMINAR ZA UČITELJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH UČENCEV V 3. TRIADI OSNOVNE ŠO. 196
SEMINAR ZA UČITELJE V 1. IN 2. TRIADI OSNOVNE ŠOLE 196
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07.: specialno-pedagoška znanja 198
GLUHI IN NAGLUŠNI V PROGRAMIH S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROK.
198
SPODBUJANJE RAZVOJA SENZORIKE, MOTORIKE,KOGNICIJE, GOVORA IN JEZIKA 198
PROGRAM IZ SPECIALNO PEDAGOŠKIH ZNANJ 199
08.: individualna in skupinska pomoč 200
PROGRAM IZ INDIVIDUALNIH IN SKUPINSKIH POMOČI 200
VEDENJSKO PROBLEMATIČNI OTROCI IN MLADOSTNIKI V ŠOLI TER NAČRTOVANJE VZG.
201
244
PSD: Posodobitveni programi / 11.: Drugo strokovno delo / 09.: programi za pripravnike in
začetnike
PROGRAM ZA ZGODNJO POMOČ DRUŽINI Z GLUHIM ALI NAGLUŠNIM OTROKOM 201
07.: Glasbeno šolstvo 202
03.: osnovni glasbeni in plesni program 203
HARMONIKARSKI SEMINAR 203
SEMINAR ZA STARO GLASBO 203
HBSYSTEM POUČEVANJA TEORIJE GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH 204
SEMINAR KLASIČNE KITARE 204
KITARSKI SEMINAR - MODERNI STIL KLASIČNE KITARE SOLISTIČNO IN V KOMORNI . 205
PEVSKI SEMINAR - LITERATURA BAROČNEGA GLASBENEGA OBDOBJA 205
OPERA, ITALIJANSKI " BEL CANTO" IN SLOVENSKA LITERATURA 206
RAČUNALNIŠKO POUČEVANJE GLASBE IN TEORIJE GLASBE NA OSNOVNI IN SREDNJI S.
206
08.: Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev in Romov 208
01.: šolstvo narodnih skupnosti 209
46. SEMINAR V REPUBLIKI ITALIJI 209
49. SEMINAR ITALIJANSKEGA JEZIKA IN KULTURE 209
POLETNI SEMINAR MADŽARŠČINE - ANYAORSZÁGI NYÁRI TOVÁBBKÉPZÉS 210
TERENSKO DELO NA MADŽARSKEM 210
UPORABA ALTERNATIVNIH PEDAGOŠKIH METOD PRI RAZVIJANJU BRANJA IN PISANJA .
211
03.: vzgoja in izobraževanje Romov 212
DIDAKTIČNO - METODIČNE PRILAGODITVE ZA DELO Z UČENCI ROMI 212
09.: Medkulturno in inkluzivno naravnana vzgoja in izobraževanje 213
01.: medkulturni dialog s celotno šolsko populacijo (vrtci, šole, dijaški domovi) in na . 214
USPOSABLJANJE UČITELJEV IN ANDRAGOGOV ZA AVTOBIOGRAFSKE PRISTOPE PRI
DEL. 214
INTERKULTURNA VZGOJA ZA VSAKODNEVNO PRAKSO: PEDAGOŠKA ILUZIJA ALI URESN.
214
10.: Izobraževanje odraslih 216
02.: drugi programi usposabljanja za izobraževanje odraslih 217
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MARINA - DOSEGANJE JEZIKOVNIH IN VEŠČINSKIH POTREB DELAVCEV V POMORSKEM .
217
METASUPERVIZIJA 1. DEL 217
METASUPERVIZIJA 2. DEL 218
MODELI IN OBLIKE SUPERVIZIJE: INDIVIDUALNI IN SKUPINSKI KOUČING 218
OSEBNE FINANCE 219
11.: Drugo strokovno delo 220
01.: delo drugih strokovnih delavcev (organizatorjev, ...) 221
POMEN GOVORNIH IN JEZIKOVNIH SPRETNOSTI V PRVI TRIADI OSNOVNE ŠOLE 221
ZDRAV GLAS V PEDAGOŠKIH POKLICIH 221
MOČ SLOVENSKE BESEDE - 3. SLOMŠKOV SIMPOZIJ 222
ETIKA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 222
NASILJE 223
RAZISKOVALNO DELO MLADIH 223
SKUPINSKA DINAMIKA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 224
TVEGANO VEDENJE SODOBNE MLADINE 224
ČLOVEŠKO POSLANSTVO, NJEGOV ODNOS Z OKOLICO IN VLOGA V VZGOJNOIZOBRAŽEV. 225
02.: knjižničarstvo 226
OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 226
BIBLIOPEDAGOŠKA ŠOLA 2012 226
03.: svetovalno delo 228
OBLIKOVANJE OSEBNOSTI - OZAVEŠČENOST 1 228
OBLIKOVANJE OSEBNOSTI - OZAVEŠČENOST 2 228
INTERVIZIJA 229
SUPERVIZIJA 1. DEL 229
SUPERVIZIJA 2. DEL 230
SUPERVIZIJA 1 230
SUPERVIZIJA 2 231
USTVARJANJE VIZIJE 231
07.: mentorstvo študentom 233
PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO USPOSABLJANJE MENTORJEV ŠTUDENTOM NA
PRAKTIČNEM IZO. 233
09.: programi za pripravnike in začetnike 234
245
PSD: Posodobitveni programi / 11.: Drugo strokovno delo / 09.: programi za pripravnike in
začetnike
UVAJANJE UČITELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV - ZAČETNIKOV V SREDNJIH.
234
UVAJANJE UČITELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV - ZAČETNIKOV V SREDNJIH.
234
PROGRAM ZA UČITELJE ZAČETNIKE 235
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UVAJANJE STROKOVNIH DELAVCEV PRIPRAVNIKOV V PEDAGOŠKO DELO V OŠ (1.
MODU. 236
UVAJANJE STROKOVNIH DELAVCEV PRIPRAVNIKOV V PEDAGOŠKO DELO V OŠ (2.
MODU. 236
UVAJANJE STROKOVNIH DELAVCEV PRIPRAVNIKOV V PEDAGOŠKO DELO V SŠ - MODUL
. 237
UVAJANJE STROKOVNIH DELAVCEV PRIPRAVNIKOV V PEDAGOŠKO DELO V SŠ (2.
MODU. 237
UVAJANJE STROKOVNIH DELAVCEV PRIPRAVNIKOV V PEDAGOŠKO DELO V VVZ (1.
MOD. 238
UVAJANJE STROKOVNIH DELAVCEV PRIPRAVNIKOV V PEDAGOŠKO DELO V VVZ (2.
MOD. 238
246TROKOVNE DELAVCE S SREDNJO IZOBRAZBO
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