
 

POMOČ IN PODPORA UČITELJU 

ZA DELO Z UČENCI  

Z DISPRAKSIJO 

PRIROČNIK  

 

 

Naloga pri predmetu  
Poglobljena diagnostična ocena in obravnava oseb s PPPU  
(Pedagoška fakulteta UL, Specialna in rehabilitacijska pedagogika) 

 

 

 

 

 

 

Avtroji  
Sara Juretič 
Maja Knez 
Barbara Mrvčić 
Blaž Povše  
Marjeta Trček 

Menotrica 
dr. Marija Kavkler, izr. prof. 

Somentorica 
dr. Milena Košak Babuder, asist. 

Ljubljana, 2014 



Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z dispraksijo – priročnik 

 

2 

 

KAZALO VSEBINE 

SPLOŠNE INFORMACIJE .............................................................................................................. 3 

Opredelitev ...................................................................................................................... 3 

Pogostost težav dispraksije .............................................................................................. 4 

Primanjkljaji ...................................................................................................................... 4 

Posebne potrebe .............................................................................................................. 9 

Pomoč na petstopenjskem modelu ............................................................................... 10 

Kako prepoznati znake dispraksije v razredu ................................................................. 11 

PRILAGODITVE IN STRATEGIJE DOBRE POUČEVALNE PRAKSE, RAZPOREJENE PO UČNIH 

OKOLJIH TER UČNIH PREDMETIH ............................................................................................. 12 

ZAKLJUČEK ................................................................................................................................ 27 

LITERATURA IN VIRI .................................................................................................................. 27 

 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Shema področij posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb učencev z dispraksijo ....... 10 

Slika 2: Petstopenjski slovenski model obravnave učencev z učnimi težavami ....................... 11 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Značilnosti oseb z disleksijo po področjih .................................................................. 5 

Tabela 2: Prilagoditve in strategije dobre poučevalne prakse razporejene glede na učna okolja

 .................................................................................................................................................. 13 

Tabela 3: Prilagoditve in specifične strategije za posamezne učne predmete ........................ 18 

 

 



Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z dispraksijo – priročnik 

 

3 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE 

Opredelitev 

Dispraksija je specifična učna težava, ki vpliva na razvoj in funkcioniranje posameznika 

tako v šolski situaciji kot tudi v vsakodnevnem življenju. Posebne potrebe učencev z dispraksijo 

se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do izrazitejših težav na področju: fizičnega, 

kognitivnega, jezikovnega, senzornega, emocionalnega in socialnega funkcioniranja ter 

razvoja (Kavkler, 2003). 

Najnovejša definicija Ameriške psihiatrične organizacije DSM-5 (2013) razvojno 

koordinacijsko motnjo opisuje kot »motnjo v motoričnem razvoju, kjer posameznik zaostaja 

pri motoričnih spretnostih v primerjavi s svojo starostno skupino. Težave se pojavijo zgodaj v 

razvoju in pomembno vplivajo na posameznikovo funkcioniranje. Težave na področju 

koordinacije niso povezane s težavami na področju intelektualnega razvoja, težavami z vidom 

ali drugimi nevrološkimi težavami, kot so cerebralna paraliza ali druge degenerativne motnje«. 

V definiciji DSM-5 je poudarjen predvsem motorični vidik težav, povezanih z dispraksijo, 

medtem ko je na specialno pedagoškem področju trenutno v uporabi opredelitev dispraksije 

s pomočjo petih kriterijev za opredelitev specifičnih učnih težav (Kavkler, 2003; Magajna idr., 

2008). Pet kriterijev omogoča celostno opredelitev vidnih in skritih primanjkljajev učencev z 

dispraksijo. 

1. kriterij: Pri učencih z dispraksijo je opazno neskladje med splošnimi povprečnimi ali 

nadpovprečnimi intelektualnimi sposobnostmi in dejansko vzgojno-izobraževalno 

uspešnostjo. Največje neskladje se kaže med visokimi verbalnimi sposobnostmi in opazno 

nižjimi rezultati pri pisnem ali motoričnem izkazovanju znanja. Velika razhajanja potrjujejo tudi 

testni profili WISC-a, ki so močno razvejani, kar kaže na dobre sposobnosti na enih in specifične 

primanjkljaje na drugih področjih. 

2. kriterij: Učenci z dispraksijo kažejo izrazite težave na enem izmed področij šolskih 

veščin. Kljub vloženem trudu jim težave na tem področju onemogočajo napredovanje v 

procesu učenja. 

3. kriterij: Učenci z dispraksijo imajo znižano učinkovitost kognitivnih (zaporedno 

predelovanje vizualnih informacij, analiziranje grafov, zemljevidov, tabel, upoštevanje 

pravilnega zaporedja črk, števil …) in metakognitivnih strategij (težave na področju 

načrtovanja in organizacije motoričnih dejavnosti, počasnejši tempo pisanja, težave pri 

samoocenjevanju, samoregulaciji in fleksibilnosti izvedbe motorične dejavnosti …). 
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4. kriterij: Pri učencih z dispraksijo je dokazana motenost enega ali več psiholoških 

procesov, npr. pozornosti in koncentracije (pri več kot 50 % učencev z dispraksijo), spomina 

(pomnjenje zaporedij, slušno pomnjenje in priklic dejstev), perceptivne sposobnosti, 

jezikovnega procesiranja, socialne kognicije, koordinacije, organizacije informacij in drugih. 

5. kriterij: Pri učencih z dispraksijo so izključene senzorne okvare, motnje v duševnem 

razvoju, čustvene in vedenjske težave, kulturna različnost in neustrezno poučevanje kot 

najpogostejši vzroki specifičnih učnih težav. Ob dispraksiji se pogosto pojavljajo različne 

čustvene stiske in vedenjske posebnosti učencev ter neustrezno poučevanje učiteljev, kar kaže 

na slabo prepoznavanje in razumevanje težav učencev z dispraksijo. 

  Pogostost težav dispraksije 

Dispraksija je prisotna pri 5–6 % šolske populacije, kar potrjujeta tudi glavna klasifikacijska 

sistema DSM-IV in klasifikacijski sistem Svetovne zdravstvene organizacije (ICD-10, 2010). 

Dispraksija je pogostejša pri dečkih, v razmerju 4 : 1, a pri deklicah  je pogostejša težja oblika 

težav. Pri skoraj polovici učencev se dispraksija sopojavlja z drugimi težavami, kot so disleksija 

(50 %), avtizem in ADHD (40–45 %) (Ripley, 2001). 

Dispraksija je težava, ki vztraja vse življenje, saj s procesom odraščanja težave ne izzvenijo. 

Uspešnost in učinkovitost odrasle osebe z dispraksijo je odvisna od uspešno razvitih 

kompenzacijskih in podpornih strategij (Trček, 2013). 

  Primanjkljaji 

Učenci z dispraksijo imajo skrite primanjkljaje, ki pomembno vplivajo na njihova močna 

področja, in posebne vzgojno-izobraževalne potrebe. Težave, povezane z dispraksijo, se 

razprostirajo na kontinuumu, kljub temu pa lahko izpostavimo nekatere skupne značilnosti in 

področja posebnih potreb, prisotna pri večini učencev z dispraksijo. Najbolj opazno področje 

težav in posebnih potreb je zagotovo motorično-perceptivno področje, ki je hkrati izredno 

pomembno za razvoj ostalih področij in sposobnosti. Dispraksija tako vpliva na motorično-

perceptivno, kognitivno, govorno-jezikovno, socialno-emocionalno področje ter področje 

načrtovanja in organizacije gibalnih dejavnosti (Trček, 2013). 

 

 

 



Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z dispraksijo – priročnik 

 

5 

 

Tabela 1: Značilnosti oseb z disleksijo po področjih 
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GROBA MOTORIKA 

 Izvajanje osnovnih gibalnih aktivnosti (hoja, tek, skakanje, plezanje)1,2; 

 počasnejše učenje športnih dejavnosti (plavanje, vožnja s kolesom, smučanje, 

drsanje, ples)3;  

 pogosti padci in okorno gibanje3; 

 pomanjkanje motivacije za gibalne dejavnosti in športna udejstvovanja3; 

 težave pri sledenju pravilom igre3;  

 zmanjšan občutek sproščenosti in kompetentnosti za športne dejavnosti3.  

FINA MOTORIKA 

 Slabša koordinacija mišic rok (pisanje, branje, risanje, striženje, odpiranje škatel, 

raba pribora pri jedi, zavijanje vijakov)3; 

 težko berljiva pisava in težave pri pisanju1,3; 

 manj ustrezna vizualno-motorična koordinacija4; 

 slabša koordinacija obrazne muskulature (govor, oči)4; 

 fokus in zadrževanje pogleda na določeni točki in težave pri spremljanju hitro 

premikajočih se predmetov4;  

 težave in zakasnitve pri vzpostavljanju dominantne roke5; 

 zanemarjanje uporabe nedominantne roke1, 6. 

KOORDINACIJA1, 6 

 Težave z motorično koordinacijo; 

 okrnjena sposobnost bilateralne integracije (sposobnost koordinacije in hkratne 

manipulacije, zavedanje telesne sheme); 

 težave s prečkanjem sredinske telesne osi; 

 slabša prostorska predstavljivost; 

 težave s koordinacijo oko-roka (lovljenjem žoge), roka-roka (športne igre z žogo), 

roka-noga, noga-noga; 

 težave z vzpostavitvijo dominantnega očesa; 

 težave pri procesiranju vidnih informacij (težave pri branju, natančnost 

opazovanja); 

 prepisovanje s table;  

 preskakovanje vrstic pri branju; 

 usklajevanje očesnih gibov. 

                                                      
1 Macintyre,2001; 
2 National Centre for Learning Disabilities (b. d.) 
3 Kavkler, 2002 
4 Gamser, 2007a 
5 Elliott in Place, 2012 
6 Christmas, 2009 
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 PERCEPCIJA 

 Težave z interpretiranjem in integriranjem vidnih, slušnih, vestibularnih, taktilnih 

in/ali proprioceptivnih informacij, ki jih naše telo sprejema iz okolice in lastnega 

telesa7; 

 slabše zavedanje položaja telesa v prostoru, telesne sheme3; 

 manj spretno gibanje v prostoru in nenamerno zaletavanje v predmete in ljudi3;  

 pomanjkljiva kontrola drže telesa3;  

 slabša vidno-prostorska orientacija (orientacija v prostoru – hitro se izgubijo, imajo 

težave pri zapomnitvi poti, prehajanju iz prostora v prostor)3; 

 slabša orientacija na listu3; 

 slabše razvito ravnotežje1.  
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KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI 

 Težave s pomnjenjem zaporedij, slušnim pomnjenjem in priklicem dejstev8, 9; 

 ovirana hitrost vizualnega procesiranja in pomanjkljive zmožnosti vizualizacije10; 

 ovirano pomnjenje različnih postopkov, postopkov uporabe pripomočkov in orodij, 

sledenje navodilom, reševanje matematičnih problemov8; 

 oviran kratkoročni vidni in slušni spomin, kar ima lahko za posledico pogosto 

pozabljanje in izgubljanje stvari5, 6, 10, 11; 

 težave z delovnim spominom10, 12; 

 težave z avtomatizacijo novo usvojenih veščin in spretnosti, še posebej 

motoričnih13; 

 šibkejše zaznavne sposobnosti, ki vplivajo na sprejemanje in interpretacijo 

informacij14, 15; 

 težave z razlikovanjem lika od ozadja, zaradi česar je oseba z dispraksijo slabše 

orientirana na listu, netočno branje specifičnih zaporedij števil6, 14; 

 težave na področju organizacije in načrtovanja misli, zaradi česar je lahko vsebina 

njihovega govora slabše organizirana, slabše sledenje logičnemu zaporedju in 

podobno11; 

                                                      
7 Gamser, 2011 
8 Boon, 2010 
9 Kavkler, 2003 
10 Grant, 2010 
11 Colley, 2006 
12 Dyspraxia Foundation, b.d. 
13 The University of Hull, b.d. 
14 Kavkler, 2011 
15 Dyspraxia Association of Ireland, b.d. 
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 pomanjkljive prostorsko-orientacijske sposobnosti ovirajo prepisovanje s table, 

orientacijo na sebi, drugih, v prostoru, na ravni ploskvi, konstrukcijske postopke pri 

pouku geometrije14; 

 pomanjkljiv smisel za smer in orientacijo5; 

 težave z ritmom, občutkom za glasnost in muzikalnost, rokovanjem z 

inštrumentom8; 

 počasnejši tempo usvajanja znanja in počasnejši tempo dela11. 

 
METAKOGNITIVNE SPOSOBNOSTI 

 Težave delovnega pomnjenja in posledično težave z ohranjanjem informacij v 

spominu med opravljanjem kompleksnih nalog, vezanih predvsem na področja 

njihovih primanjkljajev16, 17; 

 možna okrnjena sposobnost vzdrževanja pozornosti16, 17; 

 težave načrtovanja in organizacije posameznih korakov gibalne aktivnosti za 

doseganje cilja in ekonomično dokončanje naloge16, 17; 

 pomanjkljiva časovna organizacija in organizacija pripomočkov ter potrebščin16, 17; 

 pomanjkljivo upravljanje s časom zaradi počasnejšega tempa dela in slabša časovna 

orientacija16, 17; 

 slabša fleksibilnost, predvsem pri zahtevah hitrega odzivanja na določene 

motorične reakcije16, 17; 

 težave z metakognicijo in s samoevalvacijo, predvsem pri aktivnostih, ki zahtevajo 

precizno motoriko16, 17. 
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8
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 Slabša razumljivost govora; 

 omejen razpon soglasnikov in samoglasnikov v glasovih; 

 prekomerna uporaba enega glasu, ki je osebi z dispraksijo najlažji za natančno 

artikulacijo; 

 distorzija soglasnikov (nepravilna artikulacija); 

 nedosledna tvorba glasov; 

 opuščanje (omisija) in zamenjevanje (substitucija) glasov, lahko tudi stalna 

substitucija specifičnega glasu; 

 težave z zaporedjem besed v stavku, še posebej pri stopnjevani dolžini stavka; 

 vstavljanje glotalnega zapornika (zapore z glasilkami) ali substitucija določenega 

glasu z glotalnim zapornikom; 

 glasovne težave, povezane z volumnom, dolžino, intonacijo in kvaliteto glasu; 

 težave z resonanco, ki vplivajo na kvaliteto glasu; 

 težave s prozodijo, vezane na ritem, poudarek, intonacijo in hitrost govora. 

                                                      
16 Hudoklin, 2011  
17 Toussaint - Thorin idr., 2013 
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 Pomanjkljiva časovna organizacija in načrtovanje (delovni dan, urnik)18; 

 težave z odmerjanjem, načrtovanjem in predvidevanjem potrebne količine časa za 

izvajanje določene dejavnosti7; 

 težave z urejanjem opravil v smiselno in učinkovito zaporedje19; 

 težave z oblikovanjem načrta, upoštevanjem ustreznega zaporedja in motorično 

izvedbo ustrezno načrtovane motorične dejavnosti7; 

 pozabljanje pripomočkov, potrebščin in pomanjkljiva urejenost šolskih potrebščin 

in pisnih izdelkov3; 

 težave z izpolnjevanjem in shranjevanjem dokumentov19; 

 težave s strukturiranjem idej pri pisanju pisnih izdelkov, esejev, ustnih 

predstavitvah; 

 težave pri razumevanju pisnega besedila19; 

 težje sledenje navodilom v pravilnem zaporedju19; 

 težave z začenjanjem naloge, predvidevanjem korakov3; 

 težave z organizacijo informacij v logično in učinkovito zaporedje7; 

 oteženo prilagajanje na strukturirano šolsko delo, sledenje pouku in težave s 

prehajanjem med dejavnostmi7; 

 manjša fleksibilnost pri spreminjanju zastavljenega načrta7; 

 pogosto so označeni kot počasni, nerodni in težko prilagodljivi3. 
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  Težave z navezovanjem stikov in vzpostavljanjem prijateljstev8, 19; 

 pogosto so pri igri izbrani zadnji5, 8; 

 nerazumljenost zaradi govorno-jezikovnih težav8; 

 težave z izmenjevanjem vlog v pogovoru, manj obojestranske komunikacije20; 

 težave pri razumevanju socialnih odnosov, prepoznavanju potreb sogovornika, 

dogovorov, neverbalne komunikacije20; 

 pojavi se tekmovalnost ali izogibanje družabnih in športnih dejavnosti20; 

 manjša fleksibilnost pri upoštevanju in interpretaciji navodil20; 

 težje sledenje temi pogovora in zaznavanje bistvenih informacij kot posledica 

perceptivnih težav8; 

 možnost pojava obsesivnega vedenja z namenom ustvarjanja rutine in lažjega 

soočanja z organizacijskimi težavami motoričnih dejavnosti11. 

                                                      
18 Williams, b. d. 
19 Moody, 2007 
20 Kurtz, 2008 
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Posebne potrebe 

Učenci z dispraksijo imajo zaradi specifičnih primanjkljajev na motorično-perceptivnem, 

kognitivnem, govorno-jezikovnem, socialno-emocionalnem področju ter področju 

načrtovanja in organizacije kompleksne vzgojno-izobraževalne potrebe na vseh štirih 

področjih posebnih potreb. 

 Na področju organizacije zaradi šibkejših časovnih, prostorskih in vsebinskih 

organizacijskih ter načrtovalnih spretnosti potrebujejo različna pomagala za urejanje 

dnevnih obveznosti in delovnih površin, npr. urniki, rokovniki, koledarji, kartončki s 

postopki za zapomnitev postopkov in načinov organizacije šolskih potrebščin. Prav tako 

potrebujejo več časa tako za časovno-prostorsko kot tudi vsebinsko načrtovanje in 

organizacijo itd. 

 Na področju grobe in fine motorike zaradi težav z ravnotežjem, koordinacijo, 

bilateralno telesno integracijo in zavedanjem telesne sheme potrebujejo prilagoditve 

drobnih pripomočkov, pisal, sedežnega reda, uporabo IKT, drugačne zaposlitve med 

rekreativnimi odmori in prilagoditve vzgojnih predmetov, ki zahtevajo visoko 

natančnost motorične izvedbe, prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, ki 

zahteva izkazovanje znanja preko motorične izvedbe (pisanje, gibanje, izdelovanje 

ročnih izdelkov) itd. 

 Na področju socializacije zaradi slabših zmožnosti presojanja socialnih situacij, 

številnih zavrnitev ter težav pri soočanju z zahtevami okolja potrebujejo veliko 

razumevanja, pozitivno naravnano okolje z veliko mero naklonjenosti, razumevanje 

vrstnikov, pomoč in podporo odraslih oseb itd. 

 Na področju izobraževalnih vsebin potrebujejo prilagoditve procesa učenja in 

poučevanja ter preverjanja in ocenjevanja znanja njihovemu učnemu stilu in 

primanjkljajem. Poleg tega ne smemo pozabiti na posebne potrebe učencev na 

področju pozornosti in koncentracije, perceptivne sposobnosti in specifike na govorno-

jezikovnem področju, ki so prisotne kljub močnemu verbalnemu področju (Lewis, 

Doorlang, 1987, v Kavkler, 2007). 
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Slika 1: Shema področij posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb učencev z dispraksijo 

Pomoč na petstopenjskem modelu 

V slovenskem prostoru Učne težave v osnovni šoli: koncept dela (Magajna idr., 2008) 

predpostavlja uporabo petstopenjskega modela obravnave, ki  učencem omogoča inkluzivno 

vzgojo in izobraževanje. Petstopenjski model je še posebej predviden za zagotavljanje 

ustrezne podpore in pomoči učencem z učnimi težavami. Sistem obravnave učencev z učnimi 

težavami se neposredno povezuje s kontinuumom posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb 

učencev in jim zagotavlja ustrezno količino in obliko pomoči glede na izrazitost njihovih težav. 

1.  stopnja: predvideva pomoč učitelja znotraj pouka. 

Primarni ukrepi so vključeni v prvo stopnjo in naj bi ob dobri poučevalni praksi učitelja 

zagotavljali uspeh 80 odstotkom učencev. Sekundarni ukrepi so namenjeni od 15 do 20 

odstotkom učencev in so razdeljeni na tri stopnje: 

2.  stopnja: pomoč šolskega svetovalnega delavca, 

3.  stopnja: individualna in skupinska učna pomoč ter 
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4.  stopnja: pomoč strokovnjakov zunanje ustanove. 

Terciarni ukrepi so namenjeni učencem z izrazitejšimi in obsežnejšimi težavami (1–5 %), ki 

potrebujejo specifično pomoč, usmerjeno v razvijanje individualno specifičnih podpornih in 

kompenzatornih mehanizmov. 

5.   stopnja: dodatna strokovna pomoč specialnega in rehabilitacijska pedagoga, učitelja 

ali drugega svetovalnega delavca. Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

(PPPU) so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. 

 

Slika 2: Petstopenjski slovenski model obravnave učencev z učnimi težavami (Kavkler, 2011) 

Kako prepoznati znake dispraksije v razredu 

Pomembno je, da učenca z dispraksijo prepoznamo čim bolj zgodaj, najbolje že v 

predšolskem obdobju, in otroku čim prej ponudimo ustrezno pomoč. Zgodnje prepoznavanje 

in s tem obravnava je izjemnega pomena, sicer imajo lahko učenci z dispraksijo pozneje veliko 

težav, tako v šoli kot v zasebnem življenju. Posledično lahko razvijejo tudi slabo samopodobo, 

kar vodi do težav v družabnem življenju. 

Strokovnjaki predstavljajo ključne dejavnike za diagnosticiranje dispraksije (poleg 

povprečne/nadpovprečne intelektualne sposobnosti in razvojno pogojenih koordinacijskih 

težav tudi težave na področju zaznavanja in govora ter fino- in grobomotoričnega načrtovanja) 
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ter hkrati izpostavljajo pogosto napačno rabo pojma. Velikokrat se zmotno sklepa, da ima 

posameznik dispraksijo takrat, ko gre za razne težave, pogojene z razvojem in koordinacijo, ki 

pa so lahko prisotne tudi pri osebah, ki imajo znižane intelektualne sposobnosti, in so neke 

vrste nadpomenka za skupek razvojno pogojenih težav s koordinacijo (Gamser, 2007b).   

Da bi lahko učinkovito določili učenčev primanjkljaj, ga moramo znati natančno opazovati 

v različnih situacijah in analizirati njegova močna področja in težave (npr. dolžino časa, 

potrebno za motorično izvedbo naloge, orientacijo v prostoru in na papirju, gibanje v prostoru 

…). Natančno opazovanje pomaga učitelju in drugim strokovnim delavcem pri razumevanju 

učenčevih primanjkljajev in načrtovanju pomoči. Opažanja in zapiske o funkcioniranju učenca 

lahko učitelj primerja z drugimi učenci prav tako pa z zapisi drugih učiteljev. S tem lahko bolj 

natančno določi, na kateri stopnji kontinuuma je učenec, in temu primerno prilagodi 

poučevanje (Peklaj in Pečjak, 2008). 

Pomembno je poudariti tudi multidisciplinarno timsko ocenjevanje in celostno 

ocenjevanje otroka, ne samo v učni, ampak tudi v vsakodnevni situaciji (Gamser, 2007b). 

Ko smo prepričani, da ima učenec dispraksijo, lahko zanj in za njegovo družino to pomeni 

velik korak naprej, saj je učenčev manjši uspeh v učnih situacijah pojasnjen s kognitivnimi in 

drugimi primanjkljaji. Skozi postopek usmerjanja so prepoznani učenčevi primanjkljaji, s čimer 

je umeščen med učence s specifičnimi učnimi težavami in tako deležen dodatne strokovne 

pomoči. Postopek prepoznavanja pripomore k večji uspešnosti učencev z dispraksijo, saj so 

deležni ustreznih prilagoditev učnih materialov, snovi ter metod dela in poučevanja.  

PRILAGODITVE IN STRATEGIJE DOBRE POUČEVALNE PRAKSE, 

RAZPOREJENE PO UČNIH OKOLJIH TER UČNIH PREDMETIH 

Zbrane prilagoditve in metode dela niso primerne za direktno implikacijo v proces učenja 

in poučevanja vseh učencev z dispraksijo. Pomemben je tehten premislek glede na specifične 

potrebe posameznega učenca. Pred uvedbo izbrane strategije je potrebno učenca pripraviti 

na spremenjen način dela in mu predstaviti samo rabo določene strategije. Ključna je tudi 

sprotna evalvacija ustreznosti izbrane prilagoditve in njen vpliv na uspešnost učenca.  

Na uspešnost učenca z dispraksijo pomembno vpliva prilagajanje socialnega, fizičnega, 

didaktičnega in kurikularnega okolja tako pri poučevanju kot pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja (Gamser, 2011). 
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Tabela 2: Prilagoditve in strategije dobre poučevalne prakse razporejene glede na učna okolja 

 Prilagoditve in strategije poučevanja 
Prilagoditve preverjanja in ocenjevanja 

znanja 

FI
ZI

Č
N

O
 O

K
O

LJ
E 

 Nedrseča podlaga8; 

 trša podlaga med listi v zvezku zaradi 

morebitnega močnega pritiskanja pri 

pisanju8; 

 dovolj prostora med klopmi8; 

 dovolj velika šolska klop (po potrebi z 

nagibom)8; 

 red (vse stvari v učilnici imajo določen 

prostor)8; 

 razmik med posameznimi predmeti, 

da jih brez težav prime in pri tem ne 

prevrne okoliških8; 

 sedežni red (dovolj prostora na vseh 

straneh, da se ne zaletava v sošolce, 

kadar se obrača)8; 

 pravilno sedenje oz. primerna drža 

telesa (ustrezno visoka klop in stol; 

stopala morajo biti na tleh – če so 

stoli previsoki, lahko podstavimo 

pručko ali kakšen drug predmet, na 

katerega učenec položi noge; 

namesto na stolu naj učenec nekaj 

časa sedi na terapevtski žogi)4. 

 Nedrseča podlaga8; 

 individualno pisanje oz. pisanje izven 

razreda (če v razredu ne moremo 

zagotoviti vseh ustreznih prilagoditev in 

učinkovitih pogojev); 

 v razredu zagotoviti miren prostor, 

kotiček za pisanje. 
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21 Addy, 2003 

D
ID

A
K

TI
Č

N
O

 O
K

O
LJ

E 

 Barvne oznake/opore (zvezki  in 

pripomočki za različne predmete, 

urnik, puščica, oznaka na papirju za 

začetek pisanja ...); 

 nastavki za pisala, ergonomsko 

oblikovana pisala; 

 uporaba urnikov, organizatorjev …; 

 zapis domače naloge na tablo (kjer 

ostane čez cel dan, da lahko v miru 

prepiše); 

 kartonček s koraki za urejanje torbe, 

pripravo pripomočkov za posamezen 

predmet, postopke reševanja nalog 

...; 

 uporaba računalnika, diktafona in 

druge informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (posnetek predavanj, 

zapis snovi, navodila za domačo 

nalogo ...); 

 fotokopije snovi: fotokopiramo na 

barvni list oziroma pazimo, da je 

fotokopija dobro vidljiva, brez 

dodatnih črt, lis.21; 

 prilagojeni delovni listi (razdelitev 

naloge na dele, manj informacij in 

manjše število nalog na stran, razmik 

med nalogami, dovolj prostora za 

zapis odgovora ...); 

 odstraniti oz. zmanjšati moteče 

dražljaje (upoštevati morebitno hiper- 

ali hiposenzibilnost); 

 najti ustrezen položaj papirja na mizi 

(nekaterim bolj ustreza, da je papir 

pod rahlim kotom); 

 Uporaba prilagojenih pripomočkov (npr. 

pri risanju zemljevidov, grafov ...); 

 podaljšan čas (pri pisnih nalogah; pri 

dejavnostih, ki zahtevajo motorično 

izvedbo, izkazovanje znanja; v primeru, 

da je veliko kompleksnih vprašanj; 

vprašanja esejskega tipa …); 

 pisanje in odgovarjanje po posameznih 

delih, sklopih; 

 nadomestna oblika zapisa (asistent, 

računalnik, diktafon ...); 

 pisanje pisnega preizkusa pri matematiki 

s pomočjo računalnika, saj zaradi slabše 

avtomatizirane pisave porabijo preveč 

energije za samo pisanje in posledično 

manj pozornosti na vsebinsko plat 

problema; 

 uporaba kartončkov s postopki;  

 ustno preverjanje in ocenjevanje 

namesto pisnega (če je učenec tako bolj 

spreten in uspešen in če je smiselno in 

možno, npr. če preverjamo poznavanje 

vsebine in ne tehniko pisanja oz. 

poznavanje rabe slovničnih pravil; 

 kombiniranje pisnega preverjanja znanja 

z dodatnimi ustnimi pojasnili; 

 razporeditev nalog na listu (dovolj 

prostora med nalogami, dovolj prostora 

za zapis odgovora); 

 označeni in predvideni prostorčki za 

zapis oz. izris odgovora; 

 prilagojena velikost delovnih listov oz. 

pol za pisanje; 

 barvne oznake/opore; 

 kartončki s koraki; 
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 ogrevalne aktivnosti za ogrevanje 

prstov oz. dlani ter sproščanje mišic 

pred (daljšim) pisanjem (npr. 

gnetenje plastelina, stiskanje žogice iz 

pene, drgnjenje dlani)4; 

 označitev točk na pisalu, za primerno 

držo pisala4; 

 trik z elastiko, če učenec drži pisalo 

preveč pokončno4. 

 

 ogrevanje prstov oz. dlani ter sproščanje 

mišic pred (daljšim) pisanjem (npr. 

gnetenje plastelina, stiskanje žogica iz 

pene); 

 zmanjšanje števila vprašanj na listu, 

predvideno naj bo dovolj prostora za 

pisanje; 

 kartonček z zapisom računskih formul; 

 tabela s pretvorbo merskih enot; 

 vnaprej pripravljeni grafični organizatorji 

zapisa; 

 prilagojeno črtovje, manj nalog na listu, 

več prostora za odgovor; 

 podčrtati, posebej barvno označiti 

pomembne ključne besede v navodilu; 

 navodila naj bodo enostavna, jasna, 

direktna, v primeru, da navodilo ne 

razume, naj si pomaga s slovarjem; 

 toleranca specifičnih napak (pri 

ocenjevanju se napake, ki so posledica 

dispraksije, ne upoštevajo kot napake); 

 pri pisnem ocenjevanju več nalog 

izbirnega tipa ali dopolnjevanja; 

 ocenjevanje s pomočjo rubrik, (vnaprej 

podani kriteriji); 

 opore za prostorsko orientacijo; 

 možnost odmorov med pisanjem, da si 

učenec spočije roko;  

 narek po posameznih besedah ali krajših 

enotah; 

 preverjanje znanja naj zahteva le zapis 

ključnih besed, ki jih lahko naknadno še 

ustno zagovarja in razloži; 

 vprašanja naj vključujejo primere, ki so 

jih pri tej snovi delali; tako se bo lažje 

spomnil, na katero snov se vprašanje 

navezuje); 

 ocenjevanje napredka; 

 formativno ocenjevanje. 
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22 Košak Babuder, 2013 

K
U

R
IK

U
LA

R
N

O
 O

K
O

LJ
E 

 Upoštevanje učnega stila učenca22; 

 sprotno preverjanje razumevanja; 

 sprotne povratne informacije; 

 postopno podajanje navodil; 

 upoštevanje močnih področij 

(analitično in verbalno) pri 

načrtovanju pouka14; 

 upoštevanje veščin (stopnja 

obvladovanja pisanja, postopkov, 

rabe učnih in tehničnih pripomočkov, 

orodij …)14; 

 upoštevanje finomotoričnih 

spretnosti pri geometriji, pisanju, rabi 

ponazoril itd.14; 

 prilagajanje tempa dela22; 

 upoštevati načela in značilnosti dobre 

poučevalne prakse14; 

 učenje strategij samoocenjevanja z 

namenom vrednotenja lastnega 

znanja in napredka14; 

 ustrezna razporeditev učiteljevega 

časa za individualno pomoč med 

učence z UT in brez njih ter ustrezno 

predvideti dejavnosti za 

individualno/skupinsko delo14; 

 uporaba mnemotehnik, ki temeljijo 

na vizualizaciji/rimah22; 

 dovoliti, da si učenec sam izbere 

temo oz. projekt, pri katerem želi 

sodelovati22. 

 Pri eksperimentalnem delu se ne 

ocenjuje motoričnih spretnosti, ampak 

znanje, ki ga pri takem delu učenec 

pridobi; 

 poudarek na kakovosti in ne na količini 

nalog; 

 upoštevanje šibkejših finomotoričnih 

spretnosti (pisanje, raba orodij, 

manipulacija s pripomočki) pri 

izkazovanju znanja; 

 pred ocenjevanjem naj opiše zamisel in 

naj bo bolj usmerjeno na zamisel 

(izvirnost) in razlago kot pa na samo 

izvedbo; 

 večkrat opozoriti in poudariti, kdaj je 

predvideno preverjanje,  ocenjevanje 

znanja. 
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23 Drozg, 2006 

 

SO
C

IA
LN

O
 O

K
O

LJ
E 

SO
C

IA
LN

O
 O

K
O

LJ
E 

 

 Spodbujanje in opogumljanje, če 

vidimo, da išče našo pomoč oz. 

potrditev23; 

 uporaba dogovorjenih gest, če 

potrebuje našo pomoč (čim manj 

opazne, da ne moti ostalih in da se 

sam preveč ne izpostavlja)24; 

 pohvale za uspeh in trud24; 

 ustvariti inkluzivno klimo in 

spodbujati sodelovalno učenje24; 

 vrstniška pomoč (še posebej je 

pomembna na začetku leta, ko se 

učenec še ne znajde najbolje)8; 

 razvijanje socialnih veščin7; 

 učenci s SUT imajo dobre in slabe 

dneve, ki pomenijo nihanja v delovni 

uspešnosti, kar lahko povzroči veliko 

mero frustracije14. 

 Spodbujanje in opogumljanje, če vidimo, 

da išče našo pomoč oz. potrditev23; 

 Uporaba dogovorjenih gest, če 

potrebuje našo pomoč (čim manj 

opazne, da ne moti ostalih in da se sam 

preveč ne izpostavlja)24. 
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V spodnji tabeli so  predstavljene prilagoditve in specifične strategije za posamezne učne 

predmete. Na tem mestu je potreben dober premislek o smiselnosti in potrebnosti 

prilagoditev za konkretnega učenca v specifični vzgojno-izobraževalni situaciji. Pri iskanju 

prilagoditev in izbiri strategij je potrebno izhajati iz učenčevih močnih področij, učnega stila in 

posebnih potreb.  

Tabela 3: Prilagoditve in specifične strategije za posamezne učne predmete 

U
Č

N
I 

P
R

ED
M

ET
 

PRILAGODITVE IN STRATEGIJE POUČEVANJA 

SL
O

V
EN

SK
I J

EZ
IK

 

 Začetno opismenjevanje in utrjevanje črk 

 Grafomotorične vaje za urjenje fine motorike; 

 ubeseditev (verbalizacija) postopka zapisa in oblike črke4; 

 vrstni red zapisa črk, označen s puščicami4; 

 vizualne opore (kartonček z zapisanimi črkami)4; 

 označitev levega zgornjega kota v zvezku4; 

 pisanje na tablo stoje (pomaga zmanjšati zakrčenost zapestja)4; 

 pisanje z različnimi vrstami pisal (pisala z vonji, z vijugastimi ogrodji, z ogljem 

...)4; 

 pritrditev lista na pisalno površino4; 

 uporaba obteženih svinčnikov (če učenec premalo pritiska na podlago)4; 

 pisanje po listu, pod katerim je valovita lepenka (če učenec premočno pritiska na 

podlago)4; 

 multisenzorno utrjevanje zapisa črk (škrob, plastelin, brivska pena ...)4; 

 oblikovanje črk s svojim telesom4; 

 prepoznavanje taktilnih črk z zavezanimi očmi4; 

 prilagojeno učenje črk (večja pola, označena smer pisanja črk, postopno 

zmanjševanje velikosti črk, vodene vaje pisanja, oblikovanje črk iz različnih 

materialov ...)25. 

Zahtevnejše oz. naprednejše  oblike zapisa 

 Prepisovanje z lista in manj s table zaradi težav s koordinacijo oko-roka14; 

 učenje izdelovanja in uporabe miselnih vzorcev in povzetkov23;  

 možnost odmorov  med daljšim pisanjem, da lahko učenec spočije roko23; 

 priprava grafičnih organizatorjev (sheme za vpisovanje) in usmerjanje učenca, 

kam naj zapiše odgovor23; 

 črkovanje daljših in težkih besed23; 
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 nadomestna oblika zapisa (računalnik, asistent, miselni vzorci, diktafon)24; 

 opore za spacialno orientacijo (barvne opore, smer pisanja, označen začetek in 

konec  ...)25; 

 eksplicitno učenje različnih vrst pisanja (pismo, spis, referat)25; 

 uporaba mnemotehnik25. 

M
A

TE
M

A
TI

K
A

 

 Kratek povzetek snovi na začetku obravnavane enote za lažje sledenje in 

vključevanje predznanja14; 

 učni listi in druga gradiva ne smejo biti nasičena z informacijami, pri tem 

načrtujemo tudi dovolj prostora za skice, pomožne račune, povečan tisk, več 

prostora za zapis v vrsti ali kvadratku14; 

 uporaba karo papirja v izogib težavam orientacijske narave pri podpisovanju 

števil v kupčku ali vrstici14; 

 urjenje vizualizacije s spodbujanjem opisovanja postopka, miselnih shem …14; 

 snemanje ključnih vsebin in možnost ponovnega predvajanja doma14; 

 ob učenju novega postopka je potrebno preverjanje razumevanja in smiselnega 

razvrščanja posameznih korakov, zapomnitve zaporedja postopka, hitrosti 

priklica postopka, za utrjevanje in v primeru dodatnih težav se opiramo na 

ubeseditev (verbalizacijo) postopkov14; 

 raznoliki in življenjski primeri matematičnih problemov14; 

 delitev obsežnih vsebin in matematičnih problemov na manjše dele, ki si sledijo 

v smiselnem zaporedju14; 

 prilagajanje tempa dela učencem, saj potrebujejo več časa za zapis, vizualizacijo, 

priklic postopkov in dovolj časa za dokončanje naloge14; 

 kartončki s postopki14; 

 uporaba IKT (računalnik, žepno računalo z večjimi gumbi, diktafon)14; 

 sodelovalno vrstniško poučevanje glede na močna področja učencev14; 

 od konkretnih preko slikovnih prikazov do abstraktnih pojmov in konceptov14; 

 uporaba mnemotehnik za zapomnitev zaporedij in korakov v postopkih14; 

 posebno pozornost je potrebno posvetiti razvijanju vizualno-prostorskih in 

motoričnih sposobnosti z raznolikimi vajami od predšolskega obdobja dalje14; 

                                                      
24 Kavkler, 2013 
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 besedno opisovanje vizualno-prostorskih odnosov in informacij za boljšo 

predstavo številske vrste, geometrijskih pojmov in konceptov14;prepisovanje z 

lista in manj s table zaradi težav s koordinacijo oko-roka14; 

 postopno učenje konstrukcijskih nalog pri geometriji z veliko ubeseditev 

(verbalizacije)14; 

 natančno verbalno opisovanje zaporedij korakov konkretne dejavnosti (npr. 

postopka računanja, konstrukcijske geometrijske naloge)14; 

 uporaba pripomočkov in konkretnih ponazoril ob dejavnostih, ki jih besedno 

opisujemo za razvijanje vizualizacije in izboljšanje mentalnih shem14; 

 prilagojeno risanje skic, grafičnih prikazov (npr. računalnik, uporaba predloge, 

konkretnih materialov)14; 

 uporaba barvnih in drugih vizualnih opomnikov  za določanje začetka naloge, 

smeri računanja14; 

 uporaba okvirjev za določanje in omejevanje prostora, potrebnega za reševanje 

določene naloge (predvsem pri geometrijskem risanju)14; 

 konkretna ponazorila za dolžino časa – peščena ura, odštevalnik časa, predvsem 

pri časovno omejenih nalogah in ob učenju časovnih pojmov25. 

TU
JI

 J
EZ

IK
 (

A
N

G
LE

ŠČ
IN

A
/N

EM
ŠČ

IN
A

) 

 Izdelava plakata z neznanimi besedami; 

 večkratna ponovitev navodil v tujem jeziku, izpostavljanje ključnih besed; 

 zapis ključnih besed (npr. na tablo); 

 sočasno učenje izgovarjave besed in njihov zapis; 

 zlogovanje besed, šepetanje, glasna izgovarjava; 

 individualna izdelava slovarja, ta naj bo izdelan s pomočjo računalnika ali pa 

zapisan na večjem črtovju, z večjim razmikom; 

 pri učenju novih besed uporaba slik, kretenj; 

 kartonček s pravopisnimi pravili; 

 uporaba IKT tehnologije pri pisanju besed, poslušanju pravilne izgovarjave, raba 

videoposnetkov; 

 večkratno ponavljanje naučenega, raba v konkretni situaciji, v interakciji s 

sošolci; 

 v razredu poskrbeti za dodatne slovarje, učbenike, liste: ti naj bodo vedno na 

istem mestu. 

                                                      
25 Kerin, 2013 
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ŠP
O

R
TN

A
 V

ZG
O

JA
 

 Neposredno učenje gibov26; 

 pomoč z vodenjem učenčevega telesa27; 

 podajanje enega navodila na enkrat27; 

 prilagojena oprema (žoge, baloni ...)27; 

 uporaba glasbe; učenec naj z gibanjem posnema ritem glasbe27; 

 če je potrebno, da se učenec med dejavnostjo ustavi na točno določenem 

mestu, mu to mesto vidno označimo27; 

 tekmovanje s seboj, premagovanje lastnih dosežkov27; 

 spodbujanje razvoja učenčevih lastnih gibalnih vzorcev, pomembnih za njegovo 

funkcioniranje27; 

 ne silimo otroka v skupinske igre, saj se lahko v primeru, da skupina izgubi, 

počuti, kot da je izgubila zaradi njega27; 

 dejavnosti, kjer učenec razvija ustrezno držo ter krepi mišičje, ustrezni mišični 

tonus27; 

 uporaba zaščitne opreme27;  

 spodbujanje udeležbe pri športu zaradi zabave27; 

 učenec aktivno razmišlja, kako je določen gib izvedel in kaj bi lahko naredil 

drugače27; 

 začnemo z majhnim številom ponovitev, vsak teden dodajamo nove27; 

 spodbujamo vključenost27; 

 pohvalimo napredke27; 

 začnemo z osnovnimi gibalnimi vzorci “od lažjega k težjemu”27; 

 učencu damo dovolj časa, da se preobleče v športno opremo28; 

 pustimo, da so tudi oni vodje in izbirajo svojo ekipo 28. 

                                                      
26 Dispraxia foundation, 2013 
27 Lee, 2001 
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 Učenec naj sedi sam, s tem mu omogočimo dovolj prostora; 

 na mizi naj ima čim manj pripomočkov, ti naj bodo urejeni, pospravljeni (npr.  v 

desnem zgornjem kotu mize); 

 uporaba nedrseče podlage; 

 obe roki naj bosta na mizi (npr. z desno riše, slika, z levo roko si pridrži list); 

 v bližini naj ima pripravljene papirnate brisače (to velja za vse učence); 

 miza naj bo primerno zaščitena (npr. uporaba časopisnega papirja); 

 prostor naj bo primerno osvetljen; 

 pripomočki morajo biti pospravljeni vedno na istem mestu; 

 verbalno razlagati korake pri izdelovanju izdelka, večkrat opozoriti na 

previdnost; 

 zagotoviti dovolj časa za izdelavo. 
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  Barvno označene tipke na posameznih instrumentih; 

 širši razmiki med posameznimi inštrumenti (npr. deli toni ksilofona); 

 širše notno črtovje; 

 barvno označevanje not v notnem črtovju; 

 fotokopije zapiskov, da se lažje osredotoči na razlago učitelja; 

 igranje na glasbilo, ki ne zahteva preveč koordinacije in fine motorike (npr. 

namesto igranja na klavir z obema rokama mu ponudimo igranje na bobne). 
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 Čim več konkretnih ponazoril (slike, videi živali, naravnih pojavov ...); 

 spodbujanje verbalnega izražanja učenca; 

 pred odhodom v naravo (naravoslovni dnevi) posebej opozoriti na morebitne 

nevarnosti in ga vključiti v skupino učencev, ki so umirjeni in sledijo navodilom 

→ medvrstniška pomoč; 

 spoznavanje lastnosti različnih rastlin in živali po korakih in možnost dotika (pod 

nadzorom); 

 nadzor in kratka, jasna, postopna navodila pri eksperimentalni ponazoritvi 

pojmov. 
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 Vnaprej pripravljeni izročki sprotne snovi; 

 uporaba pripomočkov za snemanje zvoka (npr. diktafon); 

 fotokopiranje tekoče snovi/zapiskov; 

 čim več konkretnih ponazoril; 

 spodbujanje verbalne vključenosti učenca; 

 kratka in postopna navodila pri praktičnem delu; 

 pri praktičnem delu zagotoviti dovolj časa za izdelavo; 

 uporaba IKT (videoposnetki); 

 uporaba slikovnega gradiva (revije s slikami, plakati); 

 izdelava časovnega traku, da si učenec lažje predstavlja časovni potek 

določenega obdobja; 

 praktično delo: izdelava “posnetkov” arheoloških najdb, da učenec dobi 

konkretno izkušnjo; 

 zapis ključnih besed na tablo, PowerPoint; 

 učitelj izročke (zapis ključnih besed) po končani uri pošlje na skupno elektronsko 

pošto (koristno za celi razred); 

 uporaba mnemotehnik; 

 strukturirani delovni listi, ki niso nasičeni z informacijami, da se učenec lahko na 

delovnem listu znajde. 

G
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 Podajamo eno navodilo za drugim; 

 poskrbimo za večji zemljevid, da se učenec na njem lažje znajde in najde iskani 

cilj; 

 uporabljamo zemljevide z reliefom; 

 pri risanju zemljevida z eno barvo narišemo začetno in z drugo barvo končno 

točko; 

 za risanje zemljevidov in pisanje testov zagotovimo nedrsečo podlago in bolj 

grob papir; 

 vnaprej pripravimo izročke s snovjo, ki bo predstavljena na uri; 

 zagotovimo zemljevid, kjer so obravnavani kraji že vrisani, da učencu ni 

potrebno določenih krajev risati samemu; 

 pri načrtovanju zemljevidov učenec lahko uporabi prilagojene pripomočke 

(geotrikotnik z večjim držalom …); 
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 pri eksperimentalnem delu učenec sodeluje v paru ali skupini, kjer mu lahko 

drugi učenci pomagajo (npr. pretakanje vode, stresanje zemlje v majhne 

posodice); 

 pri nalogah orientacije naj ima učenec pri sebi zemljevid oz. spremljevalca, da se 

ne izgubi; 

 uporaba pripomočkov za snemanje zvoka (nor. diktafon); 

 verbalna vključenost učenca; 

 uporaba mnemotehnik za zapomnitev geografskih pojmov; 

 na zemljevidih večja legenda. 
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 Jasna navodila in struktura dela ter stopnjevanje zahtevnosti28; 

 kartonček s koraki in vizualnimi oporami29; 

 varno spravljeno orodje, vedno na istem mestu; 

 uporaba prilagojenega orodja (z debelejšim ročajem); 

 pri praktičnem izvajanju poskrbimo za varnost učenca (predvidevanje možnosti 

nevarnosti, npr. najprej mehkejše, plastično orodje in šele nato kovinsko)29; 

 barvno označevanje nevarnosti (npr. vrtenje žage); 

 uporaba nedrseče podlage; 

 pri uporabi nevarnega orodja (npr. žage) naj bo delo pod nadzorom; 

 podajanje navodil po korakih29; vsak korak naj sledi po opravljenem prejšnjem 

koraku; 

 zagotovitev demonstracije dela in odsotnost odvečnih gibov, s katerimi bi učenca 

zmedli29; 

 poudarek na natančnem načrtovanju poznejšega izvajanja; 

 tabela s pretvorbo merskih enot; 

 zagotoviti dovolj časa za dokončanje dela/izdelka. 

                                                      
28 Cvet, 2011 
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 Izdelava plakata s fizikalnimi količinami, formulami; 

 vnaprej izdelan list s koraki, navodila za opazovanje eksperimenta, list z 

ugotovitvami, na katerega vpišejo manjkajoče besede, ugotovitve; 

 pri izvajanju eksperimentov pazimo na varnost učencev (predvidevanje možnosti 

udarcev, nevarnosti); 

 grafi in razpredelnice naj bodo natisnjeni v večjem formatu, vključimo 

pomembne, izstopajoče podatke; 

 namesto da bi učenec prepisoval s table, mu zagotovimo dodatno fotokopijo 

gradiva ali pa vsaj možnost, da prepisuje z lista; 

 uporaba videoposnetkov, dokumentarnih filmov (npr. osončje, zvezde, vesolje); 

 računanje na karo papirju, s pomočjo izdelanih tabel21. 

K
EM

IJ
A

 

 Nadzor učitelja (zaradi nevarnosti pri delu); 

 potrebno je vnaprej predvideti možne nevarnosti in probleme, ki jih lahko ima 

učenec z dispraksijo pri rokovanju z različnimi (kemijskimi) pripomočki; 

 medvrstniška pomoč/nadzor; 

 skupinsko delo (lahko izberemo vloge, ki odgovarjajo učenčevim močnim 

področjem); 

 epruvete, lijaki, merilni valji in ostali pripomočki naj bodo dovolj veliki, široki, 

odporni, itd., da ne pride do polivanja in uničevanja ter da lahko učenec brez 

strahu rokuje z njimi; 

 pripomočki naj bodo spravljeni na varnem mestu (ne na robu omare ali 

previsoko); 

 v primeru uporabe modelov (molekul), naj bodo le-ti dovolj veliki, kompaktni in 

odporni na udarce; 

 v primeru uporabe gorilnika naj bo ta čim bolj enostaven za vžig in nadaljnjo 

uporabo; 

 uporaba šablon za prikaz osnovnih struktur/oblike molekul (npr. šestkotnik za 

prikaz benzena); 

 uporaba slikovnega gradiva in video posnetkov (npr. za prikaz postopka), da si 

lahko ponovno ogleda doma in si ustavlja na posameznih ključnih delih; 

 sprotno preverjanje pravilnosti prepisa oz. prerisa s table ali bolje z lista; 

 uporaba žepnega računala (da učenec ne zgublja časa s pisanjem računov); 

 tabela s pretvorbo merskih enot; 

 kartonček z zapisom računskih formul. 
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 Pri praktičnem izvajanju poskrbimo za varnost učenca (predvidevanje možnosti 

nevarnosti); 

 barvno označevanje nevarnosti (hujše – npr. vroča plošča na štedilniku, in blažje); 

 nadzor učitelja pri zahtevnejših nalogah (npr. vklapljanje in izklapljanje pečice, 

kuhalne plošče, rezanje živil ...); 

 verbalna razlaga in ponovitev korakov pred samo aktivnostjo (npr. pred pripravo 

obroka); 

 uporaba noža in ostalih gospodinjskih pripomočkov z ostro konico ali robovi, ki 

imajo debelejši ročaj in se dobro prilega prijemu roke; 

 uporaba pripomočkov za nedominantno roko pri držanju hrane, medtem ko z 

dominantno uporablja nož; 

 spravljanje gospodinjskih pripomočkov na varno mesto; 

 uporaba zaščitnih rokavic kot preventiva (npr. pri prelivanju vročih tekočin); 

 prilagojen čas za izvajanje dejavnosti; 

 uporaba pretvornika enot (npr. pri tehtanju) . 
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 Uporaba prilagojene računalniške opreme, če ima učenec preslabo razvito 

motoriko, da bi uspešno manipuliral z običajno računalniško opremo (npr. 

prilagojena miška/tipkovnica); 

 barvne opore (posamezni ukazni gumbi, pogosteje uporabljene tipke, npr. enter); 

 kartončki s postopki (npr. za vklop računalnika, za pot do posamezne ikone oz. 

programa); 

 prilagoditve posameznih grafičnih elementov (npr. hitrost premikanja in velikost 

kazalca/kurzorja); 

 prilagoditev velikosti ikon; 

 prilagoditev občutljivosti miške/vhodne naprave; 

 prilagojen razmik med ikonami (da lažje najde in zadane ustrezno ikono); 

 ustrezni barvni kontrasti (predmet-podlaga); 

 ustvarjene bližnjice na začetnem zaslonu; 

 učenje uporabe posameznih programskih orodij in opreme, ki učencu olajšajo 

delo pri ostalih šolskih predmetih, v primeru, da uporablja računalnik kot 

pripomoček oz. kompenzacijsko strategijo (npr. geogebra, programi za 

izdelovanje miselnih vzorcev, izdelava grafikonov); 

 zagotoviti dovolj časa za dokončanje dela/izdelka; 

 podajanje navodil korak za korakom; 

 demonstracija postopka/poteka dela. 
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ZAKLJUČEK   

V današnjem času lahko zaradi množice didaktičnih pripomočkov in materialov ter 

dostopnosti strokovne literature ustrezno prilagajamo učni proces. V priročniku so zbrane 

različne prilagoditve in strategije, ki so lahko v pomoč učitelju pri prilagajanju vzgojno-

izobraževalnega procesa za učence z dispraksijo. Predstavljene so metode dobre poučevalne 

prakse in specifične strategije za posamezne šolske predmete. Zbrane prilagoditve in metode 

dela niso primerne za vse učence z dispraksijo, pomemben je premislek o ustreznosti izbranih 

prilagoditev glede na potrebe posameznega učenca. Učitelj naj bo pri iskanju prilagoditev in 

strategij dela ustvarjalen in občutljiv na posebne potrebe učencev. S tem bo učencu pomagal 

pri uspešnejšem usvajanju znanja.   
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