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IZVLEČEK 

 

Mladostniki s specifičnimi učnimi teţavami se ob prehodu iz osnovne šole v srednjo soočajo s 

povečanimi zahtevami glede obvladovanja osnovnih šolskih veščin ter učinkovite uporabe le- 

teh za pridobivanje nove učne snovi. Zaradi specifičnih primanjkljajev na učnem, socialnem, 

kognitivnem in motivacijskem področju pogosto niso kos zahtevam po povečani 

samostojnosti. 

Na začetku diplomske naloge sem predstavila, kaj razkrivajo proučevanja uspešnih odraslih s 

specifičnimi učnimi teţavami ter iz tega izhajajoča spoznanja oz. ključne cilje, h katerim naj 

bi učitelji stremeli. V nadaljevanju navajam zahteve srednje šole in značilnosti mladostnikov s 

specifičnimi učnimi teţavami, ki jih je potrebno poznati, če jih ţelimo razumeti. 

Za učinkovito pomoč pa morajo biti učitelji seznanjeni ne le s teţavami, temveč tudi z načini 

poučevanja, ki so za te mladostnike primerni. Napredek dijakov bo večji, če učitelji 

upoštevajo principe strateškega poučevanja, značilnosti dobrih učnih strategij ter pristope za 

doseganje večje neodvisnosti. 

V empiričnem delu diplomskega dela sem ugotavljala učni stil dijakinje drugega letnika 

gimnazije ter izvedla trening, v katerega sem vključila  prej navedene principe ter pristope. 

Trening je pokrival področja obvladovanja oz. organizacije časa, koncentracije in pomnjenja 

ter preverjanja znanja.  

Po kriterijih, ki opredeljujejo učinkovite učne strategije sem oblikovala le-te, pri tem pa sem 

upoštevala še učni stil dijakinje ter njene specifične potrebe. 

Cilj empiričnega dela je bil ugotoviti, ali trening v katerega je vključeno učenje ustreznih 

učnih strategij, spodbujanje ustreznih organizacijskih strategij ter trening pozornosti pozitivno 

vpliva na šibka področja dijakinje pri učenju. 

Rezultati (ob koncu treninga) so pokazali, da poznavanje učnega stila ter ustrezna uporaba 

učnih strategij pripomore k boljšemu pomnjenju snovi in samostojnejšemu učenju dijakinje. 

Ob upoštevanju koristnih napotkov za boljšo zbranost ter ob uporabi učinkovitih strategij 

učenja, se je pokazal napredek tudi na področju koncentracije. Dijakinja se je začela zavedati 

tudi pomena pravočasnega učenja ter zmanjšala pogostost »kampanjskega« učenja. 
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SUMMARY  

 

Adolescents with learning disabilities are at leaving primary school and entering secondary 

school faced with increased autonomy expectations, mainly mastering the basic learning skills 

and their effective use at acquiring new subject material. However, because of their learning 

disabilities in the learning, social, cognitive and motivational areas, they often do not manage 

to reach the increased autonomy expectations.  

Firstly, at the beginning of my diploma I introduced the results of studies made with 

successful adults with learning disabilities, or the key goals set for the teachers to reach. 

Moreover, I listed demands of the secondary school and the characteristics of adolescents 

with learning disabilities which we have to know to be able to understand the students. 

Secondly, to be able to offer effective help teachers need to know the disabilities as well as 

teaching methods and strategies which are appropriate for these students. The progress of 

students will be more significant, if the teachers consider the principles of strategic teaching, 

characteristics of good learning strategies and the approaches for achieving better    

independence. 

Thirdly, in the empirical part of my diploma I managed to establish the learning style of a 

second-year student attending grammar school and carried out a training which included the 

above mentioned principles and approaches. The training covers the areas of controlling or 

organizing time, concentration, memorising and testing the knowledge. 

To continue with, considering the criteria, learning style of the student and her specific needs, 

I formed effective learning strategies.  

Furthermore, the goal of the empirical part was to determine whether the training of 

appropriate learning strategies, encouragement of adequate organizational strategies and the 

training of attentiveness, have positive effects on the student’s weak areas of learning. 

To sum up, the results (at the end of the training) showed that mastering the learning style and 

the appropriate use of learning strategies have positive effects on better memorizing and 

student’s greater independence at learning. After considering the useful instructions for better 

focus and using the effective learning strategies, there was a progress at concentrating as well. 

Also, the student got aware of the importance to start learning in time and to reduce the 

frequency of cramming.   



 

 

Key words: 

Learning disabilities, adolescents, learning strategies, strategic teaching. 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Simona Lončar; Diplomsko delo 

i 

 

KAZALO  

Kazalo tabel ................................................................................................................................ ii 

Kazalo grafov ............................................................................................................................ iii 

Kazalo prilog ............................................................................................................................. iii 

1 Uvod ................................................................................................................................... 1 

2 TEORETIČNI DEL ................................................................................................................. 2 

2.1 Učne težave ter specifične učne težave ........................................................................... 3 

2.1.1 Definicije ......................................................................................................................................... 3 

2.2 Uspešni odrasli s SUT ...................................................................................................... 5 

2.3 Mladostniki s specifičnimi učnimi težavami .................................................................. 6 

2.3.1 Srednja šola ..................................................................................................................................... 6 

2.4 Strateško učenje pri mladostnikih s SUT .................................................................... 10 

2.4.1 Principi strateškega poučevanja .................................................................................................... 10 

2.4.2 Pristopi za vzpostavitev neodvisnosti ............................................................................................ 17 

2.4.3 Učne strategije kot orodja za strateško učenje ............................................................................... 22 

2.5 Učne strategije in napotki po področjih ...................................................................... 23 

2.5.1 Priprava na učenje ......................................................................................................................... 25 

2.5.2 Učenje gradiv ................................................................................................................................ 35 

2.5.3 Predstavitev/prikaz znanja ............................................................................................................. 41 

2.6 Socialne veščine .............................................................................................................. 45 

2.7 Prehajanje med življenjskimi obdobji ......................................................................... 46 

3 EMPIRIČNI DEL ................................................................................................................. 48 

3.1 Opredelitev problema .................................................................................................... 49 

3.1.1 Cilji diplomskega dela ................................................................................................................... 50 

3.1.2 Raziskovalna vprašanja ................................................................................................................. 50 

3.2 Metode dela .................................................................................................................... 50 

3.2.1 Vzorec ........................................................................................................................................... 50 

3.2.2 Opis instrumentarija ...................................................................................................................... 51 

3.2.3 Potek raziskovanja......................................................................................................................... 51 

3.2.4 Obdelava podatkov ........................................................................................................................ 51 

3.3 Priprava individualiziranega programa ...................................................................... 52 

3.3.1 Spoznavanje okolja in funkcioniranja dijakinje ............................................................................ 52 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Simona Lončar; Diplomsko delo 

ii 

 

3.4 Trening ........................................................................................................................... 60 

3.4.1 Opis poteka srečanj ....................................................................................................................... 60 

3.4.2 Cilji treninga .................................................................................................................................. 61 

3.4.3 Načrtovanje prilagoditev ............................................................................................................... 64 

3.4.4 Priprava na trening ........................................................................................................................ 73 

3.4.5 Priprava učne ure ........................................................................................................................... 75 

3.4.6 Primeri uresničevanja prilagoditev ................................................................................................ 80 

3.4.7 Izvedba treninga ............................................................................................................................ 88 

3.5 Vrednotenje ciljev .......................................................................................................... 89 

3.5.1 Vrednotenje ciljev s področja obvladovanja časa .......................................................................... 90 

3.5.2 Vrednotenje ciljev s področja koncentracije ................................................................................. 91 

3.5.3 Vrednotenje ciljev s področja pomnjenja in preverjanja ............................................................... 92 

3.6 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ................................................. 94 

4 ZAKLJUČEK ................................................................................................................... 96 

5 LITERATURA ................................................................................................................. 97 

6 PRILOGE ...................................................................................................................... 100 

 

Kazalo tabel 

Tabela 1: Primer modeliranja odkritih procesov ...................................................................... 11 

Tabela 2: Prvi primer modeliranja prikritih procesov .............................................................. 11 

Tabela 3: Drugi primer modeliranja prikritih procesov ........................................................... 12 

Tabela 4: Akronimi učnih strategij ter napotki po področjih ................................................... 24 

Tabela 5: Prednosti in pomanjkljivosti po področjih ............................................................... 59 

Tabela 6: Načrtovani cilji s področja obvladovanja časa ......................................................... 63 

Tabela 7: Načrtovani cilji s področja pomnjenja in preverjanja znanja ................................... 64 

Tabela 8: Načrtovani cilji s področja urjenja koncentracije ..................................................... 64 

Tabela 9: Načrtovane prilagoditve s področja obvladovanja časa ........................................... 67 

Tabela 10: Načrtovane prilagoditve s področja pomnjenja in preverjanja ............................... 70 

Tabela 11: Načrtovane prilagoditve s področja urjenja koncentracije ..................................... 72 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Simona Lončar; Diplomsko delo 

iii 

 

Tabela 12: Globalno začrtani cilji treninga ter ukrepi in smernice po vseh področjih ............ 74 

Tabela 13: Napredek obvladovanja strategije pri dijakinji po srečanjih .................................. 79 

Tabela 14: Načrtovanje dnevnih aktivnosti v pisni obliki ........................................................ 80 

Tabela 15: Seznam aktivnosti nadgrajen s principi za izboljšanje samonadzora ..................... 81 

Tabela 16: Organizator pregleda skozi več tednov s pomočjo mesečnega koledarčka............ 82 

Tabela 17: Organizator za določanje prioritet .......................................................................... 82 

Tabela 18: Organizator menjavanja aktivnosti oz. šolske snovi .............................................. 83 

Tabela 19: Organizator načrtovanja odmorov .......................................................................... 83 

Tabela 20: Vprašanja za ovrednotenje izvedbe ........................................................................ 83 

Tabela 21: Primer modeliranja strategije PV3P ....................................................................... 87 

Tabela 22: Primer generalizacije PV3P strategije .................................................................... 87 

Tabela 23: Realizacija treninga in učnih strategij ter napotkov predvidenih v prilagoditvah. . 88 

Tabela 24: Realizacija zadanih ciljev s področja obvladovanja časa ....................................... 90 

Tabela 25: Realizacija zadanih ciljev s področja koncentracije ............................................... 91 

Tabela 26: Realizacija zadanih ciljev s področja pomnjenja in preverjanja ............................ 93 

Kazalo grafov 

Graf 1: Razmerje odgovorov, ki predstavljajo stil učenja dijakinje ......................................... 53 

Graf 2: Grafična slika učnega stila dijakinje pridobljenega po vprašalniku »learning styles« 54 

Graf 3:Vrednotenje ciljev po treningu...................................................................................... 89 

Kazalo prilog 

Priloga 1: Prazna nema karta .................................................................................................. 100 

Priloga 2: Izpolnjena nema karta ............................................................................................ 101 

Priloga 3: Izpolnjena nema karta ............................................................................................ 102 





Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Simona Lončar; Diplomsko delo 

- 1 - 

1 Uvod 

Uspešen prehod iz osnovne šole v srednjo za večino mladostnikov s specifičnimi učnimi 

teţavami  ni nekaj, kar se preprosto zgodi. Prehod bi zato moral biti skrbno načrtovan, 

mladostnike pa bi morali učiti tranzicijskih veščin.  

Ellis in Larkin (1998) tako navajata naslednja področja, ki bi jih bilo treba razvijati: zavedanje 

ter razumevanje močnih in šibkih področij, sposobnost samostojnega odkrivanja in reševanja 

teţav, odgovorno stališče do dela, sposobnost učenja ter sposobnost samoodločanja in 

samozagovorništva. 

Iz pregleda študij o osebah s specifičnimi učnimi teţavami, ki so postale uspešni odrasli, 

avtorja Ellis in Larkin (1998) navajata cilje, h katerim bi morali učitelji stremeti, če bi ţeleli 

mladostnikom  pomagati, da bi postali čim bolj samostojni.  

Poznavanje zahtev srednje šole ter lastnosti mladostnikov s specifičnimi učnimi je naslednje, 

česar bi se morali zavedati vsi tisti, ki jim ţelijo učinkovito pomagati na njihovi poti k 

samostojnosti. Ellis in Larkin (1998) kot eno glavnih prioritet učiteljev izpostavljata 

poznavanje ter dosledno uporabo principov za doseganje večje neodvisnosti, ki sem jih  

uporabila v empiričnem delu diplomskega dela tudi sama.  

Pri lastnem delu sem se naslonila še na principe strateškega učenja in poučevanja. V sklopu 

tega sem preučila tudi značilnosti dobrih učnih strategij ter jih nekaj praktično uporabila.  

K temi diplomske naloge me je napeljala radovednost oz. izziv, s katerim sem se ţelela 

soočiti. Ţelela sem najti načine, kako lahko specialni pedagogi pa tudi ostali učitelji 

mladostnikom s specifičnimi učnimi teţavami pomagajo, da bi ti proces učenja lahko doţiveli 

kot razburljivo širjenje obzorij, vir zadovoljstva ter samopotrditve in ne le kot neizogibno 

»mučenje«.  Osebno poznavanje teţav srednješolcev s specifičnimi učnimi teţavami me je 

gnalo k raziskovanju in iskanju moţnosti pomoči in podpore zanje na poti k samostojnosti.  
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2 TEORETIČNI DEL 
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2.1 Učne težave ter specifične učne težave 

2.1.1 Definicije 

»Učenci z učnimi teţavami so učenci z različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in 

drugimi značilnostmi, ki imajo pomembno večje teţave pri osvajanju in izkazovanju znanj in 

veščin, pri enem ali več izobraţevalnih predmetih kot vrstniki.« (Magajna, 2002b; str.16 ) 

»Učne teţave se razprostirajo na kontinuumu od laţjih do teţkih, od preprostih do 

večplastnih, od kratkotrajnih do tistih, ki so omejene na čas šolanja ali vse ţivljenje« 

(Magajna, 2000, str.50 ). 

»Otroci z laţjimi specifičnimi učnimi teţavami (SUT) in posamezniki z zmernimi 

specifičnimi učnimi teţavami spadajo v skupino otrok z učnimi teţavami, kot so opredeljeni v 

Zakonu o osnovni šoli (1996). Otroci s teţjimi oblikami specifičnih učnih teţav pa so kot 

otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (učenci s PPPU) opredeljeni v Zakonu 

o usmerjanju (2000).«(Magajna, 2000, str.51 ). 

»Izraz specifične učne teţave je splošen izraz, ki označuje zelo raznoliko skupino motenj, ki 

se razprostirajo na kontinuumu od laţjih, zmernih, do izrazitih, od kratkotrajnih, do tistih, ki 

trajajo vse ţivljenje. Kljub raznolikosti načinov pojavljanja, pa imajo specifične učne teţave 

določene skupne značilnosti (Magajna, 2002b, str.18): 

 Kaţejo se z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali v izrazitih teţavah na kateremkoli 

od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, 

branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje.  

 So notranje narave, domnevno posledica disfunkcije v centralnem ţivčnem sistemu.  

 Pojavljajo se lahko v vsakem  ţivljenjskem obdobju.  

 Vplivajo na zmoţnost razlaganja (interpretiranja) zaznanih informacij in/ali 

povezovanja (integracije) informacij ter tako ovirajo učenje šolskih veščin branja, 

pisanja in računanja. 

 Lahko vplivajo na učenje, vedenje vsakega posameznika, vključno s tistimi, ki so 

povprečno in nadpovprečno inteligentni. 
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 Niso primarno pogojene z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, motnjami v 

duševnem razvoju, čustvenimi motnjami ali neustreznimi okoljskimi dejavniki, čeprav 

se lahko pojavljajo skupaj z njimi«.   

Pojem učne teţave je v tuji literaturi bolj splošno definiran z besedno zvezo “learning 

disabilities”. V slovenski strokovni literaturi pa najdemo podrobnejšo delitev tega termina na: 

 splošne učne teţave  

 specifične učne teţave. 

»Termin splošne učne teţave opredeljuje učne teţave, ki se pojavljajo pri večini predmetov, 

specifične učne teţave ali specifične motnje učenja pa so vezane na eno od področij učenja, 

kot je branje, pisanje, računanje, pravopis itd. (Kavkler, Magajna, 2006, str.23)« 

Specifične učne teţave lahko podrobneje opredelimo kot: 

 laţje specifične učne teţave 

 zmerne specifične učne teţave 

 teţje oblike učnih teţav (primanjkljaji na posameznih področjih učenja). 

Po definicijah lahko razberemo, da gre pri pojmu “specifične učne teţave” za 

specializacijo pojma “učne teţave”. To nam omogoča, da v določenih okoliščinah 

zakonitosti ter predpostavke o učnih teţavah privzamemo tudi za specifične učne teţave. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Simona Lončar; Diplomsko delo 

- 5 - 

2.2 Uspešni odrasli s SUT 

Značilnosti uspešnih odraslih s SUT se kaţejo kot ţelja po uspehu, sprejemanje teţav, 

zavestno postavljanje ciljev, vztrajnost, kreativnost ter posluţevanje razpoloţljive pomoči. 

(Ellis, Larkin, 1998) 

Gerber (1996, v Ellis in Larkin, 1998 ) v svoji raziskavi navaja značilnosti uspešnih odraslih s 

SUT. Karakteristike navedene v tabeli nam lahko sluţijo pri spremljanju in vzgoji dijakov s 

SUT z namenom, da jim omogočimo doseganje polnega potenciala. 

Notranje odločitve 

 Ţelja po uspehu . 

 Zavestno postavljanje eksplicitnih ciljev. 

 Preoblikovanje izkušnje in svojih teţav v pozitivno in 

produktivno izkušnjo. 

Zunanje manifestacije - 

prilagodljivost 

 Vztrajnost ali trdo delo je način ţivljenja. 

 Trudijo se vključiti v okolje, v katerem lahko 

napredujejo ali se izkaţejo najbolje. 

 Prikazati naučeno kreativnost ter se z njo uveljaviti. 

 Uporabijo pomoč, ki je na razpolago in se posluţujejo 

različnih pripomočkov sodobne tehnologije. 

Učitelji naj bi tako stremeli k temu da: 

 Imajo dijaki s SUT ţeljo uspeti, so pripravljeni tvegati, nadaljevati z učenjem in 

vztrajati, ko postane teţko. 

 Postavljajo cilje in uporabljajo učinkovite ter ekonomične strategije za doseganje le-

teh. 

 Dijaki poznajo in razumejo sami sebe (svoje izobraţevalne, kognitivne, socialne, 

motivacijske in psihološke prednosti ter slabosti). Se lahko vključijo v okolja, ki 

nudijo izzive. To dojemajo kot stimulacijo ter moţnost uspeha. 

 Razumejo svoje učne teţave in so jih sposobni videti kot nekaj unikatnega ter 

pozitivnega. 

 Znajo iskati vire in ljudi, ki jih podpirajo, ko jih potrebujejo. 
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2.3 Mladostniki s specifičnimi učnimi težavami 

2.3.1 Srednja šola 

Tako kot vsi mladostniki, se tudi mladostniki s SUT ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo 

srečajo s številnimi telesnimi spremembami, nihanji v razpoloţenju, čustvenimi izbruhi in 

podobno problematiko. Poleg tega pa naletijo še na drugačna in večja pričakovanja glede 

obvladovanja šolskih veščin branja, pisanja računanja ter učinkovite uporabe le-teh za 

pridobivanje nove učne snovi (Magajna, 2002a). 

Če ţelimo mladostnikom s SUT pomagati pri prilagajanju na nove razmere in obvladovanju 

novih zahtev na učnem, socialnem, motivacijskem in kognitivnem področju, je zelo 

pomembno, da poznamo in razumemo vpliv specifičnih primanjkljajev na funkcioniranje na 

teh področjih. 

Pregled študij, ki jih navajata Larkin in Ellis (1998), osvetljuje vrsto pomembnih značilnosti, 

ki lahko močno ovirajo učno učinkovitost in psihosocialno prilagajanje v času srednje šole.  

Področje srednješolskega učenja ter znanja 

a) Zahteve 

Ob prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo se od mladostnikov pričakuje, da bodo njihove 

značilnosti ustrezale naslednjim zahtevam za uspeh (Ellis, Larkin, 1998): 

 Samostojno pridobivanje informacij iz učbenikov. 

 Poslušanje in zapisovanje notic pri učnih urah. 

 Pisanje popolnih povedi brez slovničnih napak. 

 Pomnjenje seznamov informacij ter natančen priklic specifičnih informacij. 

 Uporaba osnovnih izobraţevalnih veščin pri vseh predmetnih področjih. 

 Učenci morajo poznati ter uporabljati učinkovite in ekonomične strategije učenja 

ter izkazovanja znanja. 

 Učenci morajo posedovati zadosten obseg predznanja za posamezno področje. 

 Učenci morajo znati izrabiti prednosti organizatorjev.  
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b) Značilnosti 

Dejanske značilnosti mladostnikov s SUT nam dajo vpogled v teţave, ki jih pestijo v srednji 

šoli (Ellis, Larkin, 1998): 

 Pomanjkljivo usvojene osnovne veščine branja, pravilnega pisanja in računanja ter 

teţave pri uporabi le- teh v problemski situaciji.  

 Neustrezno ali pomanjkljivo predznanje. 

 Slabe strategije izkazovanja znanja. 

 Izogibanje učenju. 

 Ne znajo izrabiti prednosti organizatorjev učne vsebine. 

Področje kognitivnega funkcioniranja 

a) Zahteve 

Ob prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo se od mladostnikov pričakuje, da bodo imeli 

naslednje značilnosti za uspeh (Ellis, Larkin, 1998): 

 Uporaba ključnih kognitivnih veščin v povezavi z uporabo predhodnega znanja ter 

veščin. 

 Poznavanje in samostojna raba učinkovitih ter ekonomičnih strategij za učenje ter 

izkazovanje znanja. 

 Uporaba učinkovitih metakognitivnih procesov za uravnavanje miselnih procesov. 

b) Značilnosti 

Številna proučevanja kognitivnega funkcioniranja mladostnikov s specifičnimi učnimi 

teţavami so potrdila, da problemi na tem področju ostajajo. Med pomembne kognitivne 

teţave , ki ovirajo uspešno učenje ter izkazovanje znanja  v tem obdobju sodijo (Magajna, 

2002a): 

 Primanjkljaji na jezikovnem področju. 

 Teţave na področju pomnjenja. 
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 Slabe metakognitivne in eksekutivne (izvršilne) veščine. 

 Nepoznavanje in slabo obvladovanje različnih kognitivnih strategij. 

Področje motivacije 

a) Zahteve 

Ko mladostniki postanejo dijaki, se od njih pričakuje, da se bodo poznali kot učenci ter se 

zavedali svoje odgovornosti za učenje. V okviru tega se od njih na področju motivacije 

pričakuje (Ellis, Larkin, 1998): 

 Neodvisno vlaganje napora za uspeh. 

 Vrednotenje vloţenega truda bolj kot dejansko izvedbo. 

 Samostojno učenje ter neodvisne delovne navade. 

 Samostojna priprava in izvedba učinkovitih in ekonomičnih delovnih načrtov. 

b) Značilnosti 

Na področju motivacije se dijaki s SUT srečujejo s številnimi teţavami. Izpostavljeni so 

naporom ter pričakovanjem in posledično doţivljajo veliko stresa. 

Teţave na motivacijskem področju po mnenju Magajne (2002b) pomembno vplivajo na 

zavzetost za šolsko učenje in odločitve glede vztrajanja ali opuščanja nadaljnjega šolanja. 

Mladostnike s SUT zaznamujejo (Ellis, Larkin, 1998):  

 Doţivljanje velike količine dolgotrajnih stresov. 

 Podcenjevanje vloge napora in predanosti. 

 Teţnja k pasivnemu pristopu. 

 Teţave pri postavljanju ciljev in načrtov za prihodnost. 

 Teţko pridejo do sklepa za učenje. 
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Področje socialnega funkcioniranja 

a) Zahteve 

V času mladostništva se spreminjajo telo, emocije, šolska pričakovanja in zahteve, kar za 

mladostnike ni enostavno. Od njih se pričakuje, da bodo zreli za (Ellis, Larkin, 1998): 

 Izkazovanje spoštovanja do avtoritete; sledenje pravilom. 

 Sprejemanje kritike ter pomoči; iskanje pomoči. 

 Timsko, sodelovalno delo. 

 Participiranje pri skupinskih dejavnostih in razpravah ter pogovorih z vrstniki in 

odraslimi. 

 Upiranje neprimernemu pritisku vrstnikov. 

 Vztrajanje pri ustreznih socialnih odzivih ne glede na okoliščine. 

 Aktivno sodelovanje v razrednih razpravah. 

b) Značilnosti 

Dijaki s SUT na področju socialnega funkcioniranja pogosto ne uspejo zadostiti 

pričakovanjem in zahtevam srednješolskega okolja. Pogosto jih ovirajo (Magajna, 2002a) : 

 Pomanjkanje osnovnih socialnih veščin. 

 Teţave pri razumevanju socialnih situacij. 

 Teţave pri interpretiranju nebesedne komunikacije. 

 Slabo razumevanje moralnih principov. 

 Manjša socialna aktivnost. 

 Neaktivnost pri pouku. 
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2.4 Strateško učenje pri mladostnikih s SUT 

2.4.1 Principi strateškega poučevanja 

Eksplicitno poučevanje 

Eksplicitno poučevanje je poučevanje, pri katerem so ob vsakem koraku podane jasne razlage 

miselnih procesov. Ne samo, da se učence nauči učno strategijo, temveč se jih nauči tudi, 

kako naj obvladujejo kognitivni proces ob uporabi le-te (Ellis, Larkin,1998).  

To pomeni, da se učitelj prepriča ali so učenci dobro seznanjeni z naslednjim: 

 kaj se pričakuje,  

 kaj bo naučeno,  

 zakaj se uči in kako se naučeno lahko uporabi.  

Učenci so tako seznanjeni tudi s tehnikami učenja, ki jim bodo pomagale naučiti se. Vedo tudi 

zakaj so te tehnike koristne pri usvajanju tega, kar se jih uči.  

Primer: Ko učitelj poučuje strategijo branja učbenika, naj bodo naslednji temelji kar se da 

eksplicitno posredovani (Ellis, Larkin, 1998):   

 namen, zakaj se uči določeno strategijo,  

 kdaj in kako se strategijo lahko uporabi,  

 logika in funkcija vsakega koraka strategije,  

 vedenjski vzorci, ki bodo rezultat izvajanja določenega koraka strategije. 

Za ekspliciten prenos znanja rabe strategije učitelj med uporabo le-te razmišlja naglas. Tako 

učenci zmorejo zaznati in spoznati samo-regulativni proces ter njegovo učinkovito rabo. 

Učenci so prav tako seznanjeni z vsakim korakom učnega procesa in s tem, kako jim 

posamezne aktivnosti pomagajo osvojiti strategijo ter jo uporabiti na vsakodnevnih primerih 

za doseganje večje učinkovitosti.  

Pretvorba implicitnih kognitivnih procesov v eksplicitne 

Ko se učenci soočajo z reševanjem določenih zahtev pri zadani nalogi, pogosto aplicirajo 

procese reševanja problema. Nekatere rezultate teh procesov lahko zlahka opazimo. Procesi 

sami pa pogosto niso opazni.  
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Mnogi izmed procesov vsebujejo rabo kognitivnih strategij, kot so vizualno predstavljanje, 

prioritiziranje, generiranje hipotez, povezovanje novega znanja s starim in parafraziranje;  ter 

metakognitivnih strategij kot npr. analizo problema, odločanje, postavljanje ciljev, analizo 

naloge in samokontroliranje oz. samospremljanje. (Deshler, Ellis in Lenz, 1996). 

Raziskave so pokazale, da pretvorba skritih procesov v bolj eksplicitne pri učencih z učnimi 

teţavami močno vpliva na učinkovitost poučevanja.  

Poučevanje bralne strategije, ki zajema parafraziranje glavnega odstavka, se lahko izvede na 

dva načina. Učinkovit učitelj bo pojasnil in demonstriral kognitivne procese, ki se uporabljajo 

pri iskanju glavne ideje odstavka. Učencem bo omogočil, da tudi sami na podoben način 

odkrijejo idejo, preden bo nadaljeval s poučevanjem strategije. Roehler in Duffy (1994 v 

Deshler, idr., 1996) imenujeta poučevanje, ki vključuje prikrite procese »direktno razlaganje«.  

Manj učinkovit učitelj bo učencem preprosto zadal nalogo uporabljanja prikritih procesov, ne 

bo pa pojasnil le-teh ali preverjal, koliko so bili uporabljeni. Zatorej morajo biti prikriti 

procesi, za katere se pričakuje da bodo obvladani, nedvoumno pojasnjeni. 

Modeliranje postopkov in procesov 

Modeliranje pomembnih procedur in procesov doţivljamo kot srce poučevanja. Na ţalost pa 

učitelji pogosto modelirajo odkrite procese ter učencem pojasnjujejo očitno početje, namesto 

da bi modelirali bolj prikrite procese. 

»Sedaj bom poiskal glavno idejo odstavka. No poglejmo… glavna ideja je… potovati lahko 

opremljen - ko potujemo z nahrbtnikom je dobro, da smo kar se da lahko opremljeni«. 

Tabela 1: Primer modeliranja odkritih procesov 

Jasno je razvidno, da so v primeru na mestih, kjer se pojavljajo pikice, stekli implicitni 

procesi. Učenci z UT tako ne morejo vedeti, kako razmišljajo učinkoviti misleci. Dobro je, da 

na teh mestih učitelj razmišlja naglas. 

»Rad bi našel glavno idejo odstavka, zato najprej preberem naslov odstavka: potovati lahko 

opremljen, ta običajno zajema glavno misel, ki je v odstavku potem običajno ponovljena. A 

vidite, prvi stavek odstavka, če ga preberem: ko potujemo, si nahrbtnik opremimo z vsem 

nujnim, vendar vedno pazimo, da nahrbtnik ni pretežek za nošenje«. 

Tabela 2: Prvi primer modeliranja prikritih procesov 
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Točno ponovi misel, ki je zajeta ţe v naslovu, ko bere naprej, pa se to misel le še nadalje 

pojasnjuje s podrobnostmi.  

»V nahrbtnik nikoli ne pakiramo tega in tega, med lažje stvari sodijo… in če to povzamem - 

povem s svojimi besedami, lahko rečem npr. ko potujemo z nahrbtnikom je dobro, da smo kar 

se da lahko opremljeni.« 

Tabela 3: Drugi primer modeliranja prikritih procesov 

Ob eksplicitnem oz. nedvoumnem ter jasnem in glasnem podajanju prikritih procesov je  

potrebno te še uspešno modelirati.  

Schumaker (1989, v Ellis, Larkin, 1998) identificira tri pomembnejše faze poučevanja, ki 

vključujejo modeliranje. 

1. Faza 

Učitelj poda načrt učne ure, ki med drugim učence opozori na to, da bo uporabljeno 

modeliranje. Spodbudi jih, da so med glasnim razmišljanjem pozorni na prikrite 

procese, ki so modelirani. Od njih zahteva, da prikrite procese tudi imitirajo. 

2. Faza 

Učitelj med glasnim razmišljanjem demonstrira postopke in procese ter  pri tem 

poudarja kognitivne procese, ki so vpleteni. Med izvajanjem naloge učitelj prikaţe 

procese samo-poučevanja ter samo-spremljanja(opazovanja). 

3. Faza 

Učitelj učence vzpodbuja, da  postopoma samostojno izvajajo vedno več miselnih 

procesov ter fizičnih akcij. Sprva se učence spodbuja, da sami imenujejo naslednji 

korak naloge. Ko to zmorejo, se jih spodbudi, da definirajo, kaj bi rekli ko: 

 preverijo svoj napredek,  

 ocenijo svojo učinkovitost,  

 opravijo prilagoditve,  

 rešijo problem.  

Z vključevanjem učencev, učitelj bolje razume ali učenci razumejo postopke in procese. 

Mediacija ter postavljanje »zidarskega odra« 

Lenz, Ellis in Scanlon (1996, v Ellis, Larkin, 1998) opozarjajo, da mediacija vključuje:  
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 sprejemanje odločitev o tem, kdaj uporabiti nek postopek,  

 določanje, kako ga uporabiti,  

 reguliranje procesa vključenega v uporabo različnih korakov postopka (npr. 

odločitev, kaj narediti kot naslednje), 

 spremljanje celotnega procesa. 

Obvladovanje postopka tako vključuje oboje : 

 učenje izvedbe odkritih vedenj (npr. korakov postopka),   

 učenje izvedbe ključnih prikritih vedenj v povezavi z mediacijo ali regulacijo 

procesa reševanja problema (kaj posameznik razmišlja medtem ko izvaja nek 

korak). 

Pri poučevanju postopka učinkoviti učitelji za dijake z učnimi teţavami dejavnosti 

strukturirajo tako, da se odgovornost za mediiranje postopoma prenaša z učitelja na dijake. V 

končni fazi naj bi bili dijaki sposobni prevzeti polno odgovornost za proces mediacije. 

Postavljanje »zidarskega odra« Baker, Simmons in Kameenui, (1994, v Deshler, Ellis in Lenz, 

1996) definirajo kot osebno vodenje, asistiranje in podporo, ki jo učitelj, sošolec, gradivo ali 

naloga nudijo dijaku.  

Postavljanje »zidarskega odra« je lahko začasna oblika podpore, predvsem med začetnim 

učenjem ali pa med novimi in/ali teţjimi nalogami, potem pa se sčasoma, ko dijaki usvojijo 

veščine potrebne za delo količina podpore, torej spodbud ter namigov, zmanjšuje. 

Poučevanje procesov ali strategij s pomočjo mediacije ali začasno podporo oz. z zidarskim 

odrom lahko predstavimo kot proces s štirimi stopnjami (Ellis in Larkin, 1998): 

 Učitelj kot model 

V prvi fazi učitelj za dijake modelira, kako izvesti nalogo (npr. dela po korakih 

določene učne strategije, kako uporabiti grafični organizator ipd.). Pri tem  ima lahko 

delno izdelan grafični organizator in med modeliranjem dopolnjevanja, naglas 

razmišlja in opisuje informacije ter način povezave med le- temi. 

 Učitelj in razred sodelujeta (učitelj v vlogi mediatorja) 

V tej fazi lahko učitelj s pomočjo grafoskopa in prosojnice prikaţe delno izdelan 

grafični organizator. Isto vsebino imajo dijaki na listih pred sabo. Učitelj vodi 

diskusijo o informacijah in tako vodi dijake, ki informacije vpisujejo na prazna mesta 
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v organizatorju, medtem ko on simultano vpisuje informacije na prosojnico. Za 

vodenje mišljenja dijakov ter mediiranje povezovanja s predznanjem, lahko učitelj 

zastavlja vprašanja in jih tako spodbuja, da v iskanju odgovorov postajajo vse bolj 

samostojni. 

 Skupina sodeluje (vrstnik v vlogi mediatorja) 

V tej fazi dobijo dijaki priloţnost sodelovanja s partnerjem ali v manjši skupini, ki ima 

nalogo dopolniti delno pripravljen ali celo prazen grafični organizator. Učitelj se pri 

tem sprehaja po razredu ter spremlja oz. nadzoruje napredek dijakov ter po potrebi 

ponudi pomoč ter povratne informacije. 

 Dijak 

V zadnji fazi dijak samostojno izpolni delno prazen ali popolnoma prazen grafični 

organizator. To je lahko tudi domača naloga. 

Zagotavljanje ustreznih okoliščin 

Ko se dijak prvič sooča s postopkom je pomembno, da mu ponudimo gradivo s čim manj 

novimi besedami ter pojmi. Pripraviti mu moramo praktične vaje, ki mu bodo omogočile 

uporabo postopka v neproblematičnem kontekstu. 

Npr., če se dijaki učijo uporabe strategije za branje poglavij, naj bo sprva besedilo krajše in  

brez kompleksnega besednjaka, tako da lahko pozornost osredotočijo na učenje tehnike. 

Cilj takšnega pristopa je zagotavljanje, da bo dijak postopke uporabljal  tekoče in pravilno. 

 Ko dijaki usvojijo znanje o rabi postopka, se jih začne pripravljati na to, da ga bodo znali 

uporabiti tudi ob zahtevnejšem gradivu in pri problemih  situacij vsakdanjega ţivljenja.     

Vzpodbujanje generalizacije 

Ker učitelji pogosto niso pozorni na prehod iz procesa usvojitve v proces generalizacije, 

mnogi dijaki z učnimi teţavami ne uspejo posplošiti usvojene strategije. Da sploh lahko pride 

do uspešne generalizacije, Ellis (1993, v Ellis, Larkin, 1998) opozarja, da morajo biti učenci 

sposobni prepoznati namige iz katerih lahko razberejo, kdaj je neko strategijo primerno 

uporabiti.  

Zato se mora proces poučevanja za spodbujanje generalizacije osredotočati na usposabljanje 

dijakov, da bodo znali : 
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 Prepoznavati, kdaj uporabiti postopek, da bodo zadostili neki zahtevi. 

 Razviti metode, ki jih bodo opomnile na uporabo postopka. 

 Eksperimentirati s tem, kako uporabiti veščino v različnih okoliščinah. 

 Sprejemati in uporabiti povratne informacije za postavljanje novih ciljev in 

načrtov za izboljšanje izvedbe. 

 Prilagoditi postopek za zadoščanje dodatnim zahtevam. 

 Vključiti postopke ter njihove različice v svoj permanentni sistem pristopanja k 

problemom v različnih okoliščinah in času. 

Verbalno utemeljevanje predvidenega učnega gradiva 

Spodbujanje utemeljevanja informacij, ki se jih morajo dijaki naučiti, je odličen način za 

spodbujanje učenja. Utemeljevanje pripomore k razumevanju in tako so informacije 

učinkoviteje shranjene v dolgoročnem spominu. Nenazadnje, utemeljevanje s povezovanjem 

novih informacij z ţe usvojenimi vključuje prevajanje novih informacij v dijaku lastne 

jezikovne strukture.  

Verbalno utemeljevanje lahko učitelji spodbujajo tako pri poučevanju procesov kot 

konceptov. 

Raba učinkovite povratne informacije 

Mnogi učitelji se zavedajo, da je učinkovita povratna informacija ( dobra ali slaba ) nadvse 

pomembna. Zadnje študije pa so pokazale, da lahko različni ukrepi izboljšajo stopnjo 

učinkovitosti povratne informacije.  

Naslednje točke povzemajo zadnje raziskave v zvezi z učinkovito povratno informacijo pri 

učencih z učnimi teţavami: 

 Povratna informacija se naj osredotoča na primere pravilnega vedenja, kakor tudi 

na primere napak. 

 Povratna informacija se mora nanašati na učinkovitost strateških vedenj in ne na 

pokazatelje kvalitete. 

 Povratna informacija glede izvedbe se mora nanašati na zastavljene kriterije 

obvladovanja. 
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 Učinkovita povratna informacija zajema tudi učenčevo utemeljevanje. 

 Učinkovita povratna informacija vključuje postavljanje ciljev za izboljšanje 

specifičnih vedenj. 

 Adolescenti z učnimi teţavami se večinoma zanašajo, da jih bodo drugi usmerjali, 

saj učitelji večinoma tudi pričakujejo, da bodo odvisni. 

 Učinkovita povratna informacija mora biti na voljo tudi tik pred ponovnim 

poskusom. 

 Na začetnih stopnjah treninga neke veščine, mora biti povratna informacija 

usmerjajoča. 

 Ko učenci vadijo tekočnost, naj povratna informacija deluje mediacijsko. 

 Povratna informacija naj bo strukturirana tako, da pri učencih spodbuja zavedanje 

˝kje so bili in kam gredo˝ 

Nekateri učinkoviti učitelji spodbujajo samo-evalvacijo učencev s pisanjem dnevnika, kjer 

učenci sproti beleţijo napredek. To lahko delajo na več načinov. Kasneje lahko učitelj usmeri 

učence nazaj, da pregledajo svoje komentarje in s tem dobijo pregled nad potjo, ki so jo 

opravili. 

Vzpodbujanje obvladovanja 

V primeru, da dijaki ne obvladajo neke veščine ali strategije, ki je podlaga za obvladovanje 

drugih veščin, imajo potem teţave pri obvladovanju le teh. Iz tega razloga je zahteva po 

obvladovanju nujna. 

Obvladovanje veščine vključuje tri tipe vedenj: 

 natančnost (dijak veščino izvede pravilno), 

 tekočnost (dijak veščino izvede hitro in brez teţav), 

 strateškost (dijak veščino samostojno uporablja, ko je to primerno). 

Učinkoviti programi se osredotočajo na ključna področja in na teh delajo intenzivno ter 

obširno. Manj učinkoviti programi po drugi strani pa pogosto poskušajo nagovoriti vse 

dijakove potrebe (npr. inštruiranje, izboljšanje temeljnih spretnosti, svetovanje, načrtovanje 
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prehodov, trening socialnih veščin, učenje strategij ipd.). Neizogibna posledica tega je, da je 

premalo pozornosti namenjeno posameznemu področju in tako ima celotna obravnava 

minimalni učinek. 

2.4.2 Pristopi za vzpostavitev neodvisnosti 

Ena od najbolj pomembnih prioritet učitelja dijakov z učnimi teţavami bi morala biti 

zagotavljanje ozračja, ki v njih krepi občutek za prevzemanje odgovornosti za svoja ţivljenja, 

pridobivanje neodvisnosti ter za to, da imajo nadzor nad svojo usodo. 

Specifične tehnike za ustvarjanje takšnega ozračja vsebujejo: 

 vzpostavitev zavesti za nadzor – samospremljanja, 

 pojasnjevanje vloge specialnega pedagoga, 

 postavljanje ciljev ter vzpostavitev samoojačevanja, 

 posredovanje pri vzpostavitvi samozaupanja, 

 poudarjanje vloge osebnega truda. 

Vzpostavitev zavesti za nadzor - samospremljanje 

Veliko dijakov z učnimi teţavami dojema sebe kot pasivne sprejemnike tega, kar jim ţivljenje 

prinese in nima občutka, da lahko sami nadzorujejo svojo usodo.  

Učinkoviti učitelji tako poskušajo vsakodnevno s svetovanjem spremeniti ta izčrpavajoča 

prepričanja. Dijakom pomagajo spoznati, da ţe zdaj sprejemajo pomembne (odrasle, zrele) 

odločitve in poskušajo to moč izkoristiti za bolj aktivno prevzemanje nadzora.  

Učinkoviti učitelji dijakom to sporočilo dosledno posredujejo s svojo govorico ter načinom 

poučevanja. 

Mnogi dijaki z učnimi teţavami postanejo odvisni od specialnega pedagoga, učitelja ali druge 

osebe, ki mu običajno nudi pomoč. Določene naloge ( npr. ugotavljanje, katere naloge je treba 

narediti v šoli, določiti način, kako najbolje rešiti neko nalogo, »prinašanje informacij na 

pladnju«, preverjanje uspešnosti izvedbe naloge v določenem času) začnejo dojemati kot 

učiteljevo odgovornost. 

Tako je pogosto potrebno nasloviti ta zmotna prepričanja o naravi vloge oz. dela specialnega 

pedagoga oz. osebe, ki posameznemu dijaku nudi pomoč in podporo. Učitelj mora pogosto 
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ponavljati, da je vloga specialnega pedagoga v lajšanju oz. krepitvi učenčeve neodvisnosti na 

dolgi rok (npr. poučevanje veščin, ki se lahko uporabljajo na širšem področju tako zdaj, kot v 

prihodnosti) in ne v zagotavljanju kratkoročnega uspeha dijaka (npr. inštruiranje, da bo 

opravil test).  

Prav tako je pomembno povezovanje učenja s vplivom le tega na večjo neodvisnost. 

Eden izmed načinov, kako pomagati dijakom, da postanejo bolj neodvisni je pomoč pri 

uporabi vedenj samo-spremljanja v razredu ter spodbujanje k generalizaciji teh vedenj na 

druga področja ter situacije. 

Dunlap in Koegel (1991, v Deshler, Ellis in Lenz, 1996) povzemata naslednje korake 

postopka samo-spremljanja za povečevanje neodvisnosti učencev: 

 defniranje ciljnega vedenja, da bo dijaku povsem razumljivo, 

 identificiranje ojačevalcev delovanja in dovoljenje, da jih dijaki sami izberejo, 

 oblikovanje metode/pripomočka za samo-spremljanje, 

 učenje uporabe metode/pripomočka za samo-spremljanje (učitelj in/ali učenec 

modelirata), 

 upadanje rabe pripomočka. 

Carter (1993, v Deshler, idr., 1996)  je predlagal še dodatne korake v postopku samo-

spremljanja, ki se uporabijo po učenju tehnike beleţenja: 

 izbira strategije za zagotavljanje natančnosti (npr. dijak primerja svoj zapis z 

učiteljevim), 

 učitelj in dijak izbereta cilj ter moţnosti, 

 ponoven pregled cilja ter dijakove izvedbe. 

Ko dijak vse manj potrebuje pomoč pripomočka, mora biti narejen načrt za generalizacijo in 

vzdrţevanje. 

Reid (2006) poroča, da so raziskave samo-spremljanja pokazale pozitivne rezultate na treh 

pomembnih področjih, in sicer pri izvajanju naloge, šolski uspešnosti ter natančnosti. 
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Postavljanje ciljev ter vzpostavitev samoojačevanja 

Odgovorni ljudje postavljajo cilje in določijo korake za doseganje le teh. 

Učitelji lahko dijakom pomagajo pridobiti to pomembno ţivljenjsko veščino s tem, ko se 

pogovarjajo o ciljih in jim pomagajo  zastaviti ter prizadevati si za dosegljive osebne cilje. 

Durchardt, Deschler in Schumaker (1995, v Deshler, Ellis, Lenz, 1996)  so ugotovili, da so 

dijaki s specifičnimi učnimi teţavami sposobni analizirati elemente obstoječih prepričanj in 

jih samostojno spremeniti, če zaznajo, da so le ta v neskladju z njihovimi osebnimi potrebami 

ter cilji. 

Ker večina dijakov z učnimi teţavami ne uporablja učinkovitih strategij samo-motivacije, se 

jih naslednje motivacijske strategije uči neposredno: 

 oblikovanje pozitivnih afirmacij, 

 postavljanje lastnih ciljev, 

 zagotavljanje okrepitve. 

Prednosten namen treninga samo-motivacije je pri dijakih spodbujati zaznavanje samozavesti 

in osebne kontrole.  

Te zaznave tvorijo osnovo za sposobnost dijakov, da prevzamejo pozitivno samo-kontrolo in 

spremenijo negativna prepričanja o učenju. 

Učitelji namenijo znaten del časa za to, da z dijaki diskutirajo o ciljih in jih učijo določati 

dolgoročne (npr. višješolske, letne in semestrske), tedenske in celo dnevne cilje ter razumevati 

povezanost le-teh. Na primer, potencialne strategije so predstavljene kot  sredstvo za 

uresničitev osebnih ciljev. Dijaki nato sodelujejo pri odločanju oz. izbiri strategije, ki se je 

bodo učili. Posledično (če dijaki izrazijo ţeljo po učenju neke strategije) je njihova predanost 

nalogi močnejša in dolgotrajnejša. 

Učinkoviti učitelji dijakom pomagajo zapisati njihove obveze v obliki ciljev, ki odraţajo 

ţeleno praktično uporabo strategije v prihodnosti (Ellis, Larkin, 1998). Poleg tega pogovori 

med učitelji in dijaki konstantno odraţajo orientacijo k postavljenim ciljem. 

Dijake se spodbuja, da z učitelji sodelujejo pri ocenjevanju učinkovitosti poučevanja, kakor 

tudi učinkovitosti strategije pri soočanju z nalogami njihovega programa. 
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Vsak teden je odmerjen čas za pogovor o dolgoročnih ciljih dijaka, kako se jih uresničuje ter o 

napredku k uresničitvi. Vsakodnevno pa se dijake spodbuja k postavljanju ciljev glede 

izvedbe in na koncu ure se oceni, če so bili doseţeni. 

Lenz (1991, v Deshler, Ellis, Lenz, 1996) predlaga, da se začne s postavljanjem dnevnih 

ciljev, saj je doseganje dolgoročnejših ciljev za dijake lahko preveč abstraktno.  

Ugotovljeno je bilo, da trening doseganja ciljev pri dijakih s specifičnimi učnimi teţavami 

poveča stopnjo zaključenih projektov.  

Kot dodatek k poučevanju strategij postavljanja ciljev, učinkoviti učitelji dijake učijo še (Ellis 

in Larkin, 1998): 

 uporabe pozitivnih afirmacij, 

 ocenjevanja lastne izvedbe, 

 uporabe postopkov samo-ojačevanja ter samo-popravljanja, 

 spremljanja napredovanja proti cilju.  

Proces poučevanja tako vodijo cilji učencev in ne učiteljevi. 

Posredovanje pri vzpostavitvi samozaupanja 

Zaradi zgodovine neuspehov, ki jo ima večina dijakov s SUT, le- ti nimajo veliko izkušenj z 

zaupanjem v svoje sposobnosti. Uspeh pogosto pripisujejo spremenljivkam, ki jih ne morejo 

nadzorovati ( kot so sreča, lahek test), neuspeh pa lastni nesposobnosti. 

Pogosto sami sebe trpinčijo z negativnimi izjavami kot npr. »preneumen sem«.  

Študije kaţejo, da uspešni učitelji dijakov s SUT pogosto posredujejo zaupanje v dijake s tem, 

ko uporabljajo izjave kot npr. »Vem, da ti to zmoreš« ali »Zdaj si pripravljena na teţjo 

nalogo, ker boš zmogla«. Poleg tega pa jih učijo, da sošolcem posredujejo občutek zaupanja. 

V skupini določijo posameznika, ki ima vlogo spodbujevalca. Med dejavnostjo je ta 

odgovoren za spodbujanje in krepitev samozavesti drugih, kakor tudi za posredovanja 

zaupanja v druge med teţkimi ali frustrirajočimi okoliščinami. 
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Poudarjanje vloge osebnega truda 

Ker mnogo dijakov s SUT verjame, da je njihov uspeh odvisen od dejavnikov na katere 

nimajo vpliva, bi morala biti vloga truda kot glavnega dejavnika za uspeh med poučevanjem 

dijakov s SUT neprestano poudarjena.  

Uspešno reševanje problemov je povezano s posameznikovo izbiro strategije, ki zadošča 

zahtevam naloge in s trudom na učinkovit način uporabiti le-to. 

Ellis in Lenz (1996) menita, da bi morali dijake s SUT učiti, da so ključni elementi formule 

uspeha naslednji: 

 

ustrezno izbrana učna strategija + osebni trud = uspešno rešen problem 

 

S pogostim sklicevanjem na to formulo med razpravljanjem o napredku in podajanjem 

povratnih informacij, se krepi dijakovo razumevanje pomena truda za uspeh ter njegovo 

razumevanje samega učnega procesa. Prav tako se dijaki naučijo pripisovati neuspeh rabi 

neučinkovitih strategij ali neučinkoviti rabi strategij. 

Za spodbujanje bolj pozitivnih prepričanj lahko učitelji uporabijo trening spreminjanja 

atribucij. Od dijakov zahtevajo, da priznajo oz. potrdijo pozitivne atribucije (npr.: »Test si 

pisala prav dobro. Eden izmed razlogov, da si pisala tako dobro, je bila pravilno izbrana 

strategija, ne?«) ali pa jih spodbujajo k pozitivni izbiri med negativno in pozitivno atribucijo 

(npr.: »Test si pisala prav dobro. Je to bilo zato, ker je učitelj pripravil enostaven test, ali je bil 

enostaven, ker si se zanj dobro pripravila?«), pri čemer spodbujajo izbiro tiste moţnosti, ki 

odraţa samokontrolo.  

Ker mnogi dijaki s SUT pogosto uporabljajo negativen samogovor (npr.: »Tega ne zmorem, 

ker sem preneumen.«), jih učitelji lahko učijo uporabe pozitivnih afirmacij pred teţkimi 

nalogami in med njimi.  
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2.4.3 Učne strategije kot orodja za strateško učenje 

Opredelitev učne strategije 

Strategija je način, kako posameznik razmišlja in deluje, ko načrtuje, izvršuje in ocenjuje 

izvedbo neke naloge in njenih rezultatov (Ellis in Larkin, 1998).   

Lenz (1991, v Ellis in Larkin, 1998) na kratko strategijo opiše kot posameznikov pristop k 

nalogi. Nadalje pravi, da se poučevanje strategij razlikuje od poučevanja temeljnih učnih 

veščin. Temeljne veščine se pogosto uporabljajo ob izvajanju neke strategije, poučevanje 

strategij pa se osredotoča na vidik reševanja problema uporabe znanja.  

Ker mnoge od strategij, ki jih uporabljajo učenci s SUT ne vodijo vedno k uspehu, imamo 

oblikovane specifične strategije, ki bodo zanje bolj optimalno uporabne.  

Strategije, ki so dokazano najučinkovitejše za dijake s SUT druţi število ključnih značilnosti, 

vendar je neka strategija lahko učinkovita, četudi ne vsebuje vseh značilnosti dobrih učnih 

strategij (Deshler, Ellis in Lenz,1996). 

Značilnosti dobrih učnih strategij 

Značilnosti uspešnih in učinkovitih strategij lahko razvrstimo v tri kategorije: vsebinske, 

oblikovne in uporabnostne. Vsebinske značilnosti se nanašajo na to, kaj naj bi posamezni 

koraki olajšali med procesom učenja. Oblikovne značilnosti se nanašajo na to, kako so 

predstavljeni koraki, da bi olajšali učenje ter samo uporabo strategije. Značilnosti uporabe pa 

se nanašajo na to, koliko je strategija uporabna na drugih področjih (Ellis in Larkin, 1998). 

Vsebinske značilnosti 

Vsebina učinkovite strategije mora vključevati smernice za razmišljanje in delovanje pri 

načrtovanju, izvajanju in vrednotenju izvedbe neke naloge ter njenega izida (Deshler, Ellis in 

Lenz, 1996): 

 Vodijo k točno določenemu in uspešnemu izidu. 

 Koraki strategije so razporejeni na način, ki omogoča učinkovit pristop k nalogi. 

 Navajajo k uporabi specifičnih kognitivnih strategij. 

 Navajajo k uporabi metakognicije. 

 Navajajo dijake k izbiri in uporabi primernih postopkov, veščin ali pravil. 

 Navajajo dijake k uporabi odkritih akcij. 
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 Dijak jih lahko izvede v omejenem času. 

 So ključnega pomena in ne vključujejo nepotrebnih korakov ali razlag. 

Bolj kot so te značilnosti zastopane, večja je verjetnost, da bo poučevanje strateško ter 

posledično uspešno. 

Oblikovne značilnosti 

Dijaki se raje učijo in uporabljajo strategije, ki imajo naslednje značilnosti (Deshler idr., 

1996): 

 Uporaba sistema za laţjo zapomnitev. 

 Uporaba preprostih in krajših formulacij (ubeseditev). 

 Začenjanje z akcijskimi glagoli. 

 Uporaba sedem ali manj korakov. 

 Uporaba preprostih, učencem znanih besed. 

Značilnosti uporabe 

Strategije bi naj bile uporabne v smislu, da dijaku omogočajo udejanjanje osebnih ciljev, ki so 

relevantni glede na njegove potrebe. 

Tako večina učinkovitih strategij zadošča naslednjim kriterijem (Deshler idr., 1996): 

 Zadevajo splošen, vendar pomemben problem, ki ga dijaki srečujejo. 

 Odgovarjajo na zahteve, ki jih pogosto srečujejo v daljšem časovnem obdobju. 

 Se lahko uporabijo na različnih področjih, v različnih situacijah in kontekstih. 

2.5 Učne strategije in napotki po področjih 

Principe strateškega poučevanja s pomočjo poučevalnih rutin in pripomočkov lahko 

učinkovito uporabljamo za izboljšanje učenja vseh učencev (Deshler, Ellis, Lenz, 1996). Za 

dijake s SUT pa je še posebej pomembno, da poznajo različne učne strategije ter vedo, kako 

jih uporabiti. 

Pri izbiri ustrezne strategije za posameznika je treba biti pozoren na to, da se ta ujema z 

njegovim učnim stilom. Potrebno je preveriti, ali ni učenec morebiti ţe razvil lastne strategije.  

Priporočljivo je tudi, da se za tehniko učnih strategij odločamo le v primeru, ko so na voljo 

ustrezni pogoji, tj. dovolj časa in priloţnosti za intenziven in dolgotrajen trening. Prav tako so 
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pomembne tudi veščine in znanje učitelja učnih strategij, ki morajo biti zadostne za 

kompetentno izvajanje treninga.  

Poučevanje predmetne vsebine lahko izboljšamo z uporabo različnih organizacijskih 

pripomočkov oz. sredstev. Ta vključujejo organizatorje poučevanja, organizatorje procesa  in 

organizatorje vsebine. 

Zaradi boljšega pregleda sem izbrane strategije in koristne napotke razvrstila v tri večja 

področja, in sicer na pripravo na učenje, učenje gradiv in predstavitev oz. prikaz znanja. 

V tabeli 4 so glede na področja učenja naštete pripravljene učne strategije z akronimi ter 

napotki. 

 

Faza Akronimi učnih strategij Napotki 

Priprava na 

učenje 

 SMART 

 FORM  

 KRONA  

 PROJEKT  

Upravljanje s časom: 

 ABC prioritetni seznam 

 seznam dnevnih opravil 

 uporaba rokovnika 

 nauči se reči »ne« 

 

Organizacija procesa, vsebine: 

 pojasnjevalna tabela 

 hierarhični okvirji 

 primerjava-kontrast 

 

Spretnost koncentracije 

 »bodi tukaj« 

 »čas za skrbi« 

 »črtice za tavajoče misli« 

Učenje gradiv 
 NAPIS 

 PAPA 

 PV3P 

 okrajšave 

 ekonomična raba besed 

 barvne opore 

 metoda dveh kolon 

 miselni vzorci 

Predstavitev/pri

kaz znanja 

 PONOR 

 POGUMNO 

 AKTIVNO 

 

Tabela 4: Akronimi učnih strategij ter napotki po področjih 
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2.5.1 Priprava na učenje 

Pripomočki še posebej koristijo dijakom s SUT, saj jim pomagajo prepoznati organizacijske 

vzorce poučevanja.  

Nadalje, čim bolj natančno je prikazovanje organizacijskih vzorcev reševanja problemov 

(kakor tudi organizacijske strukture predmetnih vsebin), tem bolj se pripomore k laţjemu 

razumevanju in zapomnitvi.  

Strategije 

Poučevalne rutine pomagajo strukturirati informacije z namenom predvideti in nagovoriti 

potencialne učne teţave. Organizatorji poučevanja pa so akronimi (okrajšave iz začetnih črk 

korakov strategije) s postopki poučevanja, ki dijakom pomagajo razumeti, kaj so se učili ter 

integrirati nove informacije s predhodno naučenimi. Prav tako pomagajo razlikovati 

pomembne informacije od nepomembnih ter pri zapomnitvi novih informacij za kasnejši 

priklic. 

Kot zelo koristni pri poučevanju dijakov s SUT so se izkazali trije tipi organizatorjev 

poučevanja: »vnaprejšnji organizatorji«, »napotki za organizacijo ure« in »post organizator« 

(Deshler, Ellis, Lenz, 1996). 
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Strategija SMART 

Različni raziskovalci so dokazali, da je za uspeh v ţivljenju pomembno, da si vsak človek 

postavlja cilje, in jih ocenjuje in meri. Cilje je treba nenehno preverjati in jih včasih 

spremeniti. Pogosto ni treba, da učenec vse cilje doseţe tako, kot jih je načrtoval, niti ne 

stoodstotno. Pomembno je, da o njih razmišlja, poišče vzroke za morebitne neuspehe in zmore 

premagati razočaranja (Aţman, 2009). Strategija SMART kot vnaprejšnji organizator 

omogoča prav to, namreč celovito upravljanje s cilji.  

Specifično 

Merljivo 

Ali je dosegljivo 

Realno 

Točno časovno opredeljeno 

SPECIFIČNO: 

Cilj je podrobno opredeljen, jasno je, kdaj je treba kaj narediti, da ga doseţemo. Ni 

dovolj napisati učil se bom matematiko. Opredeliti je potrebno kaj natančno, kdaj, 

kako se bom učil. 

MERLJIVO: 

Natančno zapišem, kaj bo rezultat učenja. Prebral bom zapiske ni dovolj dobro. Bolje 

je: prebral bom to in to snov, izpisal ključne besede, povzel … 

DOSEGLJIVO:  

 Cilje si postavimo sami, glede na svoje prednosti in slabosti. 

REALNO: 

Raje si postavimo manj ciljev kot preveč, začnimo z laţjimi, pustimo si čas za 

nenačrtovane dogodke. Cilj naj vseeno ne bo prelahek. 

JASNO, ČASOVNO IZVEDLJIVO:   

Cilje natančno časovno opredelimo. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Simona Lončar; Diplomsko delo 

- 27 - 

Strategija FORM  

FORM je vnaprejšnji organizator, ki se ga uporablja na začetku lekcije. Dijakom s SUT 

omogoča premostitev teţav, ki jih spremljajo zaradi deficita na področju organizacijskih 

sposobnosti. Ellis (v Ellis, Larkin, 1998) je razvil tako imenovano FORM strategijo za 

upravljanje vnaprejšnje organizacije.  

Fokus 

Organizacija 

Razmerje 

Med najbolj pomembnimi cilji 

FOKUS: 

 Na kaj se bomo osredotočili? 

 O čem bo tekla tema? 

 Katere so ključne točke teme o kateri bomo govorili? 

 Na katera vprašanja bi učenci radi dobili odgovore? 

ORGANIZACIJA: 

 Kako se bomo učili? 

 Organizacija pripomočkov; katere organizacijske pripomočke bomo uporabili ? 

 Organizacija učne ure; kakšno bo zaporedje aktivnosti v učni uri ? 

RAZMERJE: 

 Kakšen vpliv bo imelo nate? 

 Razmerje/odnos do preteklosti; katero predhodno naučeno znanje ti bo v 

pomoč pri usvajanju novega znanja? 

 Razmerje/odnos do prihodnosti; če se to naučiš, potem boš …? 

 

 

MED NAJBOLJ POMEMBNIMI: 

 Kaj se moraš naučiti, če se ne boš naučil nič drugega? 
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CROWN - KRONA post organizator 

Za upravljanje zaključevanja ter povzemanja naučene lekcije se uporablja post-organizator 

KRONA. Ne samo, da s tem utrdimo naučeno znanje pri dijakih, hkrati preverimo stopnjo 

naučenega ter jih uvedemo v naslednjo temo, lekcijo.  

Komuniciraj   

Reagiraj 

Opiši    

Nekje  uporabi   

Ali ti je všeč 

KOMUNICIRAJ: 

 Povej, kaj si se naučil. 

 Specifične stvari, ki si se jih naučil. 

 Splošne stvari, ki si se jih naučil. 

 V čem se razlikujejo od tega, kar si ţe vedel? 

REAGIRAJ: 

 Kakšna je bila tvoja reakcija (presenečenje, povezave, predstave, konflikti, 

obţalovanje ali druge reakcije) na informacije, ki so bile predstavljene to uro? 

OPIŠI: 

 Z enim stavkom povzemi celotno lekcijo. 

NEKJE: 

 Bi to znanje še lahko uporabil? Kje bi to bilo? 

ALI TI JE VŠEČ: 

 Ti je bilo všeč ?  

 Najboljši del je bil … 

 Del, ki mi je bil najmanj všeč je …  

 Si dosegel, izpolnil svoj osebni cilj?  
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PROJECT – organizator procesa 

Procese načrtovanja, vodenja ter predstavitve projektov kot so raziskovalne naloge, referati in 

podobno lahko olajšamo z uporabo t.i. organizatorjev procesa. 

PROJECT je primer takšnega organizatorja. Nudi strukturo, s pomočjo katere se mladostniki 

sistematično in strateško lotijo projekta, hkrati pa ne okrni njihove ustvarjalnosti pri reševanju 

problema. 

Preglej nalogo 

Realno izdelaj načrt 

Organiziraj naloge in vire 

Jasno določi naloge 

Evidentiraj ovire 

Končno skleni, da se boš drţal ciljev 

Točno določi datum zaključka 

PREGLEJ NALOGO: 

 Narava projekta. 

 Poslušalci. 

 Pričakovanja: Kaj bomo raziskovali? Kako? Rubrike? 

 Do kdaj? 

 Pričakovanja prezentacije (format, dolţina, grafi). 

 Vsebinska pričakovanja (Tema? Kako podrobno? Katere teme vključiti?). 

REALNO IZDELAJ NAČRT: 

 Pregled tem in podtem. 

 Osnovni načrt za raziskovanje. 

 Poskusni načrt predstavitve. 

ORGANIZIRAJ NALOGE IN VIRE: 

 Miselni vihar: ugotavljanje specifičnih nalog. 

 Določitev prioritet in zaporedja, v katerem bi naj bile naloge opravljene. 

 Miselni vihar: iskanje potencialnih virov za posamezne naloge. 

JASNO DOLOČI NALOGE: 

 Analiziranje nalog in določitev posameznih nalog. 

EVIDENTIRAJ MOŢNE OVIRE 

 Miselni vihar: iskanje morebitnih ovir pri vsaki od nalog. 
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 Miselni vihar: iskanje potencialnih rešitev za posamezno oviro. 

KONČNO SKLENI, DA SE BOŠ DRŢAL CILJEV: 

 Obvezati se/sklep glede kvalitete projekta in predstavitve. 

 Obvezati se glede na sposobnosti/veščine sodelovanja.  

TOČNO DOLOČI DATUM ZAKLJUČKA: 

 Zabeleţiti datum zaključka. 

 Določiti zaporedje nalog in časovni okvir, do kdaj mora biti posamezna od njih 

končana. 

Napotki 

UPRAVLJANJE S ČASOM 

 

Različni raziskovalci so dokazali, da je za uspeh v ţivljenju pomembno, da si vsak človek 

postavlja cilje in jih ocenjuje. 

Poznamo dolgoročne in kratkoročne cilje. Kratkoročni so kot stopnice, po katerih se dijak 

lahko vzpenja do dolgoročnih.  

Dijaki s SUT si pogosto ne zastavljajo jasnih ciljev ali pa si postavijo takšne, ki so zanje 

prezahtevni. Kadar dijak ciljev ne dosega, se mora vprašati, ali je izbral prave cilje in poti do 

njih. 

Aţman (2009) pravi, da morajo biti cilji dijaku jasni, ne smejo biti prezahtevni, pa tudi ne 

premalo zahtevni in navaja pravilo »manjše je boljše«. Nadaljuje, da pogosto ni potrebno, da 

dijak vse cilje doseţe tako, kot jih je načrtoval. Pomembneje je, da o njih razmišlja, poišče 

vzroke za morebitne neuspehe in zmore premagati razočaranja. 

Vloga učitelja je, da dijakom pomaga pri postavljanju realnih ciljev, spremljanju 

(zapisovanju) uresničevanja , vrednotenju pri dosegu ciljev in pri analizi vzrokov, če niso. 

ABC prioritetni seznam– organizator časa 

Lakein (1991) kot dobro metodo načrtovanja časa navaja ABC prioritetni seznam.Tak seznam 

omogoča razvrščanje nalog po teţavnosti oz. pomembnosti. Uporaba tovrstnega pripomočka 

olajša  nadzor in pregled dela ter zagotavlja, da se na naloge ne pozabi. 

ABC seznam je razdeljen na tri dele: A, B in C. Naloge uvrščene v razdelek A so tiste, ki jih 

je treba opraviti isti dan. Naloge uvrščene v razdelek B morajo biti opravljene v roku enega 

tedna. Razdelek C zajema naloge, katerih časovni okvir je en mesec. 
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Med označevanjem včasih nismo prepričani, da so stvari pravilno ovrednotene, ko pa jih  

med sabo primerjamo, postane ABC prioritetna izbira veliko laţja. 

Čas najbolje izkoristimo, če  najprej opravimo A-je, B-je in C-je pa prihranimo za kasneje. 

Ko se naloge razdelkov B in C bliţajo roku izvedbe, jih premaknemo v razdelek A ali B. 

ABC-ji se s časom lahko spremenijo. Prioritete moramo določati vedno znova, upoštevajoč 

najboljšo trenutno uporabo časa. Seznam je potrebno dnevno posodabljati.  

Opravljeno je na koncu treba odkljukati, to pa prinese občutek zadovoljstva. 

Seznam dnevnih opravil ali seznam »naredi«  

Seznam »naredi« je seznam vseh dolţnosti tekočega dne. Tako so zbrane vse obveznosti na 

enem mestu. Naloge se lahko razporedi po pomembnosti in tako naloga, ki je prva napisana 

na listu, nosi najpomembnejšo vlogo tega seznama. 

Dijak se mora najprej naučiti izdelovanja tega seznama in šele kasneje uporabe.  

Pri oblikovanju seznama so mu lahko v pomoč napisana navodila, vse dokler pisanja seznama 

ne usvoji in si pomaga samo še z notranjim govorom. (Cogan, Flecker, Snowling, 2008) 

· Vsak dan večkrat preveri svoj seznam. Najbolje, da to storiš ob vnaprej določenem, 

vedno istem času in sicer zjutraj pred zajtrkom, po kosilu in ob koncu dneva. 

· Raje kot liste, uporabljaj svoj rokovnik. 

· Uporabljaj barve za označevanje pomembnih nalog. 

· Označi ali prečrtaj opravilo, ki si ga dokončal. 

· Podari si nagrado ob uspešno končanem načrtu. (Cogan, Flecker, Snowling, 2008) 

Uporaba rokovnika 

Ta oblika dnevnika učencu pomaga k večji preglednosti dnevnih, tedenskih in mesečnih 

opravil, testov, obletnic, rokov ipd. Pri tem je potrebno poudariti, da je rokovnik namenjen 

vpisovanju kratkih in pomembnih podatkov. Predvsem pa ga je treba imeti vedno pri roki, saj 

nam sluţi kot okvir za natančnejše načrtovanje. 

( http://www.dyslexia-college.com/concentration.html) 

  

http://www.dyslexia-college.com/concentration.html


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Simona Lončar; Diplomsko delo 

- 32 - 

Nauči se reči »Ne« 

Velikokrat se nam zgodi, da kmalu po tistem, ko si naredimo načrt kako bomo izpeljali dan ali 

del dneva, pokliče prijatelj in nas povabi v kino, na pijačo in klepet. Radi bi rekli ne, ker je v 

popoldanskem času učenje, vendar ker nihče ne ţeli zavrniti prijatelja, pristanemo. Načrt je 

propadel, učenje odpadlo.(http://www.dyslexia-college.com/concentration.html) 

· Nauči se reči NE! To lahko rečeš povsem mirno in na lep način. Vsak bo razumel. 

· Dogovori se za srečanje za dan, ko boš lahko. 

· Drţi se svojega načrta.° 

 

ORGANIZACIJA VSEBINE 

Učinkoviti učitelji uporabljajo namige oz. organizacijske besede kot so »prvi«, »drugi«, 

»tretji« in tako naprej, s katerimi učence seznanijo z organizacijo ali strukturo lekcije. 

Prav tako uporabljajo napotke, ki učencem pomagajo razlikovati med pomembnimi in 

nepomembnimi informacijami ter jih ob podajanju novih informacij opozorijo na povezanost 

s cilji učne ure. 

Organizatorji vsebine so pripomočki kot npr. grafi in diagrami, ki priskrbijo vizualno in 

verbalno organizacijsko strukturo, ki učencem pomaga razumeti/videti informacije celostno, 

namesto serij nepovezanih dejstev, pojmov in konceptov. 

Primeri organizatorjev vsebine so naslednji: 

 pojasnjevalna tabela, 

 hierarhični okvirji, 

 primerjava-kontrast. 

 

Grafični organizatorji so lahko na različne načine uporabljeni za olajšanje uspeha dijakov s 

SUT.  

Načini rabe grafičnih organizatorjev: 

 za izboljšanje oz. jačanje vnaprejšnjih in post organizatorjev, 

 kot »učni vodiči«, 

 za laţje vodenje zapisovanja, 

http://www.dyslexia-college.com/concentration.html
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 kot ocenjevalno orodje. 

Pojasnjevalna tabela 

Dijaki s SUT imajo pogosto teţave z zapomnitvijo in priklicem ključnih besed oz. pojmov v 

povezavi z dogodki, idejami, zgodovinskimi osebami ipd. 

Učenje na pamet, z golim ponavljanjem pri zapomnitvi na dolgi rok ni učinkovito.  

Pri učenju novih besed je pomembno, da povedo definicijo s svojimi besedami in ne 

ponavljajo učbeniške.  

Za boljše razumevanje ter uporabo novih terminov je dijakom v pomoč pojasnjevalna tabela. 

Le- ta se uporablja za razkritje pomena novega pojma s: 

 poimenovanjem novega pojma, 

 identificiranjem »srţi« novega pojma, 

 identificiranjem specifičnih informacij, ki so povezane z novim pojmom, 

 spodbujanjem dijakov k povezovanju novega pojma s predznanjem in izkušnjami, 

 kreiranjem pravilnih in napačnih primerov uporabe pojma, 

 kreiranjem stavka z uporabo novega pojma. 

 

SPRETNOST KONCENTRACIJE 

»Bodi tukaj«   

Tehnika s katero si dijak lahko pomaga ne le v času srečanj, temveč tudi, ko je sam, je za 

uporabo zelo preprosta. Temelji na opazovanju svojih misli in na tem, da jih vsakič ko  

odtavajo, z besedno zvezo »bodi tukaj« vrne oz. usmeri nazaj k učenju. Za uspeh je potrebna 

le dosledna uporaba. 

Izrinjanje misli deluje ravno nasprotno, saj se določena misel še naprej vztrajno vrača. 

»Čas za skrbi« 

Tehnika, s katero si dijak dobesedno določi čas za skrbi, sledi korakom: 

 določi točen čas v dnevu kot svoj čas za skrbi, 

 ko se zaveš moteče misli, se opomni, da imaš za te poseben čas v dnevu, 

 pusti misli oditi, reči si »bodi tukaj« , 
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 drţi se dogovora s samim sabo. 

»Črtice za tavajoče misli« 

 Navodila za uporabo te tehnike so sledeča: 

 Pripravi si kartonček velikosti 3x5 cm in ga z dvema navpičnima črtama razdeli na tri 

razdelke. Vpiši kategorije: zjutraj, opoldne in zvečer. 

 Vsakič, ko tvoje misli odtavajo, naredi črtico v ustreznem razdelku. Imej kartico za 

vsak dan posebej. Ko se bo tvoja sposobnost osredotočanja izboljševala, bo vedno 

manj črtic. 

Tehnika je nezahtevna za uporabo in jo dijak lahko samoiniciativno uporabi kadar meni, da je 

to potrebno in primerno. 

Splošni napotki za boljšo koncentracijo 

 Bodi pozoren na raven energije. Če imaš največ energije zjutraj, se takrat loti 

najzahtevnejše učne snovi. Ko si utrujen, se teţje zbereš. Za takrat, ko imaš nizko 

raven energije, si pusti laţje naloge in pa tiste, v katerih uţivaš.  

 Sedi na stolu, ki ni preveč udoben in za mizo. Izogibaj se napol leţeči ali leţeči pozi 

na postelji. 

 Ko se učiš, ne smeš imeti v vidnem polju nobenih slik, ki bi pritegnile tvojo pozornost. 

Prav tako z delovne mize pospravi vso gradivo, ki ga imaš za druge predmete. To te 

lahko spravlja v stisko, saj te opominja na to, koliko drugega dela še imaš. 

 Prepričaj se, da imaš primerno svetlobo. Da se ti oči ne utrudijo prehitro, luč ne sme 

bleščati pa tudi ne migetati. 

 Na koncentracijo močno vpliva redno spanje, telesna aktivnost in pravilna prehrana z 

veliko sadja in zelenjave. 

 Ne posluţuj se poţivil kot je kofein, saj imajo ta sredstva zelo kratkoročni učinek , 

prevelika količina pa lahko negativno vpliva na tvoje fizično in duševno zdravje. 

 Tvoji moţgani so bolj aktivni zjutraj kot zvečer, zato načrtuj svoje učenje tako, da boš 

na novem gradivu delal zjutraj. 

 Če meniš, da potrebuješ glasbo, jo imej, vendar izberi takšno brez besedila in relativno 

monotono melodijo. Izogibaj pa se svojim najljubšim pesmim, saj zlahka odvrnejo 

pozornost, čeprav se tega sprva ne zavedaš. 
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2.5.2 Učenje gradiv 

Strategije 

NAPIS - strategija učenja besed 

Strategija NAPIS je v izvirniku poimenovana LINCS. V srednji šoli se pričakuje, da dijaki 

poznajo pomen številnih besed, in da znajo te tudi uporabiti pri pisanju eseja, reševanju testa 

ipd. Za mnoge dijake s SUT to predstavlja teţko nalogo, saj pogosto informacijo spravijo v 

kratkoročni spomin, vendar jo nato zaradi rabe neučinkovitih strategij ( golo ponavljanje 

informacije) kmalu pozabijo. (Pavey, 2010) 

Za mnoge dijake s SUT je lahko priklic določene informacije iz dolgoročnega spomina prav 

tako teţek kot zapomnitev le-te. Zato primerna strategija učenja besed ne bo v pomoč le pri 

učenju, temveč tudi pri priklicu nove informacije. NAPIS je strategija, ki temelji na 

mnemotehniki ključnih besed (Ellis, Larkin, 1998). 

Napiši seznam novih, nerazumljivih besed 

Ali si  predstavljaš 

Poišči podobno besedo 

Izmisli si povezujočo zgodbo 

Sedaj se preizkusi 

NAPIŠI SEZNAM NOVIH, NERAZUMLJIVIH BESED: 

Na prvo stran kartice napiši neznano besedo. Na drugo stran pa napiši 

najpomembnejše dele definicije te besede (pomagaj si s SSKJ ali s slovarjem). 

ALI SI LAHKO PREDSTAVLJAŠ 

 

POIŠČI PODOBNO BESEDO 

 

IZMISLI SI POVEZUJOČO ZGODBO:  

Izmisli si kratko zgodbo, ki vsebuje pomen nove besede in asociativno besedo (korak 

3 - note). Ponovno si vizualno predstavljaj vsebino zgodbe, ki vključuje obe besedi 

(novo in asociativno besedo). 

SEDAJ SE PREIZKUSI 

a) Preizkusi se: 

- izgovori novo besedo, 

- izgovori asociativno besedo, 
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- pomisli na asociativno zgodbo, 

- vizualno si predstavljaj asociativno zgodbo, 

- izgovori pomen nove besede, 

- preveri pravilnost izvedbe testa. 

 

b) Preizkusi se v obratni smeri: 

- izgovori pomen nove besede, 

- vizualno si predstavljaj asociativno zgodbo, 

- pomisli na asociativno zgodbo, 

- izgovori asociativno besedo, 

- izgovori novo besedo, 

- preveri pravilnost izvedbe testa. 

PAPA - učna strategija bralnega razumevanja 

PAPA ali PASS v izvirniku Ellis (v Ellis, Larkin, 1998) označuje kot splošno kognitivno 

strategijo, razvito z namenom lajšanja učenčevega razumevanja uporabe metakognitivnih in 

kognitivnih strategij. Strategija učencem pomaga: 

 strateško razmišljati, 

 brzdati impulzivnost, 

 spodbujati premišljevanje (refleksijo), 

 razvijati učinkovito procesiranje informacij in navade reševanja teţav. 

Preberi, premisli in predvidi 

Ali najdeš kaj pomembnega 

Povzemi  

Ali je to to 

PREBERI PREMISLI IN PREDVIDI: 

 Preberi naslov, da dobiš vpogled v besedilo. 

 Razmisli, kaj ţe veš o tej temi. 

 Predvidi, o čem bo besedilo govorilo. 

ALI NAJDEŠ KAJ POMEMBNEGA: 

 Vprašanja, osredotočena na vsebino: 

o Kdo? Kaj? Kdaj? Kje? Zakaj? Kako? 

o Kako je besedilo povezano z mojim predhodnjim znanjem? 

 

 Vprašanja za kontrolo napovedi: 

o Je bila napoved vsebine pravilna? 

o Koliko se vsebina razlikuje od moje napovedi? 

o Ali je ta razlika smiselna? 
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 Vprašanja za razrešitev neskladja med napovedjo in vsebino: 

o Zakaj je bila moja napoved napačna? 

o Moram ponovno prebrati del besedila? 

o Moram besedilo prebrati počasneje? 

o Je v besedilu preveč neznanih besed? 

o Moram biti bolj pozoren? 

o Morda potrebujem pomoč? 

POVZEMI: 

 Obnovi posamezne odstavke besedila. 

ALI JE TO TO: 

 Povej, kako je posamezen odstavek vključen v celotno besedilo. 

 Ugotovi, kako se nova spoznanja povezujejo s tvojim predhodnim znanjem.  

 

PV3P-učna strategija bralnega razumevanja 

Metodo PV3P Pečjak in Gradišar (2002) predstavljata kot eno izmed najbolj učinkovitih 

učnih strategij za predelavo in dobro razumevanje besedila.  

Strategija PV3P je visoko strukturirana in jo je tako lahko usvojiti, vendar ima tudi 

pomanjkljivost, saj ni učinkovita za vse tipe učencev. Za učence, katerih prednostni učni stil 

je vizualni, je posledično pomembno, da strategijo kombinirajo z grafičnimi načini 

ponazarjanja bistvenih informacij (Pečjak, Gradišar, 2002). 

Preleti gradivo  

Vprašaj 

Preberi 

Ponovno preglej besedilo 

Poročaj 

PRELETI GRADIVO: 

 Preglej naslov in podnaslove. 

 Preglej grafe in tabele, zemljevide ter drugo grafično gradivo.  

 ( Poskušaj ugotoviti, kaj je bistvo sporočil v tem gradivu. ) 

VPRAŠAJ: 

 Vprašanja v pomoč : (Kaj ţe vem? Kaj ţelim izvedeti?) 

PREBERI: 

 Pozorno preberi po odstavkih. 

 Sproti označuj nove in neznane pojme. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Simona Lončar; Diplomsko delo 

- 38 - 

PONOVNO PREGLEJ BESEDILO: 

 Pojasni nove neznane besede.  

 Iz vsakega odstavka izlušči bistveno sporočilo v obliki ključnih besed. 

POROČAJ: 

 Poskušaj odgovoriti na lastna vprašanja. 

 Oblikuj miselni vzorec. 

Napotki 

Koristni napotki za izdelavo zapiskov ter priporočila za učinkovito ponavljanje snovi: 

 okrajšave 

 ekonomična raba besed 

 barvne opore 

 tematske in pojmovne kartice 

 metoda dveh kolon  

 miselni vzorci. 

Okrajšave 

Okrajšave pridejo v poštev predvsem za dolge in za pogosto uporabljene besede. Pri 

okrajšavah je najbolj pomembno to, da si jih oblikujemo tako, da vemo kaj pomenijo. 

http://www.dyslexia-college.com/notes.html 

Ekonomična raba besed 

Večina učencev pri izdelavi zapiskov pri uri poskuša zapisati vsako učiteljevo besedo. Pri 

izdelavi zapiskov iz učbenika pa prepisujejo cele odstavke, namesto da bi izluščili samo 

bistvo. Namesto tega lahko uporabijo pisanje v stilu telegrama in se naučijo biti varčni s 

številom besed. Tako prihranijo na času in so laţje pozorni na bistvo http://www.dyslexia-

college.com/notes.html. 

Barvne opore 

Barvna opozorila gradivo popestrijo in ga iz enoličnega spremenijo v zanimivega. Dijak tako 

pri naslednjem branju hitreje najde bistvo in si ga tudi laţje zapomni.  

Na začetku dijak potrebuje pomoč, da se nauči uporabljati barvne opore in jih ne uporablja 

preveč. Naučiti se mora podčrtovati le bistvo in ne celih stavkov ali celo odstavkov. Pomaga 

si lahko z navodili, ki jih ima pri sebi, v učilnici na vidnem mestu ali pri sebi v mapi na 

barvnem kartončku.http://www.dyslexia-college.com/notes.html 

Primer navodil, kako lahko uporabimo barvne opore: 

http://www.dyslexia-college.com/notes.html
http://www.dyslexia-college.com/notes.html
http://www.dyslexia-college.com/notes.html
http://www.dyslexia-college.com/notes.html
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 Z barvnim pisalom si nariši črto, ki označuje konec poglavja. 

 Oštevilči dejstva, ki so našteta v zaporedju. 

 Z barvo označi ključne besede. 

 Označi letnice in pomembne podatke. 

 S samolepljivimi lističi si označi nejasne podatke in se o njih pozanimaj v razredu.    

Metoda dveh kolon 

Metoda dveh kolon vizualno loči bistvene informacije in razlago le-teh. Zapiski narejeni po 

tej metodi lahko sluţijo kot vodilo pri učenju oz. pripravi na preverjanje znanja ali za kviz 

(Cogan, Flecker, Snowling, 2005). 

Navodila za uporabo metode dveh kolon so naslednja: 

Razdeli list: 

 Z navpično črto razdeli list tako, da boš imel na levi strani 1/3, na drugi pa 2/3 lista. 

 Na levo stran napiši naslov »bistvo«, na desno pa »podrobnosti«. 

 Na vrh lista zapiši svoje ime, predmet, datum in številko strani. 

Zapiši ključne besede ali ideje: 

 V kolono na levi strani zapiši ključne besede, ideje, imena ljudi, dogodke. 

 V tej koloni naj bodo informacije res kratke. 

 Zapiši razlago. 

 Za vsako ključno besedo ali idejo zapiši ustrezen opis ali razlago v desno kolono. 

Preglej in pojasni: 

 Čim prej po pouku preglej zapiske, in če se v desni koloni pojavi kakršna koli 

nejasnost ali dvoumnost jo razjasni. 

 Informacije primerjaj s tistimi v knjigi in/ali z zapiski sošolcev. 

Učenje: 

 Tako organizirane informacije lahko uporabiš, ko se pripravljaš za test. 

 Z listom papirja prekrij kolono z naslovom »podrobnosti« in si z besedami, ki jih imaš 

napisane v koloni »bistvo«, postavi vprašanje in skušaj nanj odgovoriti. 

 Svoj odgovor nato preveri na desni strani. 

Lahko pa prekriješ prvo kolono, torej »bistvo«, in s pomočjo podrobnega opisa 

prikličeš dejstvo. 

Dopolni: 

 Če je potrebno, dodaj dodatne kolone. 
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 Zapiske lahko kadarkoli kasneje dopolniš s pomembnimi informacijami iz učbenika 

ali druge literature. 

Miselni vzorci 

Miselni  vzorci odlično ponazarjajo povezanost različnih misli in hkrati spodbujajo nastanek 

asociacije. Z njimi lahko vizualno ponazorimo zamisli. Omogočajo jasno in zgoščeno 

predstavitev, saj za to pogosto zadostuje ena stran. V vzorec vključimo le poglavitne zamisli 

in ključne besede. 

Vzorec nam pogosto predstavi povezave med zamislimi. In ker je zapis vizualen, si ga laţe 

prikličemo v svoje notranje oko, tako je boljše tudi pomnjenje (Cogan, Flecker, Snowling, 

2005). 

 Veliko učencev nove informacije laţje usvoji, če jih zapišejo v obliki miselnega vzorca. Za 

oblikovanje takšnih vzorcev ne potrebujemo veliko časa. Navodila za izdelavo miselnega 

vzorca : 

1. Na sredino lista nariši sliko ali simbol oziroma napiši geslo, ki ponazarja temo 

miselnega vzorca. 

2. Ohrani le ključne besede, vse druge pa izloči.  

3. Poglavitne zamisli, ki so najtesneje povezane s temo, naj izvirajo iz sredine. Ponazori 

jih s slikami, simboli, ključnimi besedami ali frazami. Za vsako zamisel uporabi le eno 

ali dve ključni besedi. 

4. Oglej si vzorec in razmišljaj, katere misli bi kot nove veje še dodal. Če ti kaj ni 

povsem jasno, to označi  z vprašajem. 

5. Vzorec uredi. Sorodne zamisli naj bodo skupaj. Njihovo povezanost označi s črtami 

ali puščicami. 

6. Ko je vzorec končan, ga boš pogosto še enkrat prerisal. Naj te to ne moti, saj bo 

pripomoglo, da se bo vzorec zares zasidral v tvojem dolgotrajnem spominu. 

7. Vzorci naj bodo slikoviti in duhoviti. Uporabi čim več barv, simbolov in slik. Vsaka 

stran takih zapiskov naj bo drugačna, saj si jih moţgani tako laţe zapomnijo. 

8. Uporabljaj velike tiskane in odebeljene črke. 

9. Ne zapolni vsega prostora, da ga boš kasneje lahko še dopolnil. 

10. List papirja obrni vodoravno. Tako pridobiš več prostora. 

11. Riši in piši le na eno stran, in sicer zato, da list lahko nalepiš na steno ali da drugega 

ob drugem razvrstiš več vzorcev (Cogan, Flecker, Snowling, 2005). 

 

Za učence s specifičnimi učnimi teţavami ni dovolj, da zgolj preletijo zapiske za osvojitev 

snovi. Snov si morajo na nek način prisvojiti, da bo gotovo ostala v dolgoročnem spominu. 
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Zato je dobro imeti in uporabiti nabor multisenzornih metod oz. aktivnosti, s katerimi se 

okrepi zapomnitev (Cogan, Flecker, Snowling, 2005): 

 Seznam vprašanj za glasno odgovarjanje z izpiski ali zapisom strani iz učbenika za 

kontrolo. 

 Miselne vzorce s praznimi vejami za dopisovanje ter barvami in simboli za laţji 

ponoven priklic znanja s pomočjo revizualizacije ter glasnega opisovanja po spominu. 

 Modele za ponovno sestavljanje ter ponavljanje delov in funkcij na glas. 

 Posnetke za interakcijo, poslušanje, govor in pisanje. 

 Serije kart za razvrščanje, iskanje parov ter sočasno glasno opisovanje aktivnosti. 

 Zapiske pripravljene po metodi dveh kolon ali Cornellovi metodi za ponavljanje ob 

vprašanjih. 

 Naslove esejev za izdelavo miselnih vzorcev ob poslušanju posnetih besedil. 

 Časovne trake s praznimi mesti za vrisovanje simbolov, ki predstavljajo dogodke. 

2.5.3 Predstavitev/prikaz znanja 

Strategije 

POGUMNO - Strategija pisanja preizkusa 

Strategija POGUMNO temelji na strategiji PIRATES, avtorjev Ellisa in Larkinove (1998). 

Strategije pisanja testov dijakom s SUT pomagajo, da se na testih bolje odreţejo, pomembno 

pa pripomorejo tudi k zmanjšanju anksioznosti ( Ellis, Larkin, 1998). 

Pripravi se na uspeh 

Označi zahteve naloge 

Glej, da izločiš bistvo 

Urno naprej 

Moraš se vrniti 

Nemogoče odgovore izloči 

Odgovore preveri 

PRIPRAVI SE NA USPEH: 
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Za pripravo si vzami dve minuti časa. Podpiši se na test. Preglej naloge. Predvidi čas 

reševanja za vsako nalogo in zaporedje reševanja (najprej reši laţje naloge, nato teţje). 

Reci si, znam, zmorem, nekaj pozitivnega. 

OZNAČI ZAHTEVE NALOGE: 

Pozorno preberi navodila. Označi si (podčrtaj, pobarvaj, obkroţi ...) kje in kako 

odgovoriti na vprašanje. Označi si dodatne zahteve naloge. 

GLEJ, DA IZLOČIŠ BISTVO: 

Preberi vprašanje v celoti. Snov si prikliči s pomočjo spominskih tehnik in strategij. 

Izlušči bistvo, ki je potrebno za odgovore na vprašanja. 

URNO NAPREJ 

Če nisi prepričan v pravilen odgovor, pojdi naprej. Vprašanje, ki si ga preskočil, si 

označi, da ga ob ponovnem pregledu ne spregledaš.  

MORAŠ SE VRNITI 

Vrni se k vprašanjem, ki si jih preskočil, morda se zdaj kaj spomniš. Če ne, tvegaš da 

boš izgubil točko, kljub temu, da v odgovor nisi prepričan, enega izberi. 

NEMOGOČE ODGOVORE IZLOČI: 

Izloči najmanj primeren oz. nemogoč odgovor. Izberi najdaljši ali najbolj podroben 

odgovor. Izloči moţnosti. 

ODGOVORE PREVERI: 

Odgovor spremeni oz. popravi samo, če si v novo izbiro popolnoma prepričan. 
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PONOR- strategija pisanja preizkusa 

Preizkusi so eden teţjih atributov procesa učenja za učence s SUT. Zlasti anksioznost, ki 

nastopi v zadnji minuti dijakom, katerih organizacija ni nujno močno področje, predstavlja 

nepremostljivo oviro. Strategija PONOR podaja način, kako jim zagotoviti ustrezno orodje za 

umirjeno pristopanje k izvajanju testa (http://www.dyslexia-college.com/exam.html)..  

Preglej ves preizkus 

Ostani miren 

Ne glej okoli 

Oceni dolţino preizkusa 

Reši najprej, kar znaš 

PREGLEJ VES PREIZKUS: 

Prepričaj se, da razumeš navodila in vprašanja, v nasprotnem primeru takoj vprašaj 

učitelja. 

OSTANI MIREN: 

Globoko zadihaj in za trenutek zapri oči, da se zbereš. 

NE GLEJ OKOLI: 

Izogibaj se pogledom po razredu, to te lahko zmoti. 

OCENI DOLŢINO PREIZKUSA: 

Razporedi si čas, oceni, koliko časa boš potreboval za vsako vprašanje. 

Oceni, kje ga boš potreboval več. 

REŠI NAJPREJ, KAR ZNAŠ: 

Zmanjšaj svoj strah tako, da najprej rešiš vprašanja, ki se ti zdijo najlaţja in jih gotovo 

znaš. 

  

http://www.dyslexia-college.com/exam.html
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AKTIVNO 

Strategija AKTIVNO izhaja iz strategije DEFENDS. Pri uporabnikih aktivira tako kognitivne 

kot tudi meta-kognitivne procese ( Ellis, Larkin, 1998). Je pravzaprav tehnika tako 

imenovanega »zornega kota« ali tehnika pisanja orisa.  

Ali lahko določiš cilje 

Kreiraj glavne ideje in podrobnosti 

Točno določi vrstni red 

Izrazi temo 

Vpleti podrobnosti 

Naredi povzetek 

Oceni napake in jih popravi 

ALI LAHKO DOLOČIŠ CILJE: 

 Določi, kdo bo bralec in kaj ţeliš, da se bo zgodilo, ko bo prebral. 

 Določi vrsto informacij, ki jih ţeliš posredovati. 

 Določi temo. 

 Zapiši temo v svoj načrtovalni obrazec. 

KREIRAJ GLAVNE IDEJE IN PODROBNOSTI: 

 Poišči vsaj dve glavni misli oz. ideji, ki bosta pojasnili tvojo temo. 

 Prepričaj se, da sta ideji različni. 

 Zapiši glavni ideji v svoj načrtovalni obrazec. 

 Zapiši vsaj tri podrobnosti, ki pojasnjujejo vsako od glavnih idej. 

TOČNO DOLOČI VRSTNI RED:  

 Določi vrstni red idej, o kateri boš pisal/a najprej, katera bo na drugem mestu 

itn. Vrstni red zapiši na obrazec. 

 Za vsako idejo določi vrstni red detajlov, s katerimi boš predstavil/a svoje 

ideje. Vrstni red zapiši v obrazec. 

 Prepričaj se, da je vrstni red smiseln. 

IZRAZI TEMO: 

 Prvi stavek eseja naj sporoča, o čem bo tekla beseda v eseju. 

VPLETI PODROBNOSTI: 

 S celim stavkom zapiši svojo prvo idejo, nato jo pojasni s pomočjo 

podrobnosti, ki si jih prej razvrstil. 

 Povej si kakšno pozitivno afirmacijo, pohvali se, nato pa se spodbudi k temu, 

da napišeš še več. 
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 To ponovi za vsako od glavnih idej. 

NAREDI POVZETEK: 

 Ponovno zapiši temo. 

 Prepričaj se, da nisi uporabil istih besed kot v prvem stavku. 

OCENI NAPAKE IN JIH POPRAVI: 

 Preveri različne tipe moţnih napak in jih popravi. 

 Presodi smiselnost eseja. 

 Vprašaj se, če je tvoje sporočilo dovolj jasno. 

 Preglej napake kot so: velike začetnice, ločila, črkovanje ipd. 

 Čitljivo prepiši. 

 Še zadnjič preglej. 

 

2.6 Socialne veščine 

Tretjina do polovica mladostnikov s SUT ima teţave s socialnimi veščinami. Ugotovitve 

raziskovalcev kaţejo, da se socialna percepcija z leti sicer izboljšuje, vendar med mladostniki 

s SUT do 17 let in tistimi brez učnih teţav ostaja konstantna razlika. 

Scanlon (v Ellis, Larkin, 1998) piše, da se slabe socialne veščine lahko navezujejo na: 

 omejene okoliščine za učenje, 

 negativno šolsko in socialno samopodobo, 

 socialno izolacijo. 

Primer: Če dijak ne ve, kako na primeren način prositi za pomoč, ali sploh ne bo prosil ali pa 

bo to storil na način, ki bo več pozornosti usmeril na sam način povedanega kot na to, da bi 

dobil odgovor. Tovrstne teţavne interakcije povečujejo tveganje za razvoj negativne 

samopodobe. 

Če dijak svojih strahov, da ga bodo označili za neumnega, z nikomer ne deli, bo teţko razvil 

zaupanje in pa veščine učinkovitega izraţanja (Brown, 2005). 

Evidenca posledic pri mladostnikih s SUT, ki ne razvijejo adekvatnih socialnih razmerij kaţe 

na naslednje faktorje: osamljenost, depresijo in samomor. Iz tega razloga je nujno, da učitelji 

opazijo oz. vedo za učence, ki se soočajo z depresijo, in da vedo, ali se ti večinoma posvečajo 

samostojnim aktivnostim po lastni izbiri ali so bili v to izbiro prisiljeni. 
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Elksnin (v Ellis, Larkin, 1998) meni, da bo vsakršno nesistematično poučevanje socialnih 

veščin bolj ali manj proč vrţen čas. Iz tega razloga predlaga trening oz. pristop k poučevanju 

socialnih veščin, ki vključuje: 

 poučevanje več socialnih veščin med učno uro, 

 predstavitev novih veščin pred obvladovanjem veščine, 

 poučevanje socialnih veščin večkrat na dan, 

 uporabo jezika, ki se tudi sicer uporablja za poučevanje. 

Tako je trening socialnih veščin pri mladostnikih učinkovit, saj je osredotočen, intenziven, 

obširen in konstanten. Scanlon (v Ellis, Larkin, 1998) predlaga, da morajo treningi socianih 

veščin, da bi bili res koristni, vzpodbujati strateško rabo le-teh. To z drugimi besedami 

pomeni, da morajo učenci vedeti kako, kdaj in zakaj uporabiti neko veščino ter biti sposobni 

spremljati svojo izvedbo. 

Sledi nekaj aktivnosti, ki lahko podprejo usvajanje ter strateško rabo socialnih veščin: 

 spodbuajnje socialnega zavedanja, 

 samo-spremljanje preko pisanja dnevnika ali zapisnika, 

 sklenitev sporazuma oz. pogodbe in objava oz. razglasitev pravil, 

 igranje vlog, 

 pohvala/ojačevanje.  

Uporabna tehnika, ki zahteva uporabo ustreznih socialnih veščin je tudi kooperativno učenje. 

Ne glede na izbiro treninga socialnih veščin za mladostnike s SUT, je zelo pomembno še, da 

učitelji preučijo učenčeve okoliščine. Prav tako se je treba zavedati in upoštevati, da se 

mladostniki bolje odzivajo na učenje socialnih veščin v ţivljenjskih okoliščinah, kjer jih 

podpirajo vrstniki. 

2.7 Prehajanje med življenjskimi obdobji 

Uspešna tranzicija iz srednje šole v svet dela ali študij za večino dijakov s SUT ni nekaj, kar 

se preprosto zgodi. Prehod bi zato moral biti skrbno načrtovan, dijake pa bi morali učiti 

tranzicijskih veščin.  

Med ključne tranzicijske veščine sodijo: 

 zavedanje ter razumevanje močnih in šibkih področij, 

 sposobnost samostojnega odkrivanja in reševanja teţav, 
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 visoka raven pismenosti, 

 odgovorno stališče do dela, 

 dobre komunikacijske veščine, 

 sposobnost učenja, 

 sposobnost samoodločanja in samozagovorništva (Ellis, Larkin, 1998). 

Kot najbolj pomembno socialno veščino pa se izpostavlja samoodločanje oz. avtonomnost 

posameznika. Strategije poučevanja, ki spodbujajo razvoj te veščine, so naslednje: 

 modeliranje preko kooperativnega učenja, 

 dajanje priloţnosti za izbiro, 

 trening atribucij in 

 vedenjske strategije (npr. ojačevanje). 

Za mladostnike s SUT je zelo pomembno, da se naučijo direktne komunikacije s predmetnimi 

učitelji o svojih potrebah ter skrbeh. Tako namreč razvijajo veščine samozagovorništva, ki jih 

bodo tudi kasneje v ţivljenju pogosto potrebovali. 

Mladostniki lahko postanejo avtonomni odrasli preko priloţnosti in izkušenj, ki vodijo k 

uspehu, konstruktivnih izkušenj neuspeha in priloţnosti za raziskovanje, tveganje, učenje iz 

posledic ter opazovanja odraslih ob prevzemanju kontrole ter sprejemanju odločitev. ( Ellis, 

Larkin, 1998) 
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3 EMPIRIČNI DEL 
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3.1 Opredelitev problema 

Šolska uspešnost se kot merilo mladostnikovega delovanja skozi znanstvene in publicistične 

obravnave pogosto povezuje s poklicnim, gmotnim in celo partnerskim uspehom v ţivljenju. 

V splošno druţbenem pomenu se navaja, da šolska uspešnost pogojuje tudi narodni dohodek, 

konkurenčnost gospodarstva in druţbe v mednarodnem merilu. ( Flere, 2010 )  

Številne raziskave navajajo pomemben odnos med specifičnimi učnimi teţavami in stopnjo 

izobrazbe, veščinami pismenosti, socialnimi in ekonomskimi dimenzijami. Zlasti pristop 

mladostnikov s SUT je pogosto odvisen in pasiven, saj ne obvladujejo metakognitivnih in 

eksekutivnih (izvršilnih) veščin, ki so potrebne za samostojno učenje ali izkazovanje znanja.  

( Magajna, 2001 ) 

Opazovanja uspešnih odraslih posameznikov z identificiranimi specifičnimi učnimi teţavami 

nakazujejo, da obstajajo različne strategije ali priučene sposobnosti, ki zvišujejo uspešnost.  

( Deshler, Ellis, Lenz, 1996 ).  

V diplomskem delu je opredeljen način obravnave – pomoči mladostnici s specifičnimi 

učnimi teţavami. Definirane so nekatere učne strategije, dobre prakse (ki so dognane kot 

preverjene na uspešnih odraslih) ter pristopi za doseganje večje neodvisnosti  v kombinaciji s 

principi strateškega poučevanja pozitivno vplivajo na primanjkljaje dijakinje s specifičnimi 

učnimi teţavami.  Zanima nas ali zmore takšno posredovanje posameznika popeljati bliţje k 

razvoju v uspešnega, neodvisnega posameznika.   
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3.1.1 Cilji diplomskega dela 

Skladno s predmetom in problemom smo postavili naslednje cilje:  

 Ugotoviti učni stil dijakinje, primanjkljaje in njena močna področja. 

 Ugotoviti, ali trening učnih strategij po principih strateškega poučevanja (v katerega je 

vključeno učenje ustreznih učnih strategij, spodbujanje ustreznih organizacijskih 

strategij ter trening pozornosti) pripomore k napredku dijakinje.  

3.1.2 Raziskovalna vprašanja 

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kateri so primanjkljaji dijakinje s specifičnimi učnimi teţavami, katera so njena 

močna področja in kakšen je njen učni stil? 

 Kako učinkovit je trening učnih strategij, ki vključujejo principe strateškega 

poučevanja? 

3.2 Metode dela 

3.2.1 Vzorec 

V vzorec je vključena dijakinja, ki v šolskem letu 2009/2010 obiskuje 2. letnik gimnazije.  

Stara je 16 let in prihaja iz zelo spodbudnega domačega okolja. Opredeljena je kot dijakinja s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Ima specifične kognitivne primanjkljaje, ki so 

značilni za disleksijo. Njene teţave se odraţajo predvsem pri aktivnostih, ki zahtevajo hiter 

priklic in poimenovanje, vztrajnost osredotočanja, pozornost za detajle ter pomnjenje vrstnega 

reda. Po odločbi za usmerjanje je dijakinja usmerjena v izobraţevalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  
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3.2.2 Opis instrumentarija 

V diplomskem delu so bili podatki zbrani s pomočjo sledečih instrumentov:   

 Študij osebne dokumentacije dijakinje – zbrani podatki o dosedanjih obravnavah 

dijakinje. 

 Vprašalnik za ugotavljanje učnega stila ( Peklaj, 1995). 

 Vprašalnik za ugotavljanje učnega stila – www.learning-styles-online.com. 

 Vprašalnik moja močna in šibka področja učenja (Vesel, 2004). 

 Smernice za individualiziran program, oblikovan po smernicah za izdelavo 

individualiziranega programa (Pulec-Lah, 2002). 

3.2.3 Potek raziskovanja 

Delo je potekalo v šolskem letu 2009/2010. 

Pred začetkom treninga sem naredila globalno oceno funkcioniranja dijakinje s pomočjo 

inštrumentarija, ki sem ga naštela. 

Na osnovi diagnostične ocene sem oblikovala program treninga učnih strategij. V trening sem 

poleg strategij učenja in dela z gradivom vključila še urjenje koncentracije in časovno 

organiziranje.  

3.2.4 Obdelava podatkov 

Rezultati pridobljeni s študijo primera so predstavljeni grafično in opisno. Analiza in 

interpretacija zbranih podatkov sta predstavljeni kvalitativno. 

  

http://www.learning-styles-online.com/
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3.3 Priprava individualiziranega programa 

Priprava individualiziranega programa zajema: 

 Spoznavanje otrokovega okolja in funkcioniranja. 

 Načrtovanje prilagoditev. 

 Izvajanje treninga. 

 Spremljanje oz. vrednotenje uspešnosti izvajanja treninga. 

3.3.1 Spoznavanje okolja in funkcioniranja dijakinje 

Družina 

Dijakinja izhaja iz tričlanske druţine in je edinka. Oba starša sta redno zaposlena. Ţivijo v 

stanovanjski hiši na podeţelju. Materialne razmere so urejene. 

Dijakinji sta bila v preteklosti pri učenju v veliko pomoč starša, saj področje specifičnih učnih 

teţav poznata. Pomagala sta ji z nasveti, ki so pri premagovanju učnih teţav pomagali njima. 

S stopnjevanjem učnih zahtev ob prehodu iz osnovne šole v srednjo ter porastom odpora do 

pomoči staršev, zaradi ţelje po večji neodvisnosti in samostojnosti pri učenju, pa so starši 

dekletu omogočili pomoč inštruktorjev (profesorjev ustreznih predmetnih področij). V druţini 

ima veliko podpore in vsestranskih spodbud. 

Posebnih zdravstvenih teţav v druţini ni. Pri dijakinji je bila šele v času adolescence odkrita 

alergija (netoleranca) na gluten. 

Relacije z vrstniki 

Z vrstniki se dobro razume. Področje medosebnih odnosov in sposobnost vţivljanja sta njeni 

močni področji. Rada je v druţbi in ima veliko prijateljev. 

Dejavniki poučevanja 

Dijakinja ima dodatno strokovno pomoč pri predmetih, za katere se sproti dogovori s 

profesorji ustrezne specialnosti.  

Pri šolskem delu potrebuje sledeče prilagoditve: 

 Vnaprej dogovorjeno preverjanje in ocenjevanje znanja. 

 Časovne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja. 
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 Poudarek na ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja. 

 Pripomočke in pomagala ( tabele, preglednice …). 

 Fotokopiranje snovi. 

Interesi in motivacija 

Dijakinji veliko pomenijo dobri medsebojni odnosi. Verbalno in neverbalno dobro 

komunicira. Ima dober občutek za počutje drugih. Rada se pogovarja in pomaga vrstnikom pri 

reševanju njihovih teţav. V času počitnic dela v streţbi, saj je rada med ljudmi. V veselje so ji 

tudi obiskovanje fitnesa ter sprehodi s psom.  

Rada se likovno izraţa in čeprav meni, da za risanje ni talentirana, je ponosna na nekatere 

svoje izdelke, ki so nastali v osnovni šoli.  

Rada obiskuje tuje kraje. V njih se dobro znajde. 

Prevladujoči stil učenja 

Za določanje stila učenja sem uporabila vprašalnik »tvoj stil učenja in razmišljanja«, ki ga je 

priredila avtorica Peklaj (v Marentič, Magajna, Peklaj, 1995). 

 

Graf 1: Razmerje odgovorov, ki predstavljajo stil učenja dijakinje 

Rezultati vprašalnika »tvoj stil učenja in razmišljanja« so pokazali, da je mišljenje dijakinje 

izraziteje desnohemisferično. To pomeni, da: 

 je dijakinja bolj dovzetna za prepoznavanje obrazov in slik, 

6

16

14

Levohem. stil

Desnohem. stil

Integrativni



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Simona Lončar; Diplomsko delo 

- 54 - 

 ima raje vizualno kinestetična navodila, 

 ima dober zvočni spomin, 

 je nagnjena k improviziranju, 

 ima rada lastno aktivnost, gibanje, 

 je uspešna pri učenju z odkrivanjem oz. raziskovanjem, 

 pri zapomnitvi uporablja predstave, 

 ima rada demonstrirana navodila, 

 je kreativna, ustvarjalna,  nagnjena k fantaziji in odkrivanju novega,  

 odgovarja na emocionalne pobude. 

Pogostost izbire integrativnega odgovora pa kaţe na to, da: 

 informacije predeluje celostno, 

 dobro interpretira nebesedno izraţanje. 

 

Učni stil dijakinje sem preverila tudi s pomočjo vprašalnika »learning styles«. 

(http://www.learning-styles-online.com) 

 

Graf 2: Grafična slika učnega stila dijakinje pridobljenega po vprašalniku »learning styles« 

Iz grafa številka 2 je razvidno, da ima dijakinja preteţno vidno-socialno-praktični učni stil. 

Ta ugotovitev nam pove, da informacije najbolje sprejema z opazovanjem slik, video 

posnetkov in podobnega vizualnega gradiva ter s praktičnim delom v skupini ali dvojici. 
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http://www.learning-styles-online.com/
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Ima dobre vidno prostorske sposobnosti. Dobro si zapomni, kar vidi. Zlahka si miselno 

predstavlja stvari, načrte, izide. Dobra je v uporabi zemljevidov ter rada riše, skicira in čečka, 

še sploh z barvami. Šibkejša pa je na področju slušnih aktivnosti, pri sprejemanju informacij 

zgolj po slušni poti. 

 

Če poveţemo ugotovitve obeh vprašalnikov, ugotovimo, da rezultati obeh pri dijakinji 

potrjujejo močneje razvit vizualno-praktični učni stil z dodatnim poudarkom na socialnem 

področju, ki je še posebej močno. 

Iz teh ugotovitev lahko izpeljemo, da dijakinja potrebuje multisenzorno učenje, po moţnosti v 

skupini oz. dvojici, z uporabo prostorskega načrtovanja, slikovnega materiala, barv in gibanja. 

Rezultati obeh vprašalnikov potrjujejo dober občutek za prostor, a ne nujno preveč dobrega 

občutka za čas ter organizacijske sposobnosti.  

Iz zgornjih ugotovitev izhajajo naslednji ukrepi, in sicer, da dijakinja: 

 stvari pušča vedno na istem mestu, 

 uporablja tedenski urnik, 

 razvije zanjo smiseln sistem organizacije, ki ga bo razumela in si ga zapomnila, 

 pretvarja mentalne slike v besede , 

 kjerkoli se le da uporablja tip, akcijo in gibanje, 

 uporablja velike liste in barvne markerje, 

 izdeluje miselne vzorce ter kartončke za zapomnitev informacij, 

 išče načine kako zaigrati, kar se uči. 

Prevladujoče razpoloženje 

Dijakinja pogosto deluje napeto in utrujeno. Njeno razpoloţenje je nihajoče, ima izrazito 

slabe in dobre dneve. Na njeno počutje močno vplivajo odnosi z bliţnjimi ter dogajanje v šoli. 

Od tega je odvisna tudi uspešnost pri delu. 

Osebnostne lastnosti 

Dijakinja je v storilnostnih situacijah zelo prizadevna, vztrajna in iznajdljiva.  

Je prijazna in pripravljena pomagati ter sodelovati.   
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Ob soočanju z obremenitvami in morebitnimi neuspehi postaja negotova. Strah pred 

neuspehom skuša prikriti in ga izraţa kot navidezen odpor, nezainteresiranost ter odklanjanje 

sodelovanja. Po pogovoru je sposobna spremeniti stališče in se ustvarjalno, konstruktivno 

lotiti reševanja učnih teţav. Nove učne metode in tehnike je pripravljena sprejeti in uriti, če 

razume njihov pomen. 

Močna področja 

Ima izrazito bogat besedni zaklad, zelo dobre pojmovne sposobnosti, učinkovito mišljenje in 

sklepanje po analogiji ter ustrezno praktično presojanje socialnih problemskih področij. 

Verbalno in neverbalno dobro komunicira. Je dober poslušalec ter se zna vţiveti v počutje 

drugega. V storilnostnih situacijah ustvarjalno izbira različne, tudi manj običajne strategije za 

reševanje problemov. Pripravljena je na preizkušanje in sprejemanje novega znanja ter veščin. 

Področja, na katerih se pojavljajo težave 

Dejanska učinkovitost dijakinje, ki ima sicer nadpovprečne intelektualne kapacitete, je precej 

zniţana zaradi specifičnih kognitivnih primanjkljajev, značilnih za disleksijo. 

Izrazite teţave se kaţejo predvsem pri aktivnostih, ki zahtevajo hiter priklic in poimenovanje, 

vztrajnost osredotočanja pozornosti na detajle ter zaporedne  predelave podatkov ( pomnjenje 

vrstnega reda, sekvencioniranje). Teţave so izrazite pri hkratnem predelovanju več informacij 

(delovni spomin).  

Opisane teţave dijakinjo pomembno ovirajo pri usvajanju in avtomatizaciji določenih znanj in 

spretnosti. Najbolj se kaţejo pri pisnem izraţanju (pravopis, načrtovanje zapisa, napake in 

pomanjkljivosti pri pisanju) ter na področju matematično računskih operacij (pomnjenje 

zaporedij, postopkov). 

Teţave s pozornostjo se povečajo ob soočanju z obremenitvami in morebitnimi neuspehi.  

Strah pred neuspehom izraţa na manj značilne načine, kot navidezen odpor, 

nezainteresiranost, odklanjanje sodelovanja. 

Zgoraj  opisane specifične teţave pogosto povzročijo, da dijakinja napačno prebere kakšno 

besedo in si posledično zaradi nezbranosti napačno zapomni določene informacije ali pa 

napak razume navodilo. Teţave s hitrim priklicem jo močno ovirajo pri izkazovanju znanja, in 

sicer izraziteje pri pisnih preverjanjih znanja. Njeni pisni izdelki niso v sorazmerju z njeno 

sposobnostjo ustnega izraţanja in dejanskega razumevanja teme. 
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Pogosti učni neuspehi se kaţejo tudi v slabši samopodobi in poskusih zaščite 

samospoštovanja s samooviranjem (nenaspanost, pretirano druţenje s prijatelji ipd.). 

Razredničarka in šolska psihologinja poročata, da dijakinja pogosto odlaga učenje do 

zadnjega trenutka, da v šoli ni naspana, ter da pogosto oboleva pred napovedanimi preverjanji 

znanja. 

Povzetek primanjkljajev, močnih področij in posebnih potreb dijakinje 

Dijakinja obiskuje drugi letnik gimnazije in je seznanjena s svojimi specifičnimi kognitivnimi 

primanjkljaji. O svojih teţavah se je pripravljena pogovarjati brez zadrege, jih pa teţko 

sprejema. Učna uspešnost ji veliko pomeni (ne pripisuje pa ji prevelikega pomena) in med 

pogovorom pove, da je pripravljena v učenje vloţiti veliko truda.  

Dijakinja ne pozna svojih šibkih in močnih področij učenja in nima izdelanih strategij učenja. 

Redko si sama naredi izpiske in ne uporablja učnih strategij, ki sovpadajo z njenim učnim 

stilom. Na vprašanje, kako se uči pove, da večkrat zapored prebere snov v učbeniku in 

zvezku, ter da si bolj obseţno snov posname ter večkrat posluša. 

Njeno učenje poteka večinoma kampanjsko (velike količine snovi naenkrat) in je tako 

povezano z dodatnim časovnim pritiskom, pod katerim ima še večje teţave z zbranostjo. 

Neselektivno se uči vso snov iz zvezkov in učbenika, čeprav ob opozorilu (usmerjanju 

pozornosti na bistvo) dobro loči pomembno od manj pomembnega. Učne snovi si ne razdeli 

na manj obseţne dele.  

Teţave se pojavljajo tudi na področju časovnega načrtovanja. Učenja vnaprej ne načrtuje 

ustrezno, zato se ji pogosto v kratkem časovnem obdobju nakopiči več obveznosti, kot pa jih 

zmore. Svoje dolţnosti redkokdaj opravi v dogovorjenem času in le redko pravočasno začne z 

opravili. Za opravljeno delo se ne nagradi.  

Zaradi ponavljajočih se neuspehov se pogosto slabo počuti, vendar ne ve, kako bi odpravila 

slabo počutje. Učenje ji predstavlja veliko obremenitev, vendar jo določene teme zelo 

zanimajo in se jih rada uči (biologija in kemija).  

Na vprašanje, kaj misli da bi ji pomagalo odgovori, da bi se rada naučila bolj učinkovito učiti, 

da je ne bi bilo tako strah preverjanj znanja, in da se ji ne bi bilo treba učiti vse vikende, ter da 

bi izboljšala učni uspeh. 
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Po pregledu močnih področij, področij na katerih ima dijakinja teţave in njenega učnega stila 

sem določila naslednja področja za vključitev v trening pomoči: področje obvladovanja časa, 

področje pomnjenja in preverjanja znanja ter področje koncentracije.
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S pomočjo rezultatov, pridobljenih s vprašalniki in študijem osebne dokumentacije dijakinje, lahko izpolnim naslednjo tabelo polarnosti 

(prednosti in pomanjkljivosti) po področjih obvladovanja časa, pomnjenja in preverjanja znanja ter urjenja koncentracije. 

 

Obvladovanje  

časa 

Pomnjenje  

in preverjanje 

Urjenje  

koncentracije 

- + - + - + 

Ne uporablja strategij. 
Pripravljenost za 

trud. 
Ne uporablja strategij. Pripravljenost na trud. Ne uporablja strategij. Pripravljenost na trud. 

Kampanjsko učenje.  
Velike količine snovi 

naenkrat. 

Dobro loči manj pomembno 

od pomembnega. 

Zaradi ponavljajočih neuspehov se 

slabo počuti. 

Določene teme jo zanimajo  

(kemija biologija). 

Učenje ni načrtovano.  Redko dela izpiske.  Teţave zaradi časovnih pritiskov.  

Redko pravočasno začne 

z opravili. 
 

Neselektivno vso 

snov. 
 Strah pred preverjanjem znanj.  

Za opravljeno se ne 

nagradi. 
 

Strah pred 

preverjanjem znanj. 
 Učenje čez vikend.  

Tabela 5: Prednosti in pomanjkljivosti po področjih 

  



3.4 Trening 

Glede na oceno primanjkljajev, posebnih potreb in močnih področij, s katerimi se dijakinja 

srečuje, sem izbrala trening učnih strategij. 

Cilji treninga so bili po podrobnem seznanjanju s primanjkljaji in močnimi področji dijakinje 

ter učnimi strategijami za mladostnike s SUT zastavljeni glede na tri področja (obvladovanje 

časa, pomnjenje in preverjanje, urjenje koncentracije).  

Na podlagi zastavljenih ciljev je sledilo načrtovanje prilagoditev. Prilagoditve so vključevale 

tako strategije kot tudi koristne napotke. Vsako področje prilagoditev je povzeto v končni 

tabeli strategij in napotkov.  

V teoretični osnovi o strateškem učenju zasledimo poudarek na principih strateškega učenja 

kot tistih, ki dajejo le-temu smisel in omogočajo kasnejše generaliziranje naučene strategije. 

Zato je pred izvedbo treninga sledila konstrukcija globalne tabele ciljev ter ukrepov, kjer so za 

posamezne cilje in njim pripadajoče ukrepe pridruţeni tudi eksplicitno zapisani uporabljeni 

principi.  

Takšna tabela omogoča strateški pregled nad izbranimi strategijami in zaznavanjem stopnje 

napredovanja dijakinje v usvajanju le-teh. Učitelju zagotavlja točko orientacije skozi trening 

ter omogoča hiter pregled nad moţnimi izhodišči za natančnejše prilagajanje učenja učnih 

strategij, ko je to potrebno.  

3.4.1 Opis poteka srečanj 

Z dijakinjo sva se srečevali od februarja 2009 do julija 2010 na njenem domu. Delo je 

običajno potekalo dve šolski uri na teden, in sicer sprva med tednom po pouku, nato pa 

večidel ob koncih tedna, saj je dijakinja takrat imela več energije kot med tednom.  

Za posamezne termine sva se dogovarjali sproti, in sicer sami. Z mamo  je bil sklenjen 

dogovor, da jo sproti obveščam o najinih dogovorih, če bi ji hči to pozabila sporočiti. Tako je 

dijakinja imela moţnost samostojnega delovanja ter organiziranja svojega časa. Nekajkrat se 

je pripetilo, da je na srečanje pozabila, vendar se je iz izkušnje naučila ter postala v prihodnje 

bolj pozorna.  

Ob začetnih srečanjih sem opazila, da ima dijakinja zaradi nenaspanosti večje teţave z 

zbranostjo. O tem sva se pogovorili in sklenili dogovor, da se bo v prihodnje odpravila na dan 
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pred srečanjem spat bolj zgodaj, v primerih ko ji to ne bo uspelo, pa bo prej sporočila in bova 

načrtovali srečanje ob uri, ko bo spočita. Ta dogovor nama je omogočil bolj učinkovito delo, 

boljše rezultate in s tem posledično obema tudi več zadovoljstva. Ţal so tovrstni dogovori v 

običajnih šolskih situacijah teţje izvedljivi.  

Dijakinja je iz srečanja v srečanje bolj zavzeto sodelovala in pogosto ţe na začetku ure 

pripovedovala o tem, kako naučene strategije ali njihove dele uporablja pri pouku in pri 

samostojnem učenju. 

Ker je bila tema učnih ur običajno dogovorjena vnaprej, se ji je gradivo prilagajalo sproti, 

glede na temo. Gradivo vezano na trening učnih strategij je dijakinja prejela vnaprej, pri prvi 

uri. Proti koncu celotnega treninga je s postopnim uvajanjem nekatera gradiva pripravila, 

prilagodila sama.  

Z večanjem razumevanja delovanja strategij, je rasla tudi njena ţelja po tem, da se jih nauči 

uporabljati samostojno, in da se nauči še več. Tako je sčasoma ob rednem delu prosila še za 

dodatne strategije, kot npr. strategijo pisanja eseja ipd.  

Zaradi omejenega časa sem ji dodatne strategije le predstavila, vadili pa jih skupaj nisva.  

V okviru srečanj sva dobro sodelovali. Dijakinja je predstavljene strategije postopoma 

usvajala in do konca najinih srečanj nekatere od teh tudi generalizirala.  

3.4.2 Cilji treninga 

Cilji treninga so povezani z naslednjimi področji: 

 obvladovanje časa, 

 pomnjenje in preverjanje, 

 urjenje koncentracije. 

Na poti k doseganju ţeljenih ciljev sem se naslanjala na nasvete ter priporočila za strateško 

učenje ter poučevanje avtorjev Ellisa in Larkinove (1998). 

Pri tem sem upoštevala: 

1. Zahteve srednje šole ter značilnosti mladostnikov s SUT na področju srednješolskega 

učenja in znanja, kognitivnega funkcioniranja, motivacije ter socialnega 

funkcioniranja. 

2. Principe strateškega poučevanja:  

- eksplicitno poučevanje, 
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- pretvorba implicitnih kognitivnih procesov v eksplicitne, 

- modeliranje postopkov , 

- mediacija ter postavljanje zidarskega odra, 

- zagotavljanje ustreznih okoliščin ter kontekstov, 

- vzpodbujanje generalizacije, 

- verbalno utemeljevanje učnega materiala, 

- raba učinkovite povratne informacije, 

- vzpodbujanje obvladovanja. 

Ob poučevanju strategij sem polagala veliko pozornost na to, da je bilo dijakinji 

povsem jasno česa se ţeli naučiti, čemu ji bo to sluţilo ter kako bo to dosegla. Pri tem 

so mi bili v pomoč zgoraj navedeni principi strateškega poučevanja, katerih vodilo je 

nedvoumno (nedvoumnost)podajanje informacij, postopno zmanjševanje nudenja oz. 

uporabe opor pri učenju ter spodbujanje rabe ustreznih kognitivnih procesov ter 

metakognicije.  

3. Značilnosti dobrih učnih strategij: 

Pri oblikovanju učnih strategij sem bila pozorna na vsebinske, oblikovne in 

uporabnostne značilnosti dobrih učnih strategij, kot jih predstavljata Ellis in Larkin 

(1998). Koraki uporabljenih učnih strategij tako omogočajo učinkovit pristop k nalogi 

ter spodbujajo k uporabi specifičnih kognitivnih strategij ter metakognicije. 

4. Pristopi za vzpostavitev neodvisnosti: 

Pri dijakinji sem skozi vsakokratne pogovore v času srečanj, ob doslednem podajanju 

povratnih informacij ter s spodbujanjem samospremljanja krepila občutek lastne 

odgovornosti, zmoţnosti samonadzora in samozaupanja. 

5. Učni stil in individualne potrebe dijakinje: 

Glede na  močneje razvit vizualno-praktični učni stil, sem pri delu z dijakinjo dala 

poseben poudarek na uporabo prostorskega načrtovanja, slikovnega materiala, barv  

in gibanja. Zaradi slabšega občutka za čas ter slabših sposobnosti organizacije pa sva 

skupaj razvijali zanjo smiseln sistem organizacije, ki je vključeval uporabo strategije 

obvladovanja časa PUDING, tedenskega urnika ter urnika, ki nudi pregled nad 

obseţnejšim časovnim obdobjem.  
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Cilji s področja obvladovanja časa 

Pred vsakim učenjem je ob organizaciji prostora potrebno organizirati oz. časovno razporediti 

obveznosti. Dijakinja se zaveda, da je načrtovanje časa za učenje in za druge dejavnosti njeno 

šibko področje. V najin trening sem tako vključila učenje priprave ter uporabe urnika 

dejavnosti, ki sva ga pripravili ob vsakem srečanju.  

NAČRTOVANI CILJI 

Ob vsakem srečanju načrtuje seznam opravil za naslednji dan, ga pravočasno  izvede ter neposredno 

po izvedbi to še oceni. 

Vsak teden si pripravi tedenski načrt. 

Urnik oz. seznam opravil je izvedljiv ter vključuje premore med dolgotrajnejšim učenjem. 

Urnik oz. seznam opravil vključuje menjavanje aktivnosti. 

Tabela 6: Načrtovani cilji s področja obvladovanja časa 

Cilji s področja pomnjenja in preverjanja znanja 

Na osnovi ocene primanjkljajev, ki jih ima dijakinja na področjih pomnjenja ter preverjanja 

zapomnitve, sem v trening vključila učne strategije, ki sem ji jih sprva predstavila tako, da 

sem jih izvedla sama in pri tem na glas govorila kaj in kako ob tem razmišljam. Nato 

strategije trenira s pomočjo mojega vodenja v obliki namigov. Ko se stopnja obvladovanja 

strategij veča, pa jih postopoma uporablja vse bolj samostojno. Pri oblikovanju ciljev sem 

upoštevala korake, ki so del učne strategije, s katero bo dijakinja pristopala k učenju. 

NAČRTOVANI CILJI 

Pred učenjem preleti gradivo. 

Postavlja si vprašanja v zvezi s tem, kaj bi ţelela izvedeti iz gradiva. 

Pozorno prebere besedilo in sproti označuje nove, neznane besede. 

Ponovno pregleda besedilo in pojasni nove neznane besede. 

Analizira posamezne odstavke in pri tem poskuša iz vsakega izluščiti bistveno sporočilo v obliki 

ključnih besed. 

S pomočjo ključnih besed oblikuje miselni vzorec. 

Izbere ter uporabi učinkovito spominsko strategijo (mnemotehniko). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Simona Lončar; Diplomsko delo 

- 64 - 

Preveri zapomnitev. 

Tabela 7: Načrtovani cilji s področja pomnjenja in preverjanja znanja 

Cilji s področja urjenja koncentracije 

Za učinkovito upravljanje s časom ter dobro pomnjenje je potrebno biti zbran. Ker ima 

dijakinja z zbranostjo precej teţav, sva si na tem področju zadali tri cilje, in sicer: 

 da zazna trenutek izgube koncentracije, 

  da pozornost usmeri,  

 da je med dolgotrajnejšim učenjem potrebno delati odmore. 

NAČRTOVANI CILJI 

Zazna trenutek izgube koncentracije. 

S stavkom »bodi tukaj« vrne pozornost nazaj na snov. 

Med dolgotrajnejšim učenjem ima aktivne odmore. 

Tabela 8: Načrtovani cilji s področja urjenja koncentracije 

3.4.3 Načrtovanje prilagoditev 

Načrtovanje prilagoditev je bilo izvedeno v skladu z zastavljenimi cilji. Na podlagi teoretične 

osnove govorimo o dveh povezujočih si pristopih. Kot osnova za prilagoditve sluţijo 

posamezne strategije, ki jih v izbranih točkah dopolnjujejo ali povezujejo napotki. Oboje je 

zaokroţeno v tabeli ukrepov. 

Prilagoditve na področju obvladovanja časa 

Dijakinja ima teţave pri obvladovanju oz. načrtovanju porabe časa za določeno dejavnost 

predvsem zato, ker ga, kakor je sama povedala, običajno niti ne načrtuje in se  za večino 

preverjanj znanja začne pripravljati tik pred zdajci. 

Iz dela vprašalnika, s katerim se ocenjuje obvladovanje časa, sva izvedeli, da tudi svojega 

namena, da se bo učila ob predvidenem času, skoraj nikoli ne uresniči, in da nima niti 

predstave o tem, kako načrtovati čas za učenje. 
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Strategija PUDING 

Sprva sva za načrtovanje porabe časa za določene dejavnosti uporabljali  (v teoretičnem delu 

diplome predstavljeno) strategijo SMART, vendar sem kmalu spoznala, da se dijakinja veliko 

bolje odziva na navodila, ki sva jih preoblikovali tako, da je bil uporabljen njej znan 

besednjak. Tako sva oblikovali strategijo PUDING, ki ima prav tako vse značilnosti dobrih 

učnih strategij, in sicer oblikovne, vsebinske in uporabnostne. V oblikovnih značilnostih 

strategijo SMART celo prekaša, saj temelji na uporabi mladostnikom znanih besed oz. prav 

dotični dijakinji znanih besed in tako omogoča boljše razumevanje ter laţjo zapomnitev. 

S skupnimi močmi sva oblikovali strategijo obvladovanja časa PUDING: 

Planiraj v pisni obliki. 

Upoštevaj beleţko. Tako imaš pregled nad več tedni. 

Določi prednostne naloge. Upoštevaj šolske in izvenšolske obveznosti. 

Izmenjuj dejavnosti. 

Načrtuj odmore. 

Glej, da izvedbe ne pozabiš ovrednotiti. 

Napotki za izboljšanje področja obvladovanja časa 

Aţman (2009) pravi, da morajo biti načrtovani cilji učencu jasni. O njih mora razmišljati in 

jih po potrebi tudi spreminjati. Da pa si jih sploh začne postavljati, mora biti motiviran.  

Zato sem dijakinji po skupnem pregledu šibkih področij učenja, med katere sodi tudi 

obvladovanje časa, zastavila naslednja vprašanja: 

»Kaj si ţeliš pri svojem učenju izboljšati?« 

»Kaj si sama pripravljena narediti, da doseţeš ta cilj?« 

»Kaj pričakuješ od mene?« 

»Kakšno korist meniš, da boš imela od vloţenega truda?« 

S temi vprašanji sem jo posredno spodbujala, saj sem uporabila pristop za doseganje večje 

neodvisnosti, ki vključuje: 

 pojasnjevanje, kdo ima nadzor, 

 pomoč pri postavljanju ciljev, 

 posredovanje zaupanja, 
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 poudarjanje vloge osebnega truda. 

Šele, ko je večidel sama poiskala odgovore, ter tako dobila občutek, da je za ţeljeni uspeh 

odgovornost tudi oz. predvsem njena, sva nadaljevali. 

Učenje je potrebno časovno preudarno razdeliti. Za to je potrebno kratkoročno, srednjeročno 

in dolgoročno časovno načrtovanje, in sicer s preglednim koledarjem. Za pomoč pri učenju 

organiziranja časa sva z dijakinjo pripravili in uporabili naslednje pripomočke: 

 opomnik/beleţko, ki jo ima vedno pri sebi, 

 koledar na katerem je mogoče videti daljše obdobje na eni sami strani  

 tabelo za zapis (seznama) dnevnih opravil (glej priloge). 

 

Splošni napotki, o katerih sva govorili tudi v sklopu strategije obvladovanja časa, ki sledi,  so 

bili naslednji: 

 Razdeli svoje delo v manjše sklope. 

 Ne postavi si preobseţnega cilja temveč realnega, ki ga zmoreš doseči. 

 Zamenjaj aktivnost. 

 Ne uči se več podobnih učnih snovi (predmetov) zapored, da ne pomešaš informacij. 

 Učni dan načrtuj tako, da menjavaš učna področja (npr. francoščino, matematiko, 

angleščino, biologijo). S tem, ko spremeniš predmet, ki se ga učiš, začneš z nečim 

novim, drugačnim, povečaš nivo aktivnosti  in s tem pozornosti. 

 Med učenjem naredi več krajših odmorov. 

 Ko se poskušaš ponovno zbrati in lotiti dela, zamenjaj fizično in miselno aktivnost.  

 Naredi kakšen poskok, pretegni roke in noge, odpri okno in globoko zadihaj. 
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Tabela ukrepov  

Glede na prednosti in slabosti, ki jih je dijakinja imela na področju obvladovanja časa in glede 

na njen učni stil, lahko izpeljemo strategije ter napotke v obliki tabele ukrepov.   

 

Obvladovanje  

časa Strategije Napotki 

- + 

 SMART  

 PUDING 

 vprašanja za vzpodbujanje 

večje neodvisnosti 

 pripomočki za organizacijo 

 opomnik  

 beleţka 

 koledar 

 tabela dnevnih opravil 

 ABC seznam prioritet 

Ne uporablja 

strategij. 
Motivacija. 

Kampanjsko učenje.  

Učenje ni 

načrtovano. 
 

Redko pravočasno 

začne z opravili. 
 

Za opravljeno se ne 

nagradi. 
 

Tabela 9: Načrtovane prilagoditve s področja obvladovanja časa 

Prilagoditve na področju pomnjenja in preverjanja znanja 

Strategija PV3P 

S treningom na tem področju sva z dijakinjo ţeleli doseči, da ji učenje, ki zahteva točno 

zapomnitev snovi ne bi bilo neprijetno in da naučenega ne bi tako hitro pozabila. Ker si je 

poprej učno snov poskušala zapomniti predvsem tako, da jo je večkrat prebrala v učbeniku in 

zapiskih, sva se najprej pogovorili o njenem poznavanju zakonitosti delovanja spomina ter 

preverili poznavanje spominskih tehnik.  

Dijakinja je za spremembe v pristopih učenja kmalu pokazala interes, saj se je zavedala, da je 

z njenim pristopom učenje kvečjemu napor, pa čeprav jo marsikatera snov zanima in bi se je 

rada naučila. 
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Tako sem oblikovala trening, v katerem sva upoštevajoč njen učni stil oz. močna področja pri 

učenju vadili predvsem naslednjo strategijo:  

Učna strategija bralnega razumevanja PV3P: 

 Preleti gradivo:  

o Preglej naslov in podnaslove. 

o Preglej grafe in tabele, zemljevide ter drugo grafično gradivo.  

o  Poskušaj ugotoviti, kaj je bistvo sporočil v tem gradivu.  

 Vprašaj: 

Vprašanja v pomoč :   

o Kaj ţe vem? 

o Kaj ţelim izvedeti? 

 Preberi: 

o Pozorno preberi po odstavkih. 

o Sproti označuj nove in neznane pojme. 

 Ponovno preglej besedilo: 

o Pojasni nove neznane besede.  

o Iz vsakega odstavka izlušči bistveno sporočilo v obliki ključnih besed. 

 Poročaj: 

o Poskušaj odgovoriti na lastna vprašanja. 

o Oblikuj miselni vzorec. 
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Napotki za izboljšanje področja pomnjenja in preverjanja znanja 

Zgolj branje knjige ali poslušanje predavanj nikoli ne zadostuje. Za dobro zapomnitev in prav 

tako dober priklic informacij je treba storiti več. 

Dijakinja pri učenju potrebuje, glede na ugotovljen prednostni učni stil multisenzorno učenje, 

po moţnosti v skupini ali dvojici, z uporabo prostorskega načrtovanja, slikovnega materiala, 

barv in gibanja. 

Glede na ugotovljene potrebe sem izbrala naslednja splošna priporočila in raznolike metode 

za aktivno učenje, izdelavo zapiskov ter ponavljanje . 

Splošni napotki: 

 Med učenjem se ustavi. Nariši diagram, tabelo ali sliko. 

 Ne prepisuj oz. ne uči se na pamet celih odstavkov. 

 Novo snov podčrtaj ali obarvaj z markerjem.  

 Vzemi si čas in si v mislih predstavljaj to, kar se učiš. 

 Med branjem oblikuj miselni vzorec. 

 Zapiske zapiši na kartice in jih uredi v smiselno zaporedje. 

 Svobodno se giblji med učenjem. Med učenjem večkrat vstani in se sprehodi. 

 Prijatelju ali sošolcu pojasni tisto, kar si se naučila. 

 Poglavitne točke posnemi in si jih kasneje predvajaj. 

Za dijakinjo sem pripravila seznam metod, ki so ji bile v pomoč pri pisanju zapiskov in 

povzetkov. Ta je vključeval: 

 okrajšave, 

 ekonomično rabo besed, 

 barvne opore, 

 metodo dveh kolon, 

 miselni vzorec in neme karte (glej prilogo 1).   
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Tabela ukrepov 

Na področju pomnjenja in preverjanja lahko zapišemo tabelo ukrepov, ki jo večji del 

sestavljajo napotki in ena izmed bolj učinkovitih strategij bralnega razumevanja, PV3P.   

 

Pomnjenje  

in preverjanje Strategije Napotki 

- + 

 PV3P 

 

Knjižica napotkov za izdelavo 

zapiskov in ponavljanje: 

 okrajšave 

 ekonomična raba besed 

 barvne opore 

 metoda dveh kolon 

 miselni vzorec 

Ne uporablja strategij. Motivacija. 

Velike količine snovi 

naenkrat. 

Dobro loči manj 

pomembno od 

pomembnega. 

Redko dela izpiske.  

Neselektivno vso snov.  

Strah pred preverjanjem 

znanj. 
 

Tabela 10: Načrtovane prilagoditve s področja pomnjenja in preverjanja 

 

Prilagoditve na področju koncentracije 

Od dijakinje sem s pomočjo vprašalnika ter kasnejših razgovorov izvedela, da se ji pogosto 

dogaja, da je med poukom zaspana, da sanjari in klepeta, med učenjem doma pa jo pogosto 

nekaj prekinja (predvsem telefon in lakota). 

Povedala je še, da se ji med učenjem snovi dogaja, da ne ve kaj je ravnokar prebrala ter ne ve, 

kako bi izboljšala svojo koncentracijo pri učenju. 

Strategija SKRB 

Strategija za boljšo koncentracijo, SKRB, je kombinacija tehnik »bodi tukaj« in »čas za 

skrbi«, s katero si dijakinja dobesedno določi čas za skrbi. Strategijo sva z dijakinjo oblikovali 

skupaj, sledi pa naslednjim korakom:  

Skrbno določi točen čas v dnevu, kot svoj čas za skrbi. 
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Ko se zaveš moteče misli, se opomni, da imaš za te poseben čas v dnevu. 

Res pusti misli oditi, reci si »bodi tukaj« . 

Brez izgovorov se drţi dogovora s samo seboj. 

Napotki za izboljšanje področja koncentracije: 

Z dijakinjo sva imeli diskusijo tudi o dejavnikih, ki se jih da kontrolirati. Te sem strnila kot 

splošne napotke za boljšo koncentracijo:  

 Bodi pozorna na raven energije. Če imaš zjutraj največ energije, se takrat loti 

najzahtevnejše učne snovi. Ko si utrujena, se teţje zbereš. Za takrat, ko imaš nizko 

raven energije, si pusti laţje naloge in pa tiste, v katerih uţivaš.  

 Sedi na stolu, ki ni preveč udoben in za mizo. Izogibaj se napol leţeči ali leţeči pozi 

na postelji. 

 Ko se učiš, ne smeš imeti v vidnem polju nobenih slik, ki bi pritegnile tvojo pozornost. 

Prav tako z delovne mize pospravi vso gradivo, ki ga imaš za druge predmete. Le-to te 

lahko spravlja v stisko, saj te opominja na to, koliko drugega dela še imaš. 

 Prepričaj se, da imaš primerno svetlobo. Da se ti oči ne utrudijo prehitro, luč ne sme 

bleščati pa tudi ne migetati. 

 Na koncentracijo močno vpliva redno spanje, telesna aktivnost in pravilna prehrana z 

veliko sadja in zelenjave. 

 Ne posluţuj se poţivil kot je kofein, saj imajo ta sredstva zelo kratkotrajen učinek, 

prevelika količina pa lahko negativno vpliva na tvoje fizično in duševno zdravje. 

 Tvoji moţgani so bolj aktivni zjutraj kot zvečer, zato načrtuj svoje učenje tako, da boš 

na novem gradivu delala zjutraj. 

 Če meniš, da potrebuješ glasbo, jo poslušaj, vendar izberi takšno brez besedila in z 

relativno monotono melodijo. Izogibaj pa se svojim najljubšim pesmim, saj zlahka 

odvrnejo pozornost, čeprav se tega sprva ne zavedaš. 

Za primer, da vse te aktivnosti ne bi bile dovolj za vzdrţevanje pozornosti, pa sem pripravila 

tehnike za učenje miselne samoregulacije »bodi tukaj« in »čas za skrbi« ter miselno strategijo 

imenovano »črtice za tavajoče misli«. 
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»Bodi tukaj«   

Tehnika, s katero si dijakinja lahko pomaga ne le v času srečanj, temveč tudi ko je sama, je za 

uporabo zelo preprosta. Temelji na opazovanju misli in na tem, da jih vsakič, ko odtavajo z 

besedno zvezo »bodi tukaj« vrne oz. usmeri nazaj k učenju. Za uspeh je potrebna le dosledna 

uporaba. 

Izrinjanje misli, kar dijakinja sicer uporablja, deluje ravno nasprotno, saj se določena misel še 

naprej vztrajno vrača. 

»Črtice za tavajoče misli« 

 Navodila za uporabo te tehnike so sledeča: 

 Pripravi si kartonček v velikosti 3x5 cm in ga razdeli z dvema navpičnima črtama na 

tri razdelke. Vpiši kategorije: zjutraj, opoldne in zvečer. 

 Vsakič, ko tvoje misli odtavajo, naredi črtico v ustreznem razdelku. Imej kartico za 

vsak dan posebej. Ko se bo tvoja sposobnost osredotočanja izboljševala, bo vedno 

manj črtic. 

Tehnika je za uporabo prav tako nezahtevna in jo dijakinja lahko samoiniciativno uporabi 

kadar meni, da je to potrebno in primerno. 

Tabela ukrepov 

Urjenje  

koncentracije Strategije Napotki 

- + 

SKRB 

Koristni napotki: 

 splošni napotki 

za dobro 

koncentracijo 

 bodi tukaj 

 črtice za 

tavajoče misli 

 

Ne uporablja strategij. Pripravljenost za trud. 

Zaradi ponavljajočih 

neuspehov se slabo 

počuti. 

Določene teme jo 

zanimajo ( kemija 

biologija ). 

Teţave zaradi časovnih 

pritiskov. 
 

Strah pred 

preverjanjem znanj. 
 

Učenje čez vikend.  

Tabela 11: Načrtovane prilagoditve s področja urjenja koncentracije 
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Na področju koncentracije lahko izpeljemo tabelo ukrepov, ki jo prav tako sestavljajo napotki 

in učinkovita strategija SKRB.   

 

3.4.4 Priprava na trening 

Trening je bil zastavljen tako, da se je na posameznem srečanju v sklopu dveh šolskih ur (45 

minut) obravnavalo aktualno snov.  

Skozi trening učnih strategij se je vadilo strategije vseh, s cilji opredeljenih področij. 

Poudarjena je bila uporaba principov strateškega poučevanja. Izbira strategij in napotkov za 

posamezni sklop temelji na specifiki učne snovi ter stopnji učenkine zrelosti v smislu 

strateškega učenja. Iz zastavljenih ciljev in prilagoditev sem lahko izpeljala globalno strateško 

tabelo začrtanih ciljev, ukrepov.  

 Obvladovanje časa 

Cilji: Pripravljeni ukrepi: Uveljavljeni principi: 

 Seznam opravil in 

pravočasno izvajanje. 

 Vsak teden tedenski načrt. 

 Izvedljiv urnik s 

vključenimi premori. 

 Urnik vključuje 

menjavanje aktivnosti. 

 Strategija SMART / 

PUDING. 

 Vprašanja za vzpodbujanje 

večje neodvisnosti. 

 Pripomočki za organizacijo. 

 Opomnik / beleţka. 

 Koledar. 

 Tabela dnevnih opravil. 

 Eksplicitno 

poučevanje. 

 Modeliranje postopkov 

in procesov. 

 Mediacija. 

 Zagotavljanje 

primernih okoliščin ter 

kontekstov. 

 Raba učinkovite 

povratne informacije. 

 Generalizacija. 
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 Pomnjenje in preverjanje 

Cilji: Pripravljeni ukrepi: Uveljavljeni principi: 

 Prelet gradiva pred učenjem. 

 Zastavljanje vprašanj . 

 Iterativno branje ( prelet, 

pozorno, označevanje in 

pojasnjevanje teţjih pojmov ). 

 Izlušči bistveno sporočilo iz 

odstavka. 

 Izdelava miselnega vzorca. 

 Uporaba mnemotehnike. 

 Preverjanje zapomnitve. 

 Strategija PV3P. 

 Knjiţica napotkov za 

predelavo. 

 Okrajšave. 

 Ekonomična raba 

besed. 

 Barvne opore. 

 Metoda dveh kolon. 

 Miselni vzorci. 

 Eksplicitno poučevanje. 

 Pretvorba implicitnih 

kognitivnih procesov v 

eksplicitne. 

 Modeliranje postopkov 

in procesov. 

 Mediacija in postavljanje 

zidarskega odra. 

 Zagotavljanje okoliščin 

in kontekstov. 

 Raba učinkovite 

povratne informacije. 

 Verbalno elaboriranje. 

 Vzpodbujanje 

generalizacije. 

 Urjenje koncentracije 

Cilji: Pripravljeni ukrepi: Uveljavljeni principi: 

 Zaznava trenutka izgube 

koncentracije. 

 Vračanje pozornosti s 

stavkom »bodi tukaj«. 

 Aktivni odmori med 

dolgotrajnim učenjem. 

 Strategija SKRB. 

 Koristni napotki. 

 Splošni napotki za dobro 

koncentracijo. 

 Bodi tukaj. 

 Črtice za tavajoče misli. 

 Eksplicitno poučevanje. 

 Modeliranje postopkov in 

procesov. 

 Mediacija. 

 Zagotavljanje okoliščin in 

kontekstov. 

 Generalizacija. 

 Raba učinkovite povratne 

informacije. 

 

Tabela 12: Globalno začrtani cilji treninga ter ukrepi in smernice po vseh področjih 

Tabelo beremo po vrstici, od leve proti desni. V prvem stolpcu vrstice naštevamo cilje, v 

drugem stolpcu razberemo pripravljene ukrepe za zastavljene cilje iz prvega stolpca. V 

tretjem stolpcu so opisani principi, ki predstavljajo osnovo in gonilo predpisanih ukrepov.  
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3.4.5 Priprava učne ure 

Priprava na učno uro je potekala po naslednjih korakih:  

1. Analiza učne vsebine.  

2. Analiza veščin, ki jih dijakinja potrebuje pri obdelavi učne vsebine. 

3. Analiza učenkinega obvladovanja veščin in stopnje doseganja ciljev. 

4. Izbira strategij in napotkov za obravnavo pri učni uri iz globalne tabele. 

5. Priprava predstavitve strategije (gradivo, materiali). 

6. Izdelava dokumenta »priprava učne ure« po predlogi (predloga učne ure). 

7. Analiza minule učne ure (tabela obvladovanja). 

Vsako posamezno krovno gradivo učne ure je imelo opredeljena naslednja poglavja: 

 številka učne ure, 

 datum, 

 čas trajanja učne ure, 

 snov učne ure, 

 izvirno gradivo učne snovi, 

 uporabljene strategije in nivo uvajanja (vodeno, delno vodeno, samostojno), 

 cilji učne ure, 

 analiza učne ure. 
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Priprava učne ure 
 

Učna ura št.:   5, 6 

Datum:   18. 2. 2010 

Trajanje:   2x45 min 

 

Učni predmet:  Geografija 

Snov:  Latinska Amerika 

Izhodiščno gradivo: Učbenik str. 62, 63, Atlas 

Uporabljene strategije: 
Vodeno Delno vodeno Sam. 

 metoda dveh kolon 

 barvne opore 

 ekonomična raba 

besed 

 PV3P 

 SMART 

 splošni napotki za koncentracijo 

 

 

 

Cilji:  

 Ob podpori (nasvetih, po potrebi ob danem primeru) načrtuje urnik dejavnosti vključujoč 

odmore in menjavanje aktivnosti. 

 Dijakinja utrjuje strategijo PV3P, s poudarkom na 2. in 4. koraku. 

 Dijakinja spozna »metodo dveh kolon«. 

 Po demonstraciji uporabi metodo dveh kolon v delno vodenem postopku izvajanja metode 

PV3P. 

 Dijakinja upošteva splošne napotke za koncentracijo. 
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Predviden potek: 

 Uvod v uro in seznanitev s cilji (5 min): 

o Pogovor o napotkih za koncentracijo: dijakinja jih našteje in pove, katere od teh 

upošteva ter kako opaţa njihov vpliv.  

o Pogovor o poteku srečanja in ciljih. 

 Trening s področja načrtovanja časa in aktivnosti (15 min): 

o Dijakinja predstavi realizacijo in refleksijo urnika prejšnjega dne. 

o Izpostavi teţave in predlaga izboljšave. 

o Predstavi strategijo načrtovanja časa in pojasni pomen posameznega koraka 

načrtovanja, pri čemer ji je v pomoč kartonček z zapisanimi koraki strategije. 

o Po korakih načrtuje dejavnosti za naslednji dan in teden in pri tem upošteva novo 

pridobljena spoznanja. 

 Predelovanje snovi po strategiji PV3P (20 min): 

o Dijakinja ponovi korake strategije PVP3 in pojasni pomen posameznega koraka. 

o Drugi in četrti korak strategije še enkrat modeliram in zraven na glas opisujem 

svoj miselni proces po načelu pretvarjanja implicitnih kognitivnih procesov v 

eksplicitne. 

 Refleksija ure (5 min): 

o Pogovor z učenko o poteku učne ure, katere strategije, deli strategij so ji všeč, kje 

vidi prednosti in slabosti. 
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Zapisnik ure: 

Ker je bila dijakinja vidno utrujena in nezbrana, je sama predlagala, da narediva nekaj gibalnih vaj. 

Po teh je bila pripravljena začeti z delom. Sledil je pregled oz. evalvacija urnika, ki ga ni uspešno 

izpeljala. Sama je povedala, da stvari ni vzela resno, ker je menila, da ima še čas, saj so bile počitnice. 

Po pogovoru o smislu vnaprejšnjega načrtovanja in razdelitvi nalog v manjše sklope ter posledicah je 

spoznala, da se splača potruditi. V pomoč pri načrtovanju novega urnika sem jo večkrat vprašala, če 

se ji zdi, da bo načrt resnično lahko izvedla. To ji je pomagalo, da je planirala realneje. Prvotno 

preobseţne cilje je skrčila. Načrtovala pa je tudi način dela in ne le snov. 

Pri urjenju strategije PV3P se je izkazalo, da ima kompleks zaradi počasnega branja. Povedala je, da 

zato raje ţe ob prvem branju podčrtuje, saj se ji zdi, da če najprej prebere celotno besedilo, izgubi 

preveč časa. Ponovno sem ji pojasnila pomen te stopnje, da ga je razumela in laţje sprejela. Nadalje 

sem ji pojasnila, da njeno branje traja toliko časa zato, ker ţe med prvim branjem snov dobesedno 

ponavlja. Ob tem je uvidela, da je čas resnično bolje izkoriščen, če najprej prebere celoto, saj tako 

dobi pregled in tudi laţje ugotovi bistvo, pomembne dele besedila ter jih povezuje.  

Metoda dveh kolon oz. povzemanje razlage ključnih informacij na krajši način, s svojimi besedami se 

učenki zdi naporno. Sprva ţeli prepisati kar cel odstavek za določeno ključno besedo. Po moji 

demonstraciji primera in skupnem poskusu za naslednji pojem, pa ji gre ţe nekoliko bolje. 

Tehnika dvojnega podčrtovanja ji je bila izredno všeč. Izrazila je ţeljo, da jo naslednjič ponovno 

vadiva. Parafraziranje in iskanje bistva, ki sva ga uporabili za iskanje glavne ideje pa je označila za 

naporno in teţko, a vredno truda. Povedala je, da bo potrebovala še veliko vaje, da bo zmogla 

besedilo povzemati na kratko in to s svojimi besedami, saj je navajena, da se besedilo uči v dobesedni 

obliki na pamet.  

 

Zaključki:  

V primeru še ene neuspešne izvedbe urnika dejavnosti bo dijakinja v prihodnje začela zapisovati 

dejavnosti v vzorec dnevnega zapisnika. 

Dijakinja potrebuje intenziven trening parafraziranja, da bodo njeni zapisi postali bolj kratki in 

jedrnati. 

Pri delu z gradivom se je namesto miselnih vzorcev izkazalo za zelo učinkovito delo z nemimi 

kartami.  
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Na podlagi analize minule učne ure sem dopolnila tabelo številka 10, tako imenovano tabelo 

napredovanja v obvladovanju vseh strategij po srečanjih. Tabela mi je sluţila za spremljanje 

stopnje obvladovanja posameznega ukrepa, strategije ter kot vodilo za pripravo naslednje 

učne ure z vidika priučevanja učnih strategij in vzorcev. V kombinaciji s strateško tabelo 

(tabela št. 9) sem nato usklajevala načrt za naslednjo učno uro. Obvladovanje strategije je 

merjeno po stopnjah: vodeno, delno vodeno, samostojno in sposobnost generalizacije. 

 Vodeno Delno vodeno Samostojno Generalizacija 

SMART 1. – 3. 3. - - 

PUDING 3. – 6. 6. – 12. 12. – 15. 15. 

PV3P 1. -3. 3. – 6. 6. – 13. 14., 15 

SKRB 13.-14. 15.-16. 17.-18. - 

Tabela 13: Napredek obvladovanja strategije pri dijakinji po srečanjih 

Iz tabele št. 13 je razvidno, da je dijakinja uspela generalizirati dve od štirih strategij in sicer 

strategijo načrtovanja porabe časa za dejavnosti PUDING ter strategijo bralnega razumevanja 

PV3P. Obe strategiji je v času zadnjih nekaj srečanj ne le samostojno izvajala, temveč ju je v 

prilagojeni obliki uporabljala tudi na drugih področjih ter v času izven srečanj. Strategijo za 

izboljšanje koncentracije, SKRB, je v času zadnjih dveh srečanj sicer zmogla izvajati sama, 

do generalizacije pa ni prišlo.  

Strategijo SMART sva z dijakinjo tekom treninga opustili. Zamenjali sva jo z učinkovitejšo 

strategijo načrtovanja porabe časa za dejavnosti, PUDING.  
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3.4.6 Primeri uresničevanja prilagoditev 

Področje organizacije časa 

V spodnji primer urnika se napišejo aktivnosti, kdaj naj bi se izvajale in koliko minut bo trajala 

izvedba. Kvadratki v prvi koloni so namenjeni temu, da se po zaključku odkljuka opravljeno 

aktivnost. V kolikor aktivnosti ni bilo moţno opraviti, se v kvadratek naredi kriţec. V spodaj 

pripravljeno črtovje se zapiše obrazloţitev za neizpeljane aktivnosti. 

 

Opombe: 

1. 

2. 

3. 

4. 
 

Uspeh Aktivnost Od Do Minute 

 
matematika - delam vaje 16.00 16.20 20 min. 

 
gledam po sobi 16.20 16.25 5 min. P 

 
matematika - delam vaje 16.25 16.45 20 min. 

 
razgibavanje na terasi 16.45 17.00 15min. P 

 
španščina - rešujem delovne liste 17.00 17.30 30 min. 

 
poslušanje glasbe 17.30 17.35 5 min. P 

 
španščina - rešujem delovne liste 17.35 18.00 25 min. 

 
    

 
    

 
    

     

Tabela 14: Načrtovanje dnevnih aktivnosti v pisni obliki 
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DNEVNI ZAPISNIK 

Z dnevnim zapisnikom boš dobila pregled nad tem, kaj pravzaprav počneš, katerim 

predmetom ne posvečaš dovolj časa. Hkrati boš dobila natančnejšo predstavo o tem, koliko se 

učiš in delaš. 

Če hočeš svoje učne dejavnosti oceniti natančneje, lahko v dnevnem zapisniku poleg vsake 

vpišeš še oceno. 

Na primer: 

+   = učna dejavnost je bila koristna 

0  = dejavnost ni bila niti koristna niti zapravljanje časa 

-   = dejavnost je bila zapravljanje časa 

 

 

Dan in datum: 

 

Trajanje dejavnosti Dejavnost Ocena 

 

 

 

  

Tabela 15: Seznam aktivnosti nadgrajen s principi za izboljšanje samonadzora 
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 Prvi teden Drugi teden Tretji teden Četrti teden 

Ponedeljek 

 

16. mar. 23. mar. 30. mar. 6. apr. 

Torek 

 

17. mar. 24. mar. 31. mar. 7. apr. 

Sreda 

 

18. mar. 25. mar. 1. apr. 8. apr. 

Četrtek 

 

19. mar. 26. mar. 2. apr. 9. apr. 

Petek 

 

20. mar. 27. mar. 3. apr. 10. apr. 

Sobota 

 

21. mar. 28. mar. 4. apr. 11. apr. 

Nedelja 

 

22. mar. 29. mar. 5. apr. 12. apr. 

Tabela 16: Organizator pregleda skozi več tednov s pomočjo mesečnega koledarčka 

 

A – DANES B – TA TEDEN C – TA MESEC 

   

Tabela 17: Organizator za določanje prioritet 
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14.00 –14.40 španski prevod 40 min. 

14.50 –15.20 pregled zapiskov iz biologije 30 min. 

15.30 –16.00 matematična naloga 30 min. 

16.15 –16.45 angleške besede 30 min. 

Tabela 18: Organizator menjavanja aktivnosti oz. šolske snovi 

Vrsta odmora Trajanje 

učenja 

Trajanje 

odmora 

Dejavnost med odmorom 

kratek 20 –30 min. 2-5 min. 
npr. nauţiti se sveţega 

zraka pri odprtem oknu 

dolg 1,5 –2 uri 15 –20 min.  npr. pitje kakava ali čaja 

aktiven 3 ure 1 –1,5 ure npr. sprehod 

Tabela 19: Organizator načrtovanja odmorov 

 V kolikšni meri mi je uspelo dejavnosti izpeljati?  

 Za kaj se lahko pohvalim? 

 Zakaj mi načrtovanih aktivnosti ni uspelo izpeljati? 

 Kaj moram naslednjič narediti, da bom bolj uspešna? 

 Kako bom to naredila? 

Tabela 20: Vprašanja za ovrednotenje izvedbe 
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Področje pomnjenja in preverjanja 

Modeliranje PV3P je potekalo po vseh korakih z delnim dopolnjevanjem. Koraki so bili delno 

konstruirani vnaprej, dijakinja pa je po svojih močeh dopolnjevala s vprašanji, odgovori in 

utrjevanji.  

1. Korak »preleti gradivo« predstavlja ustno navodilo (modeliranje poteka opisno, 

pokaže se snov. ) 

 

Mentor: Izvede uvod in opiše, kako bo potekalo delo. 

“To besedilo bova obdelali tako kot prejšnjič, po metodi 

PV3P. ” 

Poišče in pokaţe besedilo v knjigi. 

Na glas govori o zaznavanju strukturiranosti besedila: 

»… glej tukaj ... ti naslovi, podnaslovi… se pravi vse kar je z 

močnim tiskom ti pove glavno idejo. Ponavadi so v teh 

podnaslovih, grafih in zemljevidih predstavljene tudi 

pomembne podrobnosti« 

Opazuje in vodi dijakinjo pri branju. 

“Glej, točno ta del besedila je prikazan v tem grafu.” 

Dijakinja: 

“.. aha, ja, saj potem te snovi sploh ni tako ogromno, kot se mi 

je zdelo. Jaz sem pa mislila da mi cel teden ne bo uspelo..” 

Dijakinja: Pove bistvo koraka s svojimi besedami: 

“… to je prvi korak PV3P. V tem koraki preletim besedilo in 

ugotovim, kaj mi povejo naslovi ter debelo tiskane črke.” 

Prebere in preleti gradivo. 

 

2. Korak »vprašaj« 

 

Mentor: 
Modelira postavljanje vprašanj in aktiviranje predznanja: 

Naslov: »Ameriko še vedno delimo na Angloameriko in Latinsko 

Ameriko« pretvorim v niz vprašanj:  
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 Zakaj ima Severna Amerika predpono »Anglo«? Katere 

besede se začnejo na to predpono? .. 

 Zakaj je Južna Amerika Latinska?  

Dijakinja: Poskusi dodati še kakšno svoje vprašanje: 

 Kje sem že slišala za izraz Latinska?  

Na vprašanje si delno sama že tudi odgovori ..., glasba, ples, 

podnebje, jezik, barva kože … 

 

3. Korak »preberi« 

 

Mentor: 
Modelira podčrtovanje, iskanje ključnih besed ali glavnih idej. 

Pri podčrtovanju predlaga tehniko dvojnega podčrtovanja, in sicer 

prvega, ki je pri dijakinji običajno preobseţno, s svinčnikom in nato po 

ponovnem z močnejšim pisalom. 

Pred tem poda svoje razmišljanje explicitno naglas: 

Zakaj ima S Amerika predpono »Anglo«, asociira me na 

angleščino. Torej jezik, ki ga tam govorijo ...,ni pa to edini jezik, 

vse več ljudi se tja priseljuje in govori španščino..tu piše, da tudi 

francoščino..to pomeni, da je zaradi teh dveh jezikov izraz  S 

Amerika sporen..in podčrtam, samo te besede. 

Dijakinja: 
Dijakinja izvede prvo podčrtovanje: 

Ali je izraz Angloamerika še upravičen? 

Čedalje spornejši postaja tudi izraz Angloamerika, ne le zaradi 

francoščine, ki je v Kanadi vsaj formalno enakopravna z 

angleščino, amapak tudi zaradi vse večjega števila špansko 

govorečih prebivalcev ZDA.  

Dijakinja izvede drugo podčrtovanje: 

Ali je izraz Angloamerika še upravičen? 

Čedalje spornejši postaja tudi izraz Angloamerika, ne le zaradi 

francoščine, ki je v Kanadi vsaj formalno enakopravna z 

angleščino, amapak tudi zaradi vse večjega števila špansko 

govorečih prebivalcev ZDA. 
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4.  Korak »Ponovno preglej besedilo« 

 

 

Mentor: Opisuje svoje razmišljanje ob branju besedila in izpostavlja miselne 

povezave: 

“...hm, ... saj res, v Kanadi govorijo francosko. Ja, vedno več se 

jih priseljuje iz Mehike. Se opazi v filmih ..., zato je mogoče res 

smešno, če rečemo Angloamerika glede na to, da je tam vse 

manj Angležev.” 

 

Nadalje dijakinjo spodbuja k iskanju bistva odstavka s kakšno od 

naslednjih spodbud: 

˝Določi glavno idejo zadnje enote.˝ 

˝Določi najbolj pomembno informacijo.˝ 

˝Povej, katere podrobnosti, bi si bilo dobro zapomniti.˝ 

˝Napiši telegrafsko sporočilo o tem dogodku. Vsaka beseda 

stane en evro.˝ 

Dijakinja: Dijakinja razmišlja: 

“… saj res. To se pozna tudi pri glasbi. MTV ima same latino 

hip hop videospote..” 

Dijakinja zaključi: 

“… torej je glavna ideja to mešanje prebivalstva v Ameriki.” 

Mentor popravi: 

“da, to in izguba smisla v pojmu Angloamerika” 

Dijakinja nadaljuje: 

“...mhm, ... se pravi najbolj pomembna informacija je, da izraz 

Angloamerika ni več stabilen. …… ..si bom zapomnila, da sta 

zraven angleščine v Severni Ameriki še francoščina pa 

španščina. Mislim, da so to te pomembne podrobnosti.  

Telegraf: V S Ameriki tudi fr. Vse več špa. Priseljevanje 

Mehičanov.  
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5. Korak »Poročaj« 

 

Mentor: 
Predloţi prvi oblaček miselnega vzorca in prepusti dijakinji, 

da ga dokonča.  

 

 

Podobno predlaga, da se izvede metodo dveh kolon in 

predloţi kolone ter primere izrazov: 

 

Angloamerika  

Konkvistador  
 

Dijakinja: 
Dokonča miselni vzorec: 

 

 

Izpolni kolono : 

Angloamerika Severna Amerika 

Konkvistador osvajalec 
 

 

Tabela 21: Primer modeliranja strategije PV3P 

Tabela 22: Primer generalizacije PV3P strategije 

  

Dijakinja je po določenem času razvila svoj pristop pri uporabi strategije PV3P. Na kratko 

povzeto: 

P – preberi odstavek 

A – ali najdeš kaj pomembnega 

P – povej s svojimi besedami 

A – a je to to (bistvo) 
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3.4.7 Izvedba treninga 

Trening sva izvedle po naslednjih učnih urah: 

Učna 

ura št. 

Čas 

trajanja 

Snov Uporabljeni ukrepi Poudarek na 

področju 

1, 2 2x45min. GEO 
PV3P, vprašanja za vzp. večje neodvisnosti, splošni 

napotki za koncentracijo, bodi tukaj, čas za skrbi  

3, 4 2x45min. GEO 
PV3P, SMART, splošni napotki za koncentracijo, bodi 

tukaj, čas za skrbi  

5, 6 2x45min. GEO 
PV3P, metoda dveh kolon, SMART, splošni napotki za 

koncentracijo, barvne opore, ekon.raba besed  

7, 8 2x45min. GEO 
Metoda dveh kolon, PV3P, PUDING, barvne opore, 

ekon.raba besed  

9, 10 2x45min. GEO 
Metoda dveh kolon, PV3P, PUDING, barvne opore, 

ekon.raba besed  

11, 12 2x45min. GEO 
PUDING, čas za skrbi PV3P, miselni vzorci, barvne 

opore  

13, 14 2x45min. GEO PUDING, SKRB , PV3P, miselni vzorci, barvne opore 
 

15, 16 2x45min. GEO PUDING, SKRB PV3P, miselni vzorci, barvne opore 
 

17, 18 2x45min. GEO PUDING, SKRB, PV3P, miselni vzorci, barvne opore 
 

19, 20 2x45min. GEO PUDING,PV3P, miselni vzorci, barvne opore 
 

21, 22 2x45min. SLO PUDING, PV3P, okrajšave, ekonomična raba besed 
 

23, 24 2x45min. SLO PUDING, PV3P, okrajšave, ekonomična raba besed 
 

25, 26 2x45min. BIO PUDING, PV3P,metoda dveh kolon, miselni vzorci  
 

27, 28 2x45min. ANG  PUDING, PV3P, miselni vzorci,  
 

29, 30 2x45min. GEO  PUDING, PV3P, miselni vzorci-nema karta 
 

Tabela 23: Realizacija treninga in učnih strategij ter napotkov predvidenih v prilagoditvah. 

 

Legenda: 

Glede na učno uro so povezani samo tisti ukrepi, ki so bili pri dotični učni uri obravnavani. 

 

področje koncentracije 

 

področje organizacije časa 

 

področje pomnjenja 
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3.5 Vrednotenje ciljev 

Na koncu treninga sem cilje ovrednotila glede na napredek, ki je bil opazen v času izvajanja. 

Prva ocena se nanaša na obdobje pred izvajanjem treninga, druga pa na obdobje po izvedbi. 

Cilje sem vrednotila glede na to, ali so bili doseţeni  v celoti, delno, ali niso bili doseţeni. 

Doseganje ciljev nam prikazuje naslednji graf: 

 

Graf 3:Vrednotenje ciljev po treningu 

Legenda: 

Abscisna os: zastavljeni cilji CU4 drugo branje (ponoven pregled) 

CO1 priprava urnika - tedensko CU5 tretje branje (ključne besede) 

CO2 seznam opravil CU6 oblikovanje miselnega vzorca  

CO3 izvedljivost urnika s počitki CU7 izbira učinkovite spominske strategije 

CO4 urnik vključuje menjavo aktivnosti CU8 preverjanje zapomnitve 

CK1 zaznava trenutka izgube koncentracije  

CK2 usmerjanje pozornosti na snov  

CK3 izvajanje aktivnih počitkov med dolgotrajnim učenjem Ordinatna os: stopnja doseganja cilja 

CU1 prelet gradiva pred učenjem 2 cilj je bil v celoti doseţen 

CU2 samospraševanje za vzpodbujanje radovednosti 1 cilj je bil delno doseţen 

CU3 prvo branje (označevanje neznanih besed) 0 cilj ni bil doseţen 

0

1

2

3

Pred treningom

Po treningu
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3.5.1 Vrednotenje ciljev s področja obvladovanja časa 

Dijakinja je v času treninga na področju obvladovanja časa napredovala v treh ciljih, četrtega 

pa je sicer vključevala v načrtovanje, a pri izvedbi ni bila dosledna in tako sem ga ocenila kot 

delno doseţenega. 

Ob vsakem srečanju je pripravila tedenski urnik dela, pri katerem je bila pozorna na 

vključevanje premorov ter menjavanje aktivnosti. Sprva si je ob načrtovanju tedna zadajala 

nerealne, preobseţne cilje, vendar je ob izkušnjah načrtovanja seznama opravil za en dan 

sčasoma dobila boljšo predstavo o tem, kaj bi morala in kaj zmore. Šele, ko je začela 

načrtovanje časa dojemati kot nekaj fleksibilnega, kar je potrebno sproti delno prilagajati 

zaradi počutja ter drugih dejavnikov, ki se jih ne da predvideti, je to začela dojemati kot nekaj 

res koristnega.  

 

NAČRTOVANI CILJI REALIZACIJA CILJEV 

Pred izvedbo 

treninga 

Po izvedbi 

treninga 

Vsak teden si pripravi tedenski urnik. - + 

Ob vsakem srečanju načrtuje seznam opravil 

za naslednji dan, ga izvede ter neposredno po  

izvedbi, le-to še oceni. 

- + 

Urnik je izvedljiv in vključuje premore med 

dolgotrajnejšim učenjem. 

- + 

Urnik vključuje menjavanje aktivnosti. - o 

Tabela 24: Realizacija zadanih ciljev s področja obvladovanja časa 

 

Iz tabele št. 24 je razvidno, da dijakinja pred pričetkom treninga ni obvladovala organizacije 

časa. Po treningu je merjene cilje dosegala v treh, od štirih zastavljenih.  
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3.5.2 Vrednotenje ciljev s področja koncentracije 

Dijakinja je na področju koncentracije en cilj dosegla delno, dva pa v celoti.  

Trenutek izgube koncentracije je bila sposobna včasih zaznati tudi ţe pred pričetkom treninga, 

ob novo pridobljenih učnih strategijah, ki so jo usmerjale k aktivnemu učenju, pa do izgube 

koncentracije po njenih lastnih opaţanjih ni prihajalo tako pogosto. V primerih, ko pa je prišlo 

do tega, pa se je sama tega zavedla in pozornost usmerila nazaj k učenju.  

Namesto stavka »bodi tukaj« se je bolj obnesel kratek premislek o tem, zakaj je zbranost 

sploh pošla oz. ušla. Običajno je bil to znak, da je potrebno uvesti kratek aktiven odmor ali pa, 

da je snov toliko teţka za razumevanje, da je treba najprej natančneje preveriti predznanje, ga 

okrepiti, poiskati razlage za številne nove pojme in šele nato nadaljevati. 

 

NAČRTOVANI CILJI REALIZACIJA CILJEV 

Pred izvedbo 

treninga 

Po izvedbi 

treninga 

Zazna trenutek izgube koncentracije. o + 

S stavkom »bodi tukaj« vrne pozornost nazaj 

na snov. 

- o 

Med dolgotrajnejšim učenjem ima aktivne 

premore. 

- + 

Tabela 25: Realizacija zadanih ciljev s področja koncentracije 

 

Iz tabele št. 25 je razvidno, da je dijakinja pred pričetkom treninga dosegala le enega izmed 

ciljev. Po treningu je dosegala dva od treh zastavljenih ciljev.  

 

 

 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Simona Lončar; Diplomsko delo 

- 92 - 

3.5.3 Vrednotenje ciljev s področja pomnjenja in preverjanja 

Dijakinja je na področju pomnjenja in preverjanja znanja v celoti dosegla polovico, torej štiri 

cilje, preostale štiri pa delno. 

Prelet gradiva ji je ţe po nekaj srečanjih prešel v navado, saj se ji je zdel neverjetno koristen 

in po njenih besedah dober način ogrevanja. Postavljanje vprašanj pa ji do konca treninga ni 

prešlo v navado, saj sem jo tudi proti koncu še morala spodbujati k temu, da te faze ni 

izpustila. Pozorno branje s sprotnim označevanjem novih in neznanih besed je bilo nekaj, na 

kar se je kmalu navadila, saj je to tehniko dojemala kot praktično in ji je bila popolnoma 

razumljiva. Ker ji je bila v pomoč pri ohranjanju koncentracije, jo je še bolje sprejela. 

Ponovnega pregleda s pojasnjevanjem novih in neznanih besed se je sprva posluţevala redno, 

kasneje pa je začela selekcionirati. Tehniko iskanja razlage je uporabila le, ko je bila za to 

razpoloţena. Kasneje, ko sva nekajkrat razpravljali o smiselnosti tega koraka, pa je tehniko 

uporabila, ko se ji je zdelo razumevanje posameznih pojmov resnično nujno in nepogrešljivo 

za razumevanje celote. Sama je pri tem uvedla še dva kriterija, in sicer čas, ki ga je imela na 

voljo za učenje ter svojo oceno pomembnosti snovi. 

Analiza posameznega odstavka z iskanjem ključnih informacij je sprva dijakinji predstavljala 

precejšen izziv, saj je bila navajena na dobesedno ponavljanje definicij oz. snovi, kot je bila 

predstavljena v učbeniku. Z nekaj poskusi ter mojim modeliranjem in kasneje mediiranjem, 

pa je tehniko parafraziranja osvojila in jo vešče uporabljala tudi povsem samostojno.  

Oblikovanje miselnega vzorca je bilo mišljeno kot nekakšno nadaljevanje iskanja bistvenih 

informacij ter parafraziranja, vendar zaradi samega predmetnega področja geografija, na 

katerem sva delali, ni prišlo do izraza v vnaprej zamišljeni obliki. Dijakinjo sem prepoznala 

kot močno vizualno učenko in tako sem ji zraven miselnih vzorcev predstavila še neme karte  

(prazne zemljevide), ki jih je takoj z veseljem začela uporabljati. Neme karte je dijakinja od 

takrat naprej redno uporabljala na vsakem srečanju kot način povzemanja glavnih informacij 

ter kot nekaj, kar jo je motiviralo za kasnejše samostojno ponavljanje snovi in pripravo za 

preverjanje znanja. Uporabljala jih je celo pri urah geografije, saj je menila, da tako laţje 

spremlja učiteljevo razlago. 

Izbira ter uporaba učinkovite spominske strategije je predstavljala drzen cilj, ki ga je dijakinja 

sčasoma prav tako osvojila. Določanje učnega stila je narekovalo multisenzorno učenje z 

uporabo prostorskega načrtovanja, slikovnega materiala, barv ter gibanja. Dijakinja pa je 

povedala, da rada riše, čečka in si stvari rada predstavlja. Tako sva glede na vrsto informacij 
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sproti preizkušali razne tehnike pomnjenja oz. zapomnitve. Dijakinja se je najbolj navdušila 

nad vizualnimi oz. tehniko vizualiziranja ter povezovanja pojmov v zgodbo. 

Pri oblikovanju zgodb ter iskanju asociacij za laţjo zapomnitev sva vključevali čustva in pa 

smešne ter nenavadne ideje, s pomočjo katerih je določena informacija z večjo gotovostjo 

ostala v spominu. Posledično je bil laţji tudi priklic. 

Preverjanje zapomnitve, kot končna faza, je bilo delno uspešno. Dijakinja je ni generalizirala, 

vendar je na tem področju vsekakor pokazala napredek. Z načrtovanjem in izvajanjem 

ponovitev je namreč skoraj samodejno preverjala zapomnitev, še sploh pri ponovnem 

vpisovanju ter vrisovanju informacij v nemo karto, ki jo je potem primerjala s prvotno. 

NAČRTOVANI CILJI REALIZACIJA CILJEV 

Pred 

treningom 

Po izvedbi 

treninga 

Pred učenjem preleti gradivo. - + 

Postavlja si vprašanja v zvezi s tem, kaj bi ţelela izvedeti iz 

gradiva. 

- o 

Pozorno prebere besedilo in sproti označuje nove, neznane 

besede. 

- + 

Ponovno pregleda besedilo in pojasni nove, neznane besede. - o 

Analizira posamezne odstavke in pri tem poskuša iz vsakega 

odstavka izluščiti bistveno sporočilo v obliki ključnih besed. 

- + 

S pomočjo ključnih besed oblikuje miselni vzorec. - o 

Izbere ter uporabi učinkovito spominsko strategijo . - + 

Preveri zapomnitev. - o 

Tabela 26: Realizacija zadanih ciljev s področja pomnjenja in preverjanja 

Iz tabele št. 26 je razvidno, da dijakinja pred pričetkom treninga ni dosegala nobenega izmed 

ciljev. Po treningu je polovico ciljev dosegala v celoti, drugo polovico pa delno.   
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3.6 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kateri so primanjkljaji dijakinje s specifičnimi učnimi težavami, katera so njena 

močna področja in kakšen je njen učni stil? 

Dijakinjo ob sicer nadpovprečnih intelektualnih sposobnostih zaznamujejo specifični 

kognitivni primanjkljaji, značilni za disleksijo. 

Izrazite teţave se kaţejo predvsem pri aktivnostih, ki zahtevajo hiter priklic in poimenovanje, 

vztrajnost osredotočanja pozornosti na detajle ter zaporedne predelave podatkov. Teţave s 

pozornostjo se povečajo ob soočanju z obremenitvami in morebitnimi neuspehi. Strah pred 

neuspehom izraţa na manj značilne načine (kot navidezen odpor, nezainteresiranost, 

odklanjanje sodelovanja). Pogosti učni neuspehi se kaţejo tudi v slabši samopodobi in 

poskusih zaščite samospoštovanja s samooviranjem (odlaga učenje do zadnjega trenutka, 

oboleva, premalo spi, se pretirano druţi s prijatelji ipd.) 

Ima izrazito bogat besedni zaklad, zelo dobre pojmovne sposobnosti, učinkovito mišljenje in 

sklepanje po analogiji ter ustrezno praktično presojanje socialnih problemskih področij. 

Verbalno in neverbalno dobro komunicira. V storilnostnih situacijah ustvarjalno izbira 

različne, tudi manj običajne strategije za reševanje problemov.  

Učni stil dijakinje sem določala na podlagi vprašalnikov iz instrumentarija - »tvoj stil učenja 

in razmišljanja« ter »vprašalnik za ugotavljanje učnega stila«. Rezultati prvega vprašalnika so 

učni stil dijakinje opredelili kot izrazito desnohemisferičnega (16 od 36-ih točk) ter hkrati 

močno integrativnega (14 od 36-ih točk). Dijakinja ima najraje vizualno kinestetična, 

demonstrirana navodila. Zelo je dovzetna za prepoznavanje obrazov in slik ter dobro 

odgovarja na emocionalne pobude. Nagnjena je k improviziranju ter učenju z odkrivanjem oz. 

raziskovanjem. Drug vprašalnik je ugotovitve prvega potrdil in še dodatno podkrepil. Nakazal 

je močno izraţen vidni (15 od 16-ih točk), socialni (16 od 16-ih točk) ter praktični (14 od 16-

ih točk) učni stil. Rezultati drugega ocenjevanja so pokazali, da  ima dobre vidno prostorske 

sposobnosti. Dobro si zapomni videno in si zlahka predstavlja stvari. Dobra je pri uporabi 

zemljevidov, rada riše, barva in čečka. Informacije najbolje sprejema z opazovanjem 

vizualnega gradiva ter s praktičnim delom v dvojici ali skupini. 

Oba vprašalnika sta potrdila dijakinjino močno vizualno praktično področje in nakazala slabši 

občutek za čas ter šibkejše organizacijske sposobnosti. 
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2. Kako učinkovit je trening učnih strategij, ki vključuje principe strateškega 

poučevanja? 

Iz primerjave rezultatov vprašalnika o močnih in šibkih področjih učenja dijakinje pred in po 

treningu, je razvidno opazno izboljšanje na vseh področjih primanjkljajev.  

Vprašalnik »moja močna in šibka področja učenja« je pri dijakinji zaznal tri izrazito šibka 

področja, in sicer področje obvladovanja časa, pomnjenja ter koncentracije. Kriterij 

vprašalnika je bil naslednji: šibko razvito področje 12 in več točk, povprečno razvito področje  

6 –12 točk in močno razvito področje 0 –6 točk.  

Pred treningom je dijakinja na področju obvladovanja časa dosegla 17 točk, po treningu pa 10 

točk, na področju pomnjenja pred treningom 19 točk in po njem 8 točk, na področju 

koncentracije pa sprva 16 točk, po treningu pa 8 točk. Vsa tri, pred treningom izrazito šibka 

področja, so po treningu učnih strategij postala povprečno razvita. Področje razumevanja, ki 

je bilo prej prav tako šibko je sedaj, sodeč po rezultatih vprašalnika postalo močno razvito. Od 

predhodnih 13-ih točk je dijakinja po treningu dosegla samo 1 točko. Izboljšala pa so se tudi 

ostala področja učenja, področje zunanje motivacije, preverjanja znanja ter obvladovanje 

strahu in stresa.  

O učinkovitosti treninga po principih strateškega poučevanja govorijo ocene dijakinje pri 

predmetu geografije. Pred treningom je dijakinja imela vsako pisno preverjanje znanja pri tem 

predmetu ocenjeno negativno, ţe med samim treningom pa se je zgodilo, da ji prvič ni bilo 

treba z ustnim odgovarjanjem popravljati negativne ocene. Potrebno je poudariti, da so se v 

tem primeru zgolj potrdila izhodišča iz uvodnega dela (izsledki raziskav, ki so pokazale, da 

strateško poučevanje ter pretvarjanje implicitnih delov učnega procesa v eksplicitne dviguje 

učni uspeh dijakov s SUT (Deshler, Ellis, Lenz, 1996)).  

Zaradi sprotnega načrtovanega učenja z razumevanjem in zavedanjem kaj, kako in zakaj se 

uči (kar je prvi princip strateškega učenja), se je dijakinja postopoma začela zavedati pomena 

sprotnega učenja, ter vpliva le-tega na šolski uspeh in splošno počutje. To so opazili tudi 

nekateri njeni učitelji, ki so poročali, da dijakinja manj izostaja od pouka oz. manj oboleva, 

pri pouku pa je bolj zavzeta in manj klepeta. S tem se potrjuje tudi uvodoma definirana teza, 

ki sta jo definirala Ellis in Lenz (1996), da je uspešno rešen problem rezultat seštevanja 

učinkov lastnega truda ter pravilno izbrane strategije. Dijakinja se je po pravilno izbrani 

strategiji začela zavedati pomena lastnega truda preko pozitivne povratne informacije in tako 

z več osebnega vloţka uspešno začela reševati problem.   
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4 ZAKLJUČEK 

Cilj vseh, ki delajo z mladostniki s specifičnimi učnimi teţavami je, da bi ti postali 

samostojni, samozavestni, sposobni ter dobro prilagojeni odrasli, ki so splošno zadovoljni ter 

produktivni člani druţbe.  

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti učni stil dijakinje, primanjkljaje in njena močna 

področja pri učenju in nato na podlagi teh spoznanj oblikovati učinkovite učne strategije, jih 

vključiti v trening in tega izvesti ob upoštevanju principov strateškega poučevanja ter 

pristopov za doseganje neodvisnosti.  

Dijakinja je na podlagi rezultatov vprašalnikov pri diagnosticiranju pokazala več potenciala, 

kot pa se ga je odraţalo skozi takratni učni uspeh. Zaznati je bilo tudi določene primanjkljaje, 

za katere pa se je izkazalo, da obstajajo ţe definirane in preizkušene strategije: strategije s 

področja priprave na učenje, strategije učenja, strategije za predstavitev in povzemanje znanja 

(Deshler, Ellis, Lenz, 1996). Skozi prilagojen trening je dijakinja korak za korakom uspešno 

usvajala strategije za premagovanje primanjkljajev ter s časom spremenila svoj pristop k 

problemu, kar jo je posredno vodilo k boljšim učnim uspehom in s tem tudi k večji 

pripravljenosti za trud. Viden napredek je pokazala po treningu organizacijskih veščin, ostala 

področja pa so se s sprotno krepitvijo teh še izboljševala. Iz tega lahko sklepamo, da 

organizacijske veščine pomembno vplivajo tudi na ostala področja učnih sposobnosti.    

Tako študije priznanih raziskovalcev (Ellisa in Larkina,1998), kakor tudi moja študija primera 

dokazujejo, da je največ, kar lahko učitelji, starši ter ostale suportivne osebe za mladostnike 

naredimo to, da pri njih spodbujamo in krepimo prevzemanje kontrole nad lastnim ţivljenjem. 

Po prebiranju strokovne literature in iz lastnih izkušenj lahko trdim, da resnično obstajajo 

obetavne poučevalne prakse (Ellis in Larkin, 1998), ki spodbujajo razvoj neodvisnosti pri 

mladostnikih s specifičnimi učnimi teţavami. 

Menim, da bi z uporabo principov strateškega poučevanja v razredih lahko pridobili vsi dijaki, 

saj bi se laţje naučili učiti se, torej veščine, ki je v današnji druţbi znanja eden pomembnih 

pokazateljev uspeha. Šolski uspeh pa ima širše gledano tako druţbene, kot gospodarske 

posledice (Flere,2009).  

Sama se tako pridruţujem mnenju Ellisa ter Larkinove (1998), ki menita, da bi morali  

mladostnikom s specifičnimi učnimi teţavami  nuditi pomoč ob prehodih med ţivljenjskimi 

obdobji in programi šolanja ter jih učiti tako imenovanih tranzicijskih veščin. 
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Prazna nema karta 
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Priloga 2: Izpolnjena nema karta 
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Priloga 3: Izpolnjena nema karta 

 


