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V pričujočem prispevku se ukvarjamo z vprašanjem bralne pismenosti učencev, ki zaključijo 
prilagojen vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Učenci oz. dijaki 
z intelektualnimi primanjkljaji, vključeni v ta program, predstavljajo heterogeno populacijo, 
zato smo za preučevanje izbrali le tiste, ki šolanje nadaljujejo v programih nižjega poklicnega 
izobraževanja. Raziskave namreč kažejo, da dijakom z intelektualnimi primanjkljaji bralna 
pismenost povzroča velike težave pri nadaljnjem šolanju, ki se kažejo pri vseh splošnih 
izobraževalnih predmetih, ki terjajo učenje z branjem učbeniških gradiv, saj se mnogi dijaki 
ukvarjajo s prepoznavanjem besed in imajo velike težave z razumevanjem besedil. Razvoj 
bralne pismenosti te skupine poteka po razvojnih stopnjah, kot to velja za populacijo 
značilnega razvoja, vendar s precejšnjim zaostankom, ki se z leti še povečuje. Prav tako 
znotraj skupine zaznavamo večje individualne razlike v bralnih dosežkih, zlasti ob koncu 
šolanja, tako v hitrosti usvajanja branja kot v kvaliteti pridobljenih bralnih veščin. Kljub temu, 
da pri tem igra pomembno vlogo njihov primanjkljaj splošnega kognitivnega delovanja, gre za 
delovanje v obe smeri: kognitivne zmožnosti delujejo na pridobivanje različnih veščin, 
napredovanje pri teh pa povratno vpliva na kognitivne zmožnosti. Kljub podaljšanemu 
obdobju sistematičnega opismenjevanja v osnovni šoli, se ob koncu šolanja tudi za to 
populacijo pričakuje bralna pismenost v smislu kar najboljšega praktičnega obvladovanja vseh 
štirih sporazumevalnih dejavnosti, s poudarkom na razvijanju in uporabi branja kot sredstva 
za učenje. Zanimalo nas je, kakšno raven bralnega razumevanja dosegajo dijaki našega 
vzorca, ali ta zadostuje za učenje s pomočjo branja in kakšna je variabilnost znotraj 
opazovanega vzorca dijakov. Oprli se bomo na nekatere rezultate, ki kažejo na dosežke 
populacije značilnega razvoja, pri tem pa upoštevali, da se, v skladu s paradigmo 
upočasnjenega razvoja, pričakovanja pri opazovani skupini dijakov ne morejo primerjati s 
skupino enake kronološke starosti dijakov značilnega razvoja. Rezultati kažejo na razkorak 
med bralnim in slušnim razumevanjem pri dijakih našega vzorca in na potrebo po dodatnem 
razvijanju tako zmožnosti prepoznavanja besed kot tudi po vodenem razvijanju višjih ravni 
jezikovnega razumevanja preko poslušanja, oboje pa razumemo kot pomembni sredstvi za 
spodbujanje njihovega splošnega kognitivnega delovanja. Spoznanja terjajo iskanje možnosti 
nudenja dodatne podpore dijakom, ki šele vstopajo na raven, ki jo otroci značilnega razvoja 
dosežejo že v osnovni šoli in iskanje ustreznih učnih situacij. 

  


