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Povzetek
Dandanes, v t. i. informacijsko-komunikacijski dobi, so zahteve po hitrem in
učinkovitem branju ter uspešnem sporazumevanju večje kot kdaj koli prej.
Vsakodnevno se soočamo z besedili različnih slogov, pisav in zahtevnosti, pri
njihovem razumevanju in pri lastnem izražanju pa potrebujemo razvito besedišče z
mnogih področij. Eno takšnih področij je družboslovje, kjer se učenci z disleksijo
že v času šolanja pogosto soočajo s težavami pri zapisovanju snovi v zvezke ter
učenju iz učbenikov. Težave na področju orientacije se kažejo pri razbiranju
zemljevidov, časovnih trakov ter grafov. Njihovo uspešnost pa v največji meri
znižujejo težave s pomnjenjem in priklicem družboslovnih pojmov.
Pričujoče diplomsko delo obravnava strategije učenja družboslovnih pojmov
učenca z disleksijo, ki se zaradi bralno-napisovalnih težav branju izogiba oz. je pri
tem počasnejši in manj učinkovit. Predstavljene strategije in materiali zahtevajo le
malo ali nič branja, upoštevajo učenčeva močna področja in njegov prednostni
učni stil in s tem pripomorejo k učinkovitejšemu pomnjenju in priklicu pojmov,
posledično pa širjenju splošnega besedišča.
V trening je bil vključen devetošolec z disleksijo. Skupaj sva izbrala področje
geografije, poudarek pa ob učnih strategijah in prednostnemu učnemu stilu
namenila še metakognitivnim sposobnostim, samospraševanju in ugotavljanju
možnosti prenosa posamezne strategije na druga predmetna področja. Pred in po
treningu je učenec rešil Test besednega zaklada in Test poznavanja geografskih
pojmov. Primerjava rezultatov po končanem trimesečnem treningu je pokazala, da
je trening pomembno izboljšal učenčevo pomnjenje in priklic družboslovnih,
predvsem geografskih pojmov, samostojno je iskal možnosti uporabe strategij pri
drugih predmetnih področjih, izboljšal je tudi rezultat Testa besednega zaklada in
oceno pri geografiji.
Ključne besede: učenec z disleksijo, družboslovje, besedišče, pomnjenje in priklic
družboslovnih pojmov, učni stili, strategije širjenja besedišča.
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Abstract
Nowadays, in the information and communication age, fast and effective reading
and successful communication are more required than ever before. On a daily
basis, we deal with texts that differ in style, fonts and difficulty level. To understand
the texts correctly and be able to produce them, we need rich vocabulary covering
numerous subject areas. One of these are also Social Sciences which often cause
problems in taking notes and learning from textbooks to students with dyslexia
already in elementary school years. Furthermore, students experience orientation
difficulties when reading maps, timelines and charts. A student’s performance is
negatively affected mostly by the difficulties in memorization and recollection of
Social Sciences concepts.
The present diploma thesis addresses Social Sciences concepts learning
strategies of a student with dyslexia who either avoids reading or is slower and
less effective at it because of reading and writing difficulties. The strategies
presented in the thesis require no or little reading, take into account the subject
areas the student is most familiar with and his preferred learning style with the
scope to improve the effectiveness of memorization and recollection, and
consequently, expand his general vocabulary.
A three-months training was conducted for a ninth-grade elementary school
student with dyslexia. Together with the student we chose to work on the subject
area of Geography focusing not only on learning strategies and preferred learning
style, but also on metacognitive skills, self-inquiry and on determining the
possibilities of applying a particular strategy to other school subject areas. Before
and after the training, the student took a Test of Vocabulary and a Test of
Geographic Concepts Knowledge. The comparison of results drawn at the end of
the training has shown that it enhanced student’s memorization and recollection of
Social Sciences concepts, especially the geographical ones. Furthermore, the
student searched independently for possibilities of applying the strategies used to
other school subject areas, he also improved his score in the Test of Vocabulary
and his grade in Geography.
II

Key words: student with dyslexia, Social Sciences, vocabulary, memorization and
recollection of Social Sciences concepts, learning styles, vocabulary expansion
strategies.
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1 UVOD
Besede so naše orodje. Z njimi bolj ali manj uspešno izražamo svoje potrebe,
občutja, doživetja in razmišljanja. Z njimi podajamo svoje védenje, navezujemo
stike, prepričujemo, zagovarjamo stališča, pomagajo nam na delovnem mestu
in v drugih okoljih našega življenja. Še prej pa besede predstavljajo način, s
katerim pridobivamo znanje ter ga preko preverjanj in ocenjevanj tudi
izkazujemo.
Pri učencih se pojavi težava, kadar je besedišče okrnjeno, čas, ki ga
potrebujejo, da besedo prikličejo, pa predolg. Tako se dogodi, da obstoječega
znanja ne morejo izraziti v vsej polnosti, pri pisanju spisa potrebujejo podaljšan
čas, v oddanem izdelku besede ponavljajo, njihove povedi so kratke, učiteljica
pa na dnu izdelka pripiše “šibek besedni zaklad”. Učenje iz učbenika je zanje
dolgotrajno in naporno, saj je branje zatikajoče in počasno. Pri ustnem
spraševanju pa vedo, da se beseda npr. prične s črko “b”, a ne morejo priklicati
iz spomina njenega nadaljevanja.
Razlogi za zgoraj opisane težave so različni. Zelo pogosto pa se naštete težave
pojavijo pri učencih, ki imajo specifično motnjo branja in pisanja, disleksijo. Ta
se pojavi pri 1,3 do 10 odstotkih svetovne šolske populacije (RadulyZorgo,Smythe, Gyarmathy, 2010). Ti učenci imajo kljub povprečnim ali
nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim velike težave predvsem na
področju branja in pisanja. Pogosto so pridružene težave s pozornostjo, težave
pri delu s simboli, slabša orientacija ter težave s pomnjenjem zaporedij. A jih na
drugi strani lahko odlikujejo dobra prostorska predstavljivost, ustvarjalnost,
inovativnost in/ali prednosti na športnem področju (Davis, Braun, 2008).
Branje učencev z disleksijo je počasno, zatikajoče, pogosto je prebrana beseda
le podobna dejanski besedi. Zaradi naštetih težav v številnih primerih do branja
gojijo odpor in se mu izognejo, ko je to le mogoče. Tako je njihovo širjenje
1
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besedišča oteženo in upočasnjeno, učenje z branjem iz učbenika pa pogosto
zelo naporno in manj učinkovito.
Z odkrivanjem in upoštevanjem učnega stila učenca z disleksijo ter s
prilagoditvami tako materialov kot tudi podajanja učne snovi lahko učenec ob
ustrezni pomoči in spodbudah razvije strategije, ki mu pomagajo pridobivati
učno snov na hitrejši in učinkovitejši način, kakor,če bi se posluževal le učenja z
branjem iz učbenika.
Ob vsem tem je ključnega pomena sprotno spremljanje posameznikovih
načinov učenja, prepoznavanje njegovega učnega stila in spodbujanje realnih
pričakovanj ter kritičnosti do svojega znanja. Našteto je možno nadgraditi še z
dobro časovno organizacijo in razvijanjem sposobnosti prenosa naučenih
strategij z enega na druga predmetna področja.
Tako z nekaj vloženega začetnega truda in razvijanja specifičnih strategij
učenec z disleksijo prihrani mnogo časa, zmanjša stisko, ki jo sicer doživlja ob
učenju in predvsem ob izkazovanju znanja, ter lažje napreduje in ob tem
ohranja pozitivno samopodobo.

2
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA
2.1 O disleksiji
2.1.1 Opredelitev disleksije
Disleksija je pojem, ki opisuje specifične učne težave pri branju in pisanju. V
literaturi lahko zasledimo različna poimenovanja tovrstnih težav: motnja pri
branju in pisanju, motnja pri učenju branja in pisanja, ponekod, predvsem na
nemško govorečih področjih, je uveljavljen pojem legastenija. Dandanes obstaja
več definicij disleksije, ki se razlikujejo glede na vidike, ki jih želijo avtorji
posebno poudariti, ter glede na namen oz. uporabnike, ki jim je besedilo
namenjeno (Kavkler idr., 2010b). Na opredelitev disleksije vplivajo tudi trenutno
veljavni identifikacijski kriteriji. Obstaja namreč kar nekaj primarnih značilnosti
disleksije, ki so pomembne za prepoznavanje in ocenjevanje ter za oblikovanje
individualiziranega programa, za poučevanje in prilagoditev učnih gradiv (Reid,
Kavkler, Viola, Košak Babuder in Magajna, 2007).
Ena od bolj uveljavljenih je definicija Britanskega združenja za disleksijo (BDA,
2009), ki navaja širok razpon težav, s katerimi se lahko srečujejo osebe z
disleksijo.
»Disleksija je specifična učna težava, ki predvsem prizadene razvoj pismenosti
ter veščin, povezanih z jezikom. Verjetno je prisotna že ob rojstvu in vpliva na
posameznika vse življenje. Označujejo jo težave na področju predelovanja
glasov, hitrega poimenovanja, delovnega pomnjenja, hitrosti procesiranja in
razvoja avtomatizacije veščin. Omenjene težave ovirajo posameznikovo
izvajanje na področju prizadetih veščin, zaradi česar je to slabše, kot so
njegove siceršnje sposobnosti. Ta specifična učna težava je odporna na
običajne metode poučevanja, vendar lahko s specifičnimi oblikami obravnave
oz. ukrepi, ki vključujejo tudi rabo informacijske tehnologije, učne podpore in
svetovanja,

ublažimo

neugodne
3
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(www.bdadyslexia.org.uk/about-dyslexia/further-information/dyslexia-researchinformation.html, pridobljeno 20. 1. 2013; v Raduly-Zorgo, Smythe, Gyarmanty,
2010).
Organizacija za disleksijo odraslih navaja, da odrasli in otroci z disleksijo
doživljajo težave v usvajanju branja, pisanja in pravopisa, a jih lahko naučimo
strategij in alternativnih učnih metod, s katerimi lahko premagajo večino
omenjenih in drugih težav. Ta definicija izpostavlja, da moramo ob težavah
ceniti sposobnosti, ki jih imajo na drugih področjih, npr. vizualne spretnosti in
spretnosti reševanja problemov, ter uspeh, ki ga navkljub težavam dosegajo v
šoli in v nadaljnjem izobraževanju. Slednja definicija poudarja edinstvenost
vsakega posameznika in nujnost drugačne, individualne obravnave (Reid,
2002).
Kot tretjo predstavljam definicijo Evropske zveze za disleksijo (EDA, 2007), ki
ob področjih, ki jih lahko otežuje, navaja tudi vzroke za njen pojav, tako
pojasnjuje, da je disleksija različnost, ki otežuje usvajanje in rabo veščin branja,
pravopisa in pisanja. Ta razlika je nevrološkega izvora. Kognitivne težave, ki
spremljajo te nevrološko pogojene razlike, lahko vplivajo tudi na organizacijske
veščine, na sposobnost računanja ter druge spoznavne in čustvene
sposobnosti. Disleksijo lahko povzroči kombinacija težav na področju
fonološkega

(glasovnega)

procesiranja,

delovnega

pomnjenja,

hitrega

poimenovanja, operiranja z zaporedji ter težave pri doseganju avtomatizacije
osnovnih veščin. Raziskovalci priznavajo, da obstajajo številni možni vzroki
disleksije, vključno z dednimi dejavniki. Disleksija ni odvisna od posameznikove
ravni

inteligentnosti,

vlaganja

truda

in

socialno-ekonomskega

položaja

(www.eda-info/eu/en/about-dyslexia.html, pridobljeno 20. 1. 2013).
2.1.2 Vzroki za pojav disleksije
Pri razumevanju močnih in šibkih področij oseb z disleksijo ter pri nudenju
pomoči in zagotavljanju podpore je ključnega pomena poznavanje vzrokov in
njihovih medsebojnih vplivov. Pogled na disleksijo se je skozi čas precej
4
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spremenil – od prvotnega mnenja, da je disleksija blažja možganska poškodba,
do trenutnega stališča, da gre za nevrološko raznolikost, ki vodi do posebnega
načina razmišljanja.
Razvile so se različne teorije o disleksiji, ki jih lahko strnemo v nekaj ključnih:
zgodnje nevropsihološke, zaznavne in zaznavno-motorične teorije, psihološke
teorije in kognitivni procesi, psiholingvistične teorije ter teorije, ki izpostavljajo
okoljske in vedenjske dejavnike. Uspešnost pristopov pri prav vseh teorijah pa
je pomembno odvisna od ustrezne diagnostike in obravnave (Raduly-Zorgo idr.,
2010).
Nekaj možnih vzrokov lahko zasledimo že v sodobnih definicijah disleksije. Ena
od definicij, ki ob opredelitvi disleksije omenja tudi možne vzroke za njen pojav,
je definicija Evropske zveze za disleksijo. Ta ob kombinaciji težav na področju
fonološkega

procesiranja,

delovnega

pomnjenja,

hitrega

poimenovanja,

operiranja z zaporedji in težavah pri doseganju avtomatizacije osnovnih veščin
omenja tudi dedne dejavnike. Ključno pri tem je, da se starši zavedajo možnosti
genetske pogojenosti disleksije in pomagajo pri zgodnejšem prepoznavanju in s
tem zgodnejši in učinkovitejši obravnavi (Reid, 2007).
Raziskave obravnavajo različne vidike nevrologije: strukturo možganov,
nevrološko procesiranje, delovanje malih možganov z vizualnim korteksom pa
tudi s procesiranjem govora in jezika. Pri tem ugotavljajo obstoj nevrološke
podlage disleksije in pomembnost nevroloških povezav, ki omogočajo
povezovanje različnih veščin v celoto, kot na primer vizualno-motorično
povezovanje

pri

prepisovanju

ter

slušno-kinestetično

povezovanje

pri

poslušanju in izvajanju navodil. Posebno pomembne so povezovalne poti med
levo in desno hemisfero, malimi možgani in magnoceličnim vizualnim sistemom,
kar vpliva na hitrost procesiranja, vizualno natančnost in koordinacijo (Reid idr.,
2007). Reid (2002) izpostavlja raziskave, ki kažejo na učinkovitejše delovanje
desne možganske poloble, ki skrbi za naloge, kot so reševanje problemov,
celostno mišljenje, vizualne in glasbene spretnosti. Predstavlja tudi: intuitivni,
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ustvarjalni in primarno neverbalni del naših možganov ter del, ki skrbi za
razumevanje kompleksnih konfiguracij in struktur, prepoznavanje vzorcev,
obrazov, prostorskih razmerij, neverbalnih znakov in vzporedno predelovanje
različnih informacij. Medtem ko je leva možganska polobla specializirana za
zaporedno, organizirano in linearno predelovanje verbalnih in numeričnih
informacij. Specializirana je namreč za jezik, matematiko in logične operacije
(Raduly-Zorgo idr., 2010). Vodi procese obdelovanja zaporedij, bralne
natančnosti ter glasovnega zavedanja. To je tisto, s čimer imajo učenci z
disleksijo največ težav (Reid, 2002). G. Erjavec (2011) navaja kot osrednji teoriji
razvojne disleksije fonološko in vizualno. Prva predpostavlja prizadetost
fonološkega procesiranja in priporoča metode pomoči, ki so osredotočene na
razvijanje fonološke zavesti (identifikacijo in manipulacijo fonoloških enot, tj.
zlogov, rim in fonemov) ter povezovanje med grafičnimi in fonološkimi enotami.
Vizualna teorija razvojne disleksije temelji na magnocelularni teoriji. Kar oči
vidijo, mora biti v skladu z motoričnimi signali iz sistema za premikanje oči. Prav
to vizualno-motorično poenotenje je tisto, s čimer imajo učenci z disleksijo po
magnocelularni teoriji težave (Mohorko, Bresjanac, Repovž, 2007).
Sousa (2005) možne vzroke združuje v tri skupine: telesne, jezikovne in
nejezikovne. Med telesnimi navaja dejavnike okolja, telesne dejavnike ali
kombinacije obojega. Med jezikovnimi vzroki našteva: fonološke primanjkljaje,
manjšo usklajenost vidnega in slušnega procesiranja, t. i. besedno slepoto,
strukturne razlike v možganih, primanjkljaje fonološkega spomina in, podobno
kot Castles, Datta, Gayan in Oslon (1999, v Reid, 2007), genetske vzroke. Med
nejezikovne vzroke uvršča težave s sprejemanjem in prepoznavanjem
zaporedja glasov, kar je povezano s slušnim sistemom procesiranja zvočnih
valov, težave z razločevanjem zvočne pogostosti, težave s prepoznavanjem
glasov v hrupu, primanjkljaje v vidnem procesiranju, slabšo motorično
koordinacijo in motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo.
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Iz do sedaj raziskanih možnih vzrokov je razviden širok spekter vidikov, ki
vplivajo na pojav disleksije in s tem nujnost pristopanja in nudenja pomoči na
različne načine, predvsem pa pravočasno.
2.1.3 Pojavnost disleksije
V svetovnem merilu disleksija zajame 8 % prebivalstva, od tega ima na 2–4 %
resen

vpliv

na

šolanje

in

življenje

posameznika

info.eu/en/dyslexia-incidence-and-emotional-effects.html,

(http://www.eda-

pridobljeno

10.

5.

2014). Odstotek je odvisen od več dejavnikov. Na pogostost vplivajo uporabljeni
preizkusi za ugotavljanje disleksije, definicija disleksije in zavedanje posledic
disleksije v šolah, zdravstvenih in drugih sistemih (Kavkler idr., 2010). Pa tudi
vrsta pisave, načina in metod poučevanja, kronološke starosti in psihološke
zrelosti ob začetku opismenjevanja, hitrosti opismenjevanja in časa, ki se
namenja za vadenje spretnosti (Žerdin, 2003).
Do nedavnega je veljala domneva, da je disleksija pogostejša pri dečkih kakor
pri deklicah, a sodobne raziskave kažejo, da so bili takšni rezultati bolj
posledica eksperimentalnih napak kot odraz dejanske razlike (Kavkler idr.,
2010).

2.2 Značilnosti učenja družboslovja učencev z disleksijo
»Disleksijo lahko opišemo kot razliko v načinu procesiranja informacij.« (Reid,
2007, str. 21) Je individualna, otroci z disleksijo se razlikujejo drug od drugega,
razlike pa različno vplivajo na njihovo delovanje, saj predstavlja kontinuum z
blago obliko na eni in hudo na drugi strani. Kar pomeni tudi, da oblika pomoči, ki
je učinkovita pri enem učencu, ni nujno učinkovita pri drugem. Ker se disleksija
nanaša na procesiranje informacij, vključuje več kot le branje in vpliva na učenje
in razumevanje vseh informacij, vključno z ustnimi navodili (Reid, 2002). Če
težave dobro razumemo, so naši pristopi pomoči lahko učinkovitejši tako pri
družboslovnih kot tudi vseh drugih predmetih. Vsak posameznik doživlja
7
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disleksijo na povsem svoj, sebi lasten način, zato je pomembno, da spoznamo
pomen disleksije tako s splošnega kot tudi individualnega vidika (Raduly-Zorgo
idr., 2010). Pri poznavanju splošnega vidika nam lahko koristi poznavanje
skupnih značilnosti, ki so pri učencih z disleksijo posebno pogoste. A se ovire,
na katere naletijo pri učenju, v določeni meri vendarle razlikujejo glede na
področje učenja. Če jim pri učenju matematike težave povzroča priklic
aritmetičnih dejstev, se pri učenju družboslovja soočajo s težavami s priklicem
družboslovnih pojmov. V vsakdanjem življenju imajo morda težave z
organizacijo časa, medtem ko si pri zgodovini težje predstavljajo časovni trak in
težje zapomnijo zaporedje zgodovinskih obdobij. Ker se razlikujejo njihove
težave, je potrebno prilagoditi tudi pomoč in iskati razne strategije. Za nekatere
od strategij je znano, da so učinkovitejše pri učenju naravoslovja, nekatere
družboslovja, nekatere koristijo na prav vseh področjih, spet druge lahko hitro
prilagodimo, da postanejo bolj univerzalne.
V diplomskem delu se osredotočam na področje učenja družboslovja, zato ob
opisanih značilnostih učenja učencev z disleksijo izpostavljam tiste, ki
pomembno

vplivajo

na

različnih

področjih

šolskih

veščin

pri

učenju

družboslovnih predmetov.
2.2.1 Branje učenca z disleksijo pri učenju družboslovja
Zaradi težav s prepoznavanjem glasov, kombiniranjem črk in njihovim
pomnjenjem, je njihovo branje počasnejše, zatikajoče in neritmično. Težave
imajo tudi z izgovarjanjem in prepoznavanjem večzložnih besed – še zlasti
neznanih (Reid, 2007).
Veliko manj poznanih in večzložnih besed se v družboslovju zvrsti že v
posameznem poglavju, ki ga obravnavajo pri eni sami šolski uri. Pri uri
geografije v devetem razredu, ko obravnavajo poglavje o kamninah, spoznajo
besede, kot so: konglomerat, peščenjak, metamorfne, sedimentne, magmatske
kamnine, globočnine, predornine, preperevanje … (Senegačnik, Drobnjak, Otič,
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2007). Nekatere od naštetih besed so si med seboj podobne, kar še oteži
pravilno prepoznavanje. Druge so daljše in učencem večinoma nepoznane.
T. Žerdin (2003) navaja, da učenci pogosto pričnejo z branjem besede v sredini
in se šele za tem vrnejo na začetek, pri tem pa besedo izmaličijo. Opaziti je tudi,
da med branjem premikajo ustnice (Lovše, 2013). Krajše besede preberejo kot
celoto, medtem ko se pri daljših na različne načine ustavljajo. Berejo
posamezne črke in jih šele nato spojijo v besedo ali pa začetne črke preberejo
ločeno, zadnji del besede pa ugibajo. Pri tem nekateri učenci besedo ponovijo,
drugi berejo naprej (Sousa, 2005).
Skoraj vse samostojno učenje družboslovja poteka z branjem zapiskov in snovi,
predstavljene v učbenikih. Za učenca z disleksijo to pogosto pomeni, da je
zaradi počasnega in zatikajočega branja prikrajšan za številne informacije, kar
lahko okrni njegova temeljna družboslovna znanja, in je tudi njegovo predznanje
pomanjkljivo. Zlasti zato je nujno zgodnje odkrivanje težav in razvijanje
nadomestnih strategij, ki lahko preprečijo, da se zaostanek za vrstniki veča
(http://dyslexiahelp.umich.edu/professionals/dyslexia-school, pridobljeno 17. 7.
2013).
2.2.2 Pisanje učenca z disleksijo pri učenju družboslovja
Eden najpogostejših simptomov disleksije, ki se nadaljujejo tudi v odraslo dobo,
je slabo črkovanje oziroma pravopis. Vzrok gre iskati v slabšem fonološkem
predelovanju in v primanjkljajih pri ustrezni obravnavi povezav in podrobnosti
(Raduly-Zorgo idr., 2010). Pri pisanju besedila po nareku s pisanimi in tiskanimi
črkami pogosto zamenjujejo t in d, p in b, k in g, s in z, e in i. Torej
samoglasnike in zveneče in nezveneče dvojice. Tovrstne napake uvrščamo
med slušni tip napak. Pri pisanju besedila s tiskanimi in posebno s pisanimi
črkami so pogostejše zamenjave črk: n in m, n in h, h in k, a in o, kar sodi v
vidni tip napak (otroci si ne zapomnijo nadrobnosti, števila in višine lokov).
Pisanje je počasno, saj se ustavljajo in razmišljajo, kateri glas je naslednji, s
katero črko se zapiše, ter kakšna je. Četudi pravopisna pravila dobro poznajo,
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jih med pisanjem ne upoštevajo dovolj dosledno. Pogosto zapišejo za veliko
začetnico še enako majhno črko (Lovše, 2010). Pojavljajo se lahko tudi
vsebinske težave, ko ne vedo, kako bi svoje misli spremenili v pisno obliko,
čeprav jih ustno znajo zelo dobro predstaviti (Raduly-Zorgo idr., 2010).
T. Žerdin (2003) navaja pogosto neurejen rokopis, v katerem so črke med seboj
preveč oddaljene ali stisnjene, poteze razvlečene ali skrajšane, okrogle poteze
zapisane oglato, linije niso ravne, nekatere so debele, druge tanke. Opazimo
lahko, da zapisano pogosto popravljajo, močno pritiskajo svinčnik ob papir ali
ga držijo preveč ohlapno. Po Reidu (2002) lahko naštetemu dodamo še odpor
do pisanja daljših besedil, kar ima za posledico pisni izdelek, ki ni v sorazmerju
z otrokovo sposobnostjo ustnega izražanja in dejanskim obvladovanjem in
razumevanjem teme.
Vse našteto se najpogosteje pokaže pri zapisovanju snovi, bodisi z narekom ali
s prepisovanjem projiciranega besedila. Zaradi počasnosti zapisovanja in
pogostih napak so zapiski učencev z disleksijo težko berljivi, nemalokrat se
zgodi, da je na strani zapisan samo naslov ali so besede zapisane napačno.
Njihovi zapiski so tako manj uporabni, včasih povzročijo, da se učenci
posamezno besedo naučijo napačno in jo takšno tudi zapišejo kasneje pri
preverjanju in ocenjevanju znanja.
Najbolj negativne posledice zgoraj naštete težave povzročajo pri oddajanju
pisnih izdelkov. Posebej kadar gre za preverjanje oziroma ocenjevanje znanja,
kjer se je učitelj poslužil esejske oblike vprašanj, ki zahtevajo daljše odgovore.
Nemalo težav imajo tudi pri pripravi referatov, če jim niso predstavljene druge
možnosti predstavljanja določene snovi, npr. s pomočjo Power Point
predstavitve, miselnih vzorcev, s predstavitvijo poizkusa ali projekta, izdelavo
modelov, nalogami na interaktivni tabli itd.
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2.2.3 Vpliv govora in jezika učenca z disleksijo na učenje družboslovja
Učenci z disleksijo pri ustnem preverjanju ali ocenjevanju znanja zamenjujejo
podobne glasove, jih slabše izgovarjajo, imajo težave pri povezovanju glasov v
besede, tvorijo slabše slovnične strukture in imajo težave pri poimenovanju
(Reid, 2002).
Zaradi homogene inhibicije zlahka zamenjajo podobne besede, predvsem tuje
izraze, ki so podobni tako po vsebini in izgovorjavi kot po črkovanju (RadulyZorgo, 2010).
Na področju geografije devetega razreda so takšne besede: porečje, povodje;
stalaktiti, stalagmiti; eksogeno, endogeno; makroregija, religija; erozija, abrazija,
aparthaid, atol itd. (Senegačnik, Drobnjak, Otič, 2007). Medtem ko učni načrt za
zgodovino predvideva poznavanje besed, kot so: razsvetljenstvo, revolucija,
renesansa; emancipacija, industrializacija, globalizacija; imperij, impresionizem;
diktatorstvo, demokratičnost, totalitarizem, genocid … (Kunaver, 2011).
Učenci z disleksijo imajo težave tako pri pomnjenju kot tudi kasneje, ko je
potrebno besedo priklicati iz spomina. Tako s težavo zadostijo ciljem učnega
načrta, ki v okviru deklarativnega znanja predvideva poznavanje terminoloških
pojmov. Težava je težko premostljiva kljub prilagoditvi podaljšanega časa
reševanja pisnega ocenjevanja znanja. V tem primeru je smotrneje dobro
načrtovati že samo podajanje snovi in upoštevanje učnega stila in prilagoditev,
ki so priporočene za poučevanje učencev z disleksijo.
2.2.4 Vpliv orientacije učenca z disleksijo na učenje družboslovja
Žerdinova (2003) piše o pogosti povezanosti težav na področju grafomotorike in
orientacije. Ta zajema tako znajdenje v šolskih prostorih, npr. iskanje svoje
učilnice, kot tudi orientacijo na samem sebi, ločevanje desne in leve strani
telesa, kar se pogosto dogaja še v odrasli dobi.
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Pogosto so prisotne težave s časovno orientacijo, tudi težave z rabo časovnih
pojmov (npr. prej, kasneje) ter z meseci in dnevi. Počasnejši je tempo
odzivanja, kar lahko oteži izkazovanje znanja v določenem trenutku (Magajna,
Kavkler, Čačinovič-Vogrinčič, Pečjak, Bregar Golobič, 2008).
Pri družboslovju se učenci z disleksijo težje znajdejo na zemljevidu, imajo
težave z določanjem lege na nemih kartah, težave s časovno orientacijo, kadar
gre za zgodovinske dogodke ali zaporedja (npr. obdobja: paleozoik, mezozoik
...) pa tudi s predstavljivostjo trajanja posameznega obdobja oziroma
zgodovinskega veka.
2.2.5 Vpliv spomina in organizacije na učenje družboslovja učencev z
disleksijo
Na področju spomina in organizacije je pri učencih z disleksijo možno zaslediti
(Reid, 2002):
-

slabši kratkoročni ali delovni spomin, kar se pokaže kot težava pri
pomnjenju seznamov in navodil. Pri družboslovju številnih pojmov;

-

slabši dolgoročni spomin, kar se lahko kaže kot zmedenost, raba
neustreznih učnih in organizacijskih strategij v času učenja ali slabe
organizacijske strukture. Posledično podatke zamenjujejo ali razumejo
napačno;

-

slabšo organizacija časa, gradiva, opreme in predmetov, ki jih otrok
potrebuje pri učenju.

Našteto vpliva na učne strategije, ki jih uporabljajo pri vseh predmetih, slabše
pomnjenje in priklic pojmov se odražata zlasti pri družboslovnih predmetih.
Težave imajo z avtomatizacijo, kar pomeni, da učenec določene besede ne
prikliče samodejno, čeprav se jo je učil. Avtomatizacijo je možno doseči z veliko
vaje in uporabo nove besede v različnih kontekstih in najrazličnejših oblikah.
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Smiselno je tudi, da učencem omejimo količino predstavljenih podatkov in s tem
nekoliko razbremenimo njihov delovni spomin (Reid, 2002).
Pri učenju družboslovja bi to pomenilo, da učitelj omeji nove pojme znotraj
posamezne ure in več pozornosti posveti utrjevanju že poznanih, ali
povezovanju pojmov v pojmovne mreže. Učencem jih predstavlja postopoma in
povezuje z njihovimi sopomenkami. Pri tem se ponuja priložnost povezovanja
snovi z učenčevimi življenjskimi izkušnjami ali povezavo z drugimi predmeti.
Za razliko od težav s pomnjenjem zaporednih elementov praviloma nimajo
težav s pomnjenjem celote. Lažje si zapomnijo obraze kot imena, števila in slike
pa bolje kakor besede in besedilo (Raduly-Zorgo idr., 2010). Kar nakazuje
koristnost multisenzornega pristopa, ki se mu bomo posvetili v nadaljevanju.
2.2.6 Predelovanje podatkov in pozornost učencev z disleksijo pri učenju
družboslovja
Procesiranje informacij predstavlja interakcijo med učencem in nalogo.
Krog procesiranja informacij ima po Reidu (2007) tri glavne elemente:
-

vnos informacij, ki je lahko slušni, vizualni, taktilni in kinestetični;

-

mišljenje, kar vključuje zapomnitev, organizacijo in osmišljanje informacij;

-

rezultat, ki je lahko predstavljen kot glasno branje, risanje, govor,
razpravljanje, opazovanje ali preizkušanje.

Otroci z disleksijo imajo lahko težave na vseh treh stopnjah tega kroga. Zato je
pomembno, da pridobimo podatke, iz katerih je razvidno, kje se pojavljajo
težave, s katerimi se otrok srečuje. Vprašati se moramo, ali ima otrok enake
težave, če gradivo predstavimo na vizualni namesto na slušni način. Ali bi mu
morda bolj ustrezal kinestetični način (Reid, 2007). Pomembno je upoštevati, ali
snov od učenca zahteva deklarativno ali proceduralno znanje, in temu prirediti
poučevanje in učenčevo samostojno učenje.
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Za deklarativno znanje so pri geografiji značilni podatki o geografskem položaju,
topografiji, pokrajinski členitvi, geomorfološki oblikovanosti površja, tipih
poselitve, sestavi prebivalstva ipd.

Proceduralno znanje pa je vezano na

sposobnost uporabe geografskega znanja, omogoča razvoj sposobnosti in
spretnosti za njegovo izvedbo (Kolnik idr. 2011).
Nekatere osebe z disleksijo imajo poleg predstavljenih težav tudi težave s
pozornostjo. Hitro jih lahko zmoti šum, ropot, glas. Zato je pomembno, da
skušamo zagotavljati prostor z manj motečimi dražljaji, hkrati pa učenca z
disleksijo učiti, kako si urediti primeren prostor in kako poskrbeti, da bo zbranost
daljša. Eden takih načinov je notranji govor. Učenca lahko spodbudimo, da si
učno snov pri družboslovju razdeli na manjše sklope in si odmerja potrebne
odmore, ki niso prekratki ali predolgi. Za spodbudno učno okolje lahko poskrbi s
časovnimi traki na steni, zemljevidi na mizi, globusi na policah in s potrebnimi
učbeniki in knjigami s slikami v bližini.
2.2.7 Metakognicija učencev z disleksijo pri učenju družboslovja
V splošnem metakognicijo sestavljata metakognitivno znanje in metakognitivna
kontrola. Metakognitivno znanje se nanaša na pridobljeno znanje o kognitivnih
procesih, ki jih lahko uporabljamo za nadzor ostalih kognitivnih procesov.
Metakognitivna kontrola pa vključuje procese načrtovanja, nadzorovanja,
usmerjanja in evalvacije kognitivnih procesov. Ob tem je pomembno tudi znanje
o strategijah, npr. kdaj in zakaj je določena strategija boljša od druge ... Ključni
element metakognitivne kontrole je samospraševanje, česar je učence, še
posebno učence z disleksijo, potrebno priučiti (Tancig, 2010). Poudariti je
potrebno, da sta obe metakognitivni strukturi – znanje o učenju in regulacija
učnega procesa – med seboj neločljivo povezani (Pečjak, 2012).
Pri učencih z disleksijo se neredko pojavi šibko metakognitivno zavedanje, saj
imajo težave z izbiro ustrezne učne veščine ob posamezni nalogi. Učenci
potrebujejo spodbude k razmišljanju, na kakšen način so prišli do določenega
odgovora, katere procese so uporabili, ali obstaja boljši način reševanja ter ali bi
14
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si s to metodo lahko pomagali tudi pri reševanju drugih problemov (Reid, 2007).
Leather in Mclaughlin (2001, v Reid, 2007) pravita, da imajo ljudje z disleksijo
težave z razvijanjem metakognitivnih veščin zlasti za naloge, ki se ukvarjajo z
obdelavo informacij. Težave imajo tudi pri ugotavljanju zahtev in pri izbiri
najustreznejše strategije zaradi preobremenitve z informacijami, kar pojasni
napačno usmeritev pri reševanju učnih nalog. To pa vodi do napačne izbire
strategije. Razloge za težave na področju metakognicije pri učencih z disleksijo
lahko iščemo v ugotovitvah raziskav, ki dokazujejo, da se od metakognitivnih
sposobnosti najprej razvija metakognitivno znanje o branju (Pečjak, 2012).
Branje učencev z disleksijo je oteženo, berejo počasi in redkeje, kar pomeni, da
je tudi priložnosti, ob katerih bi pridobili metakognitivno znanje o lastnem branju,
manj.
Čeprav se metakognitivno zavedanje prične razvijati že ob prvih izkušnjah
učenja, Van der Steel in M. Veenman (2009, v Pečjak, 2012) v longitudinalni
raziskavi ugotavljata pospešen razvoj metakognitivnih sposobnosti zlasti v
obdobju med dvanajstim in petnajstim letom. Tregakles in Daines (1989, v Reid
idr.,

2007)

poročata

o

nekaterih

metakognitivnih

strategijah,

kot

so

predstavljanje prebranega v mislih, razbiranje glavnih idej iz besedila, razvijanje
pojmov s pomočjo miselnih vzorcev in samospraševanja, ki skuša povezati
predznanje z novo snovjo. Pomembno je, da učence z disleksijo spodbujamo,
naj uporabijo te metakognitivne strategije, saj se lahko v nasprotnem primeru
preveč osredotočijo na dejanski proces branja in ne na pomen in namen
aktivnosti. Torej na rezultat in manj na proces. Da lahko učence spodbujamo k
uporabi metakognitivnih strategij, jih je potrebno le-teh naučiti. Wray (1994, v
Reid idr., 2007) navaja, da bi morali učitelji poučevati metakognitivne strategije
neposredno in vedno znotraj določenega konteksta, na primer znotraj
otrokovega projektnega dela. Kartice z namigi, na katerih so ideje za glasno
razmišljanje, so primerne za spodbujanje samospraševanja med prostim
pisanjem.
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Reid (2011) navaja različne iztočnice za samospraševanje učenca:
-

sem kaj podobnega že počel, kaj o tem že vem;

-

kaj je enostavneje in kaj bolj zapleteno;

-

česa sem se takrat naučil;

-

lahko sedaj uporabim enak pristop;

-

je bil uspešen in ga lahko uporabim tudi prihodnjič.

Predlaga tudi vizualne podobe – učenec po prebranem besedilu premisli in
skicira
glavne ideje oz. jih strne v shemo (Reid in Green, 2013).
S. Tancig (2010) zgornjim načinom dodaja tudi:
- glasno mišljenje med načrtovanjem in reševanjem problemov;
- vodenje dnevnika mišljenja, v katerega učenec zapisuje refleksije o svojem
mišljenju in učenju, dela zapiske o nejasnostih, nekonsistentnostih, s katerimi
se srečuje pri učenju, ter o svojih dosežkih;
- načrtovanje in samouravnavanje ter prevzemanje odgovornosti za usmerjanje
učnega procesa ter hkrati razvijanje kriterijev za samoevalvacijo uspešnosti in
ugotavljanje, katere strategije so uspešne in katere ne, ter iskanje ustreznejših;
- samoevalvacija, ki jo v začetku uvaja s pomočjo učitelja in ocenjevalnih list,
kasneje jo učenec lahko izvaja samostojno.
Za strateško poučevanje metakognitivnih strategij v razredu se učitelji lahko
poslužijo pripomočkov, npr. Matriko evalvacij strategij (Schraw, 2002, v Pečjak,
2012) ali Kontrolne liste za regulacijo (King, 1991, v Pečjak, 2012), predvsem
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pa je pomembno, da se zavedajo pomena metakognicije in iščejo raznovrstne
priložnosti za spodbujanje razvoja.

2.3 Močna področja učencev z disleksijo, njihova samopodoba
ter samozagovorništvo
Učenci s specifičnimi učnimi težavami imajo disharmonični profil močnih in
šibkih področij. Ključnega pomena je, da se jih zavedajo tako oni sami kakor
tudi tisti, ki z njimi sodelujejo. Pomembno se je pogovarjati o interesih,
možnostih in tudi omejitvah. S tem učenci razvijajo metakognicijo in se izognejo
postavljanju previsokih ciljev, hkrati pa zmanjšajo negativen vpliv na njihovo
samopodobo

(http://dyslexiahelp.umich.edu/professionals/dyslexia-school).

Zgodnje odkrivanje in spodbujanje močnih področij poudarjata tudi Davis in
Braun (2008). Reid (2007) navaja, da so pogosto prav močna področja tista, ki
jih lahko tako učitelji kot učenci uporabijo za spopadanje z težavami. Mnogo jih
je zelo uspešnih pri divergentnem mišljenju, tj. pri iskanju večih rešitev enega
problema

(angleško:

mišljenje

»out

of

(http://dyslexiahelp.umich.edu/professionals/dyslexia-school).

the

box«)

Njihove rešitve

so pogosto praktične, inovativne in kreativne (Raduly-Zorgo idr., 2010). Pogosta
močna področja so tudi: ustvarjalnost, šport, verbalne sposobnosti, spomin,
vizualno-prostorske spretnosti, socialne spretnosti in glasba. David in Braun
(2008) ob zgoraj naštetih dodajata nekaj lastnosti, za katere ugotavljata, da so
pogosto skupne ljudem z disleksijo: sposobnost dobrega večdimenzionalnega
opazovanja okolja, radovednost, razmišljanje v slikah in manj v besedah,
intuicija, pronicljivost in bujna domišljija. Pa tudi sposobnost hitrega odzivanja,
zanimivega pripovedovanja, domiselnosti in iznajdljivosti. Ustvarjalnost je tista,
ki omogoča, da si predstavljajo stvari, ki dejansko ne obstajajo, in lahko zaradi
te

izkušnje

ustvarijo

kaj

povsem

novega.

Sposobnosti

na

področju

predstavljivosti je možno s pridom uporabiti na področju družboslovja. Učenci
lahko razne pojave fotografirajo, narišejo, poustvarijo (npr. izdelajo model
kraške jame), če so dobri v pripovedovanju, lahko pripovedujejo pripovedke,
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legende, vezane na določen kra,j in si z njihovo pomočjo zapomnijo pojme,
vezane na določeno snov. Tisti z bolj izrazito razvitim glasbenim področjem
lahko besedilu, ki se ga je potrebno naučiti, dodajo glasbeno spremljavo ali
ritem, in si ga tako poskušajo bolje zapomniti. Pri upoštevanju medpredmetnega
povezovanja lahko ob snovi, ki je zapisana v učnem načrtu, upoštevamo tudi
močna področja učencev in jih s pridom uporabimo pri povezovanju dveh ali več
predmetov.
Skupina avtorjev (Raduly-Zorgo idr., 2010) navaja: “Kognitivne razlike, ki se
kažejo pri osebah z disleksijo, so lahko problematične v izobraževalnem,
delovnem ali kulturnem sistemu, ki deluje in je “prilagojen” načinu delovanja
možganov, razmišljanju in učenju oseb brez disleksije. Po drugi strani pa lahko
te iste kognitivne razlike predstavljajo veliko dragocenost in prednost v sistemih
in strokah, v katerih se raznolikost pristopov ceni in spoštuje, ter kjer lahko
učenje poteka na različne načine in z različnimi metodami” (str. 19).
Samozagovorništvo je spoznavanje samega sebe in svojih potreb, je tudi
razvijanje specifičnih sposobnosti, kot so asertivna komunikacija, postavljanje
ciljev, prevzemanje odgovornosti in seznanjanje s svojimi pravicami, z
izobraževalnim sistemom, možnostmi pomoči in prilagoditev. Ob tem pa razvija
vztrajnost in sodelovanje z drugimi. Vse te sposobnosti omogočajo otrokom,
mladostnikom in odraslim z disleksijo (ali drugimi SUT) razložiti svoje specifične
težave in potrebe drugim (Žnidaršič, 2008). Učencu predstavimo pomembnost
zavedanja svojih prednosti, interesov, talentov ter težav in učnih razlik, pa tudi
učnega

stila

in

strategij,

ki

pomagajo

pri

premagovanju

težav.

Samozagovorništvo daje učencem večjo samozavest in boljše samozavedanje,
kar lahko spodbujamo z vprašanji, kot so: Kako misliš, da disleksija vpliva na
področja tvojega življenja? Kakšen način učenja je najučinkovitejši? Ali meniš,
da ti kakšne strategije posebno pomagajo? Ali poznaš svoje cilje in prilagoditve,
ki ti pomagajo pri njihovem doseganju? Ali veš, kam se obrniti po pomoč? Ali
poznaš svoje zakonske pravice? Pomembno je, da učenec zna predstaviti
disleksijo komu drugemu s svojimi besedami, na svoj način. Da vpraša za
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pojasnilo, kadar med predavanji ali v besedilih naleti na besedo, katere pomena
ne pozna, kar je pomembno pri prav vseh predmetih, tudi pri učenju
družboslovja,

pa

tudi

v

okoliščinah

izven

šolskega

okolja

(http://dyslexiahelp.umich.edu/professionals/dyslexia-school).

2.4 Prilagoditve

za

učence

z

disleksijo

pri

poučevanju

družboslovja
Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami veliko časa preživijo v
razredu, kjer je potrebno upoštevati različne prilagoditve tako pri podajanju
snovi kakor tudi pri preverjanju znanja, saj je dodatna individualna pomoč le v
takšnih pogojih dovolj učinkovita. Osnovo predstavlja upoštevanje didaktičnih
načel. To so splošni regulatorji vzgojno-izobraževalnega procesa, po katerih se
učitelj ravna, da doseže cilj (Šilih, 1970 v Pavlin, 2012). Splošna didaktična
načela, ki jih navaja večina didaktikov, so: načelo nazornosti; načelo aktivnosti
učencev, načelo učne individualizacije in diferenciacije; načelo primernosti in
akceleracije; načelo sistematičnosti in postopnosti; načelo trajnosti znanja;
načelo racionalnosti in ekonomičnosti; načelo problemskosti (Pavlin, 2012).
2.4.1 Prilagoditve poučevanja družboslovja
Učiteljeva naloga ni izvajanje specialnih treningov pomoči, lahko pa s pozitivnim
odnosom do otroka, z upoštevanjem njegovih potreb in z dobro poučevalno
prakso pomembno vpliva na uspešnost vseh otrok, ne le tistih z disleksijo.
Inkluzivno izobraževanje terja manj frontalnega poučevanja, pasivnosti otrok,
individualnega reševanja nalog iz delovnega zvezka ali učnih listov,
standardiziranih testov in več eksperimentalnega dela, aktivnih oblik dela in
kooperativnega dela. Daje poudarek razvoju višjih miselnih procesov in učenju
ključnih pojmov in principov, poglobljenega študija manjših enot, da jih lahko
učenci osvojijo, več časa za branje originalnih knjižnih in strokovnih del,
povezanost z življenjskimi in delovnimi izkušnjami, možnost izbire, upoštevanja
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kognitivnih stilov posameznika, heterogenih skupin v razredu, sodelovanja med
strokovnimi delavci na šoli, starši in okoljem, večjo vrednost učiteljevemu
opisnemu ocenjevanju otroka itd. (Ferguson, Desjarlais in Meyer, 1997, v
Kavkler, 2002).
Nekateri avtorji navajajo

specifična

načela,

značilna

za

družboslovje,

natančneje geografijo:
-

načelo prostorske razmestitve pojavov in procesov ter njihovih
medsebojnih odnosov;

-

načelo regionalnosti;

-

načelo kompleksnosti (celostnosti);

-

načelo opazovanja.

Upoštevati jih je potrebno v vseh fazah vzgojno-izobraževalnega procesa: pri
načrtovanju, izvajanju in preverjanju znanja (Brinovec, 2004 v Pavlin, 2012). Pri
uresničevanju didaktičnih načel je treba upoštevati vhodne učne pogoje, npr.
starost, zmožnosti, izkušnje in predznanje učencev, zahtevnost učne vsebine in
njeno strukturiranost (Strmčnik, 2001 v Pavlin, 2012). Da bi učitelj lahko
predvidel področja, kjer bi se pri učencu z disleksijo lahko pojavile težave, mora
dobro poznati vsebine učnega načrta. Le tako lahko predvidi in pripravi
prilagoditve pri snoveh, kjer je to posebno potrebno. Pri tem lahko sodeluje s
preostalimi šolskimi delavci, si pridobi informacije prejšnjih učiteljev, staršev in
svetovalne službe ... Prav je, da pri načrtovanju poučevanja izhaja iz trenutne
ravni pismenosti otroka in ustrezno diferencira zahteve ter poti do uresničevanja
le-teh (Reid, 2007). Prepričati se mora tudi o učenčevem predznanju, kar lahko
stori s pomočjo t. i. možganske nevihte, pojmovnih map ali vprašanj pred
branjem oziroma spoznavanjem nove snovi (Pečjak, 1995).
Ljudje si bolj zapomnimo izkušnje, ki so nenavadne, čustveno intenzivne ali
dramatične, saj te zaobjamejo več čutov in hkrati vplivajo na kasnejši boljši
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priklic informacij (Omahen, 2012). Zato je v začetku ure oz. dela ure dobro
pritegniti pozornost učencev in šele za tem podati navodila. Njihovo pozornost
lahko vzdržujemo z uporabo različnih pristopov (Bristow, Cowley in Daines,
2001).
Tako lahko uvedemo:
 multisenzorni pristop, ki vključuje vizualne, slušne, kinestetične in
taktilne strategije, in na tak način zagotovimo, da bo učenec pomnil
podatke vsaj po enem načinu;
 različne učne motivacije: slikovno gradivo, videoposnetke, predvajanje
intervjuja, ugank;
 razdeljevanje snovi in nalog na manjše sklope, delo po korakih;
 didaktične igre, ki se navezujejo na zgodovinsko, geografsko ali kakšno
drugo učno snov. So prirejene za potrebe pouka in sledijo vzgojnoizobraževalnim ciljem iz učnega načrta;
 uporabo računalniške ali druge komunikacijske tehnologije, npr.
uporaba interaktivne table;
 uporabo digitalnih knjig in pretvorbo dokumentov s pomočjo avdio
opore;
 skupinsko delo, ki učinkovito vpliva na povezovanje razreda, delitev
vlog in učenja sodelovanja;
metodo učne simulacije, metodo igranja vlog, metodo učnih iger in
metodo reševanja problemov, kar omogoča kooperativno in samostojno
učenje, zahteva aktivnost učencev pri iskanju rešitev in oblikovanju izvirnih
predlogov (V. B. Malajner, 1997).
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Učencem z disleksijo in tudi ostalim učencem koristi opozarjanje na ključne
dele snovi ter spodbujanje k zapisu pomembnih besed v zapiske, kar
pripomore tudi k širjenju besedišča. Ob opravljanju nalog so ključnega pomena
sprotne povratne informacije, ki omogočajo, da učenec popravi oz. izboljša
svoje delo. Prav tako koristi tudi vrstnik, ki sedi blizu učenca z disleksijo in mu
pomaga, kadar je to potrebno. Učitelj naj se izogne izpostavljanju učenca z
disleksijo glasnemu branju. Po tem ko postavi vprašanje, naj počaka, da imajo
učenci

dovolj

časa

za

razmislek

(http://dyslexiahelp.umich.edu/professionals/dyslexia-school).
Barron (1973, v Pečjak, 1995) izpostavlja vizualno in verbalno predstavitev
ključnih besed iz bralnega gradiva ter odnosov med tistimi, ki jih učenci že
poznajo. Naloga učitelja je v tem primeru, da iz vsebine razbere ključne pojme,
ugotovi, katere pojme otroci že poznajo in kakšno je njihovo poznavanje
hierarhičnega odnosa med njimi (Pečjak, 1995). Pomagajo tudi vizualne opore.
Po podanem navodilu pa preveri razumevanje le-tega (Pavey, 2007).

Če

naloga vsebuje več podvprašanj, lahko učenci s pomočjo kontrolnega seznama
beležijo že rešene korake posamezne naloge. Najzanimivejši del ure naj umesti
v sredino ure, saj učenci največ informacij pozabijo prav iz tega dela ure. Uvede
lahko kratke odmore, med katerimi se učenci sprehodijo po razredu, rišejo
skice in simbole za tekočo snov itd.
Koristi, če je podana snov dobro organizirana, prikazana v grafih, diagramih,
drevesnih strukturah, za kar je pri družboslovnih predmetih veliko priložnosti.
Dobro je tudi, da se učitelj učencev z disleksijo izogiba metaforičnim izrazom,
da učencu ni potrebno iskati pravega pomena metafore in se lažje posveti
iskanju pomena pomembnih informacij. Če metaforo že uporabi, je dobro, da se
prepriča, ali so jo učenci razumeli. Nove besede in pojme je potrebno predstaviti
postopoma, sproti preverjati, ali jih učenci razumejo, šele nato pa vključiti v učni
kontekst (Bristow, Cowley in Daines, 2001). Za tiste s prednostnim vizualnim
stilom lahko nove pojme zapisuje na rob table, ali jih vnaša v zemljevid, miselni
vzorec ali katerega od drugih bolj celostnih prikazov.
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Če je snov zapisana na tablo ali projicirana s pomočjo interaktivne table, se
mora učitelj prepričati, ali na tablo vidijo vsi učenci, in preprečevati bleščanje.
Pomembno je načrtovati in ustvarjati priložnosti za postavljanje vprašanj in
dodatno razlago (Pavey, 2007). Fletcher in sod. (2007, v Kavkler, 2010) ob
zgoraj naštetih priporočajo še upoštevanje načel eksplicitnega, dobro
organiziranega in rutinskega poučevanja. Poudarjajo pomembnost razvijanja
strategij samoregulacije, spodbujanje vrstniške pomoči in podpore, kar ustvari
več priložnosti za ponavljanje in boljši prenos učne snovi; ustvarjanje pogojev
za razvoj višjih kognitivnih procesov. Pouk mora biti celostno zasnovan in na tak
način razvijati različne kompetence; napredek učenca moramo nadzorovati, pri
tem pa upoštevati heterogenost skupine učencev s SUT.
Učinkovite strategije učencev z učnimi težavami morajo biti sistematično
vključene v splošno poučevalno prakso, ki mora biti osnovana na znanstveno
dokazani uspešnosti strategij. »Zelo pomembna učiteljeva naloga po izvedeni
učni uri je analiza opravljenega in vnaprej načrtovanega dela« (V. B. Malajner,
1997, str. 416). Tako je prav, da učitelj pregleda tudi prilagoditve, ki jih je vpeljal
za učenca z disleksijo. Razmisli, katere so se izkazale za uspešne, katere je
potrebno izpopolniti ali nadomestiti in se, če je to le mogoče, o tem posvetovati
tudi z učencem in njegovo učiteljico ali učiteljem dodatne strokovne pomoči.
2.4.2 Prilagoditve tiskanega pisnega gradiva
Ob prilagoditvah podajanja učne snovi so pomembna tudi tiskana gradiva, s
pomočjo katerih se učenec samostojno uči družboslovnih in drugih vsebin.
Pomembno mu olajšajo branje, kadar je to potrebno, omogočijo lažje
izpisovanje in učinkovitejšo uporabo strategij.
Priporočljivo je uporabljati pisave brez zavojev, npr. Arial, Verdana, Trebuchet,
Tahoma, v velikosti od 12 pt do 18 pt. Poševna oblika črk ni ustrezna. Branju
ugodnejše so majhne tiskane črke, ki za razliko od velikih tiskanih črk z repki
in zankami nad in pod črto poudarjajo svojo obliko. Ključne besede je koristno
poudariti s »krepko« pisavo, poudarjanje s podčrtovanjem je manj primerno
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(Košak Babuder, 2005). Koristijo zadostni razmiki med vrsticami (npr. 1.5),
znaki in stolpci. Stolpce lahko med seboj ločimo tudi s črtami, kar onemogoči,
da bi učenec s pogledom preskakoval z enega stolpca v drugega. Priporočljiva
je leva poravnava besedila in izogibanje začetku stavka na koncu vrstice.
Maksimalna dogovorjena dolžina vrstice je 15 cm v širino ali 80 znakov. Med
posameznimi temami koristijo razmiki. Učencem z disleksijo odgovarja uporaba
alinej, okvirčkov in preglednih tabel ter dovolj prostora ob robu besedila, kamor
si lahko pripišejo dodatne podatke. Priporočljivo je, da je besedilo natisnjeno na
nesvetleč papir, najbolje krem barve, lahko tudi recikliran papir, ki ne »reagira«
z ultravijolično svetlobo in ne povzroča bleščanja. Biti mora prave debeline, da
črke s prejšnje strani ne prosevajo skozi, kar onemogoča branje (Košak
Babuder idr., 2010). Primerni kontrasti med ozadjem in črkami so: okrepljen
temno zelen tisk na kremnem, rumenem, svetlo zelenem ali sivo belem papirju
(Košak Babuder, 2005).
2.4.3 Prilagoditve preverjanja in ocenjevanja znanja učencev z disleksijo
»Prilagoditve niti pri preverjanju niti pri ocenjevanju znanja ne smejo temeljiti le
na redukciji kompleksnosti snovi, ampak predvsem na iskanju prilagoditev,
načinov in oblik postavljanja vprašanj, posredovanja odgovorov in na količini
opor, ki jih ponudimo učencu s PPPU, da mu omogočimo optimalno pokazati
usvojeno znanje« (Nagode, 2008, str. 27).
Potrebno je ponuditi različne načine ocenjevanja, saj preveč ustaljen način,
npr. zgolj pisno, učencu z disleksijo onemogoča izraziti pridobljeno znanje
(Reid, 2007). Napovedano ocenjevanje pomembno olajša učenčevo pripravo
na preizkus znanja, omogoči načrtovanje in organizacijo potrebnega časa ter
zmanjša

frustracijo,

ki

jo

sicer

lahko

(http://dyslexiahelp.umich.edu/professionals/dyslexia-school).

doživlja
Učenci

z

disleksijo imajo pri izbirnih odgovorih pogosto težave zaradi vizualnega učinka
le-teh. Težave lahko povzročijo tudi zanikani možni odgovori, pri katerih učenci
zlahka spregledajo besedico »ne«, čemur se lahko izognemo tako, da nikalnico
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zapišemo z velikimi tiskanimi črkami. Pred pričetkom pisanja se je priporočljivo
prepričati, ali so navodila dovolj razumljiva, ključne dele lahko učitelj tudi
obarva, ali spodbudi učenca, da jih obarva, če meni, da mu to koristi. Pisno
preverjanje in ocenjevanje znanja zahteva podaljšan čas, saj učenec z
disleksijo potrebuje večkratno branje, da prebere dovolj natančno in pravilno
interpretira zahtevo. Med samim pisanjem koristi opozarjanje na čas, ki ga še
ima na voljo. Če je pisno ocenjevanje neizogibno in nenadomestljivo z npr.
ustnim spraševanjem, učenec pa ima s pisanjem tako velike težave, da izdelek
ne bi odražal učenčevega dejanskega znanja, lahko uvedemo zapisovalca, ki
zapisuje odgovore po učenčevem nareku, ali pa zagotovimo izpolnjevanje izpita
na računalniku. Učenec lahko svoje znanje izkaže z izdelavo projektne naloge
ali multimedijske predstavitve (Raduly-Zorgo idr., 2010). Pri pripravi pisnih
preizkusov znanja je potrebno upoštevati, da so dane skice, tabele, neme karte,
zemljevidi in druge grafične ponazoritve dobro vidne, kar še posebno velja za
razmnoževanje preverjanj znanj in testov (V. B. Malajner, 1997). »Vsa načela,
ki veljajo za “dobro poučevalno prakso” za vse učence, so za učence s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja še posebnega in ključnega
pomena. Ker je pri vsakem učencu prisotna enkratna kombinacija kognitivnih in
drugih primanjkljajev, morata biti učitelj in izvajalec dodatne strokovne pomoči
dovolj senzibilizirana in odprta za prepoznavanje učenčevih posebnih vzgojnoizobraževalnih potreb in za fleksibilno uporabo raznoterih didaktično-metodičnih
pristopov« (Nagode, 2008, str. 23). V skladu s tem je pomembno poudariti vlogo
sodelovanja in iskanja ustreznih prilagoditev in različnih pristopov, kako učenca
naučiti uspešnega, samostojnega učenja.
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2.5 Besedišče učencev z disleksijo
2.5.1 Razvoj in obseg receptivnega in ekspresivnega besedišča
Ko govorimo o besedišču ali besednemu zakladu, lahko ločimo pasivno
(receptivno) besedišče, ki ga uporabljamo pri branju in razumevanju slišanega,
in aktivno (ekspresivno) besedišče, ki služi govoru in pisanju (Pečjak, 1995).
V predšolskih letih so jezikovne pridobitve osredotočene predvsem na ustno
besedišče. V razvoju jezika se najprej pojavijo samostalniki. Že pred prvim
izgovorjenim samostalnikom, otrok pozna pomene posameznih samostalniških
besed in samostalniških besednih zvez (Žerdin, 2003).
S poslušanjem razvijajo receptivno besedišče, ki je največje, in obsega besede,
ki jih otrok sliši in tudi razume. Učenje novih besed je v veliki meri povezano z
verbalnim spominom. Raziskave kažejo, da je do šestega leta starosti
sposobnost pomnjenja povedanega glavni dejavnik, ki odloča o širini
posameznikovega besednjaka (Gathercole idr., 1992, v Bristow, Cowley in
Daines, 2001). Po šestem letu pa na besednjak najbolj vpliva branje. Spletni
portal Dyslexia Help navaja podatke za angleško govoreče področje, kjer
besednjak prvošolčkov obsega približno 6000 besed, v drugem razredu naj bi
se učenci naučili dodatnih 2000 do 5000 besed (Graves, Juel, Graves, 1998). V
nadaljevanju pa v povprečju 3000 do 4000 besed letno (Nagy&Anderson, 1984;
Nagy&Herman, 1987). Do zaključka srednje šole njihov besednjak obsega
25.000 besed ali več. V. Lučić (1982, v Pečjak, 1995) za naš šolski prostor
ugotavlja, da obstaja relativno enakomerna rast besedišča skozi celo osnovno
šolo. Vsako leto naj bi učenec pridobil od 2700 do 3000 novih besed.
»Razmerje med aktivnim in pasivnim besediščem je v povprečju 1:3 – do 4kratno, kar pomeni, da je besedišče pri branju 3- do 4-krat večje kot besedišče v
govorjenju ali pri pisanju« (Pečjak, 1995, str. 11). Naslednja ugotovitev Lukićeve
je tudi, da večina otrok ohrani tudi pozneje tak obseg besedišča, kakršnega ima
ob koncu osnovne šole, in da šola ne zmanjšuje individualnih razlik med učenci
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glede besedišča (Pečjak, 1995). Do odraslosti večina ljudi prepozna in razume
blizu 50.000 besed (Stahl, 1999; Tompkins, 2005). Štejejo besede, ki jih
uporabljamo pri govoru, tako je receptivno besedišče veliko širše od
ekspresivnega. Receptivno besedišče zajema tudi razumevanje tistega, kar
beremo, torej tiste besede, ki jih pri branju določenega besedila razumemo,
razumemo pa veliko besed, ki jih pri našem izražanju ne uporabljamo. Kadar
govorimo o ekspresivnem besedišču, pogosto mislimo uporabo pogovornega
govora. V splošnem svoje ideje lažje izrazimo z govorom kakor s pisanjem.
Govor je namreč prva oblika sporazumevanja, dopušča nam tudi uporabo
obrazne mimike, intonacije, poslušalec pa nas lahko poprosi za dodatno
pojasnilo, če česa ni razumel. Najti »prave besede« v pisni obliki je težje,
pogosto si pomagamo z raznimi znaki za izražanje čustvenih stanj (npr. t. i.
smeško za izražanje veselja), tako je pisno besedišče močno pod vplivom
besed, ki jih govorimo. V dnevni rabi večina odraslih v vseh svojih pogovorih
uporablja le 5.000 do 10.000 besed (za angleško govoreče območje)
(http://dyslexiahelp.umich.edu/professionals/dyslexia-school/vocabulary).
Razvoj besedišča postane pomembno večji izziv, kadar gre za učenca z
disleksijo. Ker raziskave kažejo, da je na določeno besedo potrebno naleteti
približno 12-krat, da jo učenec vključi v besednjak (McKeown, Beck,
Omanson&Pople, 1985), se postavlja vprašanje, kako pomagati učencem z
disleksijo, ki se zaradi težav pri branju temu najraje izognejo, kar pomembno
zmanjša možnost učenja novih besed. Ugotavljajo, da učenci z disleksijo
osnovno šolo pogosto pričenjajo z obsežnim besednjakom, a se zaradi težav,
na katere naletijo pri branju in pisanju, stopnja rasti njihovega besedišča z leti
zmanjšuje, razlika z vrstniki pa poglablja. Stanovich (1986) piše o pojavu t. i.
»Matejevega učinka«, kar pomeni, da bralci, ki berejo dobro, berejo še bolje,
bralci, ki imajo pri branju težave, berejo manj, njihov besednjak se ne širi enako
hitro, kar lahko pušča posledice v nadaljevanju šolanja. Pri teh učencih je nujno
hitro prepoznavanje in sistematično, neposredno in intenzivno ukrepanje, kar
velja tako za otroke z disleksijo kot tudi tiste, ki imajo težave s slušnim
spominom, razumevanjem, slušno predelavo ali govorom (npr. z Aspergerjevim
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sindromom, dislalijami ...) (http://dyslexiahelp.umich.edu/professionals/dyslexiaschool/vocabulary).
Beck (2002) v raziskavi ugotavlja, da šolski učni načrti besedišču namenjajo le
malo poudarka. Tudi učenci, ki razvijejo obširen bralni besednjak, imajo pogosto
težave z uporabo le-tega v pisni obliki, če jim učitelji pri tem ne pomagajo in jih
ne usmerjajo. Za razumevanje pomena prebranega učenci potrebujejo oboje,
tako poznavanje pomena številnih besed kakor tudi uporabo različnih strategij
za

iskanje

pomena

njim

nepoznanih

besed

(http://dyslexiahelp.umich.edu/professionals/dyslexia-school/vocabulary).
2.5.2 Priporočila za razvijanje besedišča
Ob aktivnem, multisenzornem poučevanju je za učence z disleksijo bistvenega
pomena, da so izpostavljeni številnim novim besedam. Najbolj strateška
uporaba časa je, da učence naučimo, kako samostojno razvijati besedišče.
Eksplicitno poučevanje strategij učenja besed je še posebno pomembno za
učence, ki niso zadostno razvili dekodiranja in veščin razumevanja obsežnega
gradiva (National Reading Panel, 2000).
 Razvijanje besedišča z vajami fonološkega procesiranja
Razvijanje besedišča je nujno povezati z dejavnostmi fonetike in fonološkega
procesiranja. Zlasti koristno je, da učence učimo poslušati besedo tako, da
slišijo vsak glas v besedi, da besede delijo na dele, jih spajajo, prepoznavajo
zloge in besedo pravilno naglasijo.
 Razvijanje besedišča s pomočjo družabnih iger
Besedišče lahko razvijajo s pomočjo družabnih iger, npr. Boggle, Scrabble …
 Spodbujanje predhodnega znanja in uporabe slovarja
Ob prebiranju besedila, v katerem učenec naleti na neznane besede, lahko
spodbujamo uporabo predhodnega znanja in sposobnost razbiranja pomena
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besede iz sobesedila. Učenci lahko napovedujejo pomene besed, nato pa jih
preverijo v slovarju (Baumann, Kame Časa, 1991).
 Razvrščanje besed v kategorije
Besede lahko iščejo znotraj posamezne kategorije ali pa poimenujejo kategorijo
za skupino besed, tj. najdejo nadpomenko ter s tem večajo konceptualno
znanje

(Honig,

Diamond,

Gutlon,

2000

v

http://dyslexiahelp.umich.edu/professionals/dyslexia-school/vocabulary). Pot od
nadpomenk k podpomenkam je preprostejša kakor v nasprotni smeri, saj je
učencem lažje naštevati kakor poiskati eno samo besedo. Učenci bodo bolj
motivirani že, če bodo morali prešteti in zapisati, koliko besed so našli. Učence
lahko navajamo na uporabo sopomenk ali na rabo Slovarja slovenskega
knjižnega jezika (Žerdin, 2003)
 Iskanje zgledov, ponazoritve in opisovanje
Razumevanje pojmov lahko utrjujemo z iskanjem zgledov, s ponazoritvami in
opisovanjem. Prislove in predloge, s katerimi poimenujemo prostorska
razmerja, utrjujemo z gibanjem v razredu. Iskanje pomena besede z iskanjem
kategorije, ki ji beseda pripada (npr. ali je to žuželka), kje najdemo ta predmet
ali kaj lahko z njim počnemo in katere besede so tej besedi podobne. Iskanje
glavne strukture besede, ki vključuje iskanje prve črke v besedi, štetje števila
zlogov besede in ugotavljanje, ali je dolga, kratka; ali se ta beseda rima s
kakšno drugo besedo ... (Žerdin, 2003).
 Povezovanje nove besede z že poznano
Hitrost učenja nove besede lahko povečamo, če jo povežemo z ustrezno
besedo, ki jo učenec že pozna (Hoover in Storkel, 2005). Besedne zveze lahko
uporabljajo v različnih povedih, lahko jih tudi ilustrirajo, kar dodatno pripomore k
razumevanju in pomnjenju besedne zveze (Reid in Green, 2012).
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 Upoštevanje morfologije pri razvijanju besedišča
Učence naučimo, kako brati in razumeti neznane besede s pomočjo korenov
besed, sopomenk, protipomenk, besednega izvora, izpeljav. Poznavanje
posameznih delov besede je še posebno uporabno, kadar nimamo dostopa do
slovarjev (Powell, 1986 v http://dyslexiahelp.umich.edu/professionals/dyslexiaschool/vocabulary). Po nekaterih raziskavah neposredno poučevanje delov
besed (predpon, pripon, korena besede) pomembno poveča besednjak
(Ambruster, Osborn, 2001).
 Uporaba seznama novih besed
Pomembno je, da učenec uporablja besedišče v čim več različnih kontekstih.
Priporočljivo je, da učitelj zagotavlja možnosti za uporabo enake besede na
različne načine. V ta namen lahko služi seznam z zapisanimi novimi besedami,
ki ga lahko uporabijo tudi kot kontrolni seznam (Reid in Green, 2012).
 Urjenje uporabe kazal, naslovov, tabel …
Za širjenje besedišča je prav, da učence urimo v uporabi učbenikov, v njih pa
kazal, slovarjev, naslovov, podnaslovov, poglavij, tabel, krepko zapisanih besed
ter vprašanj za ponovitev. Pred branjem posredujmo učencem ključne besede,
naj predvidevajo, kaj pomenijo, nato pogledajo, ali imajo prav oz. kakšni bi
lahko bili njihovi pomeni.
 Oblikovanje lastnega seznama
Učenci lahko oblikujejo lasten slovar. Bodisi v elektronski obliki bodisi v majhen
zvezek. Vsako novo besedo zabeležijo, sklepajo na njen pomen iz konteksta ter
nato pogledajo v slovar, elektronski slovar, da vidijo, ali so imeli prav. Vsak
teden naj izberejo 10 novih besed in jih vključijo v pisni izdelek (o tem poglavju).
Učitelj tako vidi, ali učenec pomen besed razume pravilno.
 Uporaba pojmovnih kartic
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Npr.

kartice

z

različnimi

vrstami

kamnin:

flashcardstash.com/lists/19426-rock-types-igneous-metamorphic-sedimentary
(http://dyslexiahelp.umich.edu/professionals/dyslexia-school/vocabulary).
 Uporaba računalniških programov in spletnih aplikacij
Učenci lahko pri razvijanju besedišča uporabljajo računalniške programe, kot
so: Lexipedia, Lingro, Discovery Education Puzzlemaker, Merriam-Webster' s
Visual Dictionary, RymeZone. Uporabljajo lahko tudi spletne grafične slovarie:
Visowords.com, ki z različnimi barvami pobarva pridevnike, samostalnike,
glagole. Čedalje bolj razširjene so spletne aplikacije, ki jih je možno namestiti na
tablične računalnike oziroma mobilne telefone z ustreznim operacijskim
sistemom. Te so dobavljive tudi v slovenskem jeziku. Ena takšnih je
»Besedovnjak«

(http://dyslexiahelp.umich.edu/professionals/dyslexia-

school/vocabulary).
Z razvijanjem besedišča učencem ne zagotavljamo le uspeha v šoli, temveč jim
damo orodje za vseživljenjsko učenje besed, kar lahko koristi v različnih
življenjskih okoliščinah.
2.5.3 Upoštevanje morfologije pri razvijanju besedišča
»Otroci se najprej naučijo, da so besede gradniki večjih pomenskih jezikovnih
enot (skladnja), nato pa, da se lahko beseda razdeli na manjše pomenske
enote – segmente (morfologija)« (Goldin-Meadov, 2006, v Aubrey, C., 2010, str.
9). Istočasno se seznanijo s fonologijo, besediščem, slovnico ter ustrezno rabo
jezika. Predvidevamo lahko, da so otroci od samega začetka vključeni v analizo
in sintezo zvokov (Aubrey, C., 2010).
Morfologija ali oblikoslovje je nauk o oblikah, nauk o besednih vrstah in širjenju
besedišča. Morfološko zavedanje je prepoznavanje, zavedanje in uporaba
delov besed, ki nosijo pomen. Na primer: koren besede, predpone, pripone in
slovnične prvine, ki jih je mogoče dodati, odvzeti in s tem spremeniti besedni
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pomen (Mann & Singson, 2003). Učenci z močno razvitimi sposobnostmi za
oblikoslovje so v prednosti pred učenci, ki uporabljajo celostni pristop k besedi.
Ti učenci lahko besedo razdelijo in predvidevajo njen pomen, kar pripomore k
vsem področjem pismenosti: dekodiranju, pravopisu, razumevanju in ustnemu
sporočanju. Tako jih lahko učimo koncepta korena besed; učencem pojasnimo,
da je to glavni del daljše besede, dodamo lahko primere, pri katerih se učenci
učijo prepoznavati besedne korene. Pogosto pomaga, če jih podčrtujejo.
Besede lahko dopolnjujejo s priponskimi obrazili. Na tak način se učenci
seznanijo z besednimi družinami. Učence spodbudimo, da nove besede
uporabijo v povedih in se na tak način prepričamo, ali jih pravilno razumejo.
Npr. knjiga: knjigar, knjigarna ... (Žerdin, 2003). Besede lahko tudi dopolnjujejo
s predlogi (npr. pred, za, nad). Te predloge lahko zapišemo na kartončke,
učenci jih pridajajo različnim glagolom oz. korenom besed in tako tvorijo nove
besede. Npr. »pre«: prevoz, prepeljati, prepovedati ... Za začetek lahko poiščejo
protipomenske predloge. Učencem manj znane besede razložimo, oni jih
zapišejo in skušajo uporabiti v povedih. Če so pomen besede v eni zvezi že
spoznali, lahko besede uporabijo v novih zvezah. Nalogo lahko priredimo tudi
tako, da učenci samostojno iščejo pomen besede. Na takšen način lahko
učencem predstavimo pomen arhaičnih besed. Npr. duri, vigred, čemeren ...
Nalogo lahko pripravimo tudi tako, da učenci iz besedne zveze sklepajo na
novo besedo. Npr. kaj nastane, ko postane hladno – se shladi (Žerdin, 2003).
Pomen vsebinskega znanja oziroma poznavanja nekaterih pojmov je zelo
pomemben tudi pri znanju družboslovja. Lipovšek (2009) navaja, da je
poznavanje podatkov nujno za ugotavljanje geografskih elementov, dimenzij in
procesov. Nekateri avtorji navajajo, da naj bi vsak učenec na pamet znal nekaj
podatkov, sidrnih mest ali Arhimedovih opornih točk, s katerimi bi osmišljal
druge podatke. Pri pomnjenju in priklicu teh besed mu lahko pomaga znanje iz
morfologije in ozaveščanje o možnosti izpeljevanja besed iz korenov oziroma z
dodajanjem predpon in pripon.
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2.6 Učni stili učencev z disleksijo
Učni stil predstavlja sistem različnih pogojev, ki učencem pomagajo sprejemati
in predelovati informacije na njihov lasten, edinstven način in tako z optimalno
količino energije pridobivati znanje (Raduly-Zorgo idr., 2010). Tako je
poznavanje učnega stila eden od ključnih vidikov razumevanja pomembnosti
predstavitve

snovi in

načina

uporabe učne

situacije

pri spodbujanju

učinkovitejšega učenja. Zavedati se moramo, da imajo različni otroci različne
stile, kar velja tudi za otroke z disleksijo. To pomeni, da imajo otroci z disleksijo
veliko podobnih značilnosti pri učenju in procesiranju informacij, vendar pa so
med njimi individualne razlike in le-te je potrebno ugotavljati in upoštevati pri
načrtovanju in predstavitvi učenja (Reid, 2007). Nekaterim najbolj odgovarja
učenje z gledanjem ali poslušanjem, komu drugemu s prevzemanjem aktivne
vloge ali s premišljevanjem, spet komu pa z analiziranjem ali intuitivnim
sklepanjem … Večina se nas poslužuje kombinacije različnih načinov
predelovanja informacij, vendar pri vsakem posamezniku prevladuje določen
učni stil, ki mu najbolj ustreza (Raduly-Zorgo idr., 2010).
2.6.1 Učiteljeva vloga pri prepoznavanju in upoštevanju učnih stilov
Reid (2011) poudarja pomen prepoznavanja posameznikovega učnega stila že
med učnim procesom v razredu. Čeprav obstaja več kot 100 različnih načinov
prepoznavanja

posameznikovega

učnega

stila,

so

rezultati

testov

in

vprašalnikov najučinkovitejši, če se dopolnjujejo z informacijami pridobljenimi v
razredu, tj. v

naravnem okolju preko interaktivnih dejavnosti in na vseh

stopnjah predelovanja informacij. Od vnosa informacij, kjer je ključnega
pomena odkrivanje učnega stila in prilagajanje kanala, po katerem učno snov
podajamo, predstavljanje informacij v manjših enotah, z različnimi materiali in
izpostavljanje ključnih informacij že v začetni fazi učenja; spoznavanja, ko je
učiteljeva vloga spodbujanje organizacijskih strategij za organiziranje nove
snovi v pomenske sklope in spodbujanje navezovanja informacij na predhodno
znanje za lažje umeščanje v učno shemo; do podajanja, pri katerem učitelj
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spodbuja uporabo povzetkov za lažje prepoznavanje ključnih točk in rabo
naslovov, podnaslovov v pisnih izdelkih za zagotavljanje strukture. Strokovnjaki
za učne stile opozarjajo, da je vzroke za neuspeh moč iskati tudi v razhajanju
med učnim stilom učenca in stilom poučevanja učitelja (Ažman, 2012).
Upoštevanje učnih stilov od učitelja zahteva nekaj prilagoditev in pozornosti,
tako ureditvi šolskega prostora kot tudi samemu poučevanju. Učilnico je dobro
urediti tako, da jo lahko hitro prilagodimo različnim učnim stilom – prestavljanju
stolov, možnosti izobešanja plakatov itd. V učilnicah, kjer je veliko učencev z
disleksijo, mora biti okolje globalno (Given in Reid 1999, v Reid, 2007), kar
pomeni, da je potrebno upoštevati osvetljavo, postavitev in celotno učno
vzdušje. Vpogled v učni stil omogoča že pozorno opazovanje reševanja naloge
ali pogovor z učencem. Prav je, da se učitelj zaveda, da je učna izkušnja za
otroke z disleksijo lahko bolj pomembna kot pa dejanski končni izdelek, hkrati
pa je pomembno, da se otroci z disleksijo sami začnejo zavedati svojega
učnega stila. To je prvi in hkrati najpomembnejši korak k doseganju
samozavesti pri učenju. Prepoznavanje učnih stilov lahko pomaga tudi k
spodbujanju veščin zunaj šole in neposredno na vseživljenjsko učenje (Reid,
2007). Učni stil učenca z disleksijo določa, kaj in kako naj bodo prilagojena
gradiva. Strategijo prilagajanja gradiv je potrebno uskladiti z učenčevim učnim
stilom, s pričakovanji do učenca, s tem, kaj se bo naučil, in s tem, kako se bo
učil. Ko je enkrat vzpostavljen splošni okvir za prilagajanje poučevanja, je
pomembno, da učitelj kontinuirano spremlja učenčev napredek. Učenec ne bo
potreboval enakih prilagoditev na vseh področjih učenja določenega predmeta,
saj se bo učenčeva disleksija izražala različno pri različnih učnih gradivih, učnih
stilih in učnih okoljih. Splošne prilagoditve za poučevanje temeljijo na
učenčevem prevladujočem učnem stilu – na slušnem, vidnem, taktilnem ali
kombinaciji več učnih stilov (Clement Morrison, 2007).
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2.6.2 Modeli učnih stilov in ugotavljanje prednostnega učnega stila
Obstaja več teoretičnih modelov, ki pojasnjujejo učne stile. Ti so osnovani na
bioloških razlikah ali na podlagi različnih kognitivnih stilov (Raduly-Zorgo, 2010).
Enega najbolj uporabnih modelov učnih stilov so razvili Dunn, Dunn in Price
(1975-89, v Reid, 2007). Ta model določa pet glavnih področij in enaindvajset
elementov, ki vplivajo na učenčevo učenje. Vse te elemente je dobro upoštevati
pri ocenjevalnem procesu in pri kasnejšem načrtovanju poučevanja.
Pet glavnih področij in enaindvajset elementov teh področij:
 okoljski (zvok, svetloba, temperatura in oblika),
 čustveni (motivacija, vztrajnost, odgovornost in struktura),
 sociološki (samostojno učenje, pari, vrstniki, skupina in odrasli),
 fiziološki (zaznavne preference, vnos hrane in pijače, del dneva in
mobilnost),
 psihološki (globalne ali analitične preference, impulzivni in refleksivni)
(Reid, 2007, str. 44).
2.6.2.1 Felderjev in Solomanin model učnih stilov
Različni vprašalniki o učnih stilih se osredotočajo na različne vidike učnih stilov,
B. A. Soloman in R. M. Felder z vprašalnikom »Index of Learning Styles
Questionnaire- ILSQ« (2004, http://www.ncsu.edu/felder-public/ILSpage.html)
ločita:
- učence, ki se učijo aktivno, in učence, ki se učijo reflektivno; učenci, ki se
učijo aktivno, so tisti, ki težijo k ohranjanju in razumevanju informacij z
izvajanjem dejavnosti, razgovorom ali razlago ostalim. Učenci, ki se učijo
reflektivno, najprej tiho razmislijo. Prvi raje delajo v skupini, medtem ko imajo
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drugi raje samostojno delo. Sedenje med predavanji in pisanje zapiskov brez
kakšne druge fizične aktivnosti je za oboje težko, a še posebej učencem, ki se
sicer učijo aktivno. Vsi učenci so včasih aktivni in včasih reflektivni, pripadnost
enemu od stilov se lahko kaže močno, srednje ali blago. Priporočila za učence,
ki se učijo aktivno: priporočljivo je, da se jim omogoči razprava, dejavnosti
reševanja problemov in razprave, ki jo lahko izvedejo v skupini, kjer si člani
pojasnjujejo različne teme, ugotavljajo, kakšna vprašanja se bodo morda
pojavila v testu in kakšni bi bili odgovori nanje. Informacije jim bo uspelo
obdržati bolje, če bomo z njimi »nekaj« naredili.
Priporočila za reflektivne učence oz. učence, ki so razmišljujoči: če v razredu ni
dovolj časa za razmislek o novih informacijah, ga je potrebno nadomestiti pri
učenju, ko ni dovolj le branje in pomnjenje informacij, ampak je priporočljivo, da
si vzamejo čas za reden pregled prebranega, razmislek o vprašanjih ob
prebranem, koristijo tudi kratki povzetki besedila z lastnimi besedami. To lahko
vzame nekaj časa, a bo omogočilo, da se bo naučeno učinkovito ohranilo v
spominu.
- učence, ki so izraziteje razumni, in učence, ki so izraziteje intuitivni; prvi
se radi učijo dejstev, drugi raje raziskujejo odnose in različne možnosti. Prvi
probleme raje rešujejo z že odkritimi, dobro utrjenimi metodami, ne marajo
zapletov in presenečenj, medtem ko učenci, ki so bolj intuitivni, ne marajo
ponavljajočih se pristopov in imajo raje inovacije. Učenci, ki so bolj intuitivni, se
odločajo hitreje, so bolj inovativni. Ključ za uspešno učenje je, da znajo delovati
na oba načina. Če jih preveč vodi intuicija, lahko hitro izpustijo pomembne
detajle ali so površni. Tisti, ki se stvari lotevajo preveč razumno, so lahko
podvrženi zgolj pomnjenju, ves čas podobnim metodam in se ne osredotočajo
dovolj na razumevanje in inovativno mišljenje. Priporočila: učenci, ki so
izraziteje razumni, informacije najbolj razumejo in si jih zapomnijo, če jih lahko
povežejo z realnim svetom. Lažje delajo z gradivom, ki ni preveč teoretično ali
abstraktno. Koristijo jim nazorni primeri konceptov in postopkov ter prikazi v
praksi. Učenci, ki delujejo bolj po intuiciji, se v razredu, kjer je na prvo mesto
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postavljeno pomnjenje in obračanje formul, hitro dolgočasijo. Koristi, če učitelja
vprašajo po podatkih, s katerimi lahko povežejo dejstva v teorijo, ali te
povezave poskušajo najti sami. Pogosto se jim dogodijo napake zaradi
površnosti, ker so premalo pozorni na detajle in ker se izogibajo ponavljanj, ne
preverijo svojih rešitev. Potrebno jih je naučiti, da preberejo vprašanja v celoti,
preden nanje odgovorijo, in po reševanju svoje rezultate preverijo.
- učence, ki so bolj vizualni, in učence, ki so bolj verbalni; prvi si najbolje
zapomnijo, kar vidijo – slike, diagrame, sheme, časovne trake, filme in
demonstracije. Učenci, pri katerih je bolj izražena verbalna komponenta, si
najbolje zapomnijo besede, tj. napisane in povedane razlage. Oboji pa se
naučijo največ, kadar so informacije podane tako verbalno kot vizualno hkrati.
Pogosteje učenci poslušajo predavanja in berejo zapiske in povzetke, vizualno
podane informacije so redkejše. Žal ima večina ljudi bolj izraženo vizualno
komponento, kar pomeni, da bi jim veliko bolj koristile vizualne predstavitve.
Uspešni učenci so sposobni predelati tako vizualno kot verbalno predstavljene
informacije.
Priporočila za učence, ki dajejo prednost vizualnemu: uporabljajo naj diagrame,
sheme, fotografije, plakate, skice ali drug vizualni material, ki je sicer verbalen.
Učitelj lahko priporoča uporabljeno literaturo in pogleda, ali obstajajo elektronski
zapisi predavanih vsebin. Lahko si izdela shemo s ključnimi besedami, jih zbere
v okvirčke ali kroge, nariše povezave med njimi, uporabi barvne označbe v
svojih zapiskih in z enako barvo označi povezane pojme ali pojme, ki pripadajo
eni temi.
Za učence, ki so bolj verbalni, je priporočljivo, da delajo lastne povzetke snovi –
s svojimi besedami, delajo v skupini, kjer slišijo sošolčevo razlago, ali snov
razložijo sami.
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- učence, ki so zaporedni, in učence, ki so globalni misleci;
Učenci, ki podatke predelujejo zaporedno, težijo k razumevanju problema
oziroma naloge korak za korakom. Pri tem mora biti vsak naslednji korak
logična posledica prejšnjega. Učenci, ki so bolj globalni, pa težijo k učenju
celote, podatke predelujejo skoraj naključno, ne da bi videli povezave, a jih kar
naenkrat ugotovijo. Zaporedni misleci sledijo logičnim korakom eden za drugim
in najdejo rešitev, medtem ko so globalni misleci sposobni rešiti problem hitro
ali preurediti stvari in sestaviti novo sliko – rešitev problema, več težav imajo pri
razlagi, kako so do rešitve prišli.
Kadar predavanja niso pripravljena zaporedno in učitelj »skače« od teme do
teme, bodo imeli učenci, ki so zaporedni misleci, težave. Učitelj jim lahko
pomaga z razdelitvijo gradiva v smiselne sklope, z vmesnimi koraki, ali seznami
literature, s pomočjo katerih lahko učenec pridobi dodatne ali manjkajoče
informacije.
Za učence, ki so globalne misleci, je priporočljivo, da jim je predstavljena najprej
celota – npr. velika slika predmeta. Težave se lahko pojavijo, kadar učitelj
načenja nove teme, ne da bi jih pomagal povezati s predhodnim znanjem.
Preden začne predelovati del poglavja, naj pregleda celotno poglavje. Učenec
se lahko trudi povezati že znano z novim s spraševanjem učitelja, ki mu
pomaga najti povezave ali priporoča literaturo.
(http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSdir/styles.htm,
pridobljeno 18. 7. 2013).
2.6.2.2 Okvir za opazovanje in prepoznavanje učnega stila
Reid in Given (1999, v Reid 2011) sta oblikovala okvir za opazovanje in
prepoznavanje učnega stila (ang. Interactive Observational Style Identification
(IOSI)), ki izpostavlja nekatera za šolsko delo ključna področja in njihove
pokazatelje.

38

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Jasmina Kmetič; diplomsko delo

Čustveni pokazatelji:
motivacija: kateri naslovi, dejavnosti in naloge otroka pritegnejo; kakšno
spodbujanje učinkuje pri večanju motivacije, kakšne oblike dela učenca
motivirajo: sodelovanje z drugimi, fizične, prostočasne dejavnosti …
vztrajanje: ali učenec dokonča nalogo brez odmorov; ali so pri zelo zahtevnih
nalogah nujno potrebni pogosti odmori.
odgovornost: v kakšnem obsegu učenec prevzema odgovornost za svoje lastno
učenje; ali učenec zasluge za uspeh ali neuspeh pripisuje sebi ali drugim?
struktura: ali so učenčeve potrebščine dobro organizirane in pospravljene ali
ima nered; kako se učenec odziva na nekoga, ki uvaja organizacijsko strukturo
pri njem/njej.
Socialni pokazatelji:
interakcija; kdaj je učenec najbolj učinkovit; ko dela sam, v paru ali v majhni
skupini. Ali učenec vpraša po odobritvi, ali potrebuje nenehno pregledovanje
narejenega;
komunikacija: ali otrok pripoveduje o pomembnih dogodkih in izpusti
podrobnosti, ali prekinja druge, ko govorijo.
Miselni pokazatelji:
prednostni način; kakšen način podajanja navodil je za učenca najbolj učinkovit:
pisni, ustni ali vidni? Ali se učenec odziva hitreje in enostavneje odgovarja na
vprašanja o zgodbah, ki jih je poslušal, ali tistih, ki jih je prebral?
zaporedno ali sočasno učenje; ali učenec začne z enim korakom in nadaljuje z
naslednjim v skladu z načrtom, ali ima težave s sledenjem zaporedju informacij;
obstaja logično zaporedje v otrokovi razlagi, ali njegove/njene misli preskakujejo
od ene zamisli do druge. Ali so otrokovi odzivi hitri in spontani, ali se odziva z
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zakasnitvijo in premišljeno; ali se zdi, da otrok upošteva pretekle dogodke pri
srečevanju z novimi podobnimi situacijami?
Fizični pokazatelji:
premičnost: ali se otrok pogosto premika po razredu in je nemiren, kadar sedi;
ali učenec rad stoji ali se sprehaja, medtem ko se uči nekaj novega;
uživanje hrane: ali učenec grizlja oziroma žveči pisalo med učenjem;
del dneva: v katerem delu dneva je učenec najbolj pozoren? Ali je opazna
razlika med učinkovitostjo dela zjutraj in popoldne.
Svetlobni dejavniki: ali učenec raje dela v zatemnjenih ali zelo svetlih
prostorih?
Kako nanj vpliva temperatura prostora? Ali se uči v popolni tišini, ali nanj
spodbudno vpliva glasba? Se uči leže, sede za mizo?
Metakognicija:
Ali se učenec zaveda lastnega učnega stila?
Načrtovanje: ali učenec načrtuje cilje in delo, ki bo potrebno za dosego teh
ciljev?
Povratna informacija: kako se učenec odziva na različne tipe povratne
informacije? Koliko zunanjih spodbud je potrebnih, preden otrok novo snov
poveže z že znanim?
Vseh pokazateljev je preveč, da bi jih opazovali hkrati, zato je dobro izbrati
enega za začetek in nadaljevati od tam. Bolj kot opazovanje napreduje, boljši je
naš vpogled v prednostni učni stil učenca (Reid, 2011).
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2.6.2.3 Učni stili glede na prednostne kanale zaznavanja
Stil zaznavanja je biološki odziv na materialno okolje. Je način, kako naše telo
sprejema informacije iz okolja s pomočjo čutil (Coates, 2007 v Ažman, 2012), in
označuje čutilo, ki mu posameznik daje prednost pri sprejemanju in notranji
predelavi čutnih vtisov iz okolja (Marentič Požarnik, 2012). Tako ločimo tri
poglavitne oblike učnih stilov: vidnega (vizualnega), slušnega (avditivnega) in
gibalnega (kinestetičnega) (Raduly-Zorgo idr., 2010).
Vidni učni stil
Učenci, pri katerih je prednostni vidni učni stil, so najuspešnejši pri vidnem
sprejemanju in vizualnem predelovanju informacij. Pri učenju jim koristijo:
tabele, slike, diagrami in druge vizualne vsebine v knjigah in na predavanjih. Pri
branju si prikličejo vizualne podobe in šele za tem razmišljajo o napisanem.
Pri njihovem poučevanju in učenju so učinkoviti miselni vzorci, kratki zapiski in
izpisovanje ključnih besed in pojmov. Priporočljiv je pregled gradiva na začetku
in povzemanje na koncu (Raduly-Zorgo idr., 2010). Priporočljivo se je
posluževati označevanja besedila in uporabljati določeno barvo za točno
določene podatke (letnice z zeleno, imena z modro …) (Pavey,2007).
Slušni učni stil
Učenci s prednostnim slušnim ali avditivnim stilom se najbolje učijo s pomočjo
slušnega predelovanja informacij. Pogosto so zelo zgovorni, pomaga jim
razmišljanje na glas. Uživajo ob glasbi in si z lahkoto zapomnijo besedila pesmi
ter vsebino pogovorov. Če si tisti z vizualnim učnim stilom bolje zapomnijo
obraz osebe, si učenci s prednostnim slušnim stilom bolje zapomnijo njeno ime
in slabše videz.
Učinkovito se učijo s poslušanjem predavanj in s sodelovanjem v razpravah.
Učenje lahko spodbudijo z razlago določenih konceptov drugim osebam
(Raduly-Zorgo. 2010).
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Gibalni učni stil
Učenci s prednostnim gibalnim učnim stilom se najbolje učijo s pomočjo dotikov,
gibanja in dejavnosti. Težko dlje časa sedijo pri miru. Dobrodošla je
neposredna, konkretna dejavnost, ki jo razdelimo z odmori, ki omogočajo fizično
aktivnost. V tem času lahko tudi podčrtujejo zapiske in tako spodbudijo vizualno
komponento. Njihovo mišljenje in učenje je uspešnejše, če jim je omogočeno
sprehajanje in delo neposredno s predmeti.
Za ugotavljanje prevladujočega stila učencev z disleksijo se lahko poslužimo
različnih vprašalnikov, tabel in inventarjev. Mnogi omogočajo, da učenci,
predvsem starejši učenci in študentje, samostojno odkrijejo svoj prevladujoči
učni stil.
Nekaj takšnih je:
- Samoocenjevalni vprašalnik učnih stilov (Learning styles Self Assesment;
LdPride.net);
- VARK vprašalnik (The VARK Questionnaire; Honoluu Community College
Intranet);
- Indeks stilov učenja (Index of Learning Style; R. M. Felder & B. A. Soloman);
- Tabela stilov učenja (Learning Styles Chart; priredba Colin Rose (1987)Pospešeno učenje;
- Vprašalnik modalitet (Modality Questionnaire; E. Gyarmanthy);
- Felderjev in Solomanov model učnih stilov (Index of Learning Styles
Questionnaire- ILSQ, http://www.ncsu.edu/felder-public/ILSpage.html).
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učnega stila
Tako za učence z disleksijo kakor tudi tiste brez je učna uspešnost v veliki meri
odvisna od tega, kako se znajo učiti, ali uporabljajo dobre in kakovostne
pristope in strategije, kako znajo informacije o rezultatih svojega učenja vgraditi
v izboljšanje svojega učenja, in ali o svojem učenju sploh razmišljajo (MarentičPožarnik 2000, str. 166). Schunk in Zimmerman (2003, v Pečjak, 2012)
navajata, da naj bi učinkovit učenec poznal različne pristope k učenju (učne
strategije), imel pred seboj jasen cilj (kaj želi doseči z znanjem) in usmerjal svoj
proces učenja do končnega cilja.
Wienstein s sodelavci (v Pečjak in Gradišar, 2002) opredeljuje učne strategije
kot »vedenje, mišljenje ali akcijo učenca v procesu učenja, katere namen je
zadržati določene informacije, jih shraniti v spominu in jih v prihodnosti povezati
na nov način«. Bolj splošna definicija učnih strategij pravi, da je učna strategija
»urejen sistem operacij z višjimi in nižjimi miselnimi procesi, ki imajo za
posledico rešitev naloge« (Pressley v Pečjak, Gradišar 2002). MarentičPožarnikova (2000) pa jih definira kot zaporedje ali kombinacijo v cilj usmerjenih
učnih aktivnosti, ki jih posameznik uporablja na svojo pobudo in spreminja glede
na zahteve situacije. Strategije razlikuje glede na starost učencev, namen in
predmetna področja. Deli jih na spoznavne ali kognitivne (kako si snov
zapomniti in strukturirati) ter na materialne (oblikovanje zapiskov, izpiskov).
Učence je potrebno spodbujati, da preizkušajo različne strategije v različnih
okoliščinah. Naloga učitelja je, da strategije predstavlja in pomaga evalvirati
uspešnost izbire posamezne strategije. Pohvali poizkuse, tudi takrat, kadar se ti
ne izkažejo za najuspešnejše, nato pa učenca spodbudi k iskanju ustreznejše
strategije (http://dyslexiahelp.umich.edu/professionals/dyslexia-school). Študije
kažejo, da se fleksibilno poučevanje, prilagojeno različnim stilom, kaže kot
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uspešno na različnih področjih učenja, tudi pri učencih z disleksijo. Še posebno,
kadar je ta odkrita zgodaj in je pomoč pri iskanju strategij, s pomočjo katerih se
učenec nauči največ z najmanjšo izgubo časa, hitra. Pri tem je ključno
sodelovanje s starši. Ti namreč pomagajo učencu razvijati, vaditi in nadgrajevati
naučene strategije tudi v domačem okolju. Dobro je, da so strategije učenja
integriran del vsakega predmeta (Dyslexia: Strategies for success in schools,
2004).
Marentič-Požarnik (2010) loči primarne in sekundarne strategije. Primarne
strategije so tiste, ki neposredno vplivajo na predelavo, razumevanje in
zapomnitev snovi, kar zajema obvladanje mnemotehničnih pripomočkov,
pisanje povzetkov, miselnih vzorcev,

sekundarne pa usmerjajo proces

predelave informacij in vplivajo na pozornost in motivacijo. Sekundarne so
podporne strategije, ki vključujejo razne pogoje, ki vplivajo na uspešnost učenja.
Npr.: načrtovanje časa, ureditev pisalne mize, udobnost sedeža, primerno
razpoloženje, pravšnja osvetlitev in glasnost v prostoru ...
2.7.1 Primarne učne strategije in učni stili učencev z disleksijo
Primarne učne strategije neposredno vplivajo na predelavo informacij, boljšo
zapomnitev in razumevanje med učenjem. Pomembno je, da ima učenec z
disleksijo usvojeno zbirko strategij, ki jo lahko uporabi za učenje novih
informacij. Iz omenjene »zbirke« izbere tiste, ki se skladajo z njegovim učnim
stilom in hkrati snovjo, ki se jo je potrebno naučiti (Marentič-Požarnik, 2010).
Pozornost je potrebno posvetiti tudi odkrivanju in spremljanju uspešnosti
posameznih strategij. »Učenci po navadi razvijejo učne strategije v procesu
izobraževanja, vendar nesistematično in tako – nesistematično – jih tudi
uporabljajo (Pečjak, 2012, str. 5). Raziskave kažejo, da jih pogosto razvijajo po
metodi poskusov in napak ter na podlagi opomb in komentarjev učiteljev in
staršev (Pečjak, 2012). Prav specialni pedagogi oziroma učitelji, ki učencem
nudijo dodatno strokovno pomoč, so lahko tisti, ki podajajo konstruktivne
povratne informacije. Te učencu pomagajo, da si izgrajuje bolj sistematično
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sliko lastnega učenja in jo sproti dograjuje in izboljšuje. K čemur sodi tudi
poznavanje in upoštevanje učnega stila.
2.7.1.1 Primerne učne strategije za učence s prednostnim vidnim učnim
stilom
Učenci s prednostnim vizualnim učnim stilom so uspešni v vizualnem –
prostorskem in vizualnem reševanju problemov. Nagibajo se k pridobivanju
informacij,

ki

jih

lahko

vidijo,

torej

z

branjem

ali

gledanjem

(http://dyslexiahelp.umich.edu/professionals/dyslexia-school).


Strategija za pregled predlaganih strategij

Različne strategije lahko pregledamo tako, da z eno barvo označimo strategije,
ki jih je učenec že preizkusil, z drugo barvo označimo strategije, ki jih še ni in
zanje meni, da bi mu lahko koristile.


Plakat z novimi besedami

V razredu ali kabinetu, kjer izvajamo dodatno strokovno pomoč, lahko obesimo
plakate, ki pomagajo širiti besedni zaklad preko vidne poti. Za začetek lahko
prinesemo že izdelan plakat, kasneje ga lahko izdelamo skupaj z učencem,
nato lahko to postane naloga učenca ali manjše skupine. Koristno je na plakatu
nanizanim pojmom dodati tudi slike. Izdelamo lahko plakat z besedami,
značilnimi za posamezni predmet. Za različne predmete lahko uporabimo
različne barve in ob vsaki besedi zapišemo kratko razlago.
Plakate lahko sproti dopolnjujemo.
Npr.:
ZGODOVINA: revolucija, epoha, dinastija;
KEMIJA: spojina, stanje, eksperiment, mutacija;
SLOVENŠČINA: metafora, literatura... (Reid in Green, 2012).
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Označevanje ključnih in neznanih besed z vpadljivo barvo

Učenec lahko označi besede, ki jih ne pozna z vpadljivo barvo. Uporabi lahko
neonske označevalce ali v primeru, da so ti preveč agresivni, barvice različnih
barv. Besede, ki so ključnega pomena, lahko pobarva, besede, ki jih ne pozna,
pa podčrta, in kasneje ugotovi njihov pomen s pomočjo slovarja, učitelja ...


Oblikovanje barvnih kartic s pojmi

Besede, ki jih učenec ne pozna, zapiše(mo) na barvne kartice in na hrbtni strani
dodamo kratke razlage. Z različnimi barvami jih lahko ločimo glede na predmet
ali različne snovi znotraj enega predmeta. Te kartice lahko učenec nosi s seboj
in jih pregleduje vsakič, ko ima nekaj prostega časa, npr. pred razredom, ko
čaka na pričetek pouka, v vrsti za kosilo, na avtobusu itd. Kartica lahko vključuje
tudi uporabo besede v stavku, njeno sopomenko, protipomenko ali označen
koren besede. Učinkovitejše so, če si jih učenci izdelajo sami in jih dajo v
pregled ter dopolnijo/popravijo, če je to potrebno. Karte so uporabne pri
zgodovini za pomnjenje letnic in zaporedja dogodkov. Dodamo lahko tudi barve,
ki na časovnem traku označujejo posamezna obdobja. Časovni trak učencem
pomaga vaditi zapis ključev, asociacij, ki imajo pomen in s katerimi si
pomagamo interpretirati simbole ob besedilu. Hkrati gre za urjenje te veščine
(Reid in Green, 2012).


Ogled video gradiva

Pri knjižničarju, v videoteki ali v spletnih arhivih televizij lahko učenec pridobi
video posnetek, ki mu pomaga pri tekoči snovi. Pogleda si ga lahko za
pridobitev predznanja, za bolje razumevanje že predavane snovi, ali za
utrjevanje in boljše pomnjenje pred ocenjevanjem znanja. Besede, za katere ne
ve, kaj pomenijo, med ogledom izpiše in kasneje poišče njihovo razlago.
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 Ustvarjanje in razbiranje grafičnih zapisov
Učenec z disleksijo in prednostnim vizualnim učnim stilom lahko pomembne
podatke razbere iz grafičnih zapisov, npr. tortnih ali stolpčnih diagramov. Pri
razbiranju si lahko pomaga z barvnim ravnilom in sprotnim označevanjem.
Zbrane podatke lahko tudi grafično predstavi, saj ne zahtevajo veliko pisanja, ki
jim pogosto predstavlja težave. Strategija je primerna predvsem za prikaz
statističnih podatkov oziroma družbeno-geografskih razmer.
 Ogled poudarjenih besed in slikovnega gradiva v učbenikih
Učencu pomagamo, da samostojno usmeri pozornost na poudarjene besede,
grafikone in slike v ali ob besedilu. Če v besedilu ni poudarjenih besed, jih lahko
označi sam, ob prebiranju snovi pa izdela skico s posameznimi besedami in
doriše povezave, da nastane shema. Uporabi lahko tudi elektronski učbenik. Ta
učencem koristi za samostojno učenje doma, ko npr. niso bili pri pouku, a te
vsebine vseeno morajo poznati, lahko ga uporabijo v multimedijski učilnici tako,
da z njim organiziramo skupinski pouk, ali pa z njim delajo individualno po
navodilih učitelja (Brinovec, 2009). Učencu z disleksijo njegova uporaba koristi
tudi doma pri samostojnem učenju in ponavljanju, saj omogoča lažje
predstavljanje prebrane ali poslušane snovi.
 sestavljanje besed z uporabo predpon, korenov besed in pripon
Izdelamo kartončke in učencem naročimo, naj sestavijo kar se da veliko besed.
Na kartončke zapišemo korene besed, predpone in pripone. Navodilu lahko
dodamo, da se morajo sestavljene besede navezovati na obravnavano učno
snov.
 Oblikovanje pojmovne ali semantične mape
Ena od učinkovitih strategij širjenja besedišča so tudi pojmovne ali semantične
mape, ki, kot navaja Pečjakova (1995), lahko poleg razvijanja besedišča služijo
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tudi kot predbralna dejavnost ali dejavnost po branju. Najpogosteje se
uporabljajo za razvoj besedišča, saj posredno, s povečanjem besedišča,
omogočajo učencem boljše razumevanje bralnega gradiva. Slednje so
Pittleman, Levin in Johnson (1985, v Pečjak, 1995) dokazali tudi pri učencih, ki
slabše berejo. Olajšale naj bi tudi asimilacijo novih informacij iz gradiva v
obstoječo kognitivno strukturo ter vrednotenje teh informacij, torej vzpostavitev
hierarhične mreže pojmov. Zato jih nekateri poimenujejo tudi »hierarhična
mreža« ali »pojmovno gnezdo«. »Postopek pojmovnih map se razlikuje od
vsebine (predmeta) do vsebine (predmeta). Splošen postopek pa predstavlja v
bistvu »brainstorming« (nevihto možganov), pri katerem sprašujemo učence po
asociacijah, ki jih imajo do določene besede« (Pečjak, 1995, str. 45). Asociacije
učitelj zapiše na tablo, potem pa jih poskuša skupaj z učenci kategorizirati v
pojme hierarhično višjega reda (nadpomenke) in pojme hierarhično nižjega reda
(sopomenke in podpomenke). Johnson in Pearson (1984, v Pečjak, 1995) sta
kot zadnjo točko v postopku razširjanja besedišča s pojmovnimi mapami uvedla
pogovor oziroma diskusijo ob pojmovni mapi, ki je najpomembnejši del tega
procesa, v katerem lahko učitelj učence spodbudi, da se zavedo, katere nove,
do tedaj neznane besede so spoznali s pojmovno mapo. Na tak način spoznajo,
kako se nove besede povezujejo s tistimi, ki jih že poznajo, in kakšni so odnosi
med njimi (Pečjak, 1995).
 Risanje diagramov, sličic in simbolov
Diagramskega pristopa pisanja zapiskov lahko učence naučimo s pristopom, ki
ga imenujemo miselno strukturiranje. Učenec si lahko zabeleži ključne besede
in jih med seboj poveže s črtami. Doda lahko tudi simbole in enostavne sličice,
ki mu pomagajo povezati nanizane ključne besede.
 Oblikovanje miselnih vzorcev oziroma pojmovnih mrež
Smisel miselnih vzorcev je izluščiti bistvo, urediti povezave med posameznimi
informacijami, jih na listu organizirati jasno in na prvi pogled razumljivo ter
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vnesti asociativne oznake, ki olajšajo pomnjenje. Učenec lahko miselne vzorce
obesi nad pisalno mizo, ob posteljo, lahko so v kabinetu ali v razredu, kjer
koristijo tudi ostalim učencem brez disleksije. Pri miselnih vzorcih je potrebno
upoštevati, da naj ti nastajajo le kot osebni zapis, v katerem ni sugestij učitelja
ali sošolcev. Le takšni miselni vzorci lahko učencu predstavljajo odslikavo učne
ure ali miselni okvir znanja. »Miselni vzorci«, pri katerih učenci sploh niso
sodelovali, niso pravi miselni vzorci (Vevc Malajner, 1997). Ko pri oblikovanju
pojmovne mreže izhajamo iz besedila in učenci začnejo brati in prepoznavati
ključne npr. geografske pojme, se velikokrat zgodi, da podčrtajo celotno
besedilo, kar Nemec (2010) opredeljuje kot eno najpogostejših težav pri izdelavi
pojmovnih mrež. Kot rešitev navaja učenje učenca, da del besedila preletimo in
skupaj z njim podčrtamo najpomembnejše pojme. Opozoriti jih moramo tudi, da
delajo puščice in na njih zapisujejo povezovalne besede, ki pojasnjuje odnos
med pojmoma. Učenci velikokrat pojme malo pomešajo med seboj oz. jih ne
znajo umestiti v prostor, kamor spadajo. V pojmovni mreži je takšno neznanje
oziroma napaka hitro odkrita in tudi korigirana. Pojmovne mreže lahko učenci
izdelujejo individualno, v paru ali skupini (Nemec, 2010).
 Risanje besede oziroma simbola kot pri vizualnem stenografiranju
Vizualno stenografiranje je izraz, ki ga uporabljamo za proces zapisovanja ob
predavanjih in pisanja kratkih zapiskov z uporabo različnih simbolov.
Najpomembnejši dejavnik tehnike vizualnega stenografiranja je, da slike
predstavljajo lastne mnemonične pripomočke. So opora, da si učenec zapomni
dele snovi, navodila ... Začetnik vizualnega stenografiranja je slikar in učitelj
Jem Long. Njegov pristop se počasi pričenja širiti, še posebej se je izkazal pri
učencih, ki imajo težave z opismenjevanjem.
 Akronimi
Akronimi so okrajšave večbesednih imen. Navadno so iz začetnih črk ali zlogov,
ki jih skušamo zložiti v novo besedo ali stavek (SSKJ). Če si mora učenec pri
geografiji zapomniti 6 najdaljših rek v Sloveniji, lahko to stori tako, da sestavi
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akronim iz prvih črk rek: SSSDKK (ali 3-krat S, D, 2-krat K), in jih našteje takoj,
ko je potrebno (Juretič, 2013).
 Mnemotehnike, ki temeljijo na vizualizaciji
Zgodbo, eksperiment ali snov si učenec lahko vizualizira – kot bi gledal
posnetek dogodka (npr. zgodovinskega). Pravilnost učenčeve vizualizacije je
smiselno preveriti s pomočjo učitelja, še preden si jo učenec zapomni.

 Uporaba Power Point predstavitev
Uporaba Power Point predstavitev omogoča uporabo barv, grafičnih in slikovnih
prikazov, enostavno dodajanje povezave do video vsebine, ki se navezuje na
predstavljeno temo, predstavitvi lahko dodamo tudi glasbeno podlago.
Zemljevide lahko preprosto povečamo in zelo nazorno označimo. Uporabljamo
lahko laser in z njim spremljamo predavano snov. Vse prednosti tovrstnih
predstavitev lahko uporabi tudi učenec pri pripravi referata, ali ob dogovoru z
učiteljem na tak način predstavi poznavanje snovi.
 Označevanje besed z različnimi geometrijskimi oblikami
Učenec lahko uporabi določene geometrijske oblike, npr. kvadrat za letnice,
pravokotnik za osebe, krog za nepoznane pojme itd. (Bristow, Cowley in
Daines, 2001).


Uporaba razglednic

Razglednice so eden od zgodovinskih virov, ki omogočajo opazovanje in
sklepanje. Opremimo jih lahko s pripadajočimi pojmi ali jih razvrščamo po
zgodovinskih obdobjih, različnih pokrajinah (Potočnik, 2013).
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2.7.1.2 Primarne učne strategije za učence s prednostnim slušnim učnim
stilom
Učenci s prednostnim slušnim učnim stilom so najuspešnejši pri slušnem
predelovanju podatkov. Odlikuje jih dober slušni spomin.
 Subvokalizacija
Subvokalizacija je polglasno izgovarjanje besed ob branju, pri čemer
uporabljamo avditivni (slušni) spomin.
 Učenje v paru s »tekmovanjem« v priklicu besed
V učenje vključimo prijatelja – sošolca ali družinskega člana, ki mu učenec
pripoveduje podatke. Vlogi lahko tudi zamenjata. Tako je učenec enkrat v vlogi
pripovedovalca, drugič v vlogi poslušalca, pri obojem pa učno snov sprejema po
slušni poti. Ob koncu določenega učnega sklopa naredita seznam besed, ki si
jih je potrebno zapomniti in drug z drugim tekmujeta, kdo si jih zapomni več.
Besede, ki si jih nista zapomnila, ponovno razložita in »tekmovanje« ponavljata
dokler ne prikličeta vseh besed.
 Snemanje lastnega branja
Učenec lahko posname svoje lastno branje zapiskov in kasneje posluša svoje
branje učne snovi med pospravljanjem sobe, kolesarjenjem, hojo ali čakanjem v
vrsti. Učenci z disleksijo lahko na tak način hkrati poslušajo in spremljajo
zgodbo v tiskani obliki. Pomaga lahko pri prepoznavanju besed ter širjenju
jezikovnih izkušenj. Snemanje branja učenca pred in po določenem bralnem
treningu omogoča spremljanje napredka, kar je dobra povratna informacija tako
za učitelja, ki trening izvaja, kakor tudi za učenca – bralca (Reid in Green,
2012). Po vsakem sklopu učne snovi lahko pripravi in posname seznam
posameznih besed, ki se jih mora naučiti.
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 Snemanje predavanja
Učenec lahko z dovoljenjem učitelja snema njegovo predavanje in si ga
predvaja doma. Ob tem pregleduje svoje zapiske in jih dopolnjuje. Pozorno
posluša izgovarjavo nepoznanih besed, posnetek ustavlja in ponavlja
pomembne besede.
 Uporaba elektronskega govorečega slovarja
Učenec lahko uporablja elektronski govoreči slovar in tako sliši pravilno izreko
besede. Če slovar uporablja tudi med poukom, ima lahko v ušesih slušalke, s
čimer ne moti sošolcev.
 Uporaba zvočnih knjig
Učenec z učiteljevo pomočjo ali pomočjo učitelja za dodatno strokovno pomoč
najde zvočne zapise snovi, jih sname s svetovnega spleta in prenese na svojo
mobilno/mp3 napravo ter jih posluša v popoldanskem času. Ob tem izpisuje
neznane besede in jih skupaj z njihovimi pomeni, ki jih najde v slovarju,
ponovno posname. Tako narejene »zbirke« posnetih besed, vezane na trenutno
učno snov, lahko služijo tudi sošolcem.
 Rimanje, prirejanje pesmi
Učenec lahko med neznanimi besedami najde take, ki se rimajo, in jih sestavi v
dvojice ter s tem poveča možnost, da si jih bo zapomnil. Z nekaj talenta jih
lahko sestavi v pesem, ki ji doda lasten ritem, kar pospeši pomnjenje
(http://dyslexiahelp.umich.edu/professionals/dyslexia-school).
 Glasno branje besed
Učenec lahko usvaja pojme tako, da posluša besede, ki mu jih bere nekdo drug.
Ker je najpomembnejši dejavnik zvok, je nujno, da je poslušalec zbran in sledi
besedam. Podatki se pri nezbranem poslušanju lahko izgubijo preden imajo
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možgani možnost, da jih predelajo in pošljejo v tisti del možganov, ki je
odgovoren za razumevanje in dojemanje (Reid, 2002).
 Povezava posamezne besede z že poznano zgodbo (Bristow, Cowley
in Daines, 2001)
Učenec uporabi že znano snov ali izkušnjo za učenje novih pojmov. Strategija
omogoča različne medpredmetne povezave, tako lahko učenec, medtem ko se
uči o apartheidu pri geografiji, ponovi snov o Južni Ameriki, rezervatih, Afričanih
in človekovih pravicah. Snov skuša postaviti v kontekst, jo povezati z že znanim
in s tem zvečati možnost, da si jo zapomni.
 Igra »Simon pravi«
Že znano igro za krepitev pozornosti lahko uporabimo oziroma jo združimo z
igro za učenje glagolov. Izberemo učenca, ki ostalim učencem veli različne
naloge. Kadar poved prične s stavkom »Simon pravi...«, učenci napotek
upoštevajo in gibalno dejavnost izvedejo, kadar se navodilo ne začne s tem, ga
ne izvedejo. Ideje za ukaze: dvignite svojo levo nogo, tlesknite s prsti, 3-krat
zaploskajte, skočite ...«. Ko osvojijo igro, dodamo navodilo, da ob vsakem
navodilu zakličejo glagol (Reid in Green, 2012). Pri družboslovju lahko učence
spodbudimo, da se osredotočijo na glagole, ki so povezani s predmetnim
področjem. Pri geografiji, na primer, na: meandrira, akumulira … Igro lahko
nadgradimo tudi tako, da se za določene glagole spomnimo kretnje, ki
dogajanje v grobem ponazarja.

2.7.1.3 Primarne učne strategije za učence s prednostnim telesnogibalnim učnim stilom
Učenci s prednostnim telesno-gibalnim oziroma kinestetičnim učnim stilom se
najučinkoviteje učijo z manipulacijami, tj. z delom, dotikom, s pisanjem. Poleg
tega si ti učenci najbolje zapomnijo, kar so izkusili, in se največ naučijo preko
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eksperimentiranja, izdelovanja, gradnje, vrtnarjenja, kuhanja, udeleževanja
izletov ipd.


Uprizoritev pojmov s pantomimo

Besede, ki si jih učenec težje zapomni in hkrati niso preveč abstraktne,
zapišemo na lističe, dodamo jim tudi razlago. Učenec skuša s pantomimo
prikazati zapisan pojem. Nato vlogi zamenjata. (Npr. kapniki, človeška ribica ali
proteus, stalaktit, stalagmit).


Obisk muzeja

Muzej omogoča povezovanje pojma s konkretnimi, v živo videnimi predmeti.
Pojmi na tak način dobijo podobo in postanejo bolj predstavljivi, s tem pa tudi
lažje zapomnljivi. Ker je fotografiranje v muzejih prepovedano, lahko učenca
spodbudimo, da videni predmet skicira.


Uporaba pobarvank oziroma barvanje legend

Učencu s prednostnim kinestetičnim učnim stilom bo koristilo, če bo npr. pri
geografiji barval posamezne države, meje držav, jezera in reke. Na izrisano in
pobarvano skico lahko prilepi nalepke z zapisanimi pojmi.


Izdelava modelov

Učenec lahko preproste modele izdela skupaj z učiteljem, v paru s sošolcem, v
skupini, in hkrati razvija sposobnosti sodelovanja. Pri izdelavi lahko uporabi
plastelin, fimo maso itd. Končanemu izdelku doda lističe z zapisanim pojmom.
Ta lahko poimenuje celoten izdelek – model, ali pa označuje njegove sestavne
dele.


Igra s teniško žogico

Po zaključenem učenju besed posameznega sklopa si lahko učenec v paru s
sošolcem ali z učiteljem za učno/dodatno strokovno pomoč podaja žogico in ob
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vsakem metu pove eno od naučenih besed ter jih na tak način utrjuje. Hkrati uri
hiter priklic, ki učencem z disleksijo običajno povzroča težave.


Uporaba slovarja

Učenec pomen neznanih besed išče z listanjem po slovarju. Ko besede najde,
lahko prebere, posname, prepiše, ali si jo označi z barvnim samolepilnim
lističem.
 Izvedba ustvarjalnih delavnic, kuharskih tečajev, eksperimentov, ki
se navezujejo na učno snov
Medpredmetna povezava lahko steče med gospodinjstvom in geografijo, učenci
lahko pripravljajo jedi iz različnih kontinentov. Ob tem lahko ponovijo značilnosti
podnebja in sklepajo, zakaj določena rastlina raste prav v tistem toplotnem
pasu. V povezavi s športno vzgojo lahko izvedejo orientacijski pohod ali
opazujejo zvezde, kar je predvsem izvedljivo v šolah v naravi. Prav tako lahko
izkopljejo del prsti in pripravijo »prerez« slojev prsti v kozarcu. Iz naravnih
materialov lahko ustvarjajo, npr. preprosta glasbila Avstralije, pri likovni vzgoji
ustvarjajo s peskom in ponovijo puščave sveta itd.
 Igre s kartami
Učenec lahko sam izdela ali uporablja izdelane karte, ki se navezujejo na
posamezno snov. Npr. igra, izdelana po zgledu Črnega Petra, kjer pare
predstavljajo sopomenke s pojmi, ki se jih je potrebno naučiti (npr. MediteranSredozemlje, Komet-Repatica, okljuk-meander).
 Uporaba geste, ki bi prikazovala obliko predmeta ali njegovo
uporabnost
Gibalne mnemotehnike povežejo spomin z nekim dejanjem, s pomočjo katerega
si učenci lažje zapomnijo določen pojem. Pri matematiki npr. po zraku rišejo
obliko trikotnika, da si lažje zapomnijo njegovo obliko in lastnosti (število stranic,
ogljišč itd.) (Juretič, 2013).
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Učenci lahko za boljše pomnjenje s telesom upodobijo stalaktit, stalagmit,
kapniški steber ... Lahko se razdelijo v skupine in prikažejo razmerje v
številčnosti deleža populacije (npr. glede na celine, rase, veroizpoved …). S
tem pridobijo konkretnejšo predstavo med razmerji in iztočnico za lažje
pomnjenje deležev, izraženih v številkah ali odstotkih.
 Talne igre
V polja zapišemo pojme, učenec se po površini pomika, npr. sonožno
poskakuje tako, da poveže sopomenke. Povezuje jih lahko tudi z vrvjo ali
upogljivo žico.
(http://dyslexiahelp.umich.edu/professionals/dyslexia-school)
 Sestavljanke
Izberemo temo, ki se jo učijo npr. pri biologiji, naredimo seznam ključnih delov
informacij, ki se nanašajo na temo. Učenci naj sestavijo nekaj povedi ali besed
z eno sestavljanko. Poiščejo naj nekaj dejstev in informacij o sestavljeni –
zapisani besedi, in jih zapišejo pod sestavljanko.
 Tombola za utrjevanje besed (samostalnikov, glagolov, pridevnikov,
prislovov in predlogov)
Pripravimo karte za tombolo, na katere zapišemo besede, besede na predlogah
in žetone za tombolo. Vsak učenec dobi karto in žetone. Učitelj vleče kartice iz
klobuka (posodice) in na glas izgovarja besede po posameznih besednih vrstah
in nato uporabi besedo v povedi.
Učitelj izbere kartico »temen«, nato reče: pridevnik – temen – temna noč se je
spustila na mesto. Učenci pogledajo svoje kartončke in na mesto »temen«
položijo žeton, če jo imajo zapisano. Učenec, ki bo prvi izpolnil vrstico s
pokritimi žetoni (navzgor, navzdol ali diagonalno), je zmagovalec (Reid in
Green, 2012). Kadar sami pripravljamo gradivo za tombolo, jo lahko povsem
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prilagodimo predmetnemu področju. Predvsem družboslovje dopušča veliko
možnosti.
 Uporaba interaktivne table
Interaktivna tabla omogoča podajanje snovi po različnih kanalih. Za razliko od
ostalih didaktičnih tehnologij, ki jih uporabijo učitelji ob frontalni metodi dela,
omogoča veliko gibanja z uporabo posebnega interaktivnega pisala. Z njim
lahko sproti pripisujemo pojme, vrisujemo skice … Enostavno si lahko
predstavljamo, kako pri pouku zgodovine učitelj vriše pot Vasca da Game ali pri
geografiji učitelj pripiše imena dolin v Triglavskem narodnem parku kar na nemo
karto. Na tak način lahko svoje znanje izkaže tudi učenec z disleksijo. Te table
se ne bleščijo oziroma omogočajo sprotno nastavljanje svetlosti in zatemnitve.
Pametna tabla omogoča pregled spletnih učbenikov, ki pogosto ponujajo
interaktivne vaje. Uporabimo lahko tudi program za snemanje zvoka
»Audacity«, ki učencu omogoča preprosto snemanje lastnega branja ali branja
koga drugega (Žalik Kranjec, 2012).
 Terensko delo
Terensko delo omogoča številne gibalne in raziskovalne priložnosti. Že s samim
pogledom skozi okno lahko prikažemo ali razložimo marsikateri pojav oziroma
proces in pouk naredimo aktivnejši, nazornejši, lahko ga povežemo z drugimi
predmeti in tako naredimo znanje trajnejše in bolj celostno (Pavlin, 2012).
Učence lahko na terenu spodbudimo, da aktivno dokumentirajo videno in
ugotovljeno, kar lahko počnejo s pomočjo kartiranja in skiciranja … Spodbudimo
jih lahko k metodi intervjuja, metodi risanja in metodi merjenja. Zbrani podatki in
vtisi, ki jih dobijo na terenu, koristijo tako pri pridobivanju kot pomnjenju in
utrjevanju učne snovi.
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2.7.2 Sekundarne učne strategije in prednostni učni stili učencev z
disleksijo
Sekundarne ali podporne učne strategije so strategije, ki vključujejo pogoje
uspešnega učenja. Npr: organizacija učenčevega časa, osvetlitev prostora, kjer
se uči, ureditev prostora … (Marentič-Požarnik, 2010).
Učencem s prednostnim vizualnim učnim stilom koristi vizualno urejen
prostor z ravno pravšnjo osvetlitvijo. Premočna svetloba povzroča bleščanje in
poveča kontrast besedila in podlage, kar slabo vpliva na njihovo bralno
učinkovitost. Pomembno je, da učitelja med njegovim predavanjem dobro vidijo
in

jih

ne

motijo

drugi

moteči

vidni

dejavniki

(http://dyslexiahelp.umich.edu/professionals/dyslexia-school).
Pri poučevanju družboslovja, npr. geografije, so posebno pomembna in
priporočljiva učna sredstva: grafikoni, diapozitivi, skice in ostalo slikovno gradivo
(V. B. Malajner, 1997). Koristi tudi elektronski učbenik, ki omogoča tiskanje
prosojnic in projiciranje nemih kart. Gradivo lahko učenci najdejo tudi v spletni
učilnici. S predmetnega področja geografija sta trenutno izdelani in prosto
dostopni gradivi: Obča geografija in Geografija Slovenije. Uporaba gradiva je
primerna tako v osnovnih kot srednjih šolah. E-gradivo vsebuje nazorne
ilustracije, ki zelo jasno prikazujejo pojave in procese v naravi. Učitelji jih lahko
uporabijo v fazi motivacije, usvajanja ali v fazi ponavljanja in utrjevanja
(Zelenko, 2011). Pri uporabi interaktivne table in drugega projiciranega gradiva
je potrebno pozornost nameniti osvetlitvi in ostrini slike.
Za učence s prednostnim slušnim učnim stilom je priporočljivo podajanje
ustnih poročil, kadar je to mogoče, in ocenjevanje znanja po ustni poti. Nekateri
učenci z disleksijo imajo raje tiho okolje (Reid, 2007), a v splošnem velja, da
učencem z disleksijo odgovarja glasba v ozadju, saj slednja prekrije moteče
glasove in hrup in zaposli desno možgansko polovico (Raduly-Zorgo idr., 2010).
Tudi Overy, Nicolson, Fawcett in Clarce (2001, v Reid 2007) poročajo o
kognitivnih koristih glasbenega treninga. Menijo, da se lahko glasbeni trening
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uporabi kot multisenzorno sredstvo pri razvoju veščin, povezanih z občutkom za
čas, pri katerih je poudarjeno analitično poslušanje in natančne motorične
spretnosti.
V praksi se je za najbolj ugodno izkazala instrumentalna glasba brez besedila,
kar bi lahko s pridom uporabili pri učenju zgodovine, in glasbene odseke
uskladili s trajanjem zgodovinskih obdobij. Tudi poučevanje geografije je možno
povezati z glasbo. Npr. poslušati glasbo z različnih kontinentov, prepoznavati
glasbila (npr. didgeridoo iz Avstralije, pipa z Irske …).
Učencem s prednostnim kinestetičnim učnim stilom je dobro omogočiti
sedenje na gimnastični žogi ali gugalnem stolu. Med samostojnim učenjem se
lahko sprehajajo ali uporabljajo tekaško stezo. Pri pouku lahko učenec učitelju
pomaga kot asistent, med poučevanjem pa lahko učitelj uvede 5-minutne
aktivne

odmore.

Ti

bodo

koristili

vsem

(http://dyslexiahelp.umich.edu/professionals/dyslexia-school).

Za

učencem
zviševanje

učinkovitosti učenja učencev z disleksijo se priporoča risanje, povezovanje z
gibalno dejavnostjo, preigravanje in igra vlog ali drugo dramsko izražanje
(Raduly-Zorgo idr., 2010).
Pri poučevanju družboslovja je za učence s prednostnim kinestetičnim učnim
stilom posebno učinkovita metoda terenskega dela. Tovrstno delo je zanimivo,
dinamično, znanje, pridobljeno v razredu lahko učenci na terenu poglobijo in
konkretizirajo. Kadar gre za terensko delo pri geografiji, učenci pridobivajo
temeljno

znanje

in

prostorske

predstave

o

naravnogeografskih

in

družbenogeografskih procesih in pojavih, razvijajo sposobnost orientacije in
uporabe zemljevidov, razvijajo sposobnost izražanja v verbalni, kvantitativni in
grafični obliki, z uporabo sodobne učne tehnologije, npr. besedil, slik,
grafikonov, tabel in diagramov (Likar, 2010).
Ne glede na prednostni učni stil se večina oseb z disleksijo najbolje uči ponoči,
manj je tistih, ki so bolj učinkoviti v jutranjih urah. Nekateri se med učenjem
bolje zberejo, če vmes malicajo, pijejo ali žvečijo. Učenci z disleksijo se
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pogosteje uspešneje učijo ob prisotnosti še koga – družinskega člana, sošolca,
saj to omogoča aktivnejše predelovanje gradiva in poveča zmožnost pomnjenja
(Raduly-Zorgo idr., 2010).
Pomembno je, da v sodelovanju z učiteljem, starši in učencem samim
raziskujemo, katere strategije, tako primarne kot sekundarne, so primerne in
učinkovite. Najvažneje je, da učenca navajamo, da to počne sam. Da se
sprašuje o svojih načinih učenja, jih vrednoti in spreminja, kadar je to potrebno.
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 Opredelitev raziskovalnega problema, cilji in raziskovalna
vprašanja
3.1.1 3. 1. 1. Opredelitev raziskovalnega problema
V empiričnem delu diplomskega dela sem izhajala iz predpostavke, da se
osebe z disleksijo učijo hitro, če so jim podana orodja, s katerimi lahko odkrijejo,
kateri način učenja je najučinkovitejši; saj so lahko s specifičnimi metodami in
strategijami, ki so prilagojene njihovemu učnemu stilu, uspešni kot vsi ostali. Ne
razlikujejo se namreč v stopnji učnih spretnosti, ampak v značilnostih le-teh
(Raduly-Zorgo idr., 2010).
Pri izbiri predstavljenega problema sem izhajala tudi iz praktičnega dela z
učenci z disleksijo, pri katerih pogosto opažam velik odpor do branja in
posledično bolj ali manj uspešno iskanje drugih poti pridobivanja znanja ter
pogoste težave s priklicem posameznih besed, predvsem terminoloških izrazov
z različnih strokovnih področjih.
3.1.2 3.1.2 Cilji
V skladu z zastavljenim problemom raziskovanja sem v diplomskem delu želela:
-

oceniti

splošno

besedišče

učenca

z

disleksijo

in

poznavanje

družboslovnih pojmov na izbranem predmetnem področju (geografiji);
-

odkriti učenčeva močna področja, prednostni učni stil in druge
značilnosti, ki vplivajo na uspešnost učenja družboslovja;

-

oblikovati in izvesti trening, ki vključuje strategije za učenje družboslovnih
pojmov in upošteva učenčev prednostni učni stil;
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preveriti vpliv treninga na poznavanje družboslovnih pojmov in učenčev
obseg splošnega besedišča ter možnosti prenosa strategij na ostale
predmete.

3.1.3 Raziskovalna vprašanja
Iz zastavljenih ciljev sledijo naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Kakšno je splošno besedišče učenca z disleksijo in kako uspešen je pri
poznavanju družboslovnih (geografskih) pojmov?
2. Katera so učenčeva močna področja, prednostni učni stil in druge
značilnosti, ki vplivajo na uspešnost učenja družboslovja?
3. Kakšen je vpliv treninga na pomnjenje in priklic družboslovnih pojmov?
4. Ali so strategije za širjenje besedišča pri geografiji prenosljive na druga
predmetna področja?

3.2 Metode raziskovanja
V raziskovalnem delu diplomskega dela sem uporabila študijo primera,
opazovala kvalitativne spremenljivke in uporabila deskriptivno metodo za
opisovanje izvedbe učenja strategij ter spremljanje uspešnosti.
3.2.1 Opis vzorca
V študijo primera sem vključila štirinajstletnega učenca z disleksijo, ki obiskuje
9. razred osnovne šole. Od leta 2008 je, kot učenec s primanjkljaji na
posameznem področju učenja (disleksijo in motnjo pozornosti), usmerjen v
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
v obsegu treh ur na teden, ki sem jih izvajala kot učiteljica za dodatno strokovno
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pomoč. Občasno samoiniciativno obiskuje dopolnilni pouk tudi pri predmetih,
kjer težav nima (npr. pri matematiki).
Učenec je upravičen do 50 % podaljšanega časa pri ocenjevanju znanja, kar
koristi pri večini predmetov. Najpogosteje pri oddaji pisnih izdelkov, predvsem
pri slovenščini in angleščini, kjer spise piše s pomočjo računalnika, ter pri
družboslovnih

predmetih.

Dodatne

prilagoditve

so

tudi:

neupoštevanje

specifičnih napak, ki so izvirajoče iz disleksije, uporaba tabel s postopki, koraki
in opomniki, in uporaba označevalcev besedila.
Na številne ovire naleti pri družboslovnih predmetih, kjer je snovi veliko, besede,
katerih pomena ne pozna, številne, časa pa po njegovih besedah zelo malo.
Ker so njegovi zapiski pomanjkljivi ali jih ni, se uči iz učbenika, kjer mu težave
povzroča nenatančno in zatikajoče branje. Njegovo učenje je pri predmetih
zgodovina, geografija ter biologija manj učinkovito kot bi, ob uporabi ustreznih
strategij, lahko bilo. Učenec svoje težave opisuje z besedami: »V tej snovi je
polno težkih besed.« Ali: »Besedilo je zapisano preveč zahtevno.« Pri utrjevanju
pa pogosto: »Ne morem se spomniti, kako se temu reče, čeprav vem, da je
nastalo zaradi posedanja podlage ...«
Posebno uspešen je na področju logičnega sklepanja. Dobre rezultate dosega
na tekmovanjih iz logike, pri matematiki, fiziki in kemiji.
Učenčevi starši s šolo dobro sodelujejo, udeležujejo se roditeljskih sestankov,
govorilnih ur ter sestankov ob predstavitvi in evalvaciji individualiziranega
vzgojno izobraževalnega programa pomoči. Učencu nudijo veliko podpore in
pomoči pri domačem delu. V veliko pomoč sta mu tudi starejša brata, ki imata
prav tako disleksijo in sta bila usmerjena v program s prilagojenim izvajanjem in
z dodatno strokovno pomočjo. Sedaj uspešno nadaljujeta šolanje na
višješolskih študijskih programih. Učenec je ambiciozen, ker želi šolanje
nadaljevati na gimnaziji. V skrbi za pridobitev zadostnega števila točk je za
šolsko delo motiviran.
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3.2.2 Opis instrumentarija
Za potrebe diplomskega dela sem oblikovno preuredila Test besednega
zaklada (1989) in po zgledu slednjega priredila Test poznavanja geografskih
pojmov. Ta zajema pojme, ki so navedeni v učbenikih in učnih načrtih za
geografijo v šestem, sedmem in osmem razredu. Za ugotavljanje prednostnega
učnega stila sem uporabila test v Mapi učnih dosežkov (2012). Tega sem
nadgradila z uporabo Okvira za opazovanje in prepoznavanje učnega stila
avtorjev Reida in Givna (1999), ki zajema nekatera za šolsko delo ključna
področja in njihove pokazatelje: čustvene, socialne, miselne in fizične
pokazatelje, svetlobne dejavnike, metakognicijo in dovzetnost za povratno
informacijo. Za opis strategij in njihovo povezavo z učnimi stili sem oblikovala
preglednico. Za učenčevo samoevalvacijo in evalvacijo učne strategije je služil
kartonček, s pomočjo katerega je ocenil, ali mu je strategija pomagala in v
kolikšni meri.
3.2.2.1 Test besednega zaklada
Za preverjanje splošnega besednega zaklada sem uporabila Test besednega
zaklada (Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenija, 1989). V splošnih
navodilih je zapisano, da ugotavlja spretnosti izražanja in hitro znajdenje v
množici besed in pojmov, ki jih reševalec pozna. Za potrebe diplomskega dela
sem test le oblikovno, ne pa tudi vsebinsko priredila. Uporabila sem
računalniško pisavo, v originalu je besedilo natipkano s pisalnim strojem, ob
oblikovanju pisave sem upoštevala priporočila za oblikovanje gradiv za učence
z disleksijo. Uporabila sem pisavo Arial, velikosti 12 pt, razmiki so večinoma
1,15 ali bolj priporočljivih 1,5. V primeru manjših razmikov je besedilo v tabeli,
ločeno z dobro vidnimi črtami. Vsaka naloga je na svoji strani lista, kar prepreči
popravljanje že napisanih odgovorov v prejšnjih nalogah ali reševanje vnaprej.
V navodilih je podano, da se pričakuje, da testiranec posamezne primere v
podtestu rešuje v vrstnem redu, ki ga označujejo številke (npr. 1., 2., 3., … 25.),
vendar je smiselno, da testirancu dovolimo reševati v vrstnem redu, ki mu bolj
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ustreza. Namen testa je namreč, da se spomni čim več besed, in ravno vrstni
red ga pri tem lahko ovira.
Vsa navodila sem pred učenčevim reševanjem glasno prebrala, dodala primer
in se prepričala, ali jih razume.
Test je sestavljenih iz petih podtestov:
1. Besede z enako končnico
Navodilo podtesta se glasi: »Napiši tri besede, ki se končujejo z zlogom,
napisanim v začetku vsake vrste. Če ne boš našel treh besed, napiši dve ali
eno. Delajte po vrsti!« Navedenih je 25 končnic besed, ki so razporejene v
stolpcu tabele. V preoblikovanem Testu besednega zaklada sem stolpec s
končnicami obarvala s pastelno barvo in na tak način zmanjšala kontrast med
papirjem in zapisanim.
Navodilo je nekoliko nejasno, saj je najprej uporabljena ednina in velelnik,
zaključi se z množino, zato sem navodilo poenotila in uporabila ednino ter
tikanje ob predpostavki, da Test besednega zaklada uporabljam pri učencu in
ne osebah, ki kandidirajo za določeno delovno mesto.
Reševanju prvega podtesta je namenjenih 15 minut. Ob prebiranju navodila
sem učencu pojasnila primere in povedala, da lahko piše tudi imena, da je
beseda lahko samostalnik, glagol ..., in da je pravilna rešitev vsaka beseda z
ustrezno končnico ne glede na besedno vrsto, naklon ali obliko.
2. Besede enakega pomena
Navodilo drugega podtesta se glasi: »Pri vsaki besedi, ki je označena z
zaporedno številko, poišči in napiši drug izraz. Obe besedi morata imeti enak
pomen! Delajte po vrsti!« V navodilih sem učencu pojasnila, da mora ohraniti
obliko besede, torej, če je beseda podana kot samostalnik, mora biti
samostalnik tudi njena sopomenka.
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Podani so trije primeri, nato pa 25 besed, katerim je potrebno poiskati besedo z
enakim pomenom. Pred reševanjem sem z učencem obnovila znanje o
sopomenkah. Za reševanje je imel na voljo 8 minut.
3. Izpolnitev stavkov
Navodilo tretjega podtesta: »Izpolni naslednje stavke z ustreznimi besedami
tako, da bodo stavki smiselni. Manjkajočo besedo vpiši na črtkasto označen
prostor.« Dodati je potrebno tudi, da je rešitev pravilna le, če dopišejo eno
besedo.
Tudi tukaj so podani trije primeri, katerim sledijo rešitve, in 20 primerov stavkov,
ki jih mora učenec kar se da smiselno dopolniti. Na razpolago je 8 minut.
4. Kako kaj imenujemo
Učenčeva naloga je, da z eno besedo poimenuje tisto, kar je izraženo z več
besedami oziroma s stavkom. Ob tem je potrebno opozoriti, da morajo najti le
eno besedo, več rešitev se namreč ne upošteva. Poimenovanje mora biti točno,
ohraniti je potrebno število samostalnika. Reševanju petindvajsetih primerov je
namenjenih 8 minut.
5. Besede z enakim začetnim zlogom
Učenec mora v štirih minutah napisati kar se da veliko besed, ki se pričenjajo z
zlogom »ko«.
Interpretacija in vrednotenje
Vsaka pravilna beseda predstavlja 1 točko, kar pomeni, da lahko učenec pri
prvem podtestu doseže maksimalno 75 točk, pri 2., 3. in 4. podtestu je
maksimalno število točk ustrezno številu nalog. Pri 5. podtestu je število točk
enako številu napisanih besed z ustreznim začetnim zlogom. Točke
posameznega podtesta vpišemo v tabelo na naslovnici Testa besednega
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zaklada. Skupni rezultat je seštevek rezultatov – vsote točk posameznih
podtestov.
3.2.2.2 Test poznavanja geografskih pojmov
Po zgledu Testa besednega zaklada sem oblikovala test poznavanja
geografskih pojmov, v katerega sem vključila le tiste besede, poznavanje
katerih predvidevajo učni načrti za geografijo od šestega do devetega razreda,
in sem jih zasledila v učbenikih, ki so jih pri pouku uporabljali.
Učencu sem pojasnila, da je test sestavljen na zelo podoben način kakor test, ki
ga je reševal pred tem. Navodila so enaka, le da se je tokrat potrebno omejiti na
besede, povezane z geografijo. Na takšen način sem pridobila vpogled v
učenčevo poznavanje besed in njihov priklic, saj sem lahko učenca opazovala
med samim reševanjem. Testu sem priredila tudi rešitve.
3.2.2.3 Test odkrivanja prednostnega učnega stila
Za odkrivanje prednostnega učnega stila sem uporabila vprašalnik, ki ga
najdemo v t. i. Mapi učnih dosežkov (Čop, 2012).
Navedenih je 33 trditev, učenec ob trditvah zabeleži svoje »strinjanje« s trditvijo
in jo ovrednoti s točkami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »skoraj nikoli«, 2
»redko«, 3 »včasih«, 4 »precej pogosto« in 5 »skoraj vedno«.
Seštevek točk ob koncu nam poda informacijo, ali je učenčev učni stil predvsem
vidni, slušni ali tipno-gibalni. Navedeno je tudi, da pravilnega oziroma
popolnega učnega stila ni, vsak izmed nas izkazuje mešanico vseh treh učnih
stilov, vendar pri večini ljudi en stil prevladuje. Tako seštevek, ki je večji od 40,
kaže na posebej močno izražen učni stil; seštevek točk, manjši od 20, pa
pomeni, da je določen učni stil precej šibak in si na tisti način zapomnimo bolj
malo informacij. Izbrala sem ga, ker je enostaven za uporabo, nazoren in
razumljiv. Učenec bi ga lahko uporabil tudi samostojno.
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3.2.2.4 Preglednica dejavnikov, ki vplivajo na učno uspešnost
Za nadgraditev Testa učnih stilov iz Mape učnih dosežkov (2012) sem sestavila
preglednico, ki vključuje postavke iz Okvira za opazovanje in prepoznavanje
učnega stila (Reid, Given, 1999). Te zajemajo čustvene, socialne in fizične
pokazatelje. V preglednici opisujem učenčeve značilnosti ter predloge, ki sem
jih na podlagi ugotovljenega skušala upoštevati pri pripravi, izvedbi in
vrednotenju učinkovitosti treninga.
3.2.3 Globalna ocena funkcioniranja učenca z rezultati začetnega
testiranja
Učenec, ki sodeluje pri treningu empiričnega dela diplomskega dela, je nadarjen
učenec

s

specifičnimi

učnimi

težavami

(SUT)

oziroma

težjo

obliko

nevrofiziološko pogojenih motenj učenja – primanjkljaji na posameznih
področjih učenja (PPPU). Zaradi t. i. dvojne izjemnosti ima ta skupina otrok, tudi
učenec, ki sodeluje v treningu, kompleksne dvojne posebne vzgojnoizobraževalne potrebe (Magajna, str. 8, 2013).
Magajna (2013) opozarja na potrebo po drugačnih usmeritvah pri nudenju
pomoči, saj so lahko tradicionalni, ustaljeni pristopi za učence s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja pri tej skupini vir dodatnih frustracij in
neučinkovitega funkcioniranja.
Čeprav je bila pri učencu ob usmeritvi ugotovljena tudi motnja pozornosti, se po
več letih nudenja dodatne strokovne pomoči, ustreznih prilagoditvah in
učenčevem razvoju te značilnosti ne kažejo več pogosto in v tolikšni meri, kot
so bile prepoznane pred leti. Disleksija se odraža v enaki meri, na vseh
izobraževalnih področjih, še najbolj pri slovenščini in družboslovnih predmetih.
Težave se pojavljajo pri branju, ki je zatikajoče in nenatančno. Napačno
prebranih besed ne popravlja, med branjem se ne vrača in besede ne prebere
ponovno. Branju se izogiba, pogosto prosi sošolca ali družinskega člana, da
besedilo prebere namesto njega. Nekaj težav je tudi pri pisanju, kjer zaradi
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slabše avtomatizacije piše počasneje, napake so pogoste, zapis je težko berljiv.
Učitelji poročajo, da snov večinoma samo posluša. Izražajo tudi začudenje nad
učenčevimi učnimi uspehi glede na izkazano delo v razredu.
Dosedanja pomoč in dobro sodelovanje učenca, učiteljev, staršev in specialne
pedagoginje se kažejo v premoščanju težav, ki jih je povzročala hiperaktivnost,
in tudi v neupoštevanju specifičnih napak, dobrem uresničevanju možnosti po
podaljšanem času, možnosti zapisovanja daljših besedil na računalnik in pri
zagotavljanju drugih potrebnih prilagoditev. Očitnejše težave se kažejo na
področju učenčevih strategij učenja in organizacije le-tega, kar je opazno
posebno na področju družboslovja, saj si učenec slabše zapomni spoznane
besede, zaradi težav s pisanjem si jih ne zabeleži, tudi učbenika ne uporablja,
saj je njegovo branje počasnejše in zatikajoče. Trenutna strategija je le
poslušanje učne snovi. Učencu sem s treningom skušala predstaviti druge
načine učenja, ob tem ga spodbujati k metakogniciji in prenašanju strategij na
druga predmetna področja.
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3.2.3.1 Rezultati preverjanja prednostnega učnega stila in dejavnikov, ki
vplivajo na učno uspešnost
Prednostni učni stil sem preverila z delom Mape učnih dosežkov (Čop, 2012),
kjer učenec posameznim trditvam pripisuje točke, ki kažejo na to, v kolikšni meri
se s trditvijo strinja. Na koncu točke sešteje in jih primerja med seboj.
Seštevek rezultatov:
Tabela 1: Rezultati Testa prednostnih učnih tipov (Čop, 2012)

Učni tip

Vidni tip

Telesno-gibalni tip

Slušni tip

Dosežene

26 točk od 40 možnih

35 točk od 40 možnih

34 točk od 40 možnih

točke

Najvišji seštevek točk pove, kateri je učenčev najmočnejši stil, najnižji seštevek
pa, kateri je njegov najšibkejši učni stil. Iz rezultatov je razvidno, da nobeden ni
višji od 40 točk, kar bi nakazovalo posebej močno izražen učni stil. Seštevek
točk, manjši od 20, bi pomenil, da je določen stil precej šibak.
Razberemo lahko, da sta približno enakovredno izražena telesno-gibalni in
slušno gibalni tip, manj pa vidni tip. Tako so dejavnosti v okviru treninga
zajemale predvsem dejavnosti, kjer je posebno izražen slušni in telesno-gibalni
kanal podajanja in utrjevanja snovi. Ob ugotavljanju prednostnega učnega stila
je pozornost potrebno nameniti tudi pogojem, v katerih

je učenec

najuspešnejši; motivacijske, čustvene in fizične pokazatelje. Pri ugotavljanju
slednjega sem uporabila Okvir za opazovanje in prepoznavanje učnega stila
(Reid, Given, 1999).
Izsledke povzemam v spodnji tabeli:
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Tabela 2: Preglednica dejavnikov, ki vplivajo na učno uspešnost učenca s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja (Reid, Given, 1999)

Značilnosti učenca,
vključenega v trening

Upoštevanje v okviru
treninga

- motivacija

Učenca motivirajo dejavnosti,
ki ne vključujejo dveh najbolj
pogostih
šolskih
veščin;
branja in pisanja.

Glede na izražen prednostni
gibalno-tipni učni stil bo
trening
vključeval
veliko
praktičnih
dejavnostih
in
dejavnosti,
ki
vključujejo
gibanje.

- vztrajanje

Pri
zahtevnih
nalogah
potrebuje odmor ali vmesno
spremembo dejavnosti.

V vsaki uri se zvrstita vsaj dve
različni dejavnosti. Vsaj ena
od njiju vključuje nekaj
gibanja.

- odgovornost

Učenec
prevzema
odgovornost
za
svoj
uspeh/neuspeh.

Spodbujanje
sprejemanja
odgovornosti tudi v prihodnje.
Učenec
prisostvuje
evalvacijskemu sestanku s
starši.

- struktura

Učenec
ima
težave
s
strukturo.
Potrebščin
ne
pospravlja. Težave ima s
časovno organizacijo.

Učenec s pomočjo treninga
razvija
metakognitivne
spretnosti in s tem boljšo
časovno organiziranost.

- interakcija

Učenec je najbolj zbran in
posledično
uspešen
pri
individualnem delu ali delu v
paru.

Trening
se
bo
izvajal
individualno,
le
določena
dejavnost bo potekala v paru
s sošolcem.

- komunikacija

Učenec je komunikativen. Na

Spodbujala bom učenčevo
verbalizacijo
ob
razlagi

Pokazatelji nekaterih, za
šolsko delo pomembnih
dejavnikov

Čustveni pokazatelji

Socialni pokazatelji
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tem področju nima težav.

zahtevnih pojmov ali pri
izkazovanju proceduralnega
znanja.

- prednostni način

Učenec je uspešnejši, kadar
navodila
posluša,
kakor
takrat, ko jih prebere. Da ima
raje
ustna
kakor
pisna
navodila,
izraža
tudi
v
vprašalniku.

Navodila o izvedbi naloge v
okviru posamezne strategije
bodo podana po slušni poti in
s primerom.

- zaporedno ali sočasno
učenje

Učenec ima težave z delom
po korakih, kadar ti niso
posebej ločeni.

Koraki posamezne naloge
bodo
jasni
in
vnaprej
predstavljeni.

Učenec v vprašalniku učnih
stilov odgovarja, da se mu
dobre zamisli porajajo med
tem, ko se premika, in da ne
more dolgo sedeti pri miru.

Med strategijami je nekaj
takih, ki vključujejo gibanje
(grobo motorično aktivnost:
podajanje
žogice;
fino
motorično
aktivnost:
sestavljanje kock s črkami).

Miselni pokazatelji

Fizični pokazatelji
- premičnost in uživanje
hrane

Hrane med urami ne uživa,
temu je namenjena malica.

- del dneva

Učenec je najuspešnejši v
sredini dopoldneva in v
začetku šolske ure.

Učne ure treninga so v osnovi
zastavljene tako, da je težja
snov v prvi polovici ure, sledi
ponavljanje in utrjevanje.

Učenec se zelo malo sprašuje
o učinkovitosti njegovega
načina učenja, o časovnem
razporejanju in o organizaciji
učenja.

Skozi trening bo učenec
skušal razvijati metakognicijo.
Predvsem
s
pomočjo
kartončka za evalvacijo in s
pogovorom ob in o strategijah.
Nekaj povratnih informacij
bodo omogočile strategije

Metakognicija

Metakognicija
in povratne informacije

Povratne informacije vrednoti
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kot koristne.

same, nekaj jih bo zajetih v
evalvacijo strategije, splošna
uspešnost pa po drugem
reševanju obeh testov.

3.2.3.2 Rezultati Testa besednega zaklada
Tabela 3: Rezultati začetnega testiranja besednega zaklada

Število zbranih točk

Podtest

Delež doseženih točk v
odstotkih

Prvi

podtest:

»Besede

z

10 točk od 75 možnih

13 %

7 točk od 25 možnih

28 %

»Izpolnitev

12 točk od 20 možnih

60 %

»Kako

kaj

8 točk od 25 možnih

32 %

z

9 točk od 30 možnih

30 %

46 točk od 175 možnih

26 %

enako končnico«:

Drugi

»Besede

podtest:

enakega pomena«:

Tretji

podtest:

stavkov«:

Četrti

podtest:

imenujemo«:

Peti

podtest:

»Besede

enakim začetnim zlogom«:

Skupni seštevek točk:
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Rezultate prve izvedbe testiranja predstavljam zbrane v tabeli številka 3, iz
katere je razvidno, da so rezultati podtestov, ki preverjajo splošen besedni
zaklad, precej nizki. Ker »Test besednega zaklada« (1989) v originalu služi
drugemu namenu in so tudi norme pripravljene za drugo jezikovno okolje in
starost, sem ga uporabila izključno za primerjavo učenčevih rezultatov pred in
po treningu. Torej vrednotenju njegovega lastnega napredka.
Razvidno je, da je učenec največ točk zbral pri tretjem podtestu, kjer je
potrebno v že zapisane povedi vstavljati besede tako, da bodo stavki smiselni.
Zbral je 12 točk od 20 možnih, kar predstavlja 60-odstotno uspešnost. Pri
vrednotenju sem upoštevala tudi besede, v katerih se je pojavila pravopisna
napaka, za katero sem sklepala, da izvira iz učenčeve disleksije. Spregledala
sem tudi nenapisane strešice nad šumniki.
Nekatere napake so se pojavile tudi zaradi težav pri branju, npr.: »Svinec je
zelo mehka ...«, in učenčev odgovor »žival«, namesto »kovina«.
Učenec je najmanj točk zbral pri prvem podtestu, kjer se je potrebno spomniti
besed, ki se končajo na določen zlog. Zbral je 10 točk od kar 75 možnih, kar
predstavlja zgolj 13 %. Tudi tukaj se je pojavilo nekaj napak, ki nakazujejo na
slabše fonološko procesiranje, značilno za disleksijo. Podan zlog je npr. »oštvo«, učenčev odgovor je bil »šolstvo«.
Pri drugem podtestu, kjer je potrebno najti besede enakega pomena, je učenec
zbral 28 %. Navodilo je dobro razumel, spomnil se je, kaj pomeni beseda
sopomenka, in pravilno rešil nekaj primerov. Pri samostojnem reševanju je imel
pri priklicu besed veliko težav, ki jih je tudi glasno izražal. Reševanje je
predstavljalo precejšnjo frustracijo. Čeprav je vedel, kaj posamezna beseda
pomeni, se je le pri določenih, pri sedmih primerih od 25, spomnil sopomenke.
Pri četrtem podtestu poimenovanja je zbral 8 točk od 25, čeprav je rešil skoraj
vse primere. Pojavljale so se številne napake, nekatere tudi zaradi spreminjanja
oblike. Npr. pri »voziti letalo« je učenec dodal besedo »pilot« namesto
»pilotirati«, čeprav sem na začetku poudarila, da je potrebno, da beseda ostane
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v isti obliki. Pri zadnjem podtestu se je učenec spomnil 9 besed, ki se začenjajo
s predlogom »ko«. Pri tem se je razgledoval po kabinetu in tako iskal navdih za
samostalnike, ki bi jih lahko zapisal.
V povprečju je bil učenec pri prvem reševanju uspešen v 26 odstotkih.
3.2.3.3 Rezultati Testa poznavanja geografskih pojmov
Tabela 4: Rezultati Testa poznavanja geografskih pojmov

Število zbranih točk

Podtest

Delež doseženih točk v
odstotkih

Prvi

podtest:

»Besede

z

6 točk od 75 možnih

8%

»Besede

5 točk od 25 možnih

20 %

»Izpolnitev

7 točk od 20 možnih

35 %

4 točke od 25 možnih

16 %

6 točk od 30 možnih

20 %

28 točk od 175 možnih

16 %

enako končnicno«:

Drugi

podtest:

enakega pomena«:

Tretji

podtest:

stavkov«:

Četrti podtest: »Kako kaj
imenujemo«:

Peti

podtest:

»Besede

z

enakim začetnim zlogom«:

Skupni seštevek točk:

Pri reševanju Testa poznavanja geografskih pojmov se je soočal s še več
težavami. Če so bile pri Testu besednega zaklada iskane besede skoraj proste
asociacije in so vključevale le en kriterij, npr. vnaprej podan zlog na začetku ali
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na koncu, je bilo tukaj potrebno najti besedo, ki se je navezovala na področje
geografije. Nižji rezultati so tako bili pričakovani, a zanimivo je bilo opazovati
učenčevo reševanje. Pogosto je znal pojasniti tisto, kar bi naj napisal, a prave
besede ni mogel priklicati. V določenih primerih je celo vedel, na katero črko se
začne, ali je dejal, da bi moral napisati besedo, ki je podobna drugi besede s
povsem drugega področja. Podobno se je dogajalo tudi pri testu. Med
koriščenjem prilagoditve podaljšanega časa reševanja je
pogosto prečrtal posamezne besede, ali je zapisal le zlog in se poskušal
spomniti nadaljevanja. Ali je zapisal popačeno obliko iskane besede.
Tudi pri tej različici testa je bil najuspešnejši pri dopolnjevanju stavkov tretjega
podtesta, kjer je zbral 7 točk od 20 možnih. Največ težav so mu povzročale
besede z enako končnico pri prvem podtestu, kjer se je spomnil 6 besed. A
rezultat 75 je ostal le zaradi lažje prilagoditve testa in posledično primerjave,
sicer ni bilo pričakovati, da bi učenec zares zbral blizu 75 točk samo z iskanjem
besed, ki se navezujejo na področje geografije. V povprečju je pri prvem
reševanju dosegel 16-odstotno uspešnost.
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3.2.4 Potek treninga učenja strategij za pomnjenje družboslovnih pojmov
3.2.4.1 Izbira predmetnega področja in cilji treninga
Pred pričetkom treninga sem informacije o učencu in njegovem dosedanjem
učenju družboslovja pa tudi snovi z drugih področij zbrala na podlagi
poročanega s strani nekdanjih in sedanjih učenčevih učiteljev, njegovih staršev,
učenca samega, prejšnje izvajalke dodatne strokovne pomoči ter učenčeve
dokumentacije, vključno z individualiziranimi programi. Predvsem pa z
izkušnjami dvoletnega sodelovanja neposredno z učencem in njegovimi starši.
Na ta način sem dobila najbolj jasen vpogled v njegove obstoječe strategije in
hkrati težave, na katere naleti ob učenju. S pomočjo teh informacij se je bilo
enostavno odločiti za predmet, ki se mu bo v treningu posebno posvetil.
Po posvetu z učencem sem se odločila za predmet geografija. To je predmet, ki
učenca zanima, a ima velike težave s pomnjenjem ter priklicem posameznih
besed, predvsem tistih, povezanih s področjem geografije. Učenec se pri tem
predmetu trudi izboljšati ocene že od šestega razreda, a je do sedaj bil
neuspešen. Ustne ocene so bistveno boljše od pisnih. Pri oblikovanju treninga
sem izhajala iz enega od standardov znanja v tretjem vzgojno-izobraževalnem
obdobju: »Učenec pozna in pravilno uporabi geografsko terminologijo.« Gre za
deklerativno geografsko znanje, ki je vezano na t. i. materialne učne cilje in
obsega geografske informacije oziroma znanje, kot so definicije, podatki,
zemljepisna imena, strukture prostora, procesi, zakonitosti ... (Kolnik, Otič,
Cuder, Oršič in Lilek, 2011).
V učnem načrtu za geografijo je navedeno: »Poznavanje temeljnih geografskih
pojmov in procesov je tisti učni temelj, na katerega bomo z razvijanjem
proceduralnega znanja (sposobnosti in spretnosti, povezane z učnimi metodami
in postopki dela: iskanje in analiza virov, načrtovanje, izvajanje, vrednotenje
učnega eksperimenta, argumentiranje osebnega mnenja, prenos znanja na
novo področje, terenskega dela, ekskurzij itd.) postali geografsko pismeni.
Učenci bodo uspešni le, če bodo razvijali obe vrsti znanja. Pri tem mora učni
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proces čim bolj slediti naravnemu, kajti prenos znanja iz proceduralnega v
deklerativnega in nasprotno je v določeni meri spontan, ni pa avtomatičen, niti
ga ne zmorejo vsi učenci« (Kolnik idr., 2011, str. 30). Nekateri, tudi učenci z
disleksijo, pri tem potrebujejo pomoč in dodatne smernice, da učinkovite
strategije razvijejo sami.
Prav to je glavni cilj pripravljenega treninga.
Podcilji treninga so:
-

ugotoviti učenčev prednostni učni stil in druge lastnosti, ki vplivajo na
uspešnosti učenja, ter jih upoštevati pri izbiri in izvedbi strategij;

-

pripraviti nabor strategij, ki bi pomagale pri pomnjenju in priklicu
družboslovnih pojmov, posledično pa k širjenju besednega zaklada
učenca;

-

izboljšati predvsem deklerativno, posledično tudi proceduralno znanje
družboslovnih predmetov;

-

spodbujati metakognitivne sposobnosti učenca in zmožnosti presojanja,
ali je strategija uspešna, primerna za njegov učni stil in obravnavano
snov, ali jo lahko predela in uporabi tudi pri drugih predmetih.

3.2.4.2 Potek treninga
V raziskovalnem delu sem učenje strategij za pomnjenje družboslovnih pojmov
kot študijo primera izvajala štiri mesece, od 4. marca 2013 do 11. junija 2013.
Trening je potekal v povprečju enkrat do dvakrat tedensko, tako se je zvrstilo 14
srečanj. Prvo je bilo namenjeno predstavitvi treninga, izbiri predmetnega
področja in reševanju vprašalnika o učnih stilih. Sledili sta srečanji, ko je učenec
reševal Test besednega zaklada in Test poznavanja geografskih pojmov. Na
naslednjih osmih srečanjih so se zvrstile predstavitve in uporaba trinajstih
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različnih strategij. Učenec je po vsaki izvedeni strategiji le-to ob pomoči evalviral
in skušal oceniti njeno učinkovitost in uporabnost v prihodnje ter pri drugih
predmetih. Zadnja tri srečanja so bila namenjena ponovnemu reševanju obeh
testov, Testa besednega zaklada in Testa poznavanja geografskih pojmov, ter
evalvacijskemu srečanju.
Posamezna srečanja so trajala eno, nekatera tudi dve šolski uri. Izpeljana so
bila v kabinetu za izvajanje dodatne strokovne pomoči, torej v individualni
situaciji, razen enkrat, ko je učenec pri izvedbi strategije sodeloval s svojim
sošolcem.
Raziskava temelji na kvalitativnih podatkih,

pridobljenih z opazovanjem,

učenčevim evalviranjem ter izvedbo Testov besednega zaklada (1989) in
Testov poznavanja geografskih pojmov. Za učinkovitejšo izvedbo treninga je
učenec rešil tudi Test učnih stilov iz Mape učnih dosežkov (Čop, 2012), na
podlagi pridobljenih informacij in izkušenj z delom z učencem sem izpolnila
Preglednico dejavnikov, ki vplivajo na učno uspešnost (Reid, Given, 1999), in
pripravila tabelo, ki predstavlja izvedbo strategije za različne prednostne učne
stile.
Rezultate v nadaljevanju predstavljam opisno in grafično.
3.2.4.3 Predstavitev v treningu uporabljenih strategij z evalvacijo
V okviru treninga je učenec spoznal trinajst različnih strategij, ki jih je tudi
evalviral, in ob tem razmišljal o njihovih različicah, ustreznosti in možnostih
uporabe pri drugih predmetih.
3.2.4.3.1 Izdelava žepnih kartic s slikami in razlago pojmov

Učenec je na raznobarvne kartončke zapisal pojme, na katere je naletel pri
poslušanju ur geografije in pri listanju učbenika. Pri tem je potreboval nekaj
usmerjanja. Zapisanim pojmom je s pomočjo učbenika, leksikona, slovarja
SSKJ, interneta (Wikipedije) dodal razlago pojma. Spodbudila sem ga k
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dodajanju primerov in pisanju na barvno sortirane kartončke (rumena za
podnebje, modra za vodovje, zelena za rastlinstvo ...). Nekaj fotografij sem
pripravila vnaprej, nekaj jih je našel sam v revijah z geografskimi vsebinami
(Gea, Svet in ljudje). Opomnila sem ga na možnost računalniške izdelave kartic,
kjer lahko v Wordovem dokumentu oblikuje tabelo, ustrezno pobarva
posamezna polja in vstavlja na svetovnem spletu najdene slike. Če ne najde
dovolj nazorne slike, jo lahko nariše oz. skicira, in na skici označi pomembne
dele, predvsem tiste, ki si jih težje zapomni. Kartice lahko plastificiramo. Ker so
majhne in priročne, jih učenec lahko nosi s seboj in ob različnih priložnostih
ponovi zapisane pojme in njihove definicije (pred spanjem, med čakanjem v
vrsti, med čakanjem avtobusa ...).

Slika 1: Žepne kartice s pojmi in opredelitvijo

Slika 2: Slikovna gradiva za izdelavo žepnih kartic
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Navedena strategija je primerna predvsem za učence s prednostnim vizualnim
tipom, a ker lahko izdelavo in hkrati uporabo dobro povežemo z gibanjem
(listanje revij, izrezovanje, pisanje in lepljenje pri izdelavi in ponavljanje med
hojo, med treningom na trenažerju itd.) so primerne tudi za učence s
prednostnim kinestetičnim stilom.
Že izdelane kartice pa lahko uporabimo tudi tako, da ustrezajo učencem s
prednostnim slušnim tipom. V tem primeru v učenje vključimo še drugo osebo.
Ta prebere definicijo, učenec pa pove pojem, na katerega se opis nanaša.
Kasneje lahko vlogi zamenjata. Razlago pojmov je mogoče posneti tudi na
diktafon in si kasneje predvajati razlago pojmov. Posnetek je namreč možno
naložiti na mobilni telefon, mp3 predvajalnik, osebni računalnik ...

Slika 3: Diktafon za snemanje snovi

Učenec je mnenja, da so kartice koristne, saj jih lahko nosi s seboj. Doma lahko
snov ponovi tako, da ga s pomočjo kartic izpraša kdo od družinskih članov.
Kartice lahko posodi sošolcu. Koristile bodo dan pred testom, ker bo z njimi
hitro ponovil pojme. Slika na kartici ga spomni, za kateri pojem gre. Kot slabost
strategije navaja, da izdelava kartic zahteva veliko časa. Strategija postane bolj
ekonomična, če ima zbirko kartic specialna pedagoginja ali učitelj geografije in
kartice samo posoja, a s tem učenca prikrajša za učenje med samo izdelavo.
Kot navajata Reid in Green (2012) je dobro, da si jih učenci izdelajo sami in jih
dajo v pregled ter dopolnijo/popravijo, če je to potrebno. Kartice so uporabne
tudi pri zgodovini za pomnjenje letnic – zaporedja dogodkov, ko jih učenec
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lahko razporeja ob časovni premici. Dodamo lahko tudi barve, ki na časovnem
traku označujejo posamezna obdobja. Časovni trak učencem pomaga vaditi
zapis ključev, asociacij, ki imajo pomen in s katerimi si pomagamo interpretirati
simbole ob besedilu. Hkrati gre za urjenje te veščine.
Učenec je strategijo uporabil pri učenju kemije, kjer je med naslednjo uro
dodatne strokovne pomoči s pomočjo računalniškega programa Word in
učbenika za kemijo v 9. razredu izdelal kartice s snovjo o kislinah in bazah. Pri
izdelavi je uporabil barve, rdečo za kisline in modro za baze, pri tem je izhajal iz
eksperimentalnega dela z lakmusovim papirjem. Preden je kartončke natisnil,
sem preverila pravopisno točnost in popravila napake, ki so predvsem posledica
disleksije in se jih sicer v testu, sklicujoč na prilagoditve, prezre. Kartice sem
plastificirala, da so obstojnejše in jih bo lahko uporabil tudi pri nadaljevanju
šolanja.
3.2.4.3.2 Kartoteka besed

Učenec je uporabil v prejšnji nalogi izdelane kartice. Položil jih je v prvo škatlico.
Prebrala sem pojem/pojav, učenčeva naloga je bila, da ga opiše, razloži, doda
primer ... Kadar je bil pri tem uspešen, je kartonček položil v drugo škatlico, kar
je pomenilo, da bo ponavljanje redkejše (1-krat tedensko), kadar se opredelitve
ni spomnil ali je pojem zamenjal z drugim, je kartica ostala v prvi škatli, kar je
pomenilo, da bo ponavljanje pogostejše, v tem primeru vsako uro dodatne
strokovne pomoči, 3-krat na teden).
Prednost te strategije je hitra povratna informacija in s tem razvijanje
metakognicije. Pa tudi navajanje na vztrajanje pri utrjevanju. Strategija je
preprosto prenosljiva na vsa druga družboslovna področja pa tudi na učenje
tujih jezikov. Če je potrebno, lahko uvedemo več predalčkov kartoteke. Učenec
jo lahko po nekaj ponovitvah ob spremljanju učitelja/učiteljice, izvajalca/izvajalke
dodatne strokovne pomoči uporablja samostojno v domačem okolju.
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Učenec je menil, da je strategija koristna za ponavljanje učne snovi predvsem
zato, ker te prisili, da spet ponoviš, kar ti ne gre. Učenec je ob tem povedal, da
pogosto misli, da pozna razlago, ko začne, pa ne ve, kako točno bi povedal.
Uporabil jo je pri učenju angleških nepravilnih glagolov s pomočjo pojmovnih
kartic v okviru dodatne strokovne pomoči. Nepravilne glagole je ponovil 1-krat
tedensko, tiste, ki so mu delali težave, 2-krat tedensko. Opisana dejavnost je
potekala skozi vse šolsko leto, saj je zahtevala le 5 minut začetka ure.

3.2.4.3.3 Iskanje sopomenk in igra spomina s sopomenkami

Pred učenca sem položila lističe z geografskimi pojmi. Njegova naloga je bila,
da poišče pare. Pri določenih je potreboval nekaj namigov. V pomoč sem
pokazala sliko pojma, zapisanega na listku. Ko je besede razvrstil v pare, sem
ga spodbudila k ponovitvi snovi o sopomenkah, strategija namreč dopušča
medpredmetno povezovanje s slovenščino.

Slika 4: Iskanje sopomenke in slike

Različica predlagane igre je tudi, da kartončke, urejene v pare, razvrstimo v dve
koloni. V prvo kolono damo uveljavljen izraz, v drugo njegovo sopomenko –
termin. Učenec po vrsti odkriva pojme. Spodbudimo ga, da skuša razložiti
prvega, nato se skuša spomniti njegove sopomenke in na koncu preveri, ali je
sklepal pravilno.
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Ko je znanje usvojeno, lahko izvedemo prvi del igre z iskanjem parov ali pa igro
nadgradimo z igranjem spomina. Učenec lahko sodeluje z učiteljem, sošolcem,
izvajalko dodatne strokovne pomoči, družinskim članom ... Koristno je, če ob
najdenem paru ponovi pomen oz. opredelitev zapisanega pojma.

Slika 5: Iskanje sopomenk in njihovega pomena

Učenec je predstavljeno strategijo ocenil kot zabavno in koristno. Meni, da bi
tudi to lahko uporabil pri učenju angleščine, kjer bi namesto sopomenk
sestavljal angleško besedo in njen prevod. Tudi ta strategija je primerna za
ponavljanje že naučene snovi. Po njegovem mnenju se je veliko lažje spomniti
slovenskega izraza kakor tujke, slika pa koristi za priklic in za boljše pomnjenje.
Sopomenke je možno uriti tudi s pomikanjem lista, pod katerim so zapisani pari
pojmov. Učencu je tako omogočena sprotna povratna informacija, takoj se
namreč lahko prepriča, ali je sklepal na pravo besedo.
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Slika 6: Primer utrjevanja sopomenk

3.2.4.3.4 Iskanje nadpomenk in podpomenk

Podobno kakor pri sopomenkah tudi ta strategija dopušča medpredmetno
povezavo s slovenščino. Pred učenca sem položila kocke različnih barv, ki so
se barvno ujemale s tematskih sklopom. Rumene za podnebje (na sliki), zelene
za rastlinstvo (tajga, tundra, makija kot podpomenke in rastje kot njihova
nadpomenka).
Učenčeva naloga je bila, da sestavi podpomenke in jih pokrije z njihovo
nadpomenko. Za ponazoritev bi lahko uporabila tudi drevo, kjer je v krošnji
zapisana nadpomenka, ali hišo s streho – nadpomenko. Težavnost lahko
prilagodimo s številom kock. Naloga postane zahtevnejša tudi, če od učenca
pričakujemo, da kockam samostojno doda napise oz. naniza podpomenke k
dani nadpomenki. Učenec meni, da je strategija preveč enostavna, saj že oblika
in barva nakazujeta rešitev. Uporabil bi jo lahko tudi pri slovenščini. Kot
pozitivno lastnost je izpostavil »možnost igranja« med poukom, kar se sklada z
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rezultati testa o učnem stilu, kjer je razvidno, da ima rad gibanje in je težko pri
miru. Sama menim, da je strategija primernejša za širjenje besedišča pri mlajših
učencih, kjer ni nujno, da so besede povezane s predmetnim področjem in
lahko zajemajo le poznavanje nadpomenk in podpomenk, npr. domače živali:
pes, mačka, hrček ...

Slika 7: Iskanje podpomenk in nadpomenke

Slika 8: Sestavljanje podpomenk in nadpomenke

Slika 9: Prirejanje slik nadpomenkam (vir: GEA, XXII, april, 2012 )
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Strategija je primerna predvsem za učence s kinestetičnim prednostnim učnim
stilom, saj vključuje manipulacijo s kockami. Za učence s prednostnim vizualnim
učnim stilom lahko dodamo slike, ki se povezujejo z obravnavano temo. Učenci
jih lahko poiščejo sami ali pa jih izberejo iz danih slikovnih predlog.
3.2.4.3.5 Sestavljanje sheme Slovenije

Koščki so izrezani iz moosgume in se lepo spojijo. Učenčeva naloga je bila, da
jih sestavi, kasneje pa nanje prilepi imena slovenskih krajev.
Kraje bi lahko povezal tudi z dejavnostjo oziroma drugimi pojmi, ki jih mora
osvojiti. Ob sestavljanju sva to izvedla le ustno. Npr. kaj je v Krškem in proizvaja
električno energijo? Jedrska elektrarna. Kako ji rečemo s sopomenko?
Nuklearka.
Ker je vse postavljeno v kontekst sestavljanja zemljevida, je bolj osmišljeno in
motivacijsko. Učenec je z veseljem sodeloval. Tudi sicer pravi, da ima rad
sestavljanke. Učenec meni, da je strategija prenosljiva na druge predmete, a
pravi, da sam nima tega materiala, učitelji pa tega že ne bi izdelovali. Ob tem se
mi postavlja vprašanje, na katerega si lahko tudi sama odgovorim, ali učenci
več odnesejo s pisanjem snovi po nareku ali sestavljanjem, pogovarjanjem in
reševanjem »problemov«, kot je: »Ali je Izola severneje od Kopra?« Pri tem jim
koristijo njihove izkušnje, pa tudi orientiranje na zemljevidu.
Učenec je pri postavljanju krajev na posamezne regije potreboval veliko
pomoči. Po nekaj minutah sem dovolila, da uporabi šolsko karto Slovenije.
Učenec je skozi to dejavnost razvijal orientacijo, ponavljal smeri neba, levo in
desno ... Ker je velikih dimenzij, jo je učenec sestavljal na tleh kabineta, kar je
predstavljalo izrazito kinestetično dejavnost.
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Slika 10: Sestavljanje Slovenije

Slika 11: Dodajanje krajev na sestavljanko Slovenije

3.2.4.3.6 Fotografiranje

Učenec lahko šolske, družinske ali športne izlete izkoristi za posnetke snovi, ki
jo v šoli obravnavajo. Fotografije razvije ali natisne s pomočjo barvnega
tiskalnika ter jih razporedi na zgoraj sestavljenem zemljevidu. Pritrdi jih lahko z
risalnimi žebljički. Ob slikah lahko ponovi pojme, njihove definicije, jih lažje
poveže s kraji in med seboj.
Učenec je posnetek strunjanskega klifa, senožeti in kozolca iz predalpskega
sveta dodal na ustrezna mesta na zgoraj sestavljenem zemljevidu. Fotografijo
klifa je povezal s kamninsko zgradbo primorskega sveta in vseh plasti kamnin,
ki so razvidne.
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Strategijo je opisal kot uspešno, a je težko prenosljiva. Po njegovem mnenju le
na biologijo. Sama bi dodala še književnost in zgodovino, kadar gre za
obiskovanje rojstnih hiš, pomembnih krajev pesnikov in pisateljev …

Slika 12: Fotografija Strunjanskega klifa

Slika 13: Fotografija senožeti

Slika 14: Fotografija kozolca
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pripiše

tudi

slikam,

ki

jih

najde

v

poljudnoznanstvenih revijah. Kartice lahko izdelamo sami ali pa učenca
spodbudimo k izdelavi. Ker so plastificirane, lahko nanje piše s flomastrom za
plastične table, kar je možno ob morebitnih napakah hitro pobrisati, hkrati pa
lahko učenec nalogo rešuje večkrat. Tudi tukaj lahko uporabimo sistem
kartoteke. Kartice lahko zaradi možnosti brisanja rešitve uporabimo tudi pri
drugih učencih. Strategija je podobna strategiji žepnih kartic, le da je tukaj
možno naknadno dopisati pojem in razlago. Je dobro prenosljiva, drži pa, da
izdelava kartic in plastificiranje vzame nekaj časa. Sklenila bi torej, da strategija
koristi v primeru, da učencu izročim izdelane kartice, izdelave pa se sam ne bi
lotil. Kot prednost je izpostavil, da je možno hitro pobrisati, kadar se zmoti, in
napisati ponovno.

Slika 15: Kartice za vpisovanje pojmov

3.2.4.3.7 Iskanje in ogled video posnetkov

Učenec je ob pomoči v knjižnici poiskal video posnetke na temo geografije.
Koristil mu je videoposnetek obče geografije. Ta ga čaka tudi v prvem letniku
gimnazije in je osnova za razumevanje vseh naravnogeografskih enot. Z
ogledom video posnetka prejme učno snov po več poteh in na drugačen način
kakor v razredu. Video omogoča pogostejši ogled in lahko služi kot uvodna
motivacija ali za utrjevanje pred testom. Učenec je ob ogledu videa izpisoval
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pomembne besede ter jih kasneje s pomočjo učbenika in Wikipedije razložil. Ob
tem je dodal, da včasih gledajo posnetke tudi pri pouku, kadar ima čas, gleda
dokumentarne filme, in si ob tem zelo veliko zapomni. To se je izkazalo tudi z
uporabo te strategije, ki je dobro prenosljiva na vsa družboslovna področja, če
le uspemo najti video posnetek, ki se vsebinsko ujema z obravnavanim.

Slika 16: Video gradivo za pridobivanje/utrjevanje snovi

3.2.4.3.8 Poslušanje učbenika za geografijo in izdelava miselnega vzorca

S pomočjo uporabniškega imena in gesla je učenec s spletne strani Zveze
društev slepih in slabovidnih (zvočne knjižnice) na šolski računalnik naložil
učbenik za geografijo. Snov, ki so jo obravnavali v razredu, je ponovno
poslušal, prebrano iz učbenika. Ob tem je sledil besedilu in slikam v učbeniku.
Skušala sem vpeljati uporabo bralnega kartončka, a ga je ta po učenčevih
besedah motil. Ob ponovnem poslušanju je izdeloval miselni vzorec o kamninah
v Sloveniji. Po koncu je s svojimi besedami obnovil zapisano in miselni vzorec
opremil s slikami in skicami. Učbenik v zvočni obliki je prenesel na mobilni
telefon in s pomočjo slušalk poslušal prebrano snov med čakanjem na avtobus,
pred spanjem itd. Učenec meni, da si na tak način veliko zapomni. Naučeno
strategijo je prenesel tudi na učenje fizike, kjer je dan pred pisnim preizkusom
poslušal snov o elektriki. Pravi, da miselnih vzorcev ne mara, meni, da mu ne
koristijo. Sama predvidevam, da se verjetno nekoliko težje znajde, predvsem
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takrat, ko so ti narejeni v naglici in s premalo poznano snovjo. Razlog je
verjetno povezan tudi z odporom do pisanja.
3.2.4.3.9 Seznam pojmov in podajanje žoge

Učenec je s pomočjo računalnika zapisoval pomembne pojme. Za ponavljanje
pred pisnim preizkusom znanja je z mojo pomočjo pojme uredil po abecedi in
po temah, pri čemer sem ga spodbudila k upoštevanju dogovorjenih barv.
Sezname besed sem natisnila in plastificirala. S tem pripomočkom je ponavljal
pomembne pojme in njihove razlage. Takšen način je priporočljiv tudi za delo v
paru. Da bi pripomoček koristil tudi v srednji šoli, sem dodala pojme, ki jih je
obravnaval že v prejšnjih razredih in niso povezani le z geografijo Slovenije.

Slika 17: Seznam geografskih pojmov
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Slika 18: Žogice za hiter priklic

Slika 19: Žogice za opis pojmov

Strategijo je možno nadgraditi in jo narediti bolj dinamično in hkrati primerno za
učence s prednostnim kinestetičnim stilom s podajanjem žogic.
Uporabila sem žogice, ki se barvno ujemajo z obravnavanimi snovmi. Pri nalogi
je sodeloval učenčev sošolec. Njuna naloga je bila, da si žogico podajata, ob
tem pa navajata pojme, ki si sledijo po abecednem vrstnem redu. Težavnost
lahko povečamo tako, da določimo snov, na katero se morajo pojmi navezovati.
Npr. geografija Evrope, podnebje ...
Primer: A-nticiklon, B-ibavica, C-iklon, Č-ernozjon, D-eževje, E-kvator …
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Različica te igre je, da na žogice prilepimo pojme, ki se skladajo s področji. Ko
jo učenec ujame, si izbere pojem, ki ga opiše. Poskuša dodati tudi primer.
Učencu je po pričakovanjih ljubša strategija podajanja žogic kakor seznamov
besed. Prednost povezave obojega utemeljujem predvsem s tem, da učenec pri
zabavni igri podajanja žoge opazi koristnost poznavanja besed na seznamu.
Tudi tukaj je povratna informacija zelo hitra, učenčeva motiviranost pa velika.
Učenec meni, da je strategija prenosljiva na vsa druga področja, a najverjetneje
v čas med odmorom, odpadlimi urami ali popoldansko dejavnostjo.
3.2.4.3.10 Beseda v besedi

Učenec je ob tej strategiji ponovil snov slovenščine: kaj je koren besede, kaj so
pripone in predpone. V besedah je poiskal koren oz. del besede, katerega
pomen je poznal, in je lahko sklepal na pomen celotne besede. Nalogo bi lahko
izvedel tako, da bi najprej poiskal pare. Spodbujala sem ga, da iskanje besede
znotraj besede prenese tudi sicer na učenje oz. na vse situacije, kjer naleti na
njemu neznano besedo, še posebno, če gre za daljše besede. Ob tem lahko
nastaja seznam besed, ki »skriva« besede, katerih pomen učenec že pozna.
Strategija je dobro prenosljiva tudi na vsa druga predmetna področja.

Slika 20: Preglednica "besede v besedi"
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Slika 21: Iskanje besed znotraj besede

3.2.4.3.11 Enaka končnica

Strategija dopušča povezovanje z drugimi predmeti. Predvsem s tistimi področji,
ki so učenčeva močna področja. V tem primeru z matematiko. Učenec je
podčrtal enake končnice že v besedilu. Nato pa sem izdelala kartonček v oporo
ali tabelo, ki sem jo pritrdila na plutovinasto tablo, ta ga je opomnila na izhajanje
iz končnic, tudi kadar se uči matematiko ali katero koli drugo snov, kjer je prav
tako možno iskati podobnosti med besedami.
Kadar je pripomoček oblikovan v obliki miselnega vzorca, lahko učenca
spodbudimo k temu, da doda tudi slikovno oporo (skico premice, plastnice,
razvodnice na skiciranem zemljevidu ...).
Če kartončke pripravimo mi, jih lahko plastificiramo, in učenec s flomastrom za
pisanje po tabli označi enake končnice. Kadar bo v besedilu zasledil besedo, ki
se konča na »–ica«, bo pomislil, da gre verjetno za črto, saj se tudi v matematiki
črte praviloma končajo na »–ica«. Tako bo moral ugotoviti le še to, kaj črta v
geografiji pomeni, pri tem pa mu lahko pomaga zgoraj opisana strategija
»beseda v besedi«.
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Slika 22: Označevanje enakih končnic

Učencu se je zdela koristna povezava z matematiko, saj tam nima težav. Meni
tudi, da je dobro prenosljiva. Sam se svojih primerov še ni domislil, a je to postal
eden od ciljev najinega sodelovanja.
3.2.4.3.12 Sheme besed

Učinkovito je tudi iskanje morfoloških podobnosti med posameznimi besedami
in sklepanje na pomen besede na podlagi podobne besede oz. podobnega
obrazila.

Slika 23: Shema besed s pripono "-vod"
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Slika 24: Shema besed s pripono "-sfera"

Slika 25: Shema besed s pripono "-gram"

Učenca lahko spodbudimo, da na osnovi poznavanja ene besede sklepa na
poznavanje druge.
Npr.
Tabela 5: Strategija izpeljave besed

Znanost

Poklic

astronomija

astronom

geografija

geograf
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Kar lahko poteka tudi povsem opisno. Besedo Mediteran lahko razložimo tako,
da učenca spomnimo, da je medium- nekaj srednjega, kot takrat, ko kupuje
oblačila, »terra« pomeni zemlja. Iz te razdelitve lahko sklepamo, da je
sopomenka za Mediteran beseda Sredozemlje.
Strategija je posebno učinkovita pri učencih s prednostnim vizualnim učnim
stilom. Ti lahko končnice besed oz. enake dele tudi pobarvajo ali obkrožijo z
določenimi barvami. Učenec je strategijo ocenil kot zelo učinkovito in dobro
prenosljivo. Sam je izpostavil književnost in domača branja, kjer se pogosto
dogaja, da je potrebno besede razložiti. Ugotovila sva, da se pogosto »vda«,
reče, da besede ne pozna, še preden bi pogledal, ali ima beseda zelo očiten
koren, ki ga vendarle pozna, ali ga beseda spominja na kakšno drugo besedo
itd.
3.2.4.3.13 Sestavljanje besed

Učencu sem prebrala definicijo posameznega pojma, njegova naloga je bila, da
je ugotovil, za kateri pojem gre, in ga s pomočjo kock s črkami zapisal.
Za večjo motivacijo sem v nadaljevanju uporabila peščeno uro, kar ga je
dodatno spodbudilo. Pri tem sem bila pozorna, da ura ne bi povzročala
dodatnega stresa in napak, ki bi izhajale iz disleksije.
Strategija je posebno primerna za učence s posebno izraženim kinestetičnim
učnim stilom. Nalogo lahko nadgradimo s prepisovanjem pojmov za tiste s
prednostnim vidnim učnim stilom ali s snemanjem z diktafonom za tiste s
prednostnim slušnim učnim stilom.
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Slika 26: Sestavljanje besed

Slika 27: S časom omejeno sestavljanje besed

Učenec je strategijo opredelil kot zelo zabavno in koristno. Všeč mu je bila
časovna omejitev. Pri daljših besedah se je zmotil pogosteje, a ker je šlo za
sestavljanje črk, so bili tudi popravki hitri, ker ni bilo potrebno radirati, brisati.
Meni, da si bo besedo lažje zapomnil, ker jo je sestavil, ni je zgolj prebral, slišal
ali zapisal.
Strategija vključuje kinestetični vidik, saj učenec pri njej manipulira s
konkretnimi kockami. Tudi ob morebitnih napakah lahko učenec preprosto
prestavi kocke s črkami, ne da bi mu bilo potrebno radirati in pisati ponovno.
3.2.4.3.14 Raziskovalna škatla

Učenec je uporabil raziskovalno škatlo za proučevanje kamnin.
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Vsebina škatle: kamnine različnih vrst: prodnik, apnenčast kamen, tonalit; ključ
za določevanje kamninskih vrst; kis; povečevalno steklo; slike kamnin.
Učenec je s pomočjo kartice v raziskovalni škatli izvedel preizkus, pri katerem je
določal topnost kamnine oz. opazoval reakcijo s kislino (z jabolčnim kisom).
Eksperiment je ustno opisal in razvrstil kamnine k določenim slikam.
Odkrival je vir kamnin in odgovarjal na vprašanja o nastanku kamnin
(magmatske, metamorfne, sedimentne kamnine). Ob zemljevidu Slovenije je
ugotavljal zastopanost določene kamnine. Strategija je primerna predvsem za
učence s prednostnim kinestetičnim učnim stilom, ki si zapomnijo ob izvajanju
eksperimentov. Ideja je povzeta po knjigi Darje Skribe Dimec: Raziskovalne
škatle.

Slika 28: Primer raziskovalne škatle

Slika 29: Slika kamnine
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3.2.4.4 Preglednica za evalvacijo ustreznosti posamezne strategije
Ob evalviranju učinkovitosti posamezne strategije je učenec uporabljal
kartonček z vprašanji, ki so se navezovala na uspešnost uporabljene strategije,
na sposobnost prenosa na druga področja ... Služil je za povratno informacijo
tako meni kot tudi učencu samemu. Vprašanja so služila kot oporne točke za
pogovor o preizkušeni strategiji in za odločitev o smiselnosti pogostejše
uporabe določene strategije in s tem razvijanje metakognitivnega znanja.
Vključuje postavke, ki se nanašajo predvsem na deklerativno metakognitivno
znanje, še posebej znanje o strategijah. To predstavlja pomembno pomoč pri
ozaveščanju procesa učenja in posledično k izboljšanju starih strategij ali
uvedbi novih (Pečjak, 2012). S tretjim, četrtim in petim vprašanjem sem skušala
spodbuditi metakognitivno znanje o okoliščinah, ki zajema vedenje o tem, kdaj
in zakaj uporabiti posamezne postopke, strategije pri učenju. Če ima učenec to
znanje, potem lahko fleksibilno uporablja različne učne strategije v različnih
učnih situacijah (Pečjak, 2012, str. 5). Hkrati pa se je ob poznavanju različnih
strategij potrebno osredotočiti tudi na kontrolo učnega procesa. Slednjega
Jacobs in Paris (1987, v Pečjak, 2012) delita na naslednje procese:
-

načrtovanje, ki vključuje izbiro strategij;

-

evalvacijo, ki vključuje spremljanje napredka;

-

regulacijo, ki vključuje pregled učinkovitosti uporabljene strategije in
njeno morebitno modifikacijo.

Slednjemu je kartonček še posebno namenjen, vpliva pa tudi na načrtovanje
učenja, ki bo še potrebno, in sprotno evalvacijo učinkovitosti, kar vpliva na
odločitev, ali bo učenec enako strategijo ponovno uporabil ali jo bo zamenjal za
primernejšo.
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Tabela 6: Kartonček za vrednotenje uporabljene strategije

Ali mi je ta strategija pomagala?

Na lestvici od 1 do 10 bi jo ocenil z: I----------I

Menim, da je primernejša za učenje nove snovi ali za ponavljanje že naučenega?

Bi jo uporabil še kdaj?

Bi jo uporabil tudi pri drugem predmetu? Katerem? Bi kaj spremenil?

3.2.4.5 Možnosti prilagajanja strategij različnim učnim stilom
Didaktične pripomočke, ki jih uporabljamo v okviru ene strategije, lahko z malo
prilagoditev oziroma spremenjenega načina uporabe prilagodimo tudi drugemu
učnemu stilu.
Na tak način jih lahko uporabljamo z učenci različnih učnih stilov, tako tistimi z
disleksijo, drugimi specifičnimi ali splošnimi učnimi težavami ali tistimi, ki težav
pri učenju družboslovja nimajo.
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Tabela 7: Preglednica generalizacije rabe posameznih strategij na različne učne stile
VIZUALNI
UČNI STIL

AVDITIVNI
UČNI STIL

KINESTETIČNI
STIL

v

Učenec v daljši besedi
prepozna krajšo besedo,
ki se pomensko povezuje
z daljšo. Ta del besede
pobarva z ustrezno barvo.
Primer:
magmatske
kamnine.
Krajša beseda, za katero
ve, kaj pomeni, ga spomni
na daljšo, ki mu je do
sedaj bila tuja in na tak
način sklepa še na druge
lastnosti, v tem primeru na
vulkanski
nastanek
kamnin.

Učenec pozorno posluša
učitelja, sošolca, starša, ki
prebere
besedo
s
seznama. Po slušni podobi
skuša prepoznati krajšo
besedo v daljši. Ob
poslušanju
ga
spodbudimo, da besedo
najprej ponovi, nato pa
pove
besedo
znotraj
besede in doda razlago.
Primer: učitelj prebere
besedo
“slemenitev”,
učenec besedo ponovi in
skuša ugotoviti, da je v tej
besedi beseda “sleme”, in
pove, kaj pomeni.

Pred učenca razporedimo
lističe s koreni besed in
lističe s posameznimi
zlogi.
Učenec iz teh sestavlja
ustrezne daljše besede.
Primer:
ŽLEB
IČI
Ko besede sestavi, ga
spodbudimo, da pojasni,
kaj pomenijo, ali pa
besedam priredi ustrezno
sliko.
Besede
lahko
zapišemo tudi na kocke
ali puzzle.

2. Žepne kartice
za
utrjevanje
snovi

Učenec
zapisanemu
pojmu in kratki opredelitvi
doda sliko, ki jo lahko
poišče
v
reviji,
na
internetu, jo nariše sam
oz. snov ponazori kako
drugače (z grafom, tabelo
…).
Kartice s sličicami večkrat
pregleduje.

Učenec
samostojno
izdela žepne kartice; jih s
pomočjo
učbenika,
slovarja
…
ustrezno
opremi,
doda
barvne
opore, izreže, prilepi sliko.
Nosi jih s seboj in
pregleduje med čakanjem
v vrsti, med odmori, na
poti v šolo – med vožnjo z
avtobusom …

3.Iskanje
sopomenk

Pred učenca postavimo
kartončke v dveh kolonah.
Odkrije prvega, prebere
besedo in se poskuša
spomniti
njene
sopomenke. Ko jo pove,
lahko
na
drugem
kartončku pogleda, ali je
povedal pravilno besedo.
Med kartončki s slikami
najde slikovni prikaz obeh
besed. Primer: okljukmeander-slika.

Učencu nekdo (npr. starši)
iz že pripravljenih žepnih
kartic prebere opredelitev
pojma, učenec prebrano
pozorno
posluša
in
ugotovi, za kateri pojem
gre. Sam lahko doda še
kak primer.
Kasneje lahko utrjevanje
poteka
obratno,
torej
učenec pove definicijo
pojma na kartici.
Učencu
preberemo
besedo. Ko jo sliši, se
poskuša kar se da hitro
spomniti
še
njene
sopomenke. Sprva mu
povemo manj poznano
besedo oz. termin, on
doda
bolj
uveljavljeno
besedo.
Primer:
inverzijatemperaturni obrat.
Kasneje lahko zamenjamo.

4.
Iskanje
nadpomenk
in
podpomenk

Učenec si ogleda kocke z
besedami, ki jih vnaprej
pripravimo v stolpiče, in
doda nadpomenko.

STRATEGIJA/
PREDNOSTNI
UČNI STIL
1.
Beseda
besedi

Učencu
preberem
podpomenke, on pove
nadpomenko in obratno.
Učenec lahko samostojno
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UČNI

Kartončke z besedami
razporedimo
po
vsej
površini mize. Učenec
hodi okrog mize in izbira
ustrezne pare. Igro lahko
pripravimo
tudi
bolj
tekmovalno: zmagovalec
je, kdor zbere več parov.
Ko ocenimo, da je učenec
večino pojmov usvojil,
lahko utrjujemo z igro
spomin,
pri
kateri
uporabimo že izdelane
kartončke.
Učenec
samostojno
izdela kocke tako, da s
pomočjo
samolepilnih
etiket prilepi pojme. Nato
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5. Miselni vzorci

6.
Sestavljanje
besed

7.
Šolski/družinski
izleti

Nato nalogo obrnemo.
Učenec
mora
tokrat
poiskati
pripadajoče
podpomenke.
Sestavljene stolpe preriše
v zvezek in pri tem
uporabi ustrezne barve
(rumena
–
podnebje,
morda – vodovje …).
Primer: rumene kocke z
napisi:
pasati,
burja,
monsuni, fen – doda
nadpomenko “vetrovi”. Ob
sestavljanju lahko pojme
tudi razloži.
Učenec
v
izdelano
strukturo
miselnega
vzorca, prilepi sličice,
grafe in barvno opremi.

Učenec sestavlja besedo
najprej ob opori, zapisani
na kartončku, ki mu je
dodana tudi slika, kasneje
besedo
sestavlja
samostojno. Da je naloga
pestrejša, lahko čas za
sestavljanje omejimo, in
pri
tem
uporabimo
peščeno uro.
Učenec
sestavljene
besede prepiše in jih
označi z ustrezno barvo
ali prepiše na določeno
podlago.
Učenec
fotografira
pokrajino/predmete/plasti
zemlje/
površje.
Fotografije uporabi ob
učenju – v program za
predelovanje slik doda
besede ali slike razvije in
jih
na
plutovinastem
panoju ali plakatu opremi
s pojmi in razlago.

Jasmina Kmetič; diplomsko delo

prebere
sklope;
tj.
podpomenke
in
nadpomenko
ter
to
posname z diktafonom. V
mp3 obliki lahko posluša
doma, na poti v šolo, med
odmori.

Učenec posluša brano
besedilo
(iz
zvočne
knjižnice ali mu besedilo
prebere
sošolec/učitelj/starš) in ob
tem
samostojno
piše
ključne besede in izrisuje
povezave
med
deli
besedila, tako,da nastane
osnovna struktura snovi.
Učencu
besedo
povemo/preberemo.
Učenec jo sestavi iz
plastičnih črk in pove, kaj
sestavljen pojem pomeni.
Če ob tem potrebuje
pomoč,
mu
razlago
preberemo mi, on ponovi.

Učenec na izletu posluša
razlago, če je ta voden, in
jo z dovoljenjem govorca
posname. Slišano lahko
večkrat predvaja.
Če gre za družinski izlet,
lahko
samostojno
posname opis pokrajine
(npr. kraške) in kasneje
preveri podatke s pomočjo
učitelja/interneta/učbenika
vse to pa povezuje z
videnim.
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jih sestavi v stolpiče in
dodaja
ustrezne
nadpomenke.
Dejavnost
lahko
pripravimo kot igro v paru,
pri kateri učenca skušata
v kratkem času sestaviti
kar se da veliko “množic”
pojmov.
Dejavnost
lahko
povežemo
tako
s
slovenščino
kot
tudi
matematiko.
Uporaba
listov
za
samokontrolo.
Učenec
z
barvnimi
kredami/flomastri/na
interaktivni tabli izriše
velik
miselni
vzorec.
Pritrdi ustrezne slike.
Predstavi ga lahko v
razredu in/ali ob njem
snov utrjuje kot pripravo
na
preverjanje
in
ocenjevanje znanja.
Učenec ob sliki sestavlja
pojme iz kock. Kocke
mora pri tem veliko
obračati,
da
najde
ustrezno črko. Na tak
način urimo tudi delovni
spomin
in
fonološko
zavedanje.
T O P L A R

Kar si je na izletu ogledal,
poskuša sam sestaviti s
pomočjo skice ali po
spominu, iz fimo mase,
plastelina,
kock
ali
kakšnega
drugega
konstrukcijskega
materiala.
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8. Uporaba SSKJ

Učenec razlago pojma
prepiše na kartico in ji
doda sliko.

Učenec razlago pojma
prebere in posname v
obliko mp3. Uporabi lahko
tudi zvočni slovar.

9. Raziskovalna
škatla

V raziskovalni škatli si
ogleda
kamnine
in
opisuje, kar vidi. Nato
skicira videno in ob skici,
ki ji doda pojme, snov
ponovi.
Učenec izbere pojem,
zapisan na lističu, ki se
prične na črko “A”, doda
pojem, ki se prične na “B”,
itn.
Ob vsakem pojmu doda
sliko in pove
razlago
pojma.

Učenec posname lasten
opis sestavin raziskovalne
škatle.
Posname
tudi
ugotovitve in si jih predvaja
kot ponovitev.

10.
“Povej
naslednjo”

Učenec
se
s
“sotekmovalcem” igra tako,
da pove pojem na “A”,
nadaljuje “sotekmovalec”,
ki pove besedo na črko
“B”, spet učenec na črko
“C”. Igro zaostrimo, če
vpeljemo
sklope:
npr.
podnebje itd.
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Učenec lista in označuje,
kje je besedo našel. Med
ponavljanjem
ponovno
prelista slovar in ponovi
vse neznane besede.
Učenec
vsebino
raziskovalne
škatle
potipa, si jo ogleda in
izvede
predlagan
eksperiment.
Učenec si še z nekom
podaja
žogico.
Ob
vsakem
metu
pove
pojem, ki je na naslednjo
črko abecede. Pojem naj
bo s področja geografije.
Če je učenec pri tem
uspešen,
lahko
igro
nadgradimo
tako,
da
določena barva žogice
pomeni
določeno
področje geografije. Tako
bi
rumena
žogica
predstavljala podnebje in
igra bi lahko potekala
nekako
takole:
A
:
“anticiklon”; B: “burja”;
C: “ciklon” …
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3.2.5 Primerjava in interpretacija rezultatov testiranja po koncu treninga
3.2.5.1 Primerjava začetnih in končnih rezultatov Testa besednega
zaklada
Tabela 8: Rezultati končnega reševanja Testa besednega zaklada

Dosežene točke

Podtest

Delež doseženih točk,
izražen z odstotki

Prvi podtest: »Besede z enako

24 od 75 možnih

32 %

13 od 25 možnih

52 %

8 od 20 možnih

40 %

kaj

8 od 25 možnih

32 %

Peti podtest: »Besede z enakim

9 od 30 možnih

30 %

62 od 175 možnih

35 %

končnico«:

Drugi

»Besede

podtest:

enakega pomena«:

Tretji

podtest:

»Izpolnitev

stavkov«:

Četrti

podtest:

»Kako

imenujemo«:

začetnim zlogom«:

Skupni seštevek točk:
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Graf 1: Primerjava rezultatov začetnega in končnega reševanja Testa besednega zaklada
(Zveza skupnosti za zaposlovanje RS Slovenije, 1989)

1. podtest

2. podtest

3. podtest

4. podtest

5. podtest

V povprečju

60
52

40
28

32 30

32
26

32 30

35

13

Prvo reševanje

Ponovitev reševanja

Iz ponovnega reševanja Testa besednega zaklada (1989) je razvidno, da so
rezultati pri vseh, razen pri tretjem podtestu, nekoliko višji. V povprečju se je
uspešnost reševanja oziroma iskanja ustreznih besed zvišala iz prej doseženih
26 % na 35 %. Zanimivo je, da sta rezultata četrtega in petega podtesta ostala
enaka. Menim, da je učinek vaje, ki se lahko pojavi pri longitudinalnih pristopih,
minimalen, saj se je učenec spomnil drugih pojmov. Pojmi, ki jih je vpisal ob
prvem preizkusu reševanja, se redko ponovijo. Nižji rezultati so se ponovno
pojavili pri enakih podtestih kakor pri prvem reševanju. Uspešnejši je bil
predvsem pri drugem podtestu, kjer je bilo potrebno iskati sopomenke. Tudi
njegov pristop k reševanju se je spremenil. Učenec je deloval mirneje in bolj
koncentrirano. Opazno si je pomagal s strategijo deljenja besed na zloge, na
posamezne besede in z izpeljevanjem besed. A ker tovrstne naloge zahtevajo
povsem drugačne besede, pogosto vezane na vsakdanje dejavnosti, na poklice
ipd., mu je prenos strategij, apliciranih na področje geografije, povzročal težave,
kar pomeni, da je v prihodnje potrebno spodbujati uporabo raznolikih strategij
pri več predmetih. Le na tak način je možno razvijati kompetence. Kot piše
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Radevšek Pučko 2003 (v Kolenc Kolnik, 2006) je le-te potrebno razlikovati med
ožjimi predmetno specifičnimi (npr. pridobljenimi pri geografiji) in splošnimi, ki
se pridobivajo pri različnih študijskih predmetih. Ne glede na to morajo biti (ene
in druge) prenosljive in uporabne v različnih situacijah, in zgolj v kontekstu, kjer
so bile pridobljene. Učenec je v nekaj mesecih tudi sicer nekoliko razširil
besedni zaklad. Pri reševanju je bilo opaziti rešitve, ki so izhajale iz
družboslovnega področja, čeprav jih naloga sama po sebi ni zahtevala. Uporabil
je pojme, o katerih se trenutno uči pri zgodovini (nacizem ...) in s področja
književnosti.
3.2.5.2 Primerjava začetnih in končnih rezultatov Testa poznavanja
geografskih pojmov
Tabela 9: Rezultati končnega reševanja Testa poznavanja geografskih pojmov

Dosežene točke

Podtest

Delež doseženih točk,
izražen v odstotkih

Prvi podtest: »Besede z enako

13 točk od 75 možnih

17 %

10 točk od 25 možnih

40 %

8 točk od 20 možnih

40 %

kaj

8 točk od 25 možnih

32 %

Peti podtest: »Besede z enakim

8 točk od 30 možnih

26 %

končnico«:

Drugi podtest: »Besede enakega
pomena«:

Tretji

podtest:

»Izpolnitev

stavkov«:

Četrti

podtest:

»Kako

imenujemo«:

začetnim zlogom«:
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47 točk od 175

27 %

Graf 2: Primerjava začetnih in končnih rezultatov Testa poznavanja geografskih pojmov
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Ponovitev reševanja

Bolj očiten napredek lahko ugotavljamo pri ponovnem reševanju testa, ki
preverja poznavanje geografskih pojmov. Učenec je napredoval pri vseh
podtestih. V povprečju je uspel zvišati uspešnost reševanja iz 16 % na 27 %
(graf 2). Očitno je, da si je zapomnil predvsem besede, obravnavane v okviru
strategij. Spomnil se je tudi besed, katerih poznavanje predpostavljajo učni
načrti za geografijo v šestem, sedmem in osmem razredu. Te besede so bile
vključene na izdelane sezname besed in niso izhajale zgolj iz tekoče
obravnavane snovi – geografije Slovenije. Ob reševanju je izkazoval
zadovoljstvo, ker se je spomnil več besed kakor pri prvem reševanju. Priklic je
bil hitrejši in točnejši. Učenec se je samoiniciativno spraševal o napredku, o
tem, ali je to nalogo rešil bolje kot prvič. Tudi sicer je po reševanju sam
spremljal napredek in razmišljal, katera strategija mu je pri katerem primeru
prišla prav. Dodal je, da se mu zdi, da sedaj ve več, kar sva povzela s pojmom
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razgledanost na geografskem področju. Dodal je tudi, da bolj pozorno posluša
dokumentarne oddaje in je postal pozoren na “težke” besede. Če jih v oddaji
povedo večkrat, si jih zapomni lažje. Ker gre v empiričnem delu diplomskega
dela za študijo primera, v kateri natančneje obravnavam posameznega učenca,
rezultatov nikakor ni mogoče posploševati na populacijo, ali vse učence
devetega razreda, ali vse učence z disleksijo. Upam pa, da bodo izsledki in
predloženi predlogi strategij služili za uporabo v praksi in približali učenje
družboslovja tudi manj motiviranim učencem. Slabost tovrstnega raziskovanja je
predvsem pristranskost in neupravičenost posploševanja na populacijo.

3.2.6 Odgovori na raziskovalna vprašanja
1. Kakšno je splošno besedišče učenca z disleksijo in kako uspešen je
pri poznavanju družboslovnih (geografskih) pojmov?
Pri prvem reševanju Testa besednega zaklada (Zveza skupnosti za
zaposlovanje RS Slovenije, 1989) je opaziti primanjkljaj na področju besednega
zaklada, kar je pogosto pri učencih z disleksijo. Primanjkljaj izvira predvsem iz
pomanjkanja bralnih izkušenj in težav s priklicem posameznega pojma. Graves,
Juel, Graves (1998) v raziskavi ugotavljajo, da disleksija na učenčev obseg
besedišča najpomembneje vpliva po šestem letu starosti.
Primanjkljaj učenca z disleksijo se kaže predvsem pri aktivnem, torej
ekspresivnem besedišču, ki je že sicer v populaciji slabše zastopan, tj. zajema
manj besed. Učenec je komunikativen in samozavestno uporablja različne
pojme, tudi tujke, a so te pogosto pomensko neustrezne. Velikokrat pozna
razlago besede in dobro razume, za kaj gre, a se ne more spomniti pojma, ki bi
pojav poimenoval. Učenec je pri prvem reševanju Testa besednega zaklada
dosegel 46 točk od 175 možnih, kar predstavlja 26 % pravilnih rešitev (Tabela
8). Izražajo se težave z avtomatizacijo, hitrim pozabljanjem pojmov, slabši
delovni spomin in težave s priklicem (Reid, 2002). Kar se sklada s teoretičnimi
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izhodišči, ki navajajo, da se težave lahko pokažejo na vseh treh elementih
kroga procesiranja informacij: vnos, mišljenje z zapomnitvijo, organizacijo in
osmišljanjem informacij ter rezultat, ki je lahko izražen kot glasno branje,
pisanje … (Reid, 2007).
Našteto na področju družboslovja vpliva posebno na pomnjenje in priklic
pojmov, pri zgodovini tudi na zapomnitev zgodovinskih obdobij in časovno
orientacijo.
2. Katera so učenčeva močna področja, prednostni učni stil in druge
značilnosti, ki vplivajo na uspešnost učenja družboslovja?
Učenčev prednostni učni stil je telesno-gibalni ali kinestetični, sledi mu slušni
stil, najmanj izražen je vidni prednostni učni stil. Tudi sam je povedal, da se
najbolje nauči takrat, kadar sam preizkuša, sam izvede, npr. pri laboratorijskih
vajah.
Močna področja učenca so: matematika in naravoslovni predmeti, logično
sklepanje, šport in komunikativnost.
Njegova trenutna strategija učenja družboslovja je poslušanje branja enega od
družinskih članov, ki zahtevano snov berejo iz učbenika oziroma poslušanje
učiteljeve razlage. Veliko se nauči s poslušanjem dokumentarnih oddaj. Ker je
njegov poglavitni način pridobivanja besed po slušni poti, jih tako – fonetično –
običajno tudi zapiše. Težave ima z ločevanjem knjižnega in pogovornega jezika.
Pogosto v besedah zapiše tudi polglasnik, npr. »čren« namesto »črn«. Zaradi
prilagoditve o neupoštevanju specifičnih napak to ne pušča prevelikih posledic,
a vendarle je dobro spodbujati in usmerjati njegovo pozornost na vidno podobo
novo naučenih besed. V zvezke snovi skoraj ne zapisuje in iz učbenika se težko
uči, ker je njegovo branje počasno, zatikajoče, pogoste so tudi napake.
Preostale dosedanje navade, strategije učenčevega učenja in lastnosti, ki na
učenje vplivajo, predstavljam v preglednici dejavnikov, ki vplivajo na učno
uspešnost (Reid, Given, 1999) v Tabeli 2. Metakognitivne strategije so slabše
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razvite, učenec se le redko sprašuje o uspešnosti učenja, o izbiri strategij in o
časovni organiziranosti učenja, kar se pogosto odraža v slabši pripravljenosti
pred preverjanji in ocenjevanji znanja in posledično stresu, ki ga ob tem
doživlja.
3. Kakšen je vpliv treninga na pomnjenje in priklic družboslovnih
pojmov?
Učne strategije so posebno učinkovite, kadar se povezujejo s prednostnim
učnim stilom učenca. Navedeno velja tako za primarne kakor tudi za
sekundarne učne strategije (Marentič-Požarnik, 2000).
Učenje je lahko učinkovito, kadar ima učenec usvojeno zbirko strategij, iz katere
izbere najbolj primerno za določeno snov. Dober izbor je pogojen s
poznavanjem strategije in razvitimi metakognitivnimi spretnostmi, kar sem se
tekom treninga trudila doseči pri sodelujočem učencu. Učenec je skozi štirinajst
srečanj spoznal trinajst različnih strategij, ki so mu pomagale pri pomnjenju
in/ali priklicu družboslovnih pojmov. Strategije so usmerjene predvsem na
deklerativna znanja, saj učenec nima težav z razumevanjem, le termine si težje
zapomni in spomni.
Trening je vplival na uspešnost reševanja Testa besednega zaklada (1989), saj
je pri ponovnem reševanju ob koncu treninga dosegel za 9 odstotkov boljši
rezultat kakor pri prvem reševanju (graf št. 1). Z reševanjem Testa besednega
zaklada je hkrati ponovil znanje slovenščine, predvsem pri podtestu, ki zahteva
znanje sopomenk. Te je razvijal tudi z eno od strategij, kjer je iskal pare.
Podobno tudi z nadpomenkami in sopomenkami. Posebno vidna je izboljšava
pri reševanju Testa poznavanja geografskih pojmov, ki je zajemal besede,
katerih poznavanje predvidevajo učni načrti od šestega do osmega razreda
osnovne šole. Ob reševanju pred izvedbo treninga je dosegel 16 odstotkov,
medtem ko je pri reševanju po končanem treningu dosegel v povprečju 27
odstotkov (Graf 2).
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Bistven napredek se je pokazal predvsem pri prvem podtestu, kjer je iskal
besede z enako končnico in rezultat izboljšal za 9 odstotkov, ter pri drugem
podtestu, ki je od učenca zahteval poznavanje sopomenk. Pri reševanju pred
treningom je dosegel 20 odstotkov, pri reševanju po končanem treningu pa 40
odstotkov, kar predstavlja za 50 odstotkov boljši rezultat. Enako opazen
napredek je razviden tudi pri četrtem podtestu, kjer je bila učenčeva naloga hitro
poimenovanje opisanih pojmov. Pri končnem reševanju je bil 32-odstotno
uspešen, medtem ko je pri prvem reševanju dosegel 16 odstotkov. Iz
navedenega lahko sklepam, da mu je trening znatno pomagal pri iskanju
sopomenk

določenih

pojmov

ter

pri

priklicu

oziroma

poimenovanju

družboslovnih pojmov. K izboljšanju sta neposredno doprinesli strategiji hitrega
poimenovanja s seznami z družboslovnimi pojmi in podajanjem žoge, kar je
strategijo naredilo primernejšo za njegov prednostni telesno-gibalni učni stil, ter
strategija iskanja sopomenk. Posreden vpliv so predvidoma imele tudi ostale
strategije, predvsem pa učenčeva pozornost na možnost upoštevanja
morfološke zgradbe besed in njihove delitve na korene, pripone in predpone.
Slednje ocenjujem kot najprimernejše za prenos na vsa predmetna področja,
tudi za širjenje splošnega besednega zaklada.
Z vrednotenjem posameznih strategij je učenec spoznaval, da se z drugačnim
pristopom, kot je zgolj učenje z branjem iz učbenika, nauči veliko, snovi bolje
razume, jih medpredmetno povezuje in si jih bolje zapomni. Posebno učinkovite
so bile strategije, ki so vključevale gibanje, npr. podajanje žoge, sestavljanje
zemljevida. Kartice, ki so sicer koristnejše pri učencih s prednostnim vizualnim
učnim stilom, so se izkazale za učinkovit pripomoček za ponavljanje in
utrjevanje. So lahko prenosljive, tako je lahko učenec izkoristil nekaj priložnosti,
da jih je uporabil. Učenčeva prevladujoča strategija pred izvedbo treninga je bila
poslušanje razlage, kar je s pomočjo treninga lahko nadgradil s poslušanjem
zvočnega učbenika in poslušanjem posnetkov, ki jih je naredil z diktafonom.
Strategija »Beseda v besedi«, ki se nanaša na morfološko zgradbo jezika, mu
pomaga tudi pri drugih predmetih, kjer si tujke skuša razdeliti na koren,
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predpone in pripone ter na tak način sklepati na pravi pomen besede.
Strategije, ki vključujejo sopomenke, podpomenke in nadpomenke, pomagajo
širiti besedišče.
S pomočjo miselnih vzorcev je uril sposobnost organizacije na listu, hkrati je
strategija od njega zahtevala, da razbere in izbere ključne besede. Prednost
tovrstne strategije je tudi, da je mogoče z malo besedami veliko povedati.
Strategija fotografiranja na družinskih izletih je posebno priporočljiva pri
družinskih izletih, hkrati povezuje naučeno snov z učenčevimi dejanskimi
izkušnjami in spodbuja natančnost opazovanja in povezovanja teoretičnih znanj
s praktičnimi. Podobno velja za gradnjo modelov. Strategija raziskovalne škatle
omogoča dejavno odkrivanje, izvedbo poizkusov in s tem odgovarja predvsem
učencem, ki imajo izražen gibalni učni stil. V Tabeli 7 so označene še druge
možnosti prirejanja strategije drugim prednostnim učnim stilom. Večino jih je
potrebno prilagoditi le minimalno. Uporabljen material v večini ostaja enak, le
dejavnost je nekoliko drugačna. Pripomočke (kartice, slike, fotografije) lahko
izdela učitelj, učenec sam ali ob pomoči odraslega. Če je deležen ur dodatne
strokovne pomoči, mu pri pripravi materiala lahko pomaga učiteljica za dodatno
strokovno pomoč. Pri večini strategij je dovolj, če mu poda le nekaj začetnih
primerov, se prepriča, da učenec strategijo dovolj dobro razume, in ga spodbudi
k nadaljevanju in prenosu na druga področja.
Ključno vlogo pri tem igra tudi učenčeva motiviranost, siceršnje sposobnosti in
močna področja. Ker se je učenec po posvetu odločil za geografijo, je bil visoko
motiviran, da izboljša ocene prav pri tem predmetu. Tovrstno podajanje snovi
predstavlja veliko spremembo v njegovi učni praksi in nudi ideje za uporabo
strategij tudi pri drugih šolskih snoveh. Gradiva lahko učenec shrani in jih
ponovno uporabi za ponovitev snovi v srednji šoli. Hkrati mu lahko služijo kot
ideja za strategije učenja drugih predmetov. Uspešnost povezovanja strategije z
učnim stilom je odvisna tudi od idej učenca samega, njegovega pomnjenja in od
tega, ali izberemo ustrezno strategijo glede na posameznega učenca in njegove
posebnosti, naj gre pri tem za disleksijo ali kakšno drugo (specifično) učno
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težavo ali posebnost. Kot strokovnjaki ugotavljajo že leta, raznolikost,
multimodalnost, veččutnost, ali kakorkoli tovrsten način podajanja snovi
poimenujemo, koristi prav vsem učencem. Prav k temu spodbujajo tudi nova
raziskovanja na področju poučevanja družboslovnih predmetov. Kolenc Kolnik
(2006) navaja nujnost permanentnega izobraževanja učiteljev na različnih
področjih. Izpostavlja uporabo sodobne informacijske tehnologije, usposabljanje
za delo z različnimi učenci (s posebnimi potrebami, multikulturnimi razlikami),
nujnost sodelovanja

z drugimi učitelji, starši, širšo družbeno skupnostjo in

usposobljenost za refleksijo in samoevalvacijo. Sodelovanje z drugimi učitelji in
starši v primeru poučevanja učenca z disleksijo prav gotovo pomeni tudi
sodelovanje s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, ki učencu nudi
dodatno strokovno pomoč, ter z njegovimi starši. Le tako se v kabinetu naučeno
znanje nadgradi z domačim delom in udejanji z uporabo strategij med poukom
in pripravo na izkazovanje znanja.
4. Ali so strategije za širjenje besedišča pri geografiji prenosljive na
druga predmetna področja?
Večina strategij je prenosljivih na druga predmetna področja, kar se je pokazalo
predvsem pri učenju s poslušanjem prebranega učbenika. Ta strategija je
prenosljiva na vsa področja, tudi naravoslovna, če le obstaja učbenik, ki so ga
na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije prebrali in posneli. Učenec je
enako strategijo uporabil za učenje fizike.
Prenesel je tudi strategijo izdelovanja žepnih kartic, saj je s pomočjo
računalnika samostojno izdelal kartice za pripravo na pisni preizkus znanja pri
kemiji.
Pokazala se je potreba po spodbujanju k razmišljanju o možnostih prenosa.
Učenec v devetem razredu ima dovolj učnih izkušenj, da lahko samostojno
prenese posamezno strategijo, če je le-ta ustrezna njegovim lastnostim in dovolj
učinkovita, da jo je smiselno uporabiti večkrat. V tem primeru se je zaradi
pomanjkanja metakognicije pokazalo, da je potrebno učenca spodbujati k
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evalvaciji in mu dodajati vprašanja o možnostih uporabe strategije drugje.
Priporočljivo je tudi podati primere.
Na tak način se učenec prepriča v uporabnost strategije drugje, sami pa se
lahko prepričamo, ali učenec potek strategije dobro razume.
Več strategij omogoča medpredmetno povezavo, nekatere pa na njej celo
temeljijo. Strategija z “enakimi končnicami” izhaja z njegovega močnega
področja matematike, kjer učenec že ve, da se večina črt v matematiki konča s
končnico »–ica«, in se ob besedah plastnica, razvodnica lažje spomni, da so
tudi to črte.
V nadaljevanju si pomaga z znanjem slovenščine, s pomočjo katerega ugotovi
koren besede, pripone in predpone ter sklepa na pomen, v tem primeru, za
kakšno črto v geografiji gre. Tudi strategije, ki temeljijo na iskanju sopomenk,
nadpomenk ali podpomenk, vključujejo znanje slovenščine.
Koristi pa, da učenca večkrat spomnimo na uporabo strategije pri drugih
predmetih. Lahko samo z namigom ali spodbudo: »Ali ne bi poskusil tega tudi
pri tej snovi?« Večja, kot bo učenčeva uspešnost, bolj bo motiviran za uporabo
strategij, in manjša bo njegova frustracija in nesamostojnost ob učenju novih
snovi.
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4 SKLEPNE MISLI
Pomembno je, da je v primeru ugotovljene disleksije pri učencu ukrepanje
pravočasno, da se učenca spodbuja k pravilnemu branju in učenju predbralnih
veščin, strategij branja v zgodnjem obdobju, takoj ob všolanju ali že prej, a ko
gre za učenca devetega razreda, tik pred vpisom v srednjo šolo, ki ga branje
odvrača, je verjetno skrajni čas za razmišljanje o kompenzacijskih strategijah, ki
bi vodile do istega cilja po drugih poteh, kakor so jih navajeni oziroma so jim v
šolskem okolju ponujene.
V diplomskem delu sem se osredotočala na iskanje načinov, ki bi učencem z
disleksijo pomagali pomniti obravnavane pojme po drugačnih poteh, kot so tiste,
ki zadostujejo njihovim sošolcem, ki disleksije nimajo. Torej odkrivanje načinov,
ki niso zgolj učenje z branjem iz zvezka ali učbenika. Pri tem sem se trudila
odkriti in upoštevati učenčev učni stil in druge lastnosti, ki pogojujejo uspešnost
njihovega učenja (Tabela 2), hkrati pa skušala upoštevati priporočene
prilagoditve za učenje učencev z disleksijo. Specialnim pedagogom, učiteljem in
drugim, ki delajo z učenci z disleksijo, pa tudi sebi, sem se trudila pokazati,
kako malo je potrebno, da posamezno strategijo prilagodimo določenemu
prednostnemu učnemu stilu (Tabela 7). K ekonomičnosti bi pripomoglo, da
izdelana gradiva hrani učitelj, ki izvaja učno ali dodatno strokovno pomoč, nato
ga lahko uporablja pri svojih urah, posodi učencu ali učitelju tistega predmeta in
z nekaj sodelovanja nadgradi oziroma dopolni učno uro ter pripomore k bolj
veččutnemu podajanju snovi. Tako sem se skozi diplomsko delo trudila
dokazovati upravičenost trditve: » ... da se osebe z disleksijo učijo hitro, če so
jim podana orodja, s katerimi lahko odkrijejo, kaj je zanje najbolje; saj so lahko s
specifičnimi metodami in strategijami, ki so prilagojene njihovemu učnemu stilu,
uspešni kot vsi ostali. Ne razlikujejo se namreč v stopnji učnih spretnosti,
ampak v značilnostih le-teh« (Košak Babuder idr., 2010). Učenec je bil za
sodelovanje visoko motiviran, predstavljene strategije pa je dobro izkoristil in
prenašal na druga predmetna področja. Ob evalvaciji učinkovitosti posamezne
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strategije je razvijal metakognicijo in ob tem razmišljal o učinkovitosti strategije
in njenih možnih prilagoditvah ter uporabi pri drugih predmetih. Rezultate
končnega reševanja Testa besednega zaklada (1989) in Testa poznavanja
geografskih pojmov je izboljšal (Graf 2), izboljšal je tudi oceno pri geografiji ter
se v nadaljevanju med urami dodatne strokovne pomoči in upam, da tudi sicer,
pogosto spomnil, na katero od strategij. Med treningom je rad sodeloval in v
splošnem bil mnenja, da mu strategije koristijo. Tudi meni sami je bila priprava
in izvedba empiričnega dela diplomskega dela v zadovoljstvo. Ob tem sem
imela občutek, da imam priložnost na fakulteti pridobljeno znanje pretvarjati v
praktično delo, ga povezovati z lastnimi zamislimi, izdelavo materialov ter
doprinesti k uspešnosti učenca, ki se ves proces šolanja trudi premagovati
težave, ki mu jih na pot postavlja disleksija, hkrati pa dokazovati, da je lahko
uspešen kljub njej ali pa tudi zaradi nje.
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