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POVZETEK 

Neverbalne specifične učne težave (NSUT) spadajo v tisti del učnih težav, ki so v slovenskem 

prostoru še dokaj neznane. Gre za nevrološki sindrom, sestavljen iz skupka primanjkljajev na 

motoričnem, organizacijskem, emocionalnem in socialnem področju, ki vplivajo na 

izobraževalno, in tudi na ostala področja učenčevega življenja. Kljub povprečnim ali v 

nekaterih primerih celo nadpovprečnim kognitivnim sposobnostim so učenci z NSUT pogosto 

neuspešni pri opravljanju nalog, ki zahtevajo načrtovanje in organiziranje, ter pri hitrem 

prilagajanju spremembam v času in prostoru.  

V magistrski nalogi z naslovom Obravnava učenke z neverbalnimi specifičnimi učnimi 

težavami – študija primera sem v teoretičnem delu predstavila skupino učencev z učnimi 

težavami ter podala različne strategije za pomoč tem učencem. Opisala sem zakonsko 

opredeljene oblike učne pomoči ter določene prilagoditve za to skupino otrok. Poudarila sem 

tudi vlogo učitelja in vlogo staršev pri pomoči učencem. Ker je odkrivanje NSUT velik 

problem, sem v magistrskem delu večji poudarek namenila zgodnjemu prepoznavanju in 

primerjavi NSUT s podobnimi težavami. Takšni otroci so izrazito verbalno usmerjeni in zelo 

mladi »govorijo kot odrasli«, zato jih imajo starši in vzgojitelji pogosto za nadarjene, ne 

opazijo pa težav, ki opozarjajo na prisotnost NSUT. Predstavila sem načine, kako 

primanjkljaje na motoričnem, vizualno-prostorsko-organizacijskem in socialnem področju 

omiliti ter kako okrepiti njihova močna področja. Nadaljevala sem s predlogom prilagoditev, 

ki so učencem v pomoč med poukom in v prostem času.  

V empiričnem delu sem predstavila študijo primera deklice Ane, ki kaže izrazite simptome 

NSUT. Kot socialna pedagoginja sem si kot glavni cilj postavila izboljšanje socialne 

vključenosti učenke. Ana pa je imela primanjkljaje tudi na nekaterih drugih področjih 

(prostorska in časovna organizacija, motorika). Razvijanje teh spretnosti, s katerimi se 

najpogosteje srečujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi, pa je pozitivno vplivalo tudi na 

socialno integracijo učenke. Podatke sem pridobila s pomočjo opazovanja z udeležbo, 

različnimi merskimi instrumenti in analizo doseženih ciljev. Rezultati so potrdili, da je z 

udeležbo v strukturiranem programu pomoči, z doslednim in vztrajnim delom ter s 

prilagoditvami, strategijami in uporabo didaktičnega materiala mogoče doseči uspeh na 

različnih področjih. Pozitivne spremembe so najbolj opazne predvsem na področju 

organizacije, izboljšala se je njena prostorska orientacija, učenka je bolje časovno 

organizirana, velik napredek pa je viden tudi v učenkini socialni vključenosti. Posebno 

pozornost pa sem namenila tudi iskanju in razvijanju njenih močnih področij, saj učenka 
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spada v skupino dvojno izjemnih otrok. Na koncu sem še predlagala področja, ki jih je po 

mojem mnenju potrebno še bolj intenzivno razvijati v prihodnosti. V študiji se je izkazalo, da 

je učence z NSUT potrebno obravnavati celostno, saj le s timskim sodelovanjem lahko 

uresničimo vse njihove potenciale in dosegamo uspehe.  

 

Ključne besede: neverbalne specifične učne težave (NSUT), študija primera, trening, močna 

področja, prilagoditve.  

 

ABSTRACT 

Nonverbal learning disorder (NLD) is a specific learning difficulty that is still relatively 

unknown in Slovenia. It is a neurological syndrome consisting of a set of deficits in the motor, 

organizational, emotional and social fields that have an impact on schoolwork and on other 

areas of pupils' lives. Despite average or in some cases even above-average cognitive abilities, 

pupils with NLD are often unsuccessful in carrying out tasks that require planning, organizing 

and quickly adapting to changes in time and space.  

The thesis is a case study of a student with nonverbal learning disorder. In the theoretical part 

I presented a group of pupils with learning difficulties and suggested various strategies to help 

them. I described the legally defined forms of learning assistance and certain adjustments for 

this group of children. I emphasized the role of the teacher and the role of parents in helping 

these students. Since the detection of NLD is still a big problem, I put greater emphasis on the 

early detection and comparison of NLD with similar problems. Such children are extremely 

verbally oriented and "talk like adults" at a very young age. Their parents and educators often 

think they are talented and fail to notice the presence of NLD. I presented different ways how 

to reduce deficits in motor, visual, spatial, organizational and social areas and how to 

reinforce their strengths. I proceeded with the proposal of adjustments that help the students in 

class and in their spare time. 

In the empirical part I presented a case study of a girl Ana, who is showing significant 

symptoms of NLD. As a social pedagogue myself, my main objective was to improve her 

social inclusion. Ana has also had deficits in some other areas (spatial and temporal 

organization, motor deficits). Developing these skills, which are most frequently encountered 

by special and rehabilitation pedagogues, also positively contributed to Ana´s social inclusion.  

Data were gained mostly by observation with participation, various measuring instruments 

and analysis of the achieved objectives. Results pointed out that by participating in a 
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structured assistance program, with consistent and persistent work, adjustments, strategies and 

the use of didactic material success in various fields can be achieved. Positive changes are 

most noticeable particularly in the area of organization – she improved her spatial orientation 

and is better at her temporal organization; impressive progress in her social inclusion is also 

visible. Special attention was dedicated to exploring and developing Ana´s strengths since she 

belongs to a group of dual exceptional children. In the end I suggested the areas that, in my 

opinion, still need a more intense development in the future. The study has shown that 

children with NLD need a holistic treatment, since only intense team work can realize their 

potential.  

 

Keywords: nonverbal learning disorder (NLD), case study, training, strengths, adjustments. 
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1. UVOD 

 

Učenci z učnimi težavami so najštevilčnejša skupina otrok s posebnimi potrebami, z 

različnimi kognitivnimi, izobraževalnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, 

ki ima pri učenju bistveno večje težave kot večina njihovih vrstnikov (Lerner, 1997, v 

Kavkler, 2004). Učenci s splošnimi učnimi težavami imajo težave pri usvajanju znanj in 

spretnosti pri večini šolskih predmetov, učenci s specifičnimi učnimi težavami pa imajo kljub 

povprečnim ali celo nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim težave na posameznih 

področjih učenja. Njihovim učnim težavam se pogosto pridružijo še različni psihosocialni 

problemi. Učenci v šoli preživijo veliko časa, šola pa je poleg družine tudi najpomembnejši 

dejavnik, ki pomembno vpliva na njihov kognitivni in psihosocialni razvoj. 

Izraz neverbalne specifične učne težave (v nadaljevanju NSUT) sta oblikovala D. Johnson in 

Myklebust že leta 1967 (Bryan, 1998), a je še danes, mogoče tudi zaradi manjše pojavnosti v 

populaciji, manj znan. Težave na neverbalnem področju ima približno 1 % celotne populacije 

otrok, meni S. Thompson (1997), Rourke (1995) pa meni, da je med učenci z učnimi težavami 

približno 10 % takšnih, ki imajo težave tudi na neverbalnem področju. Učenci s tem 

sindromom (ta izraz se za NSUT uporablja v angleški literaturi) med seboj kažejo podobne 

simptome, težave pa se razvijejo na kontinuumu od blažjih do izrazitejših. NSUT se kažejo 

kot samostojna motnja ali v kombinaciji z drugimi – Aspergerjev sindrom, hiperkinetična 

motnja, razvojna koordinacijska motnja, dispraksija (Košak Babuder, 2009). Danes so 

sposobnosti in primanjkljaji oseb, ki se spopadajo s tem sindromom, znani in opredeljeni, a so 

kljub temu pogosto napačno razumljeni ali niso diagnosticirani. Tudi če otroku pravilno 

diagnosticirajo primanjkljaj, bo težko vključen v zanj prilagojen program, saj so njegovi 

izobraževalni dosežki pogosto povprečni ali celo nadpovprečni pri večini nalog, ki se v šoli 

ocenjujejo, še posebej v prvih razredih osnovne šole (Thompson, 1997). Kljub očitnim 

primanjkljajem, ki se kažejo v celostnem delovanju učenca, veliko učiteljev na začetku 

šolanja sploh ne opozarja nanje. Učitelje je zato treba informirati o kriterijih za prepoznavanje 

NSUT (neskladje med verbalnimi in neverbalnimi sposobnostmi učenca, motena socialna 

kognicija, slabša časovna in prostorska orientacija), da bodo pravočasno prepoznali simptome 

in učencem omogočili primerno pomoč ter ustrezno obravnavo (Magajna, Kavkler, Čačinovič 

Vogrinčič, Pečjak in Bregar-Golobič, 2008a).  

NSUT so manj znane učne težave, ki zmanjšujejo učno učinkovitost na motoričnem, 

čustvenem in socialnem področju, hkrati pa vplivajo na vsa ostala področja življenja. Ker gre 
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za motnje življenjskega učenja in ker večino šolskih dosežkov še vedno ocenjujemo preko 

verbalne komunikacije, jih tudi težje prepoznamo (Košak Babuder, 2009). Miller (2000) 

opozarja, da si učenci in učitelji ves čas izmenjujejo različna sporočila, ne da bi kdorkoli 

spregovoril. S. Thompson (1997) je tako prepričana, da je več kot 65 % sporočil, tudi v šoli, 

posredovanih neverbalno. Zaradi nevrofiziološke motnje, ki prizadene delovanje desne 

možganske hemisfere, je oslabljen sprejem neverbalnih informacij, posledica pa so oslabljene 

sposobnosti na vizualno-prostorskem, intuitivnem, organizacijskem in evalvacijskem 

področju (Pierangelo in Giuliani, 2008). L. Little (1999) navaja primere, ko se učenec z 

NSUT smeji nekomu, ki joka, ali pa mu reče nekaj povsem neprimernega. Otrok brez teh 

težav večino socialnih spretnosti osvoji intuitivno z opazovanjem in modelnim učenjem, 

učenec z NSUT pa ima kljub dobro razvitim kognitivnim sposobnostim velike primanjkljaje 

na področju prepoznavanja čustev soljudi (Burke, 2008). Otrok sicer razume besede, težje pa 

sprejema in razume neverbalna sporočila, zato se zateka v jezik kot edino sredstvo socialnih 

odnosov, zbiranja informacij in posledično v socialni umik. Frustracije v novih socialnih 

izkušnjah so velike, zato se jim otrok izogiba. Nerealne zahteve in precenjevanje otrokovih 

sposobnosti s strani staršev ali učiteljev lahko otroka vodijo do resnih čustvenih težav (prav 

tam). Nagnjeni so k ponotranjenju čustev, kar se pogosto odraža v depresiji, umiku, 

anksioznosti, v skrajnih primerih celo v samomoru (Rourke, 1995). Čeprav otrok ne ve, kaj je 

storil narobe, je pogosto kaznovan ali izpostavljen.  

Pri delu z otroki z NSUT se ves čas opiramo na njihova močna področja. M. Mamen (2007) 

predlaga, da se osredotočimo na praviloma odličen besedni zaklad in splošno znanje, dober 

slušni spomin, spretnosti pogovora in pogajanja. Pierangelo in Giuliani (2008) dodata še 

pozornost na podrobnosti ter sposobnosti črkovanja. Sklepanje, da bo otrok z nadpovprečnimi 

sposobnostmi v ekspresivnem verbalnem izražanju z lahkoto nadomestil primanjkljaje na 

neverbalnem področju, je napačno (Thompson, 1997). Večina staršev otrok z NSUT se kljub 

vsemu hitro in intuitivno nauči, kaj je najbolje za njihovega otroka. Tako je otrok v domačem 

okolju pogosto zelo uspešen prav zaradi empatičnih prilagoditvenih strategij, v šoli pa se 

pogosteje srečuje z ovirami. Učitelji se lahko veliko naučijo od staršev, zato je ključno tesno 

sodelovanje s starši. Sistematično zagotavljanje pomoči lahko dosežemo s petstopenjskim 

modelom – vse od individualizacije in diferenciacije pri delu in odnosu učitelja do pomoči 

svetovalnega delavca, dodatne individualne ali skupinske pomoči, vključitve strokovnjakov iz 

zunanjih ustanov ter usmeritve v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (Magajna idr., 2008a). Celoten kontinuum pomoči pa temelji na timskem delu in 
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povratnih informacijah o učinkih programa. Petstopenjski model temelji na pristopu Odziv na 

obravnavo (Response to Intervention ali RTI) (Burke, 2008), kjer velik pomen dajejo 

odkrivanju težav, spremljanju napredka otroka in sprotni evalvaciji učinkov pomoči. Učitelj 

najprej zazna in razume težavo, nato uporabi primerne strategije in prilagoditve glede na 

otrokove potrebe, hkrati pa začne natančneje spremljati njegov napredek. Zbere tudi podatke 

o učenčevih močnih področjih in primanjkljajih, uporabljenih strategijah v preteklosti, 

morebitnih zdravstvenih težavah, ter pridobi informacije o otroku s strani staršev. 

Multidisciplinarni tim strokovnjakov nato pregleda zbrano dokumentacijo o otroku. 

Obravnave preučijo in jih prilagodijo specifičnim potrebam posameznika, učitelj pa nadaljuje 

s spremljanjem napredka in prilagojenim izvajanjem pouka. Evalvacija obsega pregled vseh 

zbranih informacij iz predhodnih korakov, učenčev odziv na obravnavo, ugotovitve opazovanj 

in rezultate kognitivnih ter vedenjskih ocen. RTI-pristop torej zahteva, da vsi strokovni 

delavci šole spremljajo napredek posameznega učenca na vsaki stopnji, ga evalvirajo in 

prilagajajo intenzivnost ter specifičnost pomoči. K. Cox (2008) prednost tega pristopa vidi v 

univerzalnih obravnavah, ki preventivno in proaktivno delujejo na vse učence, posledično pa 

vplivajo na ciljne skupine z večjim tveganjem za razvoj težav ter omogočijo intenzivne 

individualne obravnave učencem s težavami v socialnem vedenju. Tim je vpet v program 

spremljanja napredka, upoštevanja posebnih potreb in prilagajanja strategij (Burke, 2008).  

Zaradi primanjkljajev na področju socialne kognicije so učenci z NSUT bolj izpostavljeni 

tveganju za nastanek težav na socialnem in emocionalnem področju (Pierangelo in Giuliani, 

2008). Farrell (2006) za izboljšanje socialnih veščin predlaga trening, ki vključuje navodila, 

praktične vaje, igre vlog, krepitev že obstoječih socialnih spretnosti, modelno učenje s 

pomočjo vedenja sovrstnikov, omogočanje primernih povratnih informacij in nagrajevanje 

pozitivnega vedenja. Chinn (2010) vidi priložnost za ozaveščanje moči obraznih izrazov, tona 

glasu in govorice telesa pri dramskem krožku, kjer učenca poskušamo naučiti branja osnovnih 

znakov neverbalne komunikacije. V takšni situaciji se bo učenec počutil varnega, saj je manj 

možnosti, da koga razburi ali užali. Rourke in Del Dotto (1994) glede na izsledke raziskav 

predlagata še strukturirane interakcije z vrstniki (sodelovalno učenje, delo v skupinah). S. 

Thompson (1997) med učinkovite metode pomoči šteje neposredne verbalne treninge veščin 

za načrtovanje, organiziranje, učenje, pisno izražanje, socialno kognicijo in medosebno 

komunikacijo, M. Mamen (2007) pa predlaga še senzorno integracijo in multisenzorno 

učenje.  
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Doseganje uspeha je nujno za oblikovanje trdne, pozitivne samopodobe otroka (Skumavc, 

2005). Z ustreznimi prilagoditvenimi metodami, ki upoštevajo posebne potrebe učenca z 

NSUT, izboljšajo njegova močna področja, s pravočasno in pravilno pomočjo, ki ublaži 

njegove primanjkljaje, pa učenec optimalno razvije potenciale, uspešno zaključi šolanje, se 

zaposli in vzpostavi pozitivne socialne odnose v svojem življenjskem okolju.   

2. TEORETIČNI DEL 

 

2.1. UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

 

Učenci z učnimi težavami so zelo heterogena skupina otrok, ki se vsakodnevno spopada z 

ovirami, na katere naleti v procesu vzgoje in izobraževanja. Ker so ena izmed podskupin 

učnih težav tudi neverbalne specifične učne težave, bom v začetku predstavila zakonodajo, ki 

opredeljuje to skupino otrok. Opozorila bom na pojem inkluzije, ki se v praksi še vedno ne 

izvaja v tolikšni meri, kot bi bilo to potrebno. V nadaljevanju bom učne težave opredelila s 

pomočjo definicij različnih avtorjev ter na kratko predstavila pojavnost in diagnosticiranje 

tovrstnih težav. Opisala bom različne podskupine učnih težav, posebno pozornost pa bom 

namenila specifičnim učnim težavam. Ker gre za zares raznoliko skupno učencev, je 

nemogoče oblikovati načrt pomoči, ki bi bil ustrezen za vse, zato bom opozorila na 

individualno obravnavo vsakega učenca posebej.  

 

2.1.1. Zakonska opredelitev učencev z učnimi težavami in inkluzija 

V preteklosti se je za otroke s posebnimi potrebami uporabljalo zelo veliko različnih izrazov, 

med katerimi imajo danes mnogi negativen prizvok. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji (1995) pa je prinesla prve večje spremembe na tem področju, saj je uvedla 

nov izraz »otroci s posebnimi potrebami« ter integracijo opisala kot nujno.  

Izraz »otroci s posebnimi potrebami« v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(Ur. l. RS, št. 54/2000, s spremembami št. 118/2006, 3/2007, 52/2010) zajema otroke, 

mladoletnike in polnoletne osebe s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, vendar se 

zaradi krajšega poimenovanja najpogosteje uporablja zgornji izraz ali kar kratica OPP. Ta 

zakon (prav tam) zajema vse tiste otroke, ki pri vzgoji in izobraževanju krajši ali daljši čas 

potrebujejo različne prilagoditve in pomoč. Od sprejetja dalje se je zakon večkrat spreminjal.  



 
 

12 

 
 

 

Zakon (prav tam, Ur. l. RS, sprememba št. 3/2007) od leta 2007 v skupino otrok s posebnimi 

potrebami uvršča:  

 otroke z motnjami v duševnem razvoju,  

 slepe in slabovidne otroke,  

 gluhe in naglušne otroke,  

 otroke z govorno-jezikovnimi motnjami,  

 gibalno ovirane otroke,  

 dolgotrajno bolne otroke,  

 otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter  

 otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.  

 

S 1. septembrom 2013 pa je v veljavo stopil nov Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (Ur. l. RS, sprememba št. 58/2011), katerega začetek uporabe se je zamaknil zaradi 

Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012; Zakon o spremembi ZUOPP, 

Ur. l. RS, št. 40/2012, 90/2012). Največja sprememba, ki jo novi ZUOPP uvaja, je, da med 

otroke s posebnimi potrebami uvršča novo skupino, in sicer otroke z avtističnimi motnjami.  

Do večje spremembe je prišlo tudi leta 2011 v Zakonu o osnovni šoli (Ur. l. RS, sprememba 

št. 87/2011), ki po novem med otroke s posebnimi potrebami ne uvršča več učencev z učnimi 

težavami in nadarjenih učencev. Po tem zakonu (prav tam) so nadarjeni učenci tisti učenci, ki 

izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih 

učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola je tem učencem dolžna zagotavljati ustrezne 

pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter 

jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter 

druge oblike dela (prav tam). Učenci z učnimi težavami (prav tam) pa so učenci, ki bi brez 

prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegali standarde znanja, zato tudi tem 

učencem šole prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočijo vključitev v 

dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.  

Učenci z učnimi težavami so torej do spremembe zakona (prav tam) bili najštevilčnejša 

skupina učencev s posebnimi potrebami. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (1995) navaja 

podatek, da naj bi ta skupina otrok z učnimi težavami zajemala kar 37 % vseh učencev s 

posebnimi potrebami, kar istočasno predstavlja okoli 17 % celotne šolske populacije.  
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Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) je dovoljeval, da so otroci z 

»motnjami vedenja in osebnosti« ostali vključeni v večinske osnovne šole ter s tem pridobili 

inkluzivno obravnavo. Do takrat so bili to otroci z motnjo, ki je ogrožala njihov razvoj, ali pa 

so oni ogrožali svojo okolico, danes pa so to otroci, ki imajo posebne vzgojno-izobraževalne 

potrebe. Metljak (2010) opozarja, da šolski kolektivi, ki so v preteklosti uporabljali različne 

kriterije za odločanje o otrocih z motnjo in brez nje, sedaj nudijo podporo in pomoč tem 

otrokom, kljub temu da morda nimajo vseh potrebnih kompetenc.  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) je naklonjen inkluziji, saj ta 

omogoča fizično vključevanje ter upoštevanje prilagoditev večine učencev s posebnimi 

potrebami. Načrtovanje pomoči za učence s posebnimi potrebami se je spremenilo z 

uvajanjem dodatne strokovne pomoči in izvedbo individualiziranega programa. I. Brenčič 

(2010) vidi največji premik v vlogi učitelja; od nekoga, ki prenaša znanje, do nekoga, ki 

spodbuja učenje in pouk, usmerjen v učenca. V času od sprejetja Zakona o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2000) se je povečalo število integriranih otrok, število kvalificiranih 

strokovnjakov in različnih pristopov, spremembe pa se dogajajo tudi v odnosih in stališčih 

širšega družbenega okolja, doda I. Brenčič (2010).  

Socialna integracija je pogoj za uspešno inkluzijo, ta pa temelji na preprečevanju socialne 

izključenosti. Hkrati pa socialna integracija predstavlja zrcalo učinkovitosti šolskega sistema 

in temelj učne uspešnosti ter optimalnega psihosocialnega razvoja otrok, poudarjajo N. 

Lebarič, D. Kobal Grum in Kolenc (2006). M. Schmidt in B. Čagran (2005) v inkluzivnem 

okolju vidita predvsem pozitivne spremembe – priložnosti za oblikovanje socialnega vedenja, 

kot so sprejemanje različnosti, partnerstvo in sodelovanje, manjše število konfliktov ter višja 

stopnja zadovoljstva, hkrati pa učenci dosegajo tudi boljše učne rezultate. Njuna raziskava je 

pokazala, da je v Sloveniji zelo malo šol, ki inkluzijo vidijo kot oviro, saj je v večini 

integriranih oddelkov pri nas mogoče zaznati pozitivno razredno klimo. Avtorici (prav tam) 

pa opozorita na problem učne zahtevnosti, ki je po njunem mnenju za učence s posebnimi 

potrebami prevelika. Na drugi strani pa Robson (2005) opozarja, da inkluzija ni lahka ali zelo 

jasna rešitev za otroke s posebnimi potrebami. Celo šole, ki sicer govorijo o inkluziji in njena 

načela sprejemajo s široko odprtimi rokami, imajo po njegovem mnenju (prav tam) velike 

težave s prenašanjem teh načel v prakso.  

Tudi Metljak, A. Kobolt in Š. Potočnik (2010) poudarjajo, da se v praksi na žalost še vedno ni 

zgodil preobrat od kategorialnega pristopa k socialno-participativni paradigmi dela z mladimi, 

ki imajo čustvene, vedenjske ali socialne težave. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
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potrebami (2000) v Sloveniji je za pomoč in podporo tem učencem skozi ves čas šolanja 

uvedel kategorialni pristop. Kategorije, v katere usmerjamo učence, sledijo logiki 

medicinskega modela. Metljak, A. Kobolt in Š. Potočnik (2010) opozarjajo, da ta model 

predvsem izpostavi individualno motnjo, posebno potrebo, nato pa pomoč opredeli glede na 

pomanjkljivost, oviro, težavo posameznika. Kljub podpori in individualiziranemu programu 

tako učenci pogosto ne dobijo tistega, kar zares potrebujejo – spodbudnega, razumevajočega, 

in tudi primerno strukturiranega socialnega okolja.  

Kljub temu I. Brenčič (2010) ugotavlja, da večina dosedanjih raziskav ter številne študije 

primerov kažejo obstoj pozitivnih učinkov vključevanja učencev s posebnimi potrebami v 

redne oblike izobraževanja. Napredki so vidni v bolj konstruktivnem vedenju, izboljšanju 

razredne klime (krepitev medosebnih odnosov, manjša tekmovalnost in napetost v razredu), 

bogatenju socialnih izkušenj sovrstnikov in sprejemanju različnosti ter v večjem 

profesionalnem razvoju učiteljev, še doda avtorica (prav tam). 

 

2.1.2. Definicija učnih težav 

Učenci z učnimi težavami so po Lernerjevi definiciji (1997, v Kavkler, 2004) zelo heterogena 

skupina učencev z različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi 

značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot večina njihovih vrstnikov. 

Največkrat so težave posledica učinkovanja različnih socialnih, vzgojnih, kulturnih in drugih 

dejavnikov, ki se med seboj prepletajo.  

L. Magajna (2002) poudari, da gre pri učnih težavah za postopno ali nenadno poslabšanje 

sodelovanja učenca v učnem procesu, ki je lahko prehodne narave ali pa posameznika ovira 

dlje časa ali celo vse življenje. Različni strokovnjaki (Fletcher, Denton in Francis, 2005, v 

Magajna, 2011a) soglašajo, da kažejo učenci z učnimi težavami nepričakovano nizke dosežke 

kljub ustreznim sposobnostim in ustreznemu poteku izobraževanja.  

Pierangelo (1994)  učne težave razlaga kot pojav, ki ga opazimo pri učencih s povprečno ali 

celo nadpovprečno inteligentnostjo, vendar doživljajo velik razkorak med njihovimi 

sposobnostmi in doseženimi uspehi na šolskem področju.  

Nekateri posamezniki se v procesu vzgoje in izobraževanja, kljub povprečni ali celo 

nadpovprečni stopnji inteligentnosti, vsakodnevno srečujejo s težavami pri osvajanju 

osnovnih veščin. Vzrok lahko najdemo v učnih težavah, ki se najpogosteje pojavljajo na 

področju branja, pisanja, poslušanja, govora in matematike. Učne težave lahko definiramo kot 
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motnjo, ki jo opazimo, ko so otrokovi dosežki bistveno slabši od pričakovanih in niso 

posledica motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj ali okvar na področju vida in sluha 

(LD OnLine, 2008).  

Učne težave lahko opredelimo tudi s pomočjo ekosistema, in sicer te nastanejo takrat, kadar v 

procesu učenja manjka eden ali več elementov ekosistema, ki vplivajo na učenca (Bartoli, 

1990, v Magajna, Kavkler in Košir, 2011). Uspešnost pri učenju namreč ni odvisna le od 

učenca samega, ampak od vseh dejavnikov, ki ekosistem oblikujejo (kot na primer biološki, 

socialni, družinski, kognitivni, jezikovni, kulturni, zgodovinski, ekonomski, politični in mnogi 

drugi), še doda avtor (prav tam).  

Nezmožnost učenja, ki se kaže skozi učne težave, lahko opišemo tudi kot nevrološko stanje, 

ki ovira sposobnost posameznika za shranjevanje, obdelavo ali podajanje informacij (Defining 

Learning Disabilities, 2014). Učne težave pa najpogosteje vplivajo na posameznikove 

sposobnosti branja, pisanja, govora, reševanja matematičnih problemov, vplivajo pa tudi na 

posameznikove pozornost, spomin, usklajevanje socialnih spretnosti in čustveno zrelost (prav 

tam). 

Učne težave se lahko kažejo kot absolutna ali relativna neuspešnost na učnem področju, 

pišejo L. Magajna, M. Kavkler in J. Košir (2011). Učni neuspeh je relativen, ko storilnostno 

podpovprečen učenec dosega rezultate, ki zadoščajo za napredovanje, vendar so nižji od 

dosežkov, ki bi jih glede na njegove intelektualne sposobnosti pričakovali; medtem ko je 

rezultat absolutnega učnega neuspeha negativna ocena (prav tam).  

V Zakonu o osnovni šoli so v skupino OPP šteti tudi otroci z učnimi težavami (UT), medtem 

ko Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) opredeljuje le manjši del te 

skupine, in sicer le otroke s težjimi specifičnimi učnimi težavami (SUT) ali primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja. »Kot otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

usmerjamo otroke s težjo obliko specifičnih učnih težav, pri katerih se zaradi znanih ali 

neznanih motenj ali razlik v delovanju centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali 

nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, 

pravopisu in/ali računanju. Pojavljajo se tudi zaostanki v razvoju in/ali motnje pozornosti, 

pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in/ali emocionalnega 

dozorevanja. Primanjkljaji vplivajo na kognitivno predelovanje besednih in nebesednih 

informacij, ovirajo usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin ter vse življenje vplivajo na 

učenje in vedenje. So notranje narave in niso primarno pogojeni z neustreznim poučevanjem 

in drugimi okoljskimi dejavniki, vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, nevrološkimi 
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motnjami in motnjami v duševnem razvoju ter vedenjskimi in čustvenimi težavami ali 

motnjami, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi.« (Otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, b. d.) Med najpogostejše oblike primanjkljajev na posameznih področjih 

učenja oziroma specifičnih učnih težav štejemo disleksijo, disgrafijo in neverbalne specifične 

učne težave.  

Zaradi heterogenosti težav, različnih vzrokov za njihov nastanek in raznolike populacije otrok 

skoraj ni mogoče oblikovati definicije, ki bi zajemala vse otroke z učnimi težavami (Magajna 

idr., 2008a). 

 

2.1.3. Pojavnost učnih težav 

Otroci s posebnimi potrebami zajemajo od 20 do 25 % šolajoče populacije, med njimi pa naj 

bi bilo največ prav otrok z učnimi težavami, in sicer 20 % znotraj te skupine (Kavker & 

Magajna, 2008). Skupina učencev z učnimi težavami je tako zagotovo največja, hkrati pa tudi 

najbolj raznolika podskupina učencev s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. 

Njihove težave pa se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zelo izrazitih.  

Med učenci z učnimi težavami je precejšnje število učencev, ki počasneje osvajajo znanje. 

Skoraj v vsakem razredu lahko najdemo dva ali tri učence, ki sicer nimajo znižanih 

intelektualnih sposobnosti, kljub temu pa imajo pogosto izrazite učne težave. M. Kavkler 

(2004) je prepričana, da so ti učenci kasneje lahko poklicno uspešni in v socialno okolje dobro 

vključeni, če jim le ustrezno prilagodimo poučevanje in jim nudimo ustrezno strokovno 

pomoč. 

Dejstvo je, da učitelji in celo starši še vedno pogosto spregledajo učne težave, s katerimi se 

učenci vsakodnevno spopadajo, neuspehe ter nizko motivacijo za učenje pa napačno 

pripisujejo lenobi. L. Gilmore in G. M. Boulton-Lewis (2009) sta na to opozorili v svoji 

študiji 20 učencev, za katere so tako učitelji kot starši zatrjevali, da so preprosto leni in da bi 

uspeh z lahkoto izboljšali, če bi se le malo bolj potrudili pri učenju. Avtorici (prav tam) sta 

dokazala, da je kar pri 17 od 20 otrok šlo za neodkrite učne težave, ki so bile skozi leta šolanja 

spregledane in napačno interpretirane.  

 

2.1.4. Podskupine učnih težav 

Ysseldyke in Algozzine (2006) opisujeta različne karakteristike otrok, ki se spopadajo z 

učnimi težavami, razdelita pa jih v pet skupin, in sicer kognitivne, učne, fizične, vedenjske in  
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komunikacijske. Heterogeno skupino učnih težav torej lahko (za lažje prepoznavanje in 

načrtovanje pomoči posameznemu učencu) razdelimo v nekaj podskupin, ki pa jih med seboj 

zaradi pogostih kombinacij učnih težav in interakcijskih vplivov ni mogoče ostro ločevati. Te 

podskupine so: 

 lažje in zmerne specifične učne ter jezikovne težave, 

 učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti, 

 učne težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja, 

 učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti, 

 učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije, 

 čustveno pogojene težave pri učenju, 

 učne težave zaradi drugojezičnosti ter socialno-kulturne drugačnosti, 

 učne težave zaradi socialno-ekonomskih dejavnikov (Magajna idr., 2008a).   

 

Če upoštevamo sodobno, interakcijsko pojmovanje učnih težav otrok, pa jih lahko razdelimo 

na tri osnovne tipe, piše L. Magajna (2002):  

 tip 1 (vzroki težav so v učenčevem okolju),  

 tip 2 (vzroki težav so v vzajemni interakciji med posameznikom in okoljem),  

 tip 3 (vzroki težav so primarno v posamezniku).  

 

V prvo skupino štejemo težave pri učenju, ki so posledica kulturne in ekonomske 

prikrajšanosti, pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja in prikritega kurikula, ter težave, 

povezane z večjezičnostjo ali s trajnejšimi stresnimi dražljaji v otrokovem okolju.  

Ko govorimo o tipu 2, opozarjamo, da so v posameznem otroku ali mladostniku določeni 

notranji dejavniki, ki pomenijo večjo ranljivost, večjo nagnjenost k razvoju določenih 

splošnih ali specifičnih učnih težav. Vendar pa se bodo te težave pojavljale le, če okolje ni 

načrtovano in usposobljeno za ustrezno reševanje teh ranljivosti, posebnosti ali nagnjenosti.  

Pri tipu 3 so vzroki težav v posamezniku, npr. nevrološka motnja, razvojne ali motivacijske 

posebnosti, zmerne do težje specifične motnje učenja, itd. Ta tip težav je običajno najbolj 

resen, kroničen in pogosto vključuje več področij. Otroci s tem tipom težav bodo verjetno 

potrebovali večje prilagoditve tudi v okoljih, ki so z običajnega vidika ustrezna. Avtorica 

(prav tam) še dodaja, da največjo skupino tretjega tipa predstavljajo učenci z zmerno, 

predvsem pa težjo obliko specifičnih učnih težav.  
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Sicer pa učne težave delimo na splošne in specifične, razprostirajo pa se od lažjih do težjih, od  

enostavnih do zapletenih ter po trajanju od težav, ki so vezane na krajše oz. daljše obdobje 

šolanja, do težav, ki lahko trajajo vse življenje, piše L. Magajna s sodelavci (2008a). Med 

učenci z učnimi težavami je okrog 10 % učencev, ki imajo specifične učne težave, in od teh je 

le od 2 do 4 % tistih, ki imajo izrazite specifične učne težave ali primanjkljaje na posameznih 

področjih učenja, zapišeta M. Kavkler in L. Magajna (2008). 

 

2.1.5. Specifične učne težave 

B. Y. L Wong (1996) opiše začetke prepoznavanja specifičnih učnih težav iz leta 1963, ko so 

se strokovnjaki borili za priznanje samostojnega področja težav v specialni pedagogiki. 

Razvoj tega področja je viden skozi številčnejše odkrivanje učencev z učnimi težavami, z 

izobraževanjem učiteljev o pomoči otrokom ter z velikim razmahom strokovne literature. Vse 

več je tudi organizacij in društev, ki nudijo podporo in druge oblike pomoči učiteljem, 

otrokom ter njihovim staršem, organizirajo strokovne konference in podobno. B. Y. L Wong 

(prav tam) še opozori, da so se v zgodnjih 60. letih prejšnjega stoletja učne težave končno 

priznale kot problem, vendar je takrat prevladalo mišljenje, da težave pestijo le učence v 

osnovnih šolah. Danes, po dolgih letih raziskav, vemo, da je to fenomen, s katerim se lahko 

srečamo v kateremkoli življenjskem obdobju, doda avtorica (prav tam).  

Specifične učne težave so značilne za heterogeno skupino učencev, pri katerih se kažejo 

primanjkljaji v obliki zaostankov v zgodnjem razvoju ali težavah na kateremkoli od 

naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik, 

govor), branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje 

(Wong, 1996). Tem težavam je skupno, da so nevrološko pogojene, vendar primarno niso 

posledica motoričnih, vidnih ali slušnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj, 

in tudi ne neustreznih okoljskih dejavnikov, lahko pa se pojavljajo skupaj z njimi, opozarja M. 

Kavkler (1999). Specifične učne težave lahko vplivajo na učenčevo sposobnost predelovanja, 

interpretiranja in povezovanja zaznanih informacij teh ter tako ovirajo učenje osnovnih veščin 

pri pouku (računanja, branja in pisanja). 

Specifične učne težave razdelimo v dve skupini, na specifične primanjkljaje na ravni slušno-

vizualnih procesov in na specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov. Prvi 

primanjkljaji povzročajo motnje branja (disleksija), pravopisne težave (disortografija) in 

druge učne težave, povezane s področjem jezika. Drugi pa povzročajo težave pri pisanju 
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(disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in izvajanju praktičnih 

dejavnosti (dispraksija), pa tudi na področju socialnih veščin, še dodaja avtorica (prav tam). 

V preteklosti so strokovnjaki oblikovali modele diagnostičnega ocenjevanja specifičnih učnih 

težav, kot so model razhajanja med sposobnostmi in dosežki, model nizkih dosežkov ter 

model intraindividualnih razlik, vendar pa L. Magajna (2009) opozarja, da so se pri 

empiričnem preverjanju in uporabi v praksi izkazale njihove številne pomanjkljivosti. Zato za 

identifikacijo učencev s specifičnimi učnimi težavami danes uporabljamo novejše modele, kot 

so odziv na obravnavo (Burke, 2008), petstopenjska hierarhična metoda (Kavkler, 2008b) in 

drugi modeli, ki temeljijo predvsem na zgodnjem odkrivanju težav na širši populaciji, 

sprotnem spremljanju in evalvaciji obravnave ter napredka.  

Različni avtorji (Burke, 2008; Kavkler, 1999; Magajna, 2009; Wong, 1996) torej različno 

definirajo specifične učne težave. Vsi pa se strinjajo, da gre pri tovrstnih težavah za 

pomembno neskladnost med dejanskim in pričakovanim funkcioniranjem učenca. Različno 

poimenovanje te skupine otrok in različna delitev v podskupine pa izhajata iz različnih 

teoretičnih konceptov ved, ki se ukvarjajo z otroki s specifičnimi učnimi težavami.  

Značilnosti otrok s specifičnimi učnimi težavami so kljub različnim oblikam pojavljanja v 

veliki meri podobne. M. Kavkler in L. Magajna (2008) menita, da se njihove težave 

najpogosteje kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju oziroma v izrazitih težavah na enem ali 

več naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, 

pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. Takšni otroci 

zato pogosto delujejo nezainteresirani, utrujeni, nemirni, imajo slabše razvite delovne navade 

in nizek nivo notranje motivacije. Otrok s specifičnimi učnimi težavami namreč pred 

pričetkom dela potrebuje daljši čas za ogrevanje, hitro se naveliča in delo opusti, pri učenju in 

delu je počasen. Takšen otrok se najpogosteje hitro nauči, a je pri tem površen, nerad se uči, 

rad pa fizično dela in ustvarja, zato ima v znanju pogosto polno vrzeli, še dodata avtorici 

(prav tam).  

 

2.2. POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI 

 

Pomoč učencu z učnimi težavami je potrebno skrbno načrtovati, dosledno izvajati in sproti 

evalvirati, saj le tako lahko zagotovimo pozitivne spremembe in doseganje uspehov. Kot smo 

že ugotovili, je potrebno učenca najprej zares dobro spoznati in ugotoviti, kje so njegovi 

največji primanjkljaji, ki jih je potrebno zmanjšati, in katera so njegova močna področja, ki jih 
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je prav tako potrebno razvijati. Za uspešno obravnavo potrebujemo načrt, ki vsebuje različne 

strategije pomoči, od splošnih do bolj specifičnih in prilagojenih vsakemu posamezniku. 

Učencu z učnimi težavami lahko pomagamo tudi s tujim tristopenjskim modelom (Cox, 

2008), imenovanim »odziv na obravnavo« (v originalu »Response to Intervention«) ali z 

našim petstopenjskim modelom pomoči. Pomembno pa je, da učencem z učnimi težavami 

omogočimo takšne prilagoditve, ki jim bodo v procesu vzgoje in izobraževanja omogočile 

čim manj moteno delo in pridobivanje novih znanj.  

 

2.2.1. Obravnava učencev z učnimi težavami 

Učne težave lahko v veliki meri ovirajo nekatere otroke, da ne dosegajo zastavljenih 

standardov znanja, prikrajšana pa sta tudi njihova socialni in osebnostni razvoj. Bistvenega 

pomena je, da tem otrokom pravočasno nudimo pomoč, ki jo potrebujejo, saj s tem ne 

izboljšamo le njihovega učnega uspeha, ampak tudi njihovo samopodobo, medosebne odnose 

s sošolci, odnos do dela, šole in družbe. Tudi Pierangelo (1994) opozarja, da sta ključnega 

pomena zaznava in prepoznava simptomov, ki se kažejo pri otroku, pri čemer smo pozorni na 

pogostost, trajanje in intenzivnost pojavov. Danes, ko imamo na razpolago nove postopke za 

prepoznavanje učnih težav ter nešteto uspešnih strategij, metod in tehnik za pomoč učencem, 

res ne bi smelo biti izgovorov, da jih ne bi uporabili (LD OnLine, 2008). Silver (2008) 

svetuje, da takrat, kadar na področju učenja opazimo odstopanje od vrstnikov, pomoč 

ponudimo vsakemu vrstniku. Avtor (prav tam) doda še, da je pomembno, da se te učence 

prepozna čim prej in se jih usmeri že v prvih razredih osnovne šole. 

Učenec z učnimi težavami je pogosto učno neuspešen. I. Gabrovšek (2003) meni, da lahko ta 

neuspeh prizadene celotno osebnost in vpliva na otrokovo počutje, otrokov odnos s starši, 

učitelji, vrstniki, odnos do šole ter na življenjske možnosti. Učenci z učnimi težavami so tako  

mnogo bolj uspešni, če upoštevamo njihove biološke, socialno-emocionalne in vzgojno-

izobraževalne posebne potrebe. M. Kavkler (2008a) opozarja, da na teh področjih potrebujejo 

prilagoditve tudi njihovi vrstniki, vendar ne v tolikšni meri kot oni, ker naj bi bil kurikul 

usklajen s potrebami večjega dela populacije šolarjev. Učenec bo dosegal optimalne 

izobraževalne rezultate, če se bo trudil in imel za učenje organizirane ustrezne pogoje, 

priložnosti, naloge in informacije. Potrebna je kombinacija spodbudnega učnega okolja ter 

truda učenca z učenjem ustreznih strategij, ki mu pomagajo zmanjševati vpliv učnih težav. Pri 

obravnavi učenca z učnimi težavami smo zato še posebej pozorni na spoštovanje njegove 
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osebnosti in upoštevanje različnosti, usmerjeni pa smo tako v kompenzacijo primanjkljajev 

kot tudi v pedagoški optimizem, ki nas vodi k iskanju močnih področij. Pomoč bo uspešna, če 

bo temeljila na zgodnjem odkrivanju primanjkljajev, sodelovanju in podpori, sprotnem 

reševanju nastalih težav, zmanjševanju strahu pred neznanimi situacijami ter timskem 

pristopu.  

Z učenci z učnimi težavami se tako ukvarjajo številni strokovnjaki, zaposleni v različnih 

ustanovah. V preteklosti so pri obravnavi prevladovale zdravstvene ustanove in strokovnjaki, 

kot so zdravniki, dietetiki, fizioterapevti, delovni terapevti, logopedi in psihiatri. Kasneje pa je 

večji poudarek pri obravnavi dobila tudi pedagogika, zato so se vse bolj razširila 

izobraževanja za različne profile svetovalcev. J. Porter in P. Lacey (2005) menita, da se pri 

obravnavi učencev z učnimi težavami v današnjem času vse večjo težo daje socialnemu 

pristopu. V veliko pomoč tem otrokom so lahko tudi prostovoljci. Avtorici (prav tam) zato 

opozarjata, da je multidisciplinaren pristop k učnim težavam ključnega pomena za izvedbo 

najbolj učinkovite obravnave pri vsakem posamezniku. Strokovnjak mora zato biti pripravljen 

na razširjen pogled na problem in s tem omogočiti bolj celostno reševanje. 

M. Kavkler (2008a) opiše modele nekaterih držav, kot so na primer Finska, Danska, Norveška 

in Švedska, kjer učitelji skupaj z učenci in starši pripravijo programe, s katerimi uspešno 

zmanjšujejo učne težave. Učno pomoč organizirajo čim bolj zgodaj, čim bolj fleksibilno (npr. 

po 10 minut na dan), čim manj opazno (učenec dobi na pogled podobne naloge kot vrstniki), 

čim bliže učencu (v razredu) in čim krajši čas, a takrat intenzivno in učinkovito (prav tam). 

 

2.2.2. Strategije pomoči 

Učne težave učencu vsakodnevno postavljajo nove izzive. A. Siwek (2009) poda zanimivo 

primerjavo med možgani učenca brez težav pri učenju, ki naj bi bili kot prazna avtocesta, kjer 

lahko hitro prideš do želenega cilja; možgani učenca z učnimi težavami pa so kot avtocesta v 

jutranji konici, ko je gneča največja in promet poteka zelo počasi. Dobra novica je, da učitelji 

in specialni pedagogi poznajo različne metode, strategije in tehnike, ki omogočajo lažje 

učenje in jih avtorica (prav tam) primerja s stranskimi potmi, kjer promet poteka tekoče. 

Uporaba drugih učnih strategij pa učenca spodbuja, da je iznajdljiv in kreativen, zato med 

ljudmi, ki imajo učne težave, pogosto najdemo uspešne umetnike.  

Zelo pogosta napaka učitelja je, da napačno povezuje učne težave le z izobraževalnimi 

dosežki, saj pogosto vzroke učnih težav najdemo tudi na drugih področjih. Vzrok za težave 
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lahko iščemo tudi v slabi organizacijski sposobnosti otroka, slabše razvitih motoričnih 

sposobnostih (predvsem fino motoričnih) ter v socialni integraciji, pri kateri je otrok 

neuspešen. M. Kavkler (1999) opozarja, da nam šele poznavanje vzgojno-izobraževalnih 

potreb otrok omogoča načrtovanje ustreznih oblik pomoči za otroke z učnimi težavami. 

Osnovno izhodišče učiteljevega dela naj bodo zato različnost, drugačnost, izvirnost ter 

individualnost učencev. Učitelj učence s tem spodbuja in jim omogoča, da soustvarjajo 

vzgojno-izobraževalni proces, hkrati pa so v njem dejavno soudeleženi na svoj lasten, 

individualen, izviren, zanje smiseln način. Temelj socialnega povezovanja tako postanejo 

razlike in individualizirano delo z učenci, kar vsakemu posamezniku poveča možnost, da se 

po svojih zmožnostih, vrlinah in znanju na svoj poseben, izviren način smiselno vključuje v 

družbeno skupnost. L. Magajna s sodelavci (2008a) poudari, da je za vse učence, še posebej 

pa za učence z učnimi težavami (ter druge učence s posebnimi potrebami), pomembna 

vsakodnevna konkretna izkušnja upoštevanja in vključevanja drugačnosti, izkušnja 

soudeleženosti in soustvarjanja, strpnosti in solidarnosti. S tem se strinja tudi Gornikova 

(2003), ki učitelje poziva k spoštovanju posameznikove osebnosti in hkrati upoštevanju 

različnosti (tako se najlažje izognemo stigmatiziranju in vedno pohvalimo ali grajamo vedenje 

posameznika in ne njega kot osebo). Učitelj mora zato vsakega učenca obravnavati kot 

posameznika v skladu z njegovimi posebnimi potrebami. Te potrebe pa so pogojene z zelo 

raznolikimi dejavniki, ki terjajo celostno obravnavo. Načrtovanje in izvajanje projekta 

inkluzivne šole je učinkovito, če ga izvajamo kot štiristopenjski sistemski model razvoja 

inkluzivne šole (Ferguson, Kozlevski in Smith, 2001, v Kavkler, 2004). Ta sistem sestavljajo 

štirje podsistemi – učenec, razred, šola in širše okolje –, ki se med seboj prepletajo. Če ima 

učitelj pozitivna stališča do vključevanja učenca, prilagaja proces poučevanja, obvlada 

strategije poučevanja in razume učenčeve posebne vzgojno-izobraževalne potrebe, mu lahko 

pomaga pri razvoju močnih področij, premagovanju šibkosti in premagovanju strahu do 

učenja. Do učenca mora imeti učitelj ustrezno visoka, toda realna pričakovanja. Vendar pa 

tudi učitelj pri svojem delu potrebuje strokovne nasvete in strokovno pomoč, zato mora širše 

okolje poskrbeti za ustrezne strokovne in materialne vire. Avtorica (prav tam) še doda, da 

dobimo učinkovit sistem, ki uspešno podpira učenca s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 

potrebami takrat, ko vsi štirje podsistemi delujejo usklajeno. 

Učna pomoč mora biti zasnovana tako, da spodbuja otrokov vsestranski pozitivni razvoj in ne 

le njegovega šolskega napredka. I. Gabrovšek (2003) poudari, da je uspešnost učne pomoči 

odvisna od številnih dejavnikov, med katerimi našteje pozitiven odnos do učencev z učnimi 
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težavami na šoli; strokovno usposobljenost osebe, ki mu pomaga; vrsto učnih težav; 

upoštevanje posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb otrok z učnimi težavami; 

interdisciplinarnost in multidisciplinarnost; pravočasnost in intenzivnost učne pomoči ter 

pomen spodbudne klime pri urah pomoči. 

M. Kavkler (2008a) na osnovi številnih raziskav ugotavlja, da se je število učencev z učnimi 

težavami v zadnjih dveh desetletjih povečalo skoraj za štirikrat. Vendar pa je kljub velikemu 

porastu števila učencev s temi težavami le malo podatkov o splošnih strategijah obravnave teh 

učencev. Ker je skupina učencev z učnimi težavami tako zelo heterogena, ni mogoče 

oblikovati splošno veljavnih priporočil za delo z njimi, ampak je potrebno strategije vedno 

prilagoditi posebnim potrebam posameznega učenca. Učiteljem torej ne moremo priporočati 

ene same splošne strategije, saj ni nobena učinkovita za vse učence z učnimi težavami. Večina 

učencev z učnimi težavami potrebuje le dobro poučevalno prakso in manjše prilagoditve 

procesa poučevanja. Manjši delež učencev z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami ali 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja pa potrebuje usmerjanje v izobraževalni 

program, ki omogoča bolj specialne oblike učne pomoči, podpore ter učne in tehnične 

pripomočke (Kavkler, 2008a). 

 

2.2.3. Splošne strategije 

Analiza pedagoške prakse petnajstih evropskih držav (European Agency for Development in 

Special Needs Eduacation, v Kavkler, 2008a) je pripeljala do rezultatov, ki so pokazali, da je 

razvoj dobre poučevalne prakse za učence z učnimi težavami najbolj odvisen od:  

 sposobnosti učiteljevega spopadanja z razlikami med učenci v razredu,  

 sposobnosti reševanja vedenjsko in socialno-emocionalnih problemov,  

 učiteljevih stališč do učencev z učnimi težavami,  

 učiteljevih veščin, znanj, pedagoških pristopov,  

 materialnih virov in časa, ki je učitelju na razpolago za individualizacijo in 

diferenciacijo zahtev,  

 količine in kakovosti podpore, ki jo dobi učitelj od vodstva ter svetovalne službe.  

 

Učiteljeva naloga je, da ugotovi, v katerih pogojih je otrok pri učenju uspešen, kateri so 

učenčevi primanjkljaji in kateri so pogoji, ki ovirajo uspešno učenje. Pomembno je, da je 

učitelj osredotočen tudi na otrokove močne točke in področja, na katerih je uspešen. Učencu 
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mora individualizirati in diferencirati zahteve, ne sme pa tega poudarjati kot posebnost, 

povezano s konkretnim otrokom, ampak naj bosta individualizacija in diferenciacija del 

običajne poučevalne prakse za vse učence (Garham, 2001, v Kavkler, 2008a). Avtorica (prav 

tam) še doda, da učitelj lahko prilagaja vsebino in proces ter išče strategije, s katerimi se bo 

učenec najbolj učinkovito naučil določenih vsebin, prilagaja pa tudi način preverjanja in 

ocenjevanja znanja. 

 

Nekaj splošnih strategij za pomoč učencem z učnimi težavami predlaga tudi J. Grah (2012): 

 dobro načrtovanje in fleksibilna organizacija procesa poučevanja; 

 individualizacija in diferenciacija procesa poučevanja; 

 sodelovalno poučevanje in jasna pravila sodelovanja med učiteljem in drugimi 

strokovnimi delavci; 

 sodelovalno učenje, ki učencu z učnimi težavami omogoča, da se v čim večji meri uči 

skupaj z vrstniki v razredu; 

 poiskati je potrebno ključne osebe v okolju, ki pomagajo učitelju pri uvajanju novosti.  

 

2.2.4. Specifične strategije 

Evropska agencija za razvojno in specialno pedagogiko se ukvarja tudi s preučevanjem 

inkluzivne prakse v Evropski uniji. Poudarili so skupine bolj specifičnih dejavnikov, ki 

pomembno vplivajo na pozitiven razvoj dobre poučevalne prakse v razredu, kot na primer 

sodelovalno poučevanje, sodelovalno učenje ter timsko reševanje problemov, zapiše M. 

Kavkler (2008a).  

Sodelovalno poučevanje temelji na izmenjavi idej, diskusiji v skupini, medsebojnemu 

opazovanju ter skupnih učnih dejavnostih, kot so različni projekti, domače naloge in podobno 

(Pavlič Škerjanc, 2008). Tovrstno poučevanje lahko poteka med učenci iste šole ali različnih 

šol, zato ga lahko izvajamo na več nivojih – lokalnem, regionalnem, republiškem, in celo na 

mednarodni ravni. Organizirana izmenjava idej pa se lahko izvede tudi s pomočjo izmenjave 

učiteljev med oddelki iste šole ali različnih šol, še doda avtorica (prav tam). Temelj 

sodelovalnega poučevanja je timsko delo, ki ga dosežemo s stalnim in sprotnim 

dogovarjanjem ter tako imenovanim kritičnim prijateljstvom in prijateljskim nesoglasjem. C. 

Peklaj (2008) poudari pomembnost komunikacije med člani tima, saj je tudi timsko reševanje 
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problemov specifična strategija, s katero lahko pomembno zmanjšamo nezaželeno vedenje v 

razredu.  

Sodelovalno učenje z vrstniki pomembno vpliva na razvoj kognitivnih in socialno-

emocionalnih sposobnosti. Učenci, ki drug drugemu pomagajo, se učijo drug od drugega in so 

posledično tudi uspešnejši. Različne raziskave so pokazale, da učenci, ki so učno uspešnejši, 

niso prikrajšani zaradi sodelovanja z učenci z učnimi težavami, saj jim to predstavlja izziv, če 

jih le znamo motivirati, zapiše M. Kavkler (2008a).  

 

Strategije za podporo in pomoč učencu z učnimi težavami morajo po mnenju M. Kavkler 

(2008a) biti organizirane:  

 čim bolj zgodaj (torej že od začetka šolanja, da se ne zamudi obdobja, v katerem 

učenec najhitreje in najbolj učinkovito razvija sposobnosti in spretnosti), 

 čim bolj fleksibilno (na začetku obravnave intenzivno in dalj časa, kasneje pa 

krajši čas in v daljših obdobjih), 

 čim manj obremenjujoče za otroka in učitelja (v okviru pomoči naj se ne moti 

učenčevega ritma dela v razredu, čim manj naj se ga izključuje iz razreda, gradiva 

in naloge naj bodo enaka ali podobna tistim, ki jih rešujejo ostali učenci), 

 čim bliže učencu in učitelju (v razredu, pri dejavnostih, ki jih izvajajo vrstniki), 

 optimalno učinkovito (za učinkovito in za otroka ne preveč obremenjujočo pomoč 

je najprej potrebno oceniti količino pomoči, ki jo otrok nujno potrebuje, nato 

pogosto preverjati učinkovitost in prilagajati cilje, metode in pristope). 

 

Intenzivne oblike učne pomoči za učence z učnimi težavami najpogosteje izvajamo pri 

individualnih ali skupinskih oblikah učne pomoči, med katerimi v slovenskih osnovnih šolah 

prevladujejo individualne oblike učne pomoči. M. Kavkler (2009) predstavi primere 

intenzivnejših strategij in modelov, med drugimi tudi: 

 kognitivne in metakognitivne strategije, 

 učno-poučevalni model, 

 model nudenja učne pomoči asistentov, 

 vrstniška pomoč, 

 petstopenjski model nudenja učne pomoči. 
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Nikakor ne moremo pričakovati, da bo učitelj obvladal specialne metode in pristope za delo z 

učenci z izrazitejšimi učnimi težavami, saj so za to usposobljeni specialni pedagogi ter drugi 

strokovni delavci na šoli in v izvenšolskih ustanovah. Pomembno pa je, da učitelj v razredu 

sistematično, eksplicitno in intenzivno uporablja različne učinkovite poučevalne strategije. M. 

Kavkler (prav tam) še doda, da učitelj, ki dobro poučuje učence z učnimi težavami, dobro 

poučuje vse učence, saj uporablja učinkovite poučevalne strategije. 

 

2.2.5. Prilagoditve za učence z učnimi težavami 

Učenci z učnimi težavami rešujejo enake ali podobne naloge kot vrstniki, kljub temu pa jim 

morajo učitelji v procesu poučevanja nameniti več neposredne pomoči s podvprašanji, 

razlagami, oporami in različnimi pripomočki, da lahko te naloge rešijo. Pomembno je, da 

učitelj ves čas preverja učinkovitost prilagoditev, saj lahko z neustreznimi ovira učenčev 

napredek. M. Kavkler (2008a) zapiše, da učenci z učnimi težavami potrebujejo minimalne ali 

zmerne prilagoditve v procesu poučevanja in preverjanja znanja.  

Minimalne prilagoditve so:  

 krajši dodatni čas v okviru pridobivanja znanja,  

 obarvane in podčrtane ključne informacije,  

 preverjanje razumevanja navodil in dodatna ponovitev navodil,  

 fizična bližina učitelja, če je otrok nepozoren,  

 dodaten učni pripomoček, fotokopirani in povečani zapiski,  

 delo v manjši skupini ali v paru,  

 vrstniška pomoč (prav tam). 

 

Zmerne prilagoditve pa poleg minimalnih prilagoditev vključujejo še: 

 prilagoditev oblike gradiva, ki ga učitelj ponudi otroku,  

 prilagoditev vsebine,  

 dodatno ali ponovno razlago snovi,  

 različne ravni bralne ali pisne zahtevnosti gradiva,  

 drugačne načine predstavljanja rezultatov,  

 časovne prilagoditve,  

 fotokopiranje daljših pisnih gradiv,  

 pretežno ustno preverjanje znanja,  
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 rabo tehničnih pripomočkov (prav tam).  

 

To so nekateri predlogi prilagoditev, vendar pa je uspešnost učencev z učnimi težavami 

odvisna tudi od drugih dejavnikov. L. Magajna (2002) navaja različne raziskave, v katere so 

vključeni odrasli, ki so uspešno premagali ovire pri učenju in se poklicno uveljavili. Rezultati 

raziskav so opozorili na pomen nekaterih osebnostnih lastnosti in zmožnosti, predvsem 

psihične odpornosti, notranje moči in zaupanja vase, prevzemanja odgovornosti za svoja 

dejanja in nadzora nad svojim življenjem. 

 

2.2.6. Pomoč učencem z učnimi težavami po tristopenjskem modelu 

Model učne pomoči, ki se je za pomoč učencem uveljavil v tujini, je tristopenjski pristop, 

imenovan Odziv na obravnavo. Gre za večstopenjski model za zagotavljanje pomoči in 

obravnave učencem, ki to potrebujejo, pišeta K. Burke (2008) in K. Cox (2008). Učitelji tako 

spremljajo napredek učenca na vsaki stopnji in se s pomočjo evalvacij pomoči odločijo, ali bo 

zadostovala dodatna pomoč v razredu ali pa je pomoč potrebno poiskati pri drugih 

strokovnjakih. Vsi pedagoški delavci so močno vpeti v program, tako individualni kot 

vedenjski in izobraževalni, vse pa temelji na spremljanju učenca in njegovega napredka ter na 

iskanju primernih prilagoditev zanj, še doda K. Burke (2008). Gre torej za odziv ali odgovor 

na vpeljane obravnave; gre za proces vpeljave visoko kvalitetne, znanstveno preizkušene 

prakse, ki temelji na potrebah učenca, spremljanju napredka in prilagajanju strategij glede na 

odziv učenca.  

Zagotovo je najpomembnejša skrb za starše in učitelje, kako pomagati otrokom, ki imajo učne 

težave v šoli. Pristop RTI s pomočjo večstopenjskega programa stremi k zagotavljanju 

storitev in obravnav z naraščanjem intenzivnosti pomoči, pišeta M. B. Klotz in A. Canter 

(2014). Namesto da otrok doživi vrsto neuspehov, preden mu omogočimo primerno pomoč, 

takšen pristop omogoča zgodnje posredovanje z zagotavljanjem učne in socialne podpore. Gre 

za proces, ki je osredotočen na učenčev napredek, na njegovo odzivanje na spremembe in 

vodenje, še dodata avtorja (prav tam).  

Iz začetnih idej sta se oblikovala dva RTI-modela – model reševanja problemov in model 

standardnega protokola.  
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Model reševanja problemov vključuje obravnave, ki so oblikovane za posameznega učenca, 

in je sestavljen iz treh korakov (po Burke, 2008):  

1. Razredne obravnave 

Učitelj zazna, kateri učenec ima težave, ter uporabi primerne strategije in 

prilagoditve glede na njegove potrebe, hkrati pa začne natančneje spremljati 

njegov napredek. Zbere tudi podatke o učenčevih močnih področjih in 

primanjkljajih, uporabljenih strategijah v preteklosti, morebitnih zdravstvenih 

težavah, pridobi tudi informacije o otroku s strani staršev. Če razredne obravnave 

ne prinesejo želenih rezultatov, se izvede drugi korak.  

2. Obravnave tima za reševanje problemov 

Multidisciplinarni tim strokovnjakov pregleda zbrano dokumentacijo o otroku. 

Preučijo, ali obstajajo dejavniki tveganja (jezik, revščina, kulturni dejavniki), ki bi 

lahko zavirali otrokov napredek. Izvedene obravnave preučijo in jih podrobneje 

prilagodijo specifičnim potrebam posameznika. Učitelj nadaljuje s spremljanjem 

napredka učenca in prilagojenim izvajanjem pouka. Če ugotovi, da se učenec ne 

odziva ustrezno na obravnave, se izvede tretji, zadnji korak.  

3. Napotitev v zunanje ustanove 

Šola pridobi soglasje staršev in začne s postopkom usmerjanja. Evalvacija obsega 

pregled vseh zbranih informacij iz predhodnih korakov, učenčev odziv na 

obravnave, ugotovitve opazovanj in rezultate kognitivnih ter vedenjskih ocen. Pri 

usmerjanju v ustrezen program se upošteva tudi dejavnike tveganja, kot so kultura, 

jezik in socialno-ekonomski status učenca.  

Model standardnega protokola pa se poslužuje obravnav iz različnih raziskav, ki se 

največkrat izvajajo v dveh, treh ali štirih korakih, meni K. Burke (2008). V nasprotju z 

modelom reševanja problemov se tu obravnave izvajajo spontano in so podobne za vse 

učence, ki se srečujejo s podobnimi težavami. Napredek učenca ves čas pozorno spremljamo 

in v primeru, da učni napredek ni opazen, lahko sklepamo, da ima učenec učne težave.  

 

Bistvene komponente RTI-pristopa so po mnenju M. B. Klotz in  A. Canter (2014) naslednje:  

 strokovna, z navodili podkrepljena podpora, ki temelji na raziskovalnih rezultatih; 

 podroben pregled izobraževalnih in socialnih spretnosti celotne populacije učencev z 

namenom odkrivanja učencev, ki potrebujejo podrobnejše spremljanje in dodatne 

obravnave; 
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 več stebrov naraščajoče intenzivnih znanstvenih obravnav, ki so usklajene s potrebami 

posameznika; 

 uporaba sodelovalnega pristopa šolskega osebja za razvoj, izvajanje in spremljanje 

obravnav; 

 sprotno spremljanje učenčevega napredka s pomočjo objektivno pridobljenih 

informacij z namenom, da ugotovimo, ali učenec dosega zastavljene cilje; 

 spremljajoči ukrepi, ki zagotavljajo informacije, da se obravnava dosledno izvaja; 

 dokumentiranje partnerskega sodelovanja s starši skozi proces izvajanja obravnav.  

Za uspešno izvajanje RTI-pristopa pa je potrebno zagotoviti nekatere ključne dejavnike, med 

katerimi M. B. Klotz in A. Canter (2014) opozorita na usposobljeno vodstvo izobraževalne 

ustanove, timsko sodelovanje in izobraževanje za vse zaposlene na šoli. Zelo pomembno je 

tudi, da starše otrok obveščamo o novem pristopu in jih sprejemamo kot partnerje v procesu 

pomoči. Učitelji, ki pristop uporabljajo, pa morajo skozi vrsto treningov, ki jih pripravijo na 

opažanje majhnih napredkov in učenčevih uspehov (prav tam). Gre torej za pristop, ki ima 

potencial pomagati vsem učencem, da bi uresničili svoje potenciale, ne le tistim, ki se 

spopadajo z učnimi težavami. Na RTI-model torej ne smemo gledati le kot na model za 

odkrivanje učencev z učnimi težavami; gre namreč za enega boljših pristopov za vključitev in 

pomoč vsem učencem, saj se pozitivni rezultati kažejo na mnogih področjih.  

M. Kavkler (2011a) je prepričana, da je pomoč po tristopenjskem modelu uspešna tudi na 

področju reševanja težav v socialni integraciji učencev. Sodelovalno učenje namreč učencu z 

učnimi težavami omogoča, da se v čim večji meri uči skupaj z vrstniki v razredu, takšna 

medvrstniška pomoč pa je iz kognitivnega in socialno-emocionalnega vidika pomembna za 

vse učence (prav tam). Tako model učencu z učnimi težavami zagotavlja socialno integracijo 

in napredek v razvijanju socialnih veščin.  

Učitelji, ki uspešno izvajajo RTI-pristop, so mnenja, da ta okrepi številne dobre prakse, ki se v 

poučevanju že uporabljajo, hkrati pa ponudi učinkovite obravnave za še boljše pedagoško 

delo. V Ameriški zvezi učiteljev (American Federation of Teachers, 2008) pa opozarjajo na 

številne napačne predstave o pristopu RTI, kot na primer, da bi se s tem morali ukvarjati le 

specialni pedagogi ali da ta pristop le odlaša usmeritve učencev s težavami v prilagojen 

program vzgoje in izobraževanja, kar seveda ne drži.  
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2.2.7. Pomoč učencem z učnimi težavami po petstopenjskem modelu 

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je leta 2007 sprejel Koncept 

dela z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli, v katerem so postavljene strokovne osnove za 

razvoj učinkovitejših pristopov na področju obravnave učencev z učnimi težavami. L. 

Magajna s sodelavci (2008a) opiše petstopenjski model nudenja učne pomoči učencem z 

učnimi težavami, ki je eden od pogojev za uresničevanje zasnovanega koncepta. Petstopenjski 

model je zasnovan na kontinuumu učnih težav, ki se razprostirajo od lažjih do izrazitih, od 

specifičnih do splošnih, od enostavnih do kompleksnih, od kratkotrajnih do vseživljenjskih in 

od tistih, ki terjajo malo učne pomoči in podpore učencu, do tistih, ki terjajo veliko specifične 

učne pomoči in podpore učencu. S. Pulec Lah (2011) dodaja, da model temelji na zgodnji 

obravnavi učencev z učnimi težavami, načrtovanju in dokumentiranju strategij obravnave ter 

spremljanju napredka učenca.  

M. Košak Babuder (2009) poudari, da gre pri tem modelu za razvijanje otrokovih sposobnosti 

na izobraževalnem in socialnem področju z upoštevanjem njegovih posebnih vzgojno-

izobraževalnih potreb. Učna pomoč se razprostira od manj do bolj intenzivnih oblik pomoči in 

podpore. Začne se s pomočjo učitelja pri pouku, s spodbudami in iskanjem močnih področij 

otroka, vse s ciljem zmanjševanja primanjkljajev. Kadar dobra poučevalna praksa ni dovolj 

učinkovita in so otrokove težave bolj izrazite, je potrebno pomoč nadaljevati na drugi stopnji 

ter v proces pomoči vključiti šolsko svetovalno službo, ki otroku nudi bolj konkretno pomoč 

ter mu svetuje. Če otrokov napredek kljub primerno izvedeni pomoči ni opazen ali dovolj 

velik, svetovalni delavec napiše utemeljitev potrebe po individualni in skupinski učni pomoči, 

ki se izvaja na tretji stopnji. Izvajalec pomoči diagnostično oceno dopolni z opredelitvijo 

posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb ter z načini izvajanja prilagoditev in strategij, ki so 

učinkovite za posameznega učenca. Kadar tudi tovrstna pomoč ne zadostuje, je potrebno 

poiskati mnenje zunanjih ustanov (svetovalnega centra, mentalno-higienskega dispanzerja, 

posvetovalnice). S pomočjo različnih strokovnih delavcev se izvede večplastna in 

kakovostnejša diagnostična ocena otrokovih močnih in šibkih področij, ugotovijo se 

specifične potrebe otroka, izvede se specifična timska obravnava. Zunanja ustanova na 

predlog šole in z dovoljenjem staršev pripravi strokovno mnenje in priporočila za delo z 

učencem. Šolski tim dokumentira in evalvira sodelovanje z zunanjo ustanovo. Otrok z 

zmernimi učnimi težavami bo s pomočjo prilagoditev in podporo, ki jo prejme na prvih štirih 

stopnjah modela, praviloma lahko nadomestil primanjkljaje in uspešno nadaljeval šolanje, je 

prepričana M. Kavkler (2008b), medtem ko bo otrok z izrazitimi specifičnimi učnimi 
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težavami oziroma s primanjkljaji na posameznih področjih učenja potreboval usmeritev v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Magajna 

idr., 2008a).  

Učinkovitost izvedbe petstopenjskega modela nudenja učne pomoči je na vseh petih stopnjah 

odvisna od učiteljevega izvajanja strategij dobre poučevalne prakse in splošnih strategij 

inkluzivne vzgoje in izobraževanja ter od intenzivnejših strategij in modelov pomoči učencem 

z učnimi težavami, ki jih izvajajo strokovni delavci šole, ki obvladajo bolj specialne strategije 

pomoči in podpore, je prepričana L. Magajna s sodelavci (2008a). Petstopenjski model učne 

pomoči je torej osnovan za oblikovanje primerne pomoči – enostavne ali bolj intenzivne – 

glede na potrebe določenega otroka. Tudi M. Kavkler (2008b) je prepričana, da največji delež 

učencev z učnimi težavami potrebuje le individualizacijo in diferenciacijo učitelja, manjši 

delež pa potrebuje intenzivnejše oblike pomoči ter s tem tudi več prilagoditev. 

Kadar kljub ustrezni pomoči ni vidnega izboljšanja in napredka pri otroku, šolski tim staršem 

svetuje, da pričnejo s postopkom usmerjanja. Otroci z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami 

so tako usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (od 1 

do 3 ure tedensko, ves čas pa jim je potrebno zagotavljati prilagoditve organizacije, načina 

preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanja in časovne razporeditve pouka); otroci z 

izrazitimi splošnimi učnimi težavami, ki ne zmorejo dosegati standardov znanja, pa so 

usmerjeni v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom ali posebni program 

vzgoje in izobraževanja (kjer so poleg že omenjenih prilagoditev upravičeni še do drugačnega 

načina posredovanja informacij, dela v majhni skupini, izrazitejše redukcije abstraktnosti 

vsebine, prilagojene razlage, izrazitejše časovne in količinske prilagoditve ter drugih 

prilagoditev). Vsi trije programi predstavljajo celoto ponujenega osnovnega izobraževanja – 

od manj podpornega do več strokovne in materialne pomoči, od rednih programov do 

specialnih ustanov.  

Dodatna strokovna pomoč običajno traja eno šolsko uro na dan (ter tolikokrat v tednu, kolikor 

ur ima določen učenec dodeljenih v odločbi za usmerjanje), organizirana pa je med poukom, 

kar zahteva fleksibilnost učiteljev, fleksibilnost organizacije pouka, pripravo ustreznega 

urnika ter predvsem dobro komunikacijo med razrednim ali predmetnim učiteljem ter 

učiteljem za dodatno strokovno pomoč. Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja 

individualno ali v majhni skupini, in sicer v oddelku ali izven oddelka. Najpogosteje se 

tovrstna pomoč izvaja izven razreda, zato mora imeti šola na razpolago primeren prostor za 

nudenje dodatne strokovne pomoči. I. Gabrovšek (2003) opozarja, da je prostor ustrezen le, če 
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je miren, stalen, dovolj velik, primerno opremljen s pripomočki za sprostitev in učenje ter s 

kakovostnimi komunikacijskimi sredstvi. Nudenje pomoči izven razreda omogoča 

individualno delo in tako boljše spoznavanje otrokovih težav ter večjo intenzivnost ustrezne 

pomoči. Vendar pa so izkušnje pokazale tudi na slabo stran te pomoči, saj je zaradi 

individualnih ur dodatne strokovne pomoči izven razreda otrok lahko žrtev stigmatizacije in si 

zato oblikuje slabo samopodobo. I. Gabrovšek (prav tam) zato poudari, da je zelo pomembno, 

da učitelj spodbuja pozitivni odnos vrstnikov do učenca z učnimi težavami ter s tem otroku 

omogoči uspešno socialno integracijo. 

Izvajanje petstopenjskega modela zahteva sistematično zagotavljanje pomoči, kar pomeni tudi 

pripravo ustrezne dokumentacije, ki zajema (Kavkler, 2008b): 

 kroniko ali dnevnik nudenja pomoči otroku; 

 soglasje staršev za vse oblike pomoči, ki jih poleg učitelja izvajajo drugi strokovni 

delavci; 

 delne evalvacijske ocene po vsaki izvedeni stopnji (preverja se napredek otroka in 

učinkovitost učne pomoči); 

 sklepno evalvacijsko poročilo (pripravi ga šolski tim za vsakega otroka s specifičnimi 

učnimi težavami (SUT), če prve štiri stopnje kljub dobro pripravljeni in izvedeni 

pomoči niso prinesle želenega rezultata – začne se postopek usmerjanja); 

 otrokovo osebno mapo, kjer so vsi dokumenti shranjeni.  

 

Timsko delo različnih strokovnjakov pri delu z učencem s posebnimi potrebami je ključno za 

uspeh, saj se učitelj tako izogne strahu, da ni dovolj usposobljen, ter dobi potrebno pomoč in 

podporo, meni M. Kavkler (2008b). Vsak član tima mora imeti jasno vlogo, hkrati pa tudi 

dobro razvite spretnosti sodelovanja. Avtorica (prav tam) še poudarja, da ne smemo pozabiti, 

da so člani tima tudi otroci s posebnimi potrebami in njihovi starši, ki so enakovredni člani pri 

načrtovanju, odločanju in reševanju težav, povezanih z otrokom. Pomembno vlogo ima tudi 

ravnatelj šole, ki je v podporo strokovnim delavcem, zagotavlja usposabljanje, pomaga pri 

reševanju težav in podpira pozitivna stališča do vključevanja otrok. Tudi vrstniki so lahko 

člani tima za načrtovanje dejavnosti in reševanje težav, hkrati pa predstavljajo zgled in so 

pomočniki pri izvajanju programov (npr. vrstniška pomoč, priprava gradiv), še doda avtorica 

(prav tam). 
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Diagram 1: Prikaz deležev pomoči na posameznih stopnjah petstopenjskega modela (Magajna 

idr., 2008a) 

 

2.2.8. Vloga staršev v procesu pomoči učencem z učnimi težavami 

Pri razvijanju učnih navad in oblikovanju učenčevega odnosa do šole ter učenja igrata 

pomembno vlogo učenčeva družina in njen vzgojni stil. Za učenca, ki ima težave v šoli, je 

družina izrednega pomena. Otrok potrebuje topel, varen, razumevajoč in spodbuden dom.  

Starši, otrok in učitelj so v procesu izobraževanja povsem enakovredni partnerji, kar pomeni, 

da drug brez drugega ne morejo zagotoviti uspeha. Zato B. Nojič (2006) poudarja, da je že 

takoj ob vstopu v šolo potrebno vzpostaviti dober odnos s starši, še toliko bolj pa s starši 

otroka s posebnimi potrebami. Starši morajo namreč spoznati, da je njihov otrok »drugačen«, 

kar pa jih pogosto pahne v vlogo nemočnega. Zato morajo učitelji in drugi strokovni delavci 

staršem nuditi vso podporo pri premagovanju težav, pogosto tudi na njihovi osebni ravni. 

Pomembno je, da smo ves čas osredotočeni na močna področja otroka, ne le na njegove 

primanjkljaje, ter iščemo možne poti za uspešno vzgojno-izobraževalno delo. S starši otroka 

je zato po mnenju Pierangela in Giuliania (2008) potrebno vzpostaviti produktiven odnos in 

jih redno obveščati o otrokovem napredku. Hkrati pa lahko od staršev pridobimo pomembne 
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informacije o otroku ter jim pokažemo, da cenimo njihov trud pri delu za šolo, piše C. Peklaj 

(2008).  

Naloga staršev pa je, da so otrokovi zagovorniki. Če šola otroku ne nudi vseh predlaganih 

oblik pomoči, so prav starši tisti, ki opozorijo na nepravilnosti. Hkrati pa starši nastopajo v 

vlogi aktivnega izvajalca pomoči v času, ko otrok ni v šoli. Skumavc (2005) predlaga, da 

starši s pomočjo strokovnih delavcev nudijo pomoč v obliki prilagoditev v vseh dejavnostih, 

ki potekajo v času izven pouka. Vendar pa M. Mamen (2007) opozarja, da učitelji od staršev 

ne smejo pričakovati, da bodo otroka poučevali, saj je to njihova naloga. Primarna vloga 

staršev je, da otroka vzgajajo, ga spodbujajo in mu nudijo pogoje, v katerih se lahko uči in je 

uspešen ter se uveljavlja tudi na področjih izven šole. Če otrok že v šoli ne doživlja uspehov, 

so starši tisti, ki ga morajo opogumljati ter mu s tem ustvarjati pozitivno samopodobo na 

drugih življenjskih področjih. Kot prvi vzgojitelji in učitelji lahko otroka navdušijo za učenje 

v vsakem trenutku, ki ga preživijo skupaj.  

Za uspešno pomoč učencem je potrebno spoznati odnos in zanimanje staršev za šolsko delo, 

nato pa jih glede na težave otrok tudi vključiti v individualno ali skupinsko delo. Šola lahko 

organizira skupinsko delo staršev v obliki treningov za starše, kjer spoznavajo delovne navade 

svojega otroka, dejavnike, ki vplivajo na njegov učni uspeh, skupaj z otrokom in učiteljem 

izdelajo načrt izboljšanja šolskega uspeha, najdejo najustreznejši čas za učenje in pomagajo 

otroku pri učenju. Starši tudi spoznajo otrokova interesna področja, šolski sistem, pot do 

poklica, in tako lažje razumejo svojega otroka. Treningi za starše potekajo sočasno s treningi 

za učence. S pomočjo učnih treningov se odkrije, spozna in sooči izkušnje učencev, hkrati pa 

tudi starše in učitelje. Odnosi med starši in šolo so tako zelo pomembni za otrokovo duševno 

zdravje, šolsko uspešnost in kakovost življenja. Tudi v raziskavi Centra za pedagoške 

raziskave in inovacije (2004) poudarjajo, da vpletenost in zanimanje staršev za razvoj otroka 

olajšata inkluzivni proces, na drugi strani pa pomanjkanje interesa staršev za sodelovanje s 

šolo ali nevednost o otrokovi težavi predstavljata veliko oviro za uspeh.  

Učitelj staršem predstavi individualiziran program za njihovega otroka, ki ga tudi podpišejo, 

pri čemer je dobro upoštevati njihove predloge. Sodelovanje staršev pa je različno, glede na 

njihove sposobnosti, njihov uvid problema in glede na njihova pričakovanja (Kus, Leskovec, 

Pesan, 2006). Pogosto od staršev ne moremo dobiti deleža, ki ga pričakujemo. Razumeti je 

potrebno, da v nekaterih primerih otroci višajo izobrazbeni nivo v družini, zato se je potrebno 

prilagoditi položaju. Kadar so starši pripravljeni sodelovati, upoštevajo naša navodila ter 

predloge za delo, in tudi sami aktivno sodelujejo, so rezultati še boljši. Eden od načinov, kako 
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svetovati staršem, so tudi odprte individualne ure, ko delamo z učencem v navzočnosti 

staršev, in takrat pogosto tudi tisti straši, ki ne uvidijo težav, pridejo do bolj realnih 

zaključkov. Mnogi starši pa so na žalost v celotnem procesu izdelave in izvajanja 

individualiziranega programa premalo aktivni. Zaželeno bi bilo, da bi aktivneje sodelovali s 

šolo, in tudi sami predlagali oblike ter načine dela s svojim otrokom, ki bi mu morali po 

svojih močeh pomagati tudi doma, pri tem pa bi jih strokovni delavci v šoli usmerjali ter jim 

nudili vso podporo. V dobro otroka mora biti proces obojestranski. Starši namreč lahko 

pozitivne učinke inkluzivnega šolskega dela doma negujejo ali pa tudi izničujejo z 

nevednostjo ali zanemarjanjem svojega otroka. Avtorji (prav tam) zato zaključujejo, da bi 

zakonodaja morala zavezovati starše otrok k aktivnejšemu sodelovanju s šolo.  

L. Evans (2007) opozarja, da je sestanek v šolski zgradbi (npr. v pisarni administrativnega 

osebja) lahko za starše že v začetku ogrožajoč, pogosto pa mu sledi še občutek večvrednosti 

učitelja in drugih strokovnjakov. Zato predlaga, da se s starši zbližamo na neformalnih 

srečanjih, kjer jim predstavimo možne strategije za pomoč njihovemu otroku. Pomembno je, 

da tudi staršem damo možnost, da nam zaupajo, in jih sprejmemo kot partnerje v procesu 

pomoči. Tudi M. Kavkler (2008a) se strinja, da je reševanje problemov med starši, učenci z 

učnimi težavami in učiteljem učinkovito, če starši in učenci zaupajo učitelju. Le tako namreč  

starši pridobijo občutek, da je njihov otrok v šoli varen in da so upoštevane njegove potrebe.  

Če želimo otroku pomagati, je potrebno z njim najprej ustvariti zaupen odnos, spoznati 

njegovo primarno okolje, razumeti njegov socialni položaj, spoznati njegove odnose z vrstniki 

in izkušnje s šolskim okoljem. Metljak, A. Kobolt in Š. Potočnik (2010) so prepričani, da čim 

bolj bomo razumeli posameznikov razvoj in odnose, ki jih je vzpostavljal in jih vzpostavlja v 

svojem življenjskem polju, tem bolj bomo razumeli tudi vzroke in naravo njegovih težav.  

Tudi M. Podgrajšek (2009) pravi, da je za doseganje dobrih rezultatov nujno, da so starši 

aktiven člen pri obravnavi otroka. S starši lahko sodelujemo preko telefonskih pogovorov, 

roditeljskih sestankov, obiskov na domu, družabnih in kulturnih srečanj, predavanj za starše 

ter terapevtskih skupin; oblike dela s starši pa so skupinske ali individualne (podpora, 

posredovanje potrebnih informacij, pospeševanje sprememb, usposabljanje staršev). Avtorica 

(prav tam) še opozarja, da je področje dela s starši pri nas premalo razvito. Mnogi 

strokovnjaki se strinjajo, da so področja, kot so npr. pomoč, svetovanje, podpora in učenje 

staršev, tista, kjer bi bilo potrebno storiti več.  
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Prvi in zagotovo najpomembnejši korak za učenca z učnimi težavami je, ko zaznamo, da se 

pri vsakodnevnih nalogah srečuje z večjim naporom in njihovo reševanje vlaga več truda kot 

njegovi vrstniki. Obravnava učenca se prične z izdelavo načrta pomoči ter nadaljuje z 

njegovim izvajanjem s ciljem, da mu omogočimo realizacijo njegovih potencialov. Pomoč je 

potrebno načrtovati, izvajati in evalvirati celostno, zato je timski pristop ključnega pomena. 

Učencem z učnimi težavami je v Sloveniji na voljo petstopenjski model za premagovanje 

primanjkljajev oziroma motenj. Strategije pomoči prilagajamo vsakemu posamezniku, od bolj 

splošnih do povsem specifičnih, od manj intenzivnih do bolj kompleksnih, uporabljamo pa 

tudi različne prilagoditve, ki omogočajo lažje pridobivanje novih znanj. V procesu pomoči 

imajo vodilno vlogo učitelji, ki učenca v učnem smislu zagotovo najbolje poznajo, v podporo 

pa so jim lahko tudi drugi strokovnjaki in učenčevi starši, ki na težave gledajo iz različnih 

zornih kotov. Tako lahko zagotovimo, da je učenec deležen takšne obravnave, kot jo 

potrebuje. Med učence z učnimi težavami pa spadajo tudi učenci z neverbalnimi specifičnimi 

učnimi težavami, ki jih bom v nadaljevanju podrobneje predstavila.  

 

2.3. NEVERBALNE SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE (NSUT) 

 

Neverbalne specifične učne težave so širši javnosti še dokaj nepoznane, zato bom v 

nadaljevanju opredelila, za kakšno vrsto težav sploh gre. Opisala bom tudi, kako pogosto se 

pojavljajo v populaciji ter kako jih odkrivamo in diagnosticiramo. Ker gre za kompleksne 

težave, poznamo različne podvrste teh, zato je potrebno posebno pozornost namenjati prav 

odkrivanju učencev s tovrstnimi težavami. Prepogosto se namreč zgodi, da otroka z NSUT ne 

prepoznamo in mu zato ne nudimo ustrezne pomoči, hkrati pa ga stigmatiziramo kot 

nemirnega ali neposlušnega. Zato je pomembno, da poznamo primerjavo neverbalnih 

specifičnih učnih težav s podobnimi primanjkljaji ter da smo usmerjeni k zgodnjemu 

odkrivanju teh težav, saj le tako lahko zagotovimo ustrezno pomoč.  

 

2.3.1. Pojem neverbalne specifične učne težave 

T. Bryan (1998) zapiše, da sta izraz neverbalne učne težave oblikovala Johnson in Myklebust 

leta 1967 z namenom, da bi opisala otroke, ki imajo velike težave pri kodiranju socialnih 

namigov. Gre za pomembne primanjkljaje na področju socialne percepcije, socialne presoje in 

socialnointerakcijskih veščin, spremljajo pa jih lahko še težave v taktilni zaznavi, 
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psihomotorični koordinaciji, neverbalnemu reševanju problemov, prilagajanju novim in 

kompleksnim situacijam, doda avtorica (prav tam). Tudi Rourke (1989) je skupaj s svojimi 

sodelavci izvedel veliko študij, s pomočjo katerih je razvil koncept neverbalnih specifičnih 

učnih težav in vzroke za njihov nastanek. Pri otrocih z neverbalnimi specifičnimi težavami je 

s pomočjo nevrofizioloških testov ugotovil primanjkljaje v funkcioniranju in sposobnostih, za 

katere je odgovorna desna možganska hemisfera. Corpus Callosum (prečnik ali greda) je 

debel reženj vlaken, ki ima nalogo, da povezuje levo in desno možgansko hemisfero ter tako 

omogoča komunikacijo med njima. Avtor (prav tam) je predvidel, da je vzrok za nastanek 

NSUT prav okvara tega predela možganov, saj je komunikacija med centroma v obeh 

hemisferah prekinjena, zato procesi v možganih ne morejo teči usklajeno. Težave lahko 

najprej zaznamo na motoričnem, vidno-prostorskem, organizacijskem in socialnem področju, 

kasneje pa se izražajo tudi kot motnje pozornosti, vidno-zaznavne motnje, motnje spomina ter 

težave na čustvenem področju.  

Tudi S. Thompson (1997) se strinja, da poškodbe, bolezni in motnje desne hemisfere v 

zgodnjem razvojnem obdobju povzročajo unimodalnost leve hemisfere, ki deluje samostojno, 

s tem pa prispeva k razvoju sindroma NSUT. Simptomi in vedenje osebe z omenjenim 

sindromom so zato lahko zelo podobni odraslemu bolniku s poškodbo glave (prav tam).  

Zieman (2004) pa med vzroke za razvoj NSUT šteje tudi bolezen, kajenje ali pitje alkohola 

nosečnice, zelo dolg porod, zavito popkovino okrog vratu novorojenčka, majhno porodno težo 

ali nedonošenost ter infekcije v zgodnjem otroštvu.  

Neverbalne specifične učne težave S. Thompson (1997) razlaga kot nevrološki sindrom, ki ga 

sestavlja skupek različnih primanjkljajev, in tudi spretnosti. Zaradi razvojne kronične motnje 

se pojavljajo težave na področjih skrbi za samega sebe, receptivnega in ekspresivnega jezika, 

učenja in samousmerjanja. Na splošno bi lahko rekli, piše M. Košak Babuder (2007), da za 

otroke v vseh starostnih obdobjih s tem sindromom velja, da so v primerjavi z njihovimi 

vrstniki manj samostojni.  

Pierangelo in Giuliani (2008) pa neverbalne učne težave definirata kot nevrofiziološko 

motnjo, ki nastane v desni možganski hemisferi. Sprejem neverbalnih informacij, za katere je 

zadolžena desna hemisfera, je oslabljen, kar se kaže kot oslabljene funkcije na vizualno-

prostorskem, intuitivnem, organizacijskem, evalvacijskem in holističnem področju. Avtorja 

(prav tam) naštejeta naslednje značilnosti otrok, ki lahko opozarjajo na prisotnost NSUT: 

 primanjkljaji na področju neverbalnega reševanja problemov, oblikovanja konceptov 

in preverjanja hipotez, 
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 težave pri soočanju z negativnimi povratnimi informacijami v neznanih ali 

kompleksnih situacijah, 

 težave pri razumevanju odnosa med vzrokom in posledico, 

 težave pri ocenjevanju neskladij, 

 dobro razvite verbalne in spominske sposobnosti, 

 pretirano zanašanje na vsakdanjo rutino in posledično neprimerno vedenje v neznanih 

situacijah, 

 relativno slabši rezultati na področju matematike v primerjavi s sposobnostmi na 

področju branja, pisanja in pravopisa, 

 rutinska in ponavljajoča gostobesednost, 

 vsebinske motnje jezika, 

 slabše psiholingvistične veščine, 

 slabši govorni ritem, naglas in intonacija, 

 zanašanje na govor v socialnih odnosih, pri zbiranju informacij in pobeg iz tesnobe, 

 zelo pogoste pravopisne napake fonetično pravilnih besed, 

 veliki primanjkljaji v socialni percepciji, socialni presoji in socialnih interakcijskih 

veščinah, 

 težnja k socialnemu umiku in izolaciji z naraščanjem starosti, 

 veliko tveganje za socialno-emocionalne težave, če ni pravočasne in primerne 

obravnave. 

 

V Navodilih za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo 

(Nagode, 2008) z nebesednimi motnjami učenja povezujejo težave v matematiki, težave pri 

zapisovanju, motnje pravilnega prepoznavanja in interpretiranja ter presojanja socialnih 

situacij. Med primanjkljaje, ki so pri tej motnji najbolj izraziti, štejejo še psihomotorične 

primanjkljaje na taktilno-perceptivnem področju, slabo koordiniranje veščin grobe in fine 

motorike ter težave organizacije vidnega zaznavanja (prav tam).  

Večino šolskih uspehov merimo preko verbalne komunikacije (ustno spraševanje, govorne 

vaje, predstavitve različnih projektov). Vendar pa S. Thompson (1997) opozarja, da je več kot 

65 % sporočil tudi v šoli posredovanih neverbalno. Večina pedagogov pogosto žal ne opazi 

pomanjkljivega izražanja in zaznavanja neverbalne komunikacije pri svojih učencih. Še bolj 

nedopustno je dejstvo, da učitelji, ki ne poznajo neverbalnih učnih težav, te učence označijo 
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za vedenjsko težavne in čustveno vznemirjene. Celo strokovnjaki otroku včasih pripišejo 

diagnozo, katere prepoznavni simptomi se sicer lahko delno prekrivajo z značilnostmi NSUT, 

a je diagnoza kljub temu napačna. Danes namreč vemo, da je vzrok  takšnih težav nevrološki, 

in le redki so strokovnjaki, ki so posebej usposobljeni za iskanje primanjkljajev na tem 

področju. Neprepoznani vzroki pomenijo napačno pomoč, kar napoveduje slab izid za otroka.  

 

2.3.2. Zgodnje prepoznavanje neverbalnih specifičnih učnih težav 

Medtem ko starši in učitelji dokaj hitro zaznajo vse težave, povezane z govorom otrok, so 

neverbalne učne težave pogosto spregledane. Mnogi zgodnji simptomi NSUT pri večini 

vzbudijo ponos, ki ga povzročijo dosežki v govornem razvoju, otroka imajo za nadarjenega, 

ne opazijo pa alarma, ki opozarja na prisotnost NSUT, piše S. Thompson (1997). Takšni 

otroci so namreč zelo verbalno usmerjeni in mnogi med njimi že pri dveh ali treh letih starosti 

»govorijo kot odrasli«. Večinoma so to navdušeni učenci, ki si zelo hitro zapomnijo stvari, 

radi in hitro se »učijo na pamet«. Neverbalne specifične učne težave so prav zato pogosto 

spregledane, saj učenec svoje primanjkljaje na neverbalnem področju nadomesti z visoko 

razvitimi verbalnimi sposobnostmi.  

Otrok z NSUT ima pogosto nadpovprečno razvite tudi sposobnosti za fonetično natančno 

izgovarjavo (črkovanje), le malokdo pa bo pomislil, da je to odsev prevelike odvisnosti od 

slušnega dojemanja (v nasprotju z vizualnim in taktilnim). Avtorica (prav tam) še doda, da so 

močna področja tudi izreden spomin za učenje na pamet, usmerjena pozornost na podrobnosti 

ter prirojena sposobnost za dekodiranje, kodiranje in zgodnji razvoj bralnih spretnosti. Vse to 

so prednosti, ki običajno ne vzbudijo skrbi, a kljub temu so lahko zgodnji kazalci težav v 

povezavi z neverbalnim dojemanjem sveta in zanašanjem na verbalna sporočila.  

Rourke in njegovi sodelavci (1989) so ugotovili, da so disfunkcije, povezane z NSUT, manj 

očitne pri 7- in 8-letnikih kot pri 10- do 14-letnikih, kasneje pa s starostjo postajajo vse 

očitnejše. Čeprav bo otrok imel vidnejše težave s koordinacijo in bo počasneje osvajal 

motorične spretnosti, bodo težave postale bolj očitne v zadnjih razredih osnovne šole. Tak 

otrok bo v primerjavi z vrstniki pogosto potreboval več časa za pisne naloge, večkrat jih tudi 

ne bo dokončal.  

Če pogledamo razvojna področja, hitro ugotovimo, da ima učenec z NSUT večje težave in 

odstopanja od povprečja predvsem na treh, in sicer na motoričnem, vizualno-prostorsko-

organizacijskem in socialnem področju. S. Thompson (1997) je prepričana, da so ta področja 
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pri okvarah desne hemisfere očitno slabše razvita; in čeprav jih bo učenec poskušal prikriti ter 

nadomestiti z drugimi močnimi področji, bo dober strokovnjak hitro opazil primanjkljaje.  

Kljub različnim modelom in dejstvu, da je več poznanih vzrokov za pojav NSUT, pa 

strokovnjaki še vedno nimajo diagnostičnega orodja, s katerim bi lahko natančneje napovedali 

razvoj neverbalnih specifičnih učnih težav. Na to opozarja tudi M. Hudoklin (2011b), saj je 

prepričana, da širše sprejetih diagnostičnih kriterijev NSUT pri nas in v tujini še nimamo, zato 

je še bolj pomembno, da se ocenjevanja učenčevih močnih in šibkih področij lotimo s 

celostnim interdisciplinarnim pristopom. Na prisotnost NSUT nas lahko opozorijo že sama 

primerjava med besednim in nebesednim področjem učenca, primanjkljaji pri vidnem in 

taktilnem zaznavanju, pozornosti in spominu, težave pri psihomotorični koordinaciji ter na 

področju socialnih veščin, učenec ima pogosto moten občutek za čas, težave se pojavljajo tudi 

pri reševanju novih in kompleksnih problemov ter pri bralnem razumevanju, pogosto so tudi 

matematični dosežki pomembno nižji glede na ocenjene kognitivne sposobnosti (prav tam).  

Učitelji in šolski svetovalni delavci z učenci preživijo veliko časa, zato jih imajo priložnost 

pozorno opazovati. Če pri določenem učencu prepoznajo težave, ki se kažejo pri izvajanju 

učnih in vsakodnevnih dejavnosti, lahko sklepajo, da gre za NSUT, ki so posledica 

nevropsiholoških, emocionalno-prilagoditvenih in izobraževalnih primanjkljajev, je 

prepričana M. Košak Babuder (2011). Ker pa še nimamo poenotenih kriterijev in splošno 

sprejetih diagnostičnih pripomočkov za ugotavljanje NSUT, je zelo pomembno, da pri 

zgodnjem prepoznavanju uporabimo celostni pristop in upoštevamo različne vire informacij, 

na podlagi katerih postavimo končno oceno učenčevih težav (Hudoklin, 2011b). Ustrezno in 

zgodnje prepoznavanje pripomoreta k učinkovitemu načrtovanju pomoči ter izvajanju 

prilagoditev, ki učencu z NSUT omogočajo doseganje uspehov. 

 

2.3.3. Diagnosticiranje primanjkljajev, močnih področij in posebnih potreb pri 

učencih z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami 

Učenci z NSUT sicer kažejo dokaj podobne simptome, vendar se tudi tukaj, kot pri vseh 

ostalih učnih težavah, lahko razvijejo blažje ali bolj izrazite težave. M. Košak Babuder (2009) 

pravi, da poznamo primere otrok, ki imajo samo to motnjo, in druge, pri katerih se pojavlja v 

kombinaciji z drugimi – na primer Aspergerjev sindrom, hiperkinetična motnja, razvojna 

koordinacijska motnja in dispraksija. S. Thompson (1997) opozarja, da so posledice sindroma 

največkrat dolgoročnejše od težav, ki temeljijo na verbalnem zaznavanju. Kljub temu da so 
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danes sposobnosti in primanjkljaji oseb, ki se spopadajo s tem sindromom, dobro poznani in 

opredeljeni, so pogosto napačno razumljeni in vse prevečkrat tudi niso diagnosticirani. Eden 

izmed pomembnejših pokazateljev težav je razlika desetih ali več izravnalnih točk med 

verbalnim in neverbalnim inteligenčnim količnikom (v prid verbalnega) na lestvici WISC-III 

intelektualnih sposobnosti, piše M. Hudoklin (2011b), vendar pa s tem kriterijem ni možno 

razločevati med otroki z NSUT in otroki z Aspergerjevim sindromom, saj na tej lestvici 

dosegajo podobne rezultate.  

Učenci z NSUT pogosto izstopajo zaradi njihovega nenavadnega vedenja, zato so namesto 

ustrezne diagnostične ocene in potrebne pomoči največkrat deležni oznak, da so moteči in 

neprilagojeni razmeram, ki jih šolsko okolje ustvarja in pričakuje (A. Kobolt, 2010). Takšen 

odnos je ključen za drugačno odzivanje učenca, za zmanjšanje strahov ter za pridobitev 

njegovega zaupanja in spoštovanja dogovorov. Pri vsem tem pa je ključnega pomena, meni 

avtorica (prav tam), da prilagodimo raven pričakovanj, ki jih je učenec sposoben dosegati. Na 

žalost pa se pogosto zgodi, da učence z nenavadnim ali izstopajočim vedenjem namesto 

zgoraj opisanega opredelimo kot moteče, izstopajoče, nemogoče in neprilagojene razmeram, 

ki jih šolsko okolje ustvarja in pričakuje. Še do nedavnega so k temu pripomogle tudi stroke, 

ki so izpopolnjevale psihološki, pedagoški in diagnostični instrumentarij ter so vsako vedenje 

opredeljevale, označevale, kategorizirale kot neko težavo, motnjo ali odklon od 

pričakovanega, opozori avtorica (prav tam). Danes se strokovnjaki zavedajo, da s podobnimi 

oznakami učenca še bolj stigmatiziramo in njegov socialni položaj še poslabšamo.  

L. Magajna (2011a) poudari pomen zgodnjega prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja 

učnih težav. Postopki, ki se uporabljajo za diagnostično ocenjevanje, morajo biti učinkoviti, 

hitri in zanesljivi, saj bo le tako lahko učenec z NSUT dobil sistematično, organizirano in 

njemu primerno pomoč. Avtorica (prav tam) zato predlaga naslednje korake. 

1. skrining in identifikacija (detekcija) – presejalni testi in odkrivanje otrok, pri katerih je 

prisotno tveganje za razvoj NSUT, opažanja oseb iz otrokovega okolja, diagnosticiranje 

simptomov in postavitev ustrezne diagnostične ocene, 

2. klasifikacija – identificiranje narave posameznikovih težav pri učenju in ugotavljanje 

intenzivnosti težav ter potreb po usmerjanju, 

3. načrtovanje in izvajanje pomoči – timska priprava individualiziranega programa in pomoč 

učencu z NSUT, ki jo nudi usposobljen strokovnjak, 

4. spremljanje učenčevega napredovanja – intervencije v razredu ali v okviru individualne 

pomoči, 
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5. evalvacija izvajanja pomoči ter nadaljnje načrtovanje – pregled opravljene pomoči in 

predlogi za delo z učencem v prihodnosti. 

 

 Za prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje neverbalnih specifičnih učnih težav so nam na 

voljo različni tradicionalni modeli, kot na primer model razhajanja med sposobnostmi in 

dosežki, model nizkih dosežkov (kjer gre za poudarek na merah šolskih veščin in znanja) in 

model intraindividualnih razlik, navaja L. Magajna (prav tam). Med novejše, alternativne, 

večnivojske in integrirane modele pa avtorica (prav tam) šteje model odziv na obravnavo, 

integrirani ali hibridni model, pristop »tretje metode« ter petstopenjsko hierarhično metodo 

identifikacije učnih težav. Avtorica (prav tam) je prepričana, da se kot uspešna izkaže 

nadgradnja modela identifikacije z novejšim integriranim modelom, ki predvideva široko 

zastavljeno odkrivanje rizičnih učencev ter zgodnje intenzivne oblike pomoči in poučevanja. 

M. Hudoklin (2011b) pa meni, da se v psihološkem ocenjevanju za zgodnje prepoznavanje 

NSUT pri nas, poleg Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za otroke (WISC-III), najpogosteje 

uporabljajo Rayeva figura, Barvne progresivne matrice (CPM), Baterija za oceno otrokovega 

gibanja (ABC gibanja) ter Profil ocene posebnih potreb (SNAP).  

S. Thompson (1997) meni, da lahko s pomočjo testov posredno sklepamo na večjo razvitost 

ene izmed hemisfer ter tako hitro opazimo, da je leva dominantna. Pri testih inteligenčnih 

sposobnosti tako najpogosteje ugotovimo, da ima učenec z NSUT višje sposobnosti na 

verbalnem področju, hkrati pa podpovprečne na prostorskem. Odstopanje med tema dvema 

področjema je lahko celo do 20 točk, kar je odvisno predvsem od jakosti motnje, otrokove 

inteligentnosti ter njegovih tehnik za spoprijemanje s situacijami.  

Goldstein (1994, po Rourke, 1989) pa je z željo po čim hitrejšem odkrivanju otrok z NSUT 

sestavil lestvico za ocenjevanje tovrstnih težav. Pri tem je upošteval področja, na katerih se 

najpogosteje pojavljajo primanjkljaji. Starši ali otrokovi skrbniki v procesu diagnostičnega 

ocenjevanja aktivno sodelujejo, odgovarjajo na različna vprašanja in strokovnjaku zaupajo 

informacije, kot so datum rojstva otroka, starost, spol, razred in šola, ki jo obiskuje, ter 

povedo, ali je otrok levičar ali desničar (podatek o otrokovi lateralnosti). Lestvica za 

ocenjevanje neverbalnih specifičnih učnih težav (Goldstein, 1994, po Rourke, 1989) zajema 

področja motoričnih spretnosti, vizualno prostorskih in medosebnih spretnosti. Starši glede na 

pogostost opažanja določenega vedenja odgovarjajo na vprašanja o otrokovih težavah z 

ravnotežjem (na primer, če se njihov otrok nikoli ni naučil voziti s kolesom), o slabše razviti 
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fini motoriki (kar se kaže pri večjih težavah pri učenju zavezovanja čevljev), o težavah pri 

pisanju in splošno nerodnem vtisu, ki ga o otroku dobimo že ob prvem srečanju.  

Prav tako starši povedo, ali ima njihov otrok težave pri pomnjenju in organiziranju vizualnih 

ali prostorskih informacij (npr. ima težave pri poravnavi številk za lažje reševanje 

matematičnih problemov ali pri prostorski organizaciji besed na listu papirja), ali deluje 

negotovo, izgubljeno ali zmedeno, ko vstopa v neznano situacijo, ter se počasi privaja na nove 

situacije in lokacije (izgubljeno in negotovo deluje, tudi ko se večkrat vrača na isto lokacijo). 

Starši pogosto opazijo, da ima njihov otrok težave s pomnjenjem obrazov ljudi, ki jih je 

spoznal, se pogosto izgublja in potrebuje pomoč pri orientaciji v okolju, hkrati pa so veseli, da 

ima njihov otrok najpogosteje nadpovprečne verbalne sposobnosti (npr. impresiven besedni 

zaklad ali hiter razvoj govora) in odličen slušni spomin. 

Na področju medosebnih spretnosti Goldstein (prav tam) s pomočjo lestvice starše povpraša, 

ali njihov otrok pogosto ne razume humorja, ker vse interpretira zelo dobesedno, in ali ima 

težave pri branju neverbalnih znamenj, kot sta ton glasu ali obrazni izraz v interakcijah z 

drugimi. Starši svojega otroka pogosto najdejo tudi v opisu, da vse razume dobesedno in da 

ima težave pri prenosu naučenih odzivov iz ene socialne situacije na drugo, podobno prvi 

(npr. deluje zmedeno ob soočanju z manjšo spremembo v sicer znani situaciji). Avtor (prav 

tam) priporoča obisk nevropsihologa za natančnejši pregled otroka, kadar starši na več kot 

polovico vprašanj odgovorijo z odgovoroma včasih ali pogosto/vedno (pri motoričnih 

spretnostih 3- ali večkrat, pri vizualno-prostorskih spretnostih 4- ali večkrat, pri medosebnih 

spretnostih pa 3-ali večkrat).  

Tudi I. C. Mammarella, D. Lucangeli in Cornoldi (2010) so s pomočjo raziskave 

primanjkljajev na področju prostorskega spomina pri učencih z NSUT oblikovali kratek 

vprašalnik o vizualno prostorskih sposobnostih učencev, ki nam je v pomoč pri diagnostičnem 

ocenjevanju tovrstnih težav. Učitelj s pomočjo štiristopenjske ocenjevalne lestvice lahko hitro 

ugotovi prisotnost težav pri učencu.  

Na osnovi najbolj prepoznavnih značilnosti učencev z NSUT in podatkov, ki jih je zbral od 

različnih avtorjev, je tudi Skumavc (2005) oblikoval diagnostični pripomoček za odkrivanje 

tega sindroma. Trditve, ki so za določenega otroka resnične (gre za vedenja, ki se pojavljajo 

pogosteje kot pri vrstnikih), izpolnjevalec liste obkljuka. Končni rezultat je število 

obkljukanih trditev, ki je podlaga za oblikovanje strokovne pomoči. Pri reševanju liste 

upoštevamo opazovanje vedenja učenca v vsakodnevnih situacijah ter analizo pisnih in ostalih 

izdelkov. Pripomoček je sestavljen iz petnajstih trditev o anamnezi, ki jih obkljukajo starši, 
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drugi del pa je namenjen vzgojiteljem ali učiteljem, ki takšnega učenca poučujejo, saj opisuje 

njegovo šolsko življenje. Ta del zajema 10 trditev, ki se nanašajo na motorično področje, 12 

trditev o vidno-organizacijskem in verbalnem področju ter 14 trditev iz otrokovega socialnega 

in čustvenega področja šolskega življenja.  

 

2.3.4. Pogostost neverbalnih specifičnih učnih težav 

Kljub temu da smo v zadnjih letih postali vse bolj pozorni na učne težave otrok v šolskem 

prostoru, so med manj znanimi tovrstnimi težavami prav neverbalne specifične učne težave, 

ki ne posegajo na verbalna področja otrokovega delovanja, ampak zmanjšujejo njegovo učno 

učinkovitost predvsem na motoričnem, čustvenem in socialnem področju, hkrati pa vplivajo 

na vsa področja posameznikovega življenja, meni M. Košak Babuder (2009).  Ne gre toliko za 

učne težave, kot si jih sprva zamišljamo, ampak bolj za motnje življenjskega učenja. Sindrom 

neverbalnih specifičnih učnih težav so sicer prvič prepoznali že pred dobrimi štiridesetimi leti, 

vendar je še danes zaradi manjše pojavnosti v populaciji relativno slabo prepoznan.  

Neverbalne učne težave so veliko manj pogoste kot težave, ki temeljijo na motnjah v 

verbalnem zaznavanju. Po nekaterih ocenah ima težave na neverbalnem področju od 1 % do 

10 % otrok, ki imajo učne težave (gre torej za 0,1 do največ 1 % celotne populacije), navaja S. 

Thompson (1997). Podobno meni tudi Zieman (2004), ki predvideva, da je na vsakih 10 do 20 

otrok z učnimi težavami tudi en otrok, ki ima NSUT. Za razliko od verbalnih učnih težav je 

pogostost sindroma NSUT enako pogosta med ženskami in moškimi. Čeprav je pogostost 

tega sindroma zares majhna, so možnosti za izboljšanje postopkov obravnave in odkrivanja 

motnje že v zgodnjem obdobju velike. Nizka stopnja pojavljanja sindroma (1 na 1000 ljudi, 

po Thompson, 1997) ni izgovor za pomanjkanje identifikacije in slabo ponudbo programov za 

pomoč tem ljudem. Simptomi težav so zelo tipični in se prikažejo v zelo zgodnji razvojni 

stopnji otroka. Strokovnjaki pa opažajo, da je sindrom NSUT v porastu.  

 

2.3.5. Različne podvrste neverbalnih specifičnih učnih težav 

Čeprav se vsi učenci z NSUT vsakodnevno srečujejo s podobnimi težavami na učnem, 

socialnem, psihološkem in drugih področjih in imajo podobna močna področja, poznamo 

različne podvrste tovrstnih težav. Za lažje razumevanje teh je M. Mamen (2007) oblikovala 

kategorije, ki so prikazane v naslednji tabeli. 
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Podvrsta Področja  težav Učne težave Močna področja Motnje psiholoških 

procesov 

 

P 

E 

R 

C 

E 

P 

T 

I 

V 

N 

A 

 

 organizacijske 

veščine 

 razpolaganje s 

časom 

 raziskovalni 

projekti 

 težave z 

razumevanjem – 

drevesa/gozd 

 

 matematika – 

geometrija, grafi, 

merjenje 

 geografija – 

zemljevidi 

 vizualni aspekti 

jezika – 

zamenjava črk, 

črkovanje, 

organizacija na 

papirju 

 

 

 verbalne 

sposobnosti – 

besedni zaklad, 

utemeljevanje, 

splošno znanje 

 ustna pripoved 

 sposobnosti 

poslušanja 

 

 vizualno-prostorska 

zaznava 

 vizualna pozornost 

 vizualna analiza in 

sinteza 

 vizualizacija 

 neverbalno reševanje 

problemov 

 integracija del – celota 

 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

N 

A 

 

 

 socialne veščine 

 komunikacijske 

veščine 

 vedenje 

 osebni prostor 

 težave z 

navezovanjem in 

vzpostavljanjem 

prijateljstev 

 nezavedanje potreb 

drugih 

 

 

 pomanjkanje 

participacije v 

razredu 

 slabše bralno 

razumevanje 

 težave z 

upoštevanjem 

navodil in 

poslušanjem 

 težave s 

sodelovanjem 

 

 verbalne 

sposobnosti – 

besedni zaklad, 

splošno znanje 

 ustno izražanje 

 slušno učenje 

 

 vedenjska in socialna 

zaznava 

 pozornost do socialnih 

namigov – govorica 

telesa in obraza 

 slušni vzorci – ton, 

hitrost 

 socialno znanje – 

odsotno/dostop 
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Podvrsta Področja  težav Učne težave Močna področja Motnje psiholoških 

procesov 

P 

O 

Z 

O 

R 

N 

O 

S 

T 

N 

A 

 

 slabši razpon 

pozornosti 

 koncentracija – 

zunanji in notranji 

dražljaji 

 vedenje 

 dnevno sanjarjenje 

 

 natančnost pri 

matematiki in 

pisnih izdelkih 

 težave s pisnimi 

navodili 

 nenamerne  

napake 

 nedokončano 

delo 

 

 verbalne 

sposobnosti – 

besedni zaklad, 

utemeljevanje, 

splošno znanje 

 ustna pripoved 

 poslušanje 

 slušni spomin 

 

 vizualne zaznave 

podrobnosti 

 vedenje 

 vizualna pozornost 

 taktilna pozornost 

 integracija del/celota 

 hitrost nasproti 

natančnosti 

 samoregulacija 

P 

I 

S 

N 

O 

- 

E 

K 

S 

P 

R 

E 

S 

I 

V 

N 

A 

 

 vedenje 

 spoprijemanje z 

jezo 

 nizka frustracijska 

toleranca 

 nizko 

samospoštovanje 

 zgovornost 

 

 kvaliteta in 

kvantiteta pisnih 

izdelkov 

 dokončanje 

nalog 

 domače naloge 

 lepopis 

 črkovanje 

 

 

 verbalne 

sposobnosti –

besedni zaklad, 

utemeljevanje, 

splošno znanje 

 ustna pripoved 

 sposobnosti 

poslušanja 

 

 fina in groba motorika 

 vizualno-prostorska 

zaznava 

 vizualno-motorična 

integracija 

 nadzor nad fino 

motoriko 

 hitrost nasproti 

natančnosti 

 vizualni spomin 

 drugi dejavniki – 

osebni prostor, 

lateralnost 

 

Tabela 1: Podvrste neverbalnih specifičnih učnih težav (Mamen, 2007, str. 66–67) 

 

Podvrste NSUT lahko razdelimo na štiri najpogosteje izražene motnje – na perceptivno, 

socialno, pisno-ekspresivno in motnjo pozornosti (Mamen, 2007), pri vseh pa gre za 

primanjkljaje na neverbalnem področju. Pri učencu lahko opazimo primanjkljaje, ki so 

značilni za eno motnjo, ali pa gre za kombinacijo več motenj. Pomembno je, da se 

osredotočimo na tisto motnjo, ki v določenem trenutku najbolj otežuje njegovo življenje, in 

pomoč usmerimo na to področje. Za otroka v nižjih razredih osnovne šole bosta verjetno 
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največji težavi priklic informacij iz vizualnega spomina in vzdrževanje pozornosti, za 

najstnika pa bo najbolj opazen primanjkljaj na socialnem področju (prav tam).  

Poleg pozornosti, ki jo usmerjamo na področja primanjkljajev otroka z NSUT, pa je ravno 

tako pomembno, da se posvetimo tudi močnim področjem posameznika, ki pa jih je potrebno 

najprej odkriti, nato pa otroku pomagati, da jih razvija, saj s tem uresničuje svoje potenciale 

ter dosega uspehe.  

 

2.3.6. Primerjava neverbalnih specifičnih učnih težav s podobnimi primanjkljaji 

Zaradi slabe prepoznavnosti NSUT sindrom pogosto ostane neodkrit ali pa strokovnjaki  

otrokove primanjkljaje napačno diagnosticirajo. Otrokom pogosto pripišejo katero izmed 

podobnih motenj, saj trenutno ni medicinske diagnostične kategorije, ki bi celovito 

opredeljevala ta sindrom. Težava je tudi v tem, da se NSUT le redko pojavijo kot izolirana 

motnja. Sindromi, našteti v tabeli 2, se pogosto podobno izražajo kot NSUT, predvsem na 

področju pomanjkljivih socialnih kompetenc.  

 

SINDROM / 

PODROČJE 

GOVOR INTELIGE-

NČNI 

KOLIČNIK 

MOTORIKA VEDENJE 

 

 

WILLIAMSOV 

SINDROM 

zakasneli razvoj na 

začetku, kasneje 

zelo zgovorni, 

dober besedni 

zaklad 

zmerna motnja do 

mejnih 

sposobnosti, 

*VIQ ˃ PIQ 

težave z grobo in 

fino motoriko, z 

vizualno-

motoričnimi 

funkcijami, 

disgrafija 

ekstravertirani, družabni, 

odprti, zgovorni, zanima 

jih glasba, nekateri 

imajo obsesije 

 

AVTIZEM 

zakasneli razvoj 75 % zaostalost 

*PIQ ˃ VIQ 

težave s fino 

motoriko 

mahanje z rokami, igre z 

vodo, hoja po prstih, 

vrtenje 

AVTIZEM Z 

VISOKIM 

FUNKCIONI- 

RANJEM 

zakasneli razvoj normalen 

*PIQ ˃ VIQ 

težave s fino 

motoriko 

brez interesov, zadržani, 

nespretni v navezovanju 

stikov 

PERVAZIVNE 

RAZVOJNE 

MOTNJE 

razvoj govora na 

začetku normalen, 

kasneje regresija 

normalen, kasneje 

regresija 

normalna 

motorična 

koordinacija 

stereotipni in 

ponavljajoči se vzorci 

vedenja  
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HIPERLEKSIJA 

zakasneli razvoj, 

eholalije, 

nenormalna 

prozodija, zgodnji 

razvoj bralnih 

sposobnosti 

normalen, z 

boljšim 

avditivnim in 

vidnim spominom 

normalna 

motorična 

koordinacija 

obsesivno kompulzivno 

zanimanje za določene 

teme, težave s 

poslušanjem, ravnanjem 

po navodilih, nespretnost 

v navezovanju stikov 

 

ASPERGERJEV 

SINDROM 

slabša pragmatika 

in prozodija 

normalen ali 

nadpovprečen, 

*VIQ ˃ PIQ 

težave s fino 

motoriko, težave 

so na področju 

grobe motorike  

nespretni v navezovanju 

stikov, trmasti, 

nezainteresirani 

 

NEVERBALNE 

SPECIFIČNE 

UČNE TEŽAVE 

zgodnji razvoj 

govora in dober 

besedni zaklad, 

slabša pragmatika 

in prozodija 

normalen ali 

nadpovprečen – 

predvsem na 

verbalnem 

področju, 

*VIQ ˃ PIQ 

težave z grobo in 

fino motoriko, z 

vizualno-

motoričnimi 

funkcijami, 

disgrafija 

naivni, ne razumejo 

sarkazma, nespretni v 

navezovanju stikov, 

težave z uporabo 

»zdrave pameti« 

Tabela 2: Primerjava sindromov, ki kažejo sorodne primanjkljaje na štirih področjih 

(Thompson, 1997, str. 170) 

Legenda: * v zgornji tabeli je VIQ kratica za verbalni inteligenčni količnik, PIQ pa za 

neverbalni inteligenčni količnik.  

 

Da bi strokovnjaki pravilno diagnosticirali otrokove primanjkljaje in mu s tem omogočili 

najbolj primerno pomoč glede na njegovo motnjo, je torej nujno potrebno, da dobro poznajo 

razlike in podrobnosti s sindromi in motnjami, ki se podobno izražajo kot NSUT.  

 

2.4. UČENCI Z NEVERBALNIMI SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI 

 

Učenci z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami imajo, tako kot vsaka skupina učencev s 

posebnimi potrebami, nekatere značilnosti, ki jih opredeljujejo. Večini učencev z NSUT je 

skupno, da se spopadajo s primanjkljaji na motoričnem, vizualno-prostorsko-organizacijskem 

in socialnem področju, težave pa imajo tudi s senzorno integracijo in sprejemanjem dražljajev 

iz okolja. Prav tako imajo ti učenci tudi značilna močna področja, kot so na primer bogat 

besedni zaklad, dober slušni spomin in pozornost na podrobnosti. Za vsemi težavami, na 

katere mnogi opozarjajo, se torej lahko skriva nadarjen otrok, zato govorimo o dvojni 

izjemnosti učencev z NSUT. Če je program pomoči usmerjen v zmanjševanje primanjkljajev 
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in krepitev močnih področij, hkrati pa se upošteva tudi njihov prevladujoč učni stil, so ti 

učenci lahko zelo uspešni na izobraževalnem področju, medtem ko se mnogi med njimi skozi 

vse življenje spopadajo z večjimi ali manjšimi težavami na psihosocialnem področju. 

 

2.4.1. Glavne značilnosti učencev z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami 

Otrokov primarni način komunikacije je neverbalen, meni S. Thompson (1997). Tako starši 

kot vzgojitelji pogosto sumijo, da je "nekaj narobe" že zelo zgodaj, vendar pa niso povsem 

prepričani, kaj to je. Avtorica (prav tam) zapiše, da se najpogosteje pojavijo tri kategorije 

disfunkcij: 

1. motorika (pomanjkanje koordinacije, hude težave z ravnotežjem in/ali težave z 

grafomotoričnimi spretnostmi); 

2. vizualno-prostorsko-organizacijske spretnosti (pomanjkanje podob, slab vizualni 

priklic, napačne prostorske predstave  in/ali težave s prostorskimi odnosi); 

3. socialne veščine (pomanjkanje sposobnosti razumevanja nebesedne komunikacije, 

težave prilagajanja novim situacijam in/ali primanjkljaji na področju socialnih sodb in 

socialnih interakcij).  

 

Pierangelo in Giuliani (2008, po Foss, 2001) kot značilne opise otrok z neverbalnimi učnimi 

težavami naštejeta naslednje:  

 otroci z NSUT veliko govorijo, a povedo zelo malo, 

 vidijo »drevesa«, a ne vidijo »gozda«, 

 osredotočijo se na podrobnosti, medtem ko celote ne dojamejo, 

 ne znajo prebrati obraznih izrazov, gest in drugih oblik neverbalne komunikacije, ne 

zaznajo razlik, 

 včasih se neprimerno vedejo v socialnih interakcijah, 

 imajo zelo malo prijateljev med vrstniki, pogosteje se družijo s starejšimi ali mlajšimi 

od njih, 

 informacijo predelajo na linearni, zaporedni način, ne zaznajo pa različnih dimenzij.  

 

Otrok z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami se pogosto zdi neroden in v resnici tudi 

ima težave pri aktivnostih, ki vključujejo tako grobo (vožnja s kolesom, brcanje žoge), kot 

predvsem fino motoriko (rezanje s škarjami, zavezovanje vezalk, šivanje z iglo, nizanje na 
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vrvico). Tak otrok bo redkeje raziskoval svojo okolico, saj ima slabše razvite prostorske 

predstave, malo se nauči iz izkušenj, pridobljene informacije pa s težavo posplošuje.  

Kljub visoki inteligentnosti in visokim rezultatom na receptivnem in izraznem področju jezika 

takšnega otroka pogosto označimo kot zmedenega, obžaluje S. Thompson (1997). V resnici 

pa sam ne zaznava subtilnih znakov, ki ostalim otrokom pokažejo, da je nečesa dovolj, da je 

vstopil v posameznikov osebni prostor ali da je nekdo vesel, žalosten. Vse te socialne 

spretnosti zdrav otrok osvoji intuitivno z opazovanjem in se jih neposredno nikoli ne uči. Če 

morate otroka ves čas svariti z besedami »Tega ti ne bi bilo potrebno ves čas dopovedovati.«, 

potem je z otrokom morda zares nekaj narobe, opozarja avtorica (prav tam). Otrok sicer 

razume besede, ne more pa sprejeti in razumeti neverbalnih sporočil, ki mu jih posredujete. 

Otrok se bo zato zatekal v jezik, ki mu bo pomenil edino sredstvo socialnih odnosov, zbiranja 

informacij in beg pred anksioznostjo.  

Otrok z NSUT-sindromom pogosto razvije izjemen spomin za učenje na pamet, saj mu ta 

spretnost velikokrat koristi. Ker mu del možganov, ki je zadolžen za predelovanje neverbalnih 

informacij, ne daje povratnih informacij, se sklicuje izključno na pretekle izkušnje iz spomina. 

Vsako takšno izkušnjo otrok verbalno označi in ta oznaka ga vodi pri vedenju v prihodnjih 

situacijah, kar pa je zagotovo manj učinkovito in zanesljivo kot konkretna interpretacija 

socialnih namigov, še doda avtorica (prav tam).  

Okorni monologi pa so še ena značilnost otrok z neverbalnimi učnimi težavami. Zdi se, da se 

izmikajo običajnim dialogom, kjer sodelujeta sporočevalec in prejemnik. Učitelji o takšnem 

otroku govorijo kot o nekom, ki »neprestano govori«, starši pa ga zagovarjajo, da »očitno ne 

ve, kdaj naj bo tiho«. Zaradi vizualno-prostorske motnje je za takšnega otroka težaven tudi  

prehod iz ene dejavnosti v drugo ali premik iz enega kraja v drugega. Otrok z NSUT mora 

zbrati veliko pozornosti že samo za to, da se znajde v prostoru. S. Thompson (1997) opozarja, 

da so frustracije v zapletenih ali novih socialnih izkušnjah nepredstavljive, zato se otrok 

nagonsko izogiba vsem neznanim situacijam.  

 

2.4.2. Primanjkljaji učencev z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami 

Težave, s katerimi se srečujejo učenci z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami, so v 

predšolskem obdobju in prvih letih šolanja zelo podobne težavam drugih otrok. Problem pa 

nastane, ker za razliko od vrstnikov ti otroci svojih težav ne prerastejo in zato vedno bolj 

zaostajajo za vrstniki. M. Košak Babuder (2009) zato opozarja, da mora učitelj v procesu 



 
 

51 

 
 

učenja in poučevanja upoštevati njihove posebne vzgojno-izobraževalne potrebe na področju 

motorike, vidnega zaznavanja, orientacije, komunikacije ter na področju socialno-

emocionalnih spretnosti. 

Med primanjkljaje, s katerimi se učenci z NSUT srečujejo, S. Thompson (1997) šteje 

naslednje tri skupine: 

1. Primanjkljaji na motoričnem področju. 

2. Primanjkljaji na vizualno-prostorsko-organizacijskem področju. 

3. Primanjkljaji na socialnem področju. 

Poleg omenjenih treh področij nekateri avtorji (Little, 1999) k primanjkljajem dodajajo še 

izobraževalne ter emocionalne. Težave na področju izobraževanja se najpogosteje pojavijo pri 

matematiki, bralnem razumevanju, pisanju in sintezi informacij. Med emocionalne težave pa 

avtorica (prav tam) šteje nenadne izbruhe jeze, težave z umirjanjem in preveliko 

navdušenostjo nad določeno stvarjo. Nagnjenost k anksioznosti in depresiji pa pri učencih z 

NSUT poveča še strah, ki se pojavlja v neznanih situacijah in ob vsaki spremembi ustaljenega 

urnika.  

Področja primanjkljajev otrok in mladostnikov z NSUT M. Košak Babuder (2007) deli na tri 

večja področja: 

 nevropsihološki primanjkljaji, 

 emocionalno-prilagoditveni primanjkljaji,  

 izobraževalni primanjkljaji.  

 

S. Thompson (1997) našteje nekaj najpogostejših nevropsiholoških primanjkljajev, s katerimi 

se srečujejo otroci z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami, in sicer: 

 telesna drža: slaba telesna drža zaradi pomanjkanja koordinacije in težav z 

ravnotežjem lahko povzroči težave s hrbtenico; napredek je mogoče doseči s 

ponavljanjem in spodbujanjem prave telesne drže. S tem razvijamo tudi samostojnost 

in mu nudimo občutek uspešnosti; 

 psihomotorična koordinacija: otrok je fizično nespreten, neroden, ima težave pri večini 

aktivnosti, ki zahtevajo psihomotorično koordinacijo, na primer pri hranjenju in 

oblačenju, zavezovanju čevljev, poskakovanju, lovljenju in metanju žoge, vožnji s 

kolesom in pisanju – pravilna drža pisala ter oblikovanje črk in številk –; težave se 

pojavljajo tudi z ravnotežjem, finomotorične veščine se razvijajo počasneje, bojijo se 
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višine; pri barvanju pobarvank pogosto barvajo »čez črto«, podobne težave se pojavijo 

pri pisanju v črtovje; 

 prostorska orientacija: otrok je okoren in neroden, včasih je zanj problem že prehod iz 

enega razreda v drugega, hitro se oddalji od skupine in se izgubi; 

 razumevanje pragmatičnega jezika: otrok ne zna »brati med vrsticami« in interpretirati 

neverbalne komunikacije; uči se zelo konkretno in razmišlja logično – abstraktni 

koncepti presegajo njegove sposobnosti –; kljub zelo obsežnemu besedišču ima velike 

težave v komunikaciji, predvsem zato, ker njegova ekspresivni in receptivni jezik 

temeljita samo na besedah; 

 obvladovanje socialnih situacij: otrok ne razume socialnih pravil za primerno vedenje, 

pogosto se vrstnikom približa neustrezno, nezrelo ali časovno neprimerno; včasih 

dobimo vtis, da ni pripravljen sodelovati v nestrukturiranih dejavnostih; socialne 

težave pa se odražajo tudi v slabših sposobnostih posploševanja, sklepanja in 

razumevanja resničnosti; 

 prilagojenost: otrok se težko prilagaja na spremembe, predvsem v situacijah, ki so 

vsakodnevne; velik stres mu na primer predstavlja zamenjava učitelja ali urnika; 

 čustvena stabilnost: zaradi težjega prilagajanja novim situacijam in nerazumevanja 

neverbalnih sporočil se pogosto soočajo s strahom in tesnobo – ta pa se z odraščanjem 

lahko še stopnjuje, saj njihovo okolje postaja vse bolj kompleksno; 

 posploševanje informacij: otrok ne zna povezati že naučenih informacij z novimi, ki se 

navezujejo na staro znanje; 

 mentalna fleksibilnost: otrok se uči in misli zelo konkretno, informacije predeluje in 

razume zelo črno-belo; njihovo razmišljanje je logično, abstraktno mišljenje presega 

njihove potenciale; zmede ga prosto postavljeno vprašanje z več možnimi odgovori; 

 organizacija: otrok ima težave pri razvrščanju in organizaciji misli in dela; pogosto na 

primer ve odgovor na vprašanje, vendar zaradi slabe organizacije misli ne zmore hitro 

odgovoriti; pri zahtevnejših nalogah se pojavi problem, ker ne zna določiti zaporedja, 

po katerem bi nalogo sicer znal rešiti; težave so prisotne tudi z obvladovanjem 

koncepta časa – učenec težko presodi, koliko časa bo potreboval za določeno nalogo; 

 taktilno in vizualno-prostorsko zaznavanje: otrok ni sposoben pravilno predelovati 

stvari, ki jih tipa ali vidi; svet spoznava s poslušanjem in postavljanjem vprašanj; 

velike težave ima pri prepisovanju s table, katere pa se s časom stopnjujejo – pogoste 
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napake so posledica primanjkljajev vizualnega procesiranja in ne površnosti, kot 

učitelj lahko napačno domneva.  

 

Da je že v zgodnjem razvoju otroka z NSUT opazen primanjkljaj na področju taktilne in 

vizualne percepcije, opozarjata tudi Rourke in Del Dotto (1994) – gre za zmanjšano pozornost 

in sposobnost pomnjenja sporočil, ki jih prejmejo skozi ta dva senzorna kanala. Kompleksne 

psihomotorične naloge, razen tistih, ki se jih lahko naučijo s ponavljanjem, zelo težko 

izvajajo. Za učence z neverbalnimi učnimi težavami je prav tako značilno, da imajo velik 

strah pred novimi izkušnjami s posledičnim negativnim vplivom na raziskovalno vedenje. 

Zelo očitne so tudi težave pri oblikovanju konceptov in iskanju rešitev problemov, ki bi bile 

primerne njihovi starosti. Primanjkljaji na področju lingvističnih sposobnostih so vidni 

predvsem pri vsebinskih in pragmatičnih dimenzijah jezika. Avtorja (prav tam) še dodata, da 

takšni učenci pogosto uporabljajo neprimerne in žaljive besede.  

 

2.4.3. Primanjkljaji na motoričnem področju 

Kot malček bo otrok s sindromom NSUT okleval pri motoričnem raziskovanju sveta okoli 

sebe. Svet bo zato raje raziskoval verbalno – zastavljal bo vprašanja in prejemal odgovore. 

Težave z ravnotežjem postanejo očitne v obdobju, ko se malček uči hoditi. Zaradi pogostih 

padcev pri poskusih hoje se bo otrok želel držati za roke ali stabilnih predmetov veliko dlje, 

kot je to običajno. S. Thompson (1997) opozarja, da je učenje vožnje s kolesom za takšnega 

otroka hud napor, ki zahteva leta vaje. Sedenje za mizo med obroki zahteva veliko mero 

odločnosti in vztrajnosti. Otrok z NSUT bo zato veliko raje delal naloge, se učil in celo jedel 

na tleh, kjer bo čutil večjo varnost in podporo. Pomanjkanje ravnotežja se kaže v počasnem 

osvajanju enostavnih atletskih sposobnosti (medtem ko otrok pri nogometu dvigne nogo, da bi 

brcnil žogo in se osredotoča na žogo, pozabi na ravnotežje in pogosto pade; pri metu na koš 

ne zmore trdno pristati na tleh; težko usklajuje delovanje obeh strani telesa). Avtorica (prav 

tam) še doda, da veliko škodo lahko naredijo sicer dobrohotni učitelji športa, ki ne poznajo 

otrokove diagnoze in menijo, da se ne trudi dovolj. Cilj športa je pomagati razviti motorično 

kompetenco in zaupanje v fizični in socialni jaz, piše M. Košak Babuder (2007). Za otroke z 

motoričnimi težavami pa je prav ta predmet tisti, pri katerem so njihove težave najbolj 

opazne, in tudi najbolj opazovane.  
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Nekateri otroci razvijejo tudi strah pred višino in se zato izogibajo igral, ki zahtevajo plezanje. 

Senzomotorično obdobje razvoja je tako deprivilegirano, kar se kasneje kaže tudi v slabše 

razvitih sposobnostih reševanja problemov in abstraktnem razmišljanju, meni S. Thompson 

(1997). Sindrom NSUT pa vpliva tudi na razvoj fine motorike. Otrok se bo tako upiral, da bi 

sam jedel z žlico ali vilicami, kar je posledica pomanjkanja teh spretnosti. 

Otrok z NSUT je že v zelo zgodnjem obdobju težko usklajeval svoj psihomotoričen razvoj. 

Otrokova nerodnost je zato običajno prva skrb njegovih staršev. Med dominantno in 

nedominantno stranjo telesa lahko obstajajo razlike, bolj opazne težave pa so prisotne na levi 

strani telesa. Avtorica (prav tam) piše, da se težave v šoli lahko izražajo kot disgrafija, slabše 

razvite taktilne sposobnosti ter agnozija prstov.  

Tudi Pierangelo in Giuliani (2008) med primanjkljaje, s katerimi se srečujejo učenci z NSUT, 

štejeta motorične primanjkljaje, med katerimi poudarita pomanjkanje koordinacije, težave z 

ravnotežjem ter slabše grafomotorične spretnosti. Težave s fino motoriko in koordinacijo so 

lahko posledica soočanja z neznano situacijo ali pomanjkanjem notranjega govora za 

usmerjanje k reševanju zadane naloge (Tuller, Jantzen, Olvera, Steinberg, & Scott Kelso, 

2007). Avtorji (prav tam) so v svoji raziskavi dokazali, da se učenci z NSUT poslužijo 

notranjega govora za pomoč pri reševanju naloge le v primeru, ko so navodila podana 

verbalno, zato so v tej populaciji pogosto prisotni primanjkljaji na motoričnem področju. 

Pomanjkanje motoričnega nadzora pa se lahko izrazi v socialnih zavrnitvah, saj je tak otrok 

vedno »v napoto«, zaletava se v druge ljudi in predmete in se na splošno slabo zaveda 

položaja, ki ga njegovo telo zaseda v prostoru. Rezultat vsega tega je pogosto večje tveganje 

za poškodbe (prav tam).  

Učenje zavezovanja čevljev lahko traja več let, in tudi kasneje si bo še kot najstnik moral 

pomagati z glasnimi navodili. Držanje pisala zahteva veliko truda, uporaba škarij pa se zdi 

skoraj nemogoča naloga. Pri pisanju bo otrok zaradi želje po nadzoru nad aktivnostjo 

uporabljal veliko silo. Njegova pisava bo lahko s časom postala zelo čitljiva, proces pisanja pa 

bo ostal zelo počasen in zanj naporen, je prepričana S. Thompson (1997). Prehajanje iz 

tiskanih črk na pisane je zanj zelo zahtevno, vendar pa se kasneje izkaže, da je pisanje s 

pisanimi črkami lažje od pisanja tiskanih črk, meni M. Košak Babuder (2007). Otrok v 

osnovni šoli bo imel težave tudi pri uravnavanju smeri pisave in pritisku pisala ter pri 

radiranju (pogosto bo strgal papir). Vsakodnevne težave na motoričnem področju otroka s 

sindromom NSUT primerjajo z odraslim po možganski kapi, ki izjemno težko nadzoruje 

svojo pisavo in ostale finomotorične spretnosti. 
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2.4.4. Primanjkljaji na vizualno-prostorsko-organizacijskem področju 

Težave s prostorskim dojemanjem, prostorskimi razmerji, priklicem, organizacijo in sintezo 

vizualno-prostorskih informacij, prepoznavanjem in razlikovanjem vizualnih podrobnosti ter 

vizualnih odnosov, vizualno-prostorsko orientacijo (vključno s problemi levo-desne 

orientacije), vizualnim spominom, vizualno-motorično integracijo ter s konceptom 

oblikovanja so globoko zakoreninjene in predstavljajo osnovne primanjkljaje tega področja, 

zapiše S. Thompson (1997). Otrok s sindromom NSUT ne zna tvoriti vizualnih podob in zato 

ni sposoben priklicev iz preteklosti. Osredotoča se na podrobnosti, ki jih gleda, in tako 

pogosto ne uspe dojeti »celotne slike«.  

Znano je, da bo učenec z motnjo na ravni vizualnih procesov imel težave s podatki, ki jih bo 

videl. Gre predvsem za razlikovanje oblik, vzorcev, modelov, velikosti ali položajev ter 

zaznavanje prostorskih ali celotnih/delnih razmerij. D. Heacox (2009) opozarja, da bo tak 

učenec najverjetneje imel težave pri pravilnem prepoznavanju številk in črk, pridobivanju 

podatkov iz razpredelnic in diagramov ter uporabi drugih informacij, ki so predstavljene 

vizualno. 

V ozadju nenavadnega vedenja otroka z NSUT so pogosto prav vizualno-prostorski 

primanjkljaji. Otrok si bo prizadeval vzpostavljati nenehen dialog z odraslo osebo, saj bo s 

tem stabiliziral svoj položaj v prostoru. Verbalno bo želel poimenovati vse, kar se dogaja v 

okolici (četudi podzavestno), saj bo s tem memoriziral in skušal razumeti vsakodnevne 

okoliščine (ostali otroci bodo iste situacije prepoznali in sprejeli brez posebnega napora). 

Avtorica (prav tam) meni, da so vse izkušnje v spominu otroka z NSUT shranjene pod 

verbalnimi oznakami, brez vizualnih podob. Nove in kompleksne podatke si bo otrok le s 

težavo zapomnil, še posebej, če informacije niso verbalnega značaja.  

Otrok z NSUT mora torej vse, s čimer v okolju pride v stik, verbalno označiti. Zaradi napačne 

percepcije je lahko napačna tudi oznaka, a otrok vztraja pri tej predstavi, saj je to njegov edini 

dostopen način obdelave podatkov. Ne zna oblikovati vizualnih podob, ki ostalim pomagajo 

pri razumevanju stvari, ki so jih videli, ali krajev, kjer so bili. To predstavlja velike ovire, 

predvsem ko se skuša orientirati v neznanih prostorih in situacijah.   

Tudi Pierangelo in Giuliani (2008) opozorita na primanjkljaje na vizualno-prostorsko-

organizacijskem področju. Mednje štejeta predvsem pomanjkanje predstav, slabši vizualni 

priklic, slabše prostorske percepcije, težave pri izvršilnem funkcioniranju (sposobnost 

možganov, da absorbirajo informacijo, jo interpretirajo in se glede na informacijo odločijo) 

ter probleme s prostorskimi razmerji. S. Thompson (1997) še doda, da ima otrok pogoste 
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težave tudi pri pomnjenju oblik črk (vizualni spomin) ter pri uporabi pravilnega zaporedja 

(vizualno-sekvenčni spomin). Nepravilnosti se pojavljajo tudi pri konceptu vizualne 

nespremenljivosti oblik, pozicije in velikosti. Vse pisne naloge bodo za otroka naporne, zato 

bodo zahtevale veliko truda in časa. Prepisovanje s table ali knjige sta za takšnega otroka 

povsem nesmiselni dejavnosti.  

Težave pri prostorskem zaznavanju se pogosto kažejo v celostnem dojemanju situacije (otrok 

zna našteti podrobnosti v šolski zgradbi, ne zna pa opisati lokacije šole v primerjavi z 

njegovim domom ali z ostalimi zgradbami na isti ulici). Otrok s sindromom NSUT se prav 

tako ne želi igrati s kockami ali drugimi igračami, ki so povezane s konstrukcijo. 

Organizacijske spretnosti bi lahko razdelili na organizacijo učenja (ali dela) in časovno 

načrtovanje. Otrok z NSUT ima na obeh področjih velike težave. V šoli ima tak otrok težave s 

prostorsko organizacijo na listu papirja (na primer pri pisanju odgovorov pri testu). Težave 

bodo tudi pri prostorski organizaciji razredov (kako priti iz telovadnice nazaj v razred in 

podobno). S. Thompson (1997) opaža, da so zaradi primanjkljajev na vizualno-prostorskem 

področju in vidni percepciji pogoste tudi težave pri aritmetiki, predvsem pri razvrščanju števil 

v stolpce, opazovanju usmerjenosti in vsakodnevni organizaciji šolskega dela. To so dokazali 

tudi I. C. Mammarella, D. Lucangeli in Cornoldi (2010), ki so preučevali delovni spomin in 

primanjkljaje v aritmetiki pri učencih z NSUT. Rezultati raziskave (prav tam) so pokazali, da 

učenci z NSUT, v primerjavi s kontrolno skupino učencev brez težav, statistično napravijo 

več napak pri aritmetičnih nalogah, za reševanje pa so potrebovali več časa kot njihovi 

vrstniki. Še posebej so učenci z NSUT neuspešni pri nalogah, ki od njih zahtevajo prostorske 

in vizualne spretnosti, medtem ko imajo delovni spomin primerljiv s skupino vrstnikov, 

dodajo avtorji (prav tam).  

Otrok z neverbalnimi učnimi težavami se z nenehnim »dajanjem navodil« sam vodi skozi 

situacije, saj s tem verbalno nadomesti primanjkljaje na vizualnem in prostorskem področju. 

Čeprav ne pozna pozicije njegove hiše v soseski, bo pot od prijatelja nazaj domov našel s 

pomočjo štetja hiš, s poimenovanjem prepoznavnih znakov na poti ter s pomočjo oznak, ki jih 

je shranil v besednem spominu. Pomnjenje informacij bo za takšnega otroka uspešna tehnika 

spoprijemanja s situacijami v okolju, vse dokler mu bodo znane. Avtorica (prav tam) pa 

opozarja na nove ali kompleksne situacije, ki zanj predstavljajo hudo oviro in frustracijo. 

Nova spremenljivka v neki konstantni situaciji, kot je na primer nadomestni učitelj v razredu, 

v katerem je bil otrok do spremembe razmeroma uspešen, lahko popolnoma uniči otrokove 

strategije ter v njem ustvari veliko anksioznost.  
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2.4.5. Primanjkljaji na socialnem področju 

Zaradi primanjkljajev v zavedanju socialnih situacij in socialni presoji so otroci z NSUT 

pogosto napačno interpretirani kot nadležni in »iskalci pozornosti«, tako s strani vrstnikov kot 

tudi s strani odraslih, ki motnje ne poznajo. Njihova dejanja zagotovo niso namerna, hkrati pa 

so močno motivirani za socialne prilagoditve, vendar so žal njihove percepcije in 

interpretacije socialnih situacij napačne. Težave na socialnem področju lahko vodijo do 

prevelike odvisnosti od odraslih, zlasti staršev. Žal pa so prav te težave, kjer otroci utrpijo 

največ škode, v formalnem izobraževanju pogosto spregledane.  

Otrok z NSUT je socialno manj spreten, pogosto deluje nezrelo, neustrezno deluje pri 

navezovanju socialnih stikov in se zato izogiba socialnim, pa tudi tekmovalnim situacijam. M. 

Košak Babuder (2007) opozarja na slabo strukturirane dejavnosti, v katerih se bo takšen otrok 

težko znašel, zato se bo najverjetneje odzval z neustreznim vedenjem ali čustveno tesnobo, pri 

starejših pa bo prisoten tud sram.  

Težave nastanejo zaradi nezmožnosti predelave procesa percepcije socialnih namigov v 

komunikaciji, piše S. Thompson (1997). Primanjkljaji na vizualno-prostorsko-

organizacijskem področju povzročijo nezmožnost pri prepoznavanju obrazov, tolmačenju 

kretenj, dešifriranju drž telesa in branju obrazne mimike. Da imajo učenci z NSUT v 

primerjavi z ostalimi učenci bistveno večje težave pri prepoznavanju obrazne mimike, sta 

potrdila tudi Bloom in Heath (2010), in sicer na podlagi rezultatov nevropsiholoških lestvic za 

ugotavljanje primanjkljajev zaznavanja, izražanja in razumevanja čustev. Učenci z NSUT 

težko prepoznavajo tudi namige, ki so povezani z osebnim prostorom posameznika. Ne 

zaznajo spremembe v tonu ali barvi glasu ter poudarkov. Otrok tako ne bo ustrezno razvil 

svojega izraznega govora. 

Učenec z NSUT bo poskušal svoje neverbalne primanjkljaje nadomestiti z dobro razvitimi 

verbalnimi veščinami. S. Thompson (1997) je prepričana, da bo učenec poskušal skupaj strniti 

sporočila, ki jih je dobil po verbalnem kanalu (ta nosi približno 35 % informacije, ostalo je 

neverbalno sporočilo), saj jih je natančno sprejel in obdelal. Velika večina pomembne vsebine 

tako ostane neobdelana, zato odgovori pogosto niso usklajeni s tonom, razpoloženjem ali 

situacijo, v kateri pogovor poteka (prav tam). Otrok bo v neznanih situacijah raje izbral beg 

ali pa bo okolici deloval nerazumljivo. Zanj bo značilno tudi dobesedno prevajanje situacij, 

kar posledično pomeni ponavljajoče napačne zaznave in razlage. Učenec bo naivno zaupal 

soljudem in ne bo dojel koncepta nepoštenosti, zavajanja ter laganja. Prevara, zvitost in 

manipulacija so izven sposobnosti asimilacije tega otroka. Predpostavljal bo, da so vsi, ki 
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verbalno izražajo prijaznost, tudi dejansko prijazni, in da nihče nima skritih slabih namenov. 

Ta nezmožnost »branja« namer soljudi je težavna, zato je otroka potrebno naučiti, da včasih 

tudi podvomi v njihove motive, saj se iz lastnih izkušenj tega ne bo naučil.  

Na težave v komunikaciji učenca z NSUT opozarja tudi M. Mamen (2007). Kljub dobro 

razvitim verbalnim sposobnostim bo učenec imel velike težave pri izražanju in sprejemanju 

določenih podzvrsti govora – ton glasu, glasnost, hitrost, poudarki, uporaba sarkazma, ironije 

in humorja, uporaba analogij in metafor, izmenjava pogovora ter vzdrževanje ritma in rim v 

besedilu. Večje težave bodo prisotne tudi pri posameznikovi intuiciji, iniciativi, vpogledu, 

domišljiji, integraciji celote, interpretaciji in avtonomnosti, še dodaja avtorica (prav tam). 

Zaradi vseh naštetih ovir v komunikaciji bodo težave prisotne v večini socialnih situacij, v 

katerih bo učenec prisoten.  

Tudi Pierangelo in Giuliani (2008) govorita o primanjkljajih na socialnem področju. Ti so po 

njunem mnenju opazni predvsem pri pomanjkanju sposobnosti za razumevanje neverbalne 

komunikacije, težavah s prilagajanjem na spremembe in neznane situacije ter primanjkljajih 

na področju socialnega presojanja in socialnih interakcij. Avtorja (prav tam) pa med 

primanjkljaje dodata še senzorično področje, kjer gre za občutljivost na vseh senzornih 

področjih (vizualnem, avditivnem, taktilnem, gustatornem in olfaktornem).  

Otrok z NSUT je zelo konkreten v prevodu, izražanju in pogledu na svet. Njegovi socialni 

odnosi so najpogosteje stereotipni, vse vidi črno-belo, vse je le prav ali narobe. Skrite pomene 

je potrebno posebej poudariti, saj jih sam ne bo zaznal. Otrok bo pogosto slišal poved: »Saj si 

vedel, kaj sem mislil.«, vendar v resnici ni vedel, saj je bilo tisto, kar je bilo rečeno, nekaj 

drugega od tistega, kar je bilo mišljeno. Učenec je tako pogosto označen kot nevljuden, 

nezrel, nespoštljiv, egocentričen ali celo kljubovalen, čeprav nobena od teh lastnosti zanj ne 

drži. S. Thompson (1997) poda slikovito primerjavo, da je učenec z NSUT kot barvno slep 

voznik pred semaforjem in se trudi uporabiti in upoštevati vsa sredstva, ki so mu na voljo, da 

bi svet okoli sebe naredil kar se da razumljiv. Svet pa mu nudi napačna znamenja in 

nezanesljive podatke.  

Primanjkljaji na področju socialnih spretnosti pa predstavljajo veliko oviro tudi pri doseganju 

učnih uspehov in vzpostavljanju socialnih odnosov zunaj šolskega okolja. Upravljanje s 

čustvi, predvsem z jezo, postane velika težava, saj učenec ni sposoben interpretacije slišanega 

ali videnega. Odziv je pogosto negativen – kričanje in pretepanje ali pa umik in izolacija. Še 

posebej težavno je obdobje adolescence, ko so učenci zaradi hormonskih, nevroloških in 

fizioloških sprememb še bolj  impulzivni, uporniški, razdražljivi in pogosto menjavajo 
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razpoloženje. Učitelj naj zato učenčevo agresijo usmeri v pozitivne projekte, hkrati pa naj bo 

sam model pozitivnih socialnih veščin.  

Če otrok kaže zgoraj opisane primanjkljaje, mu je potrebno takoj pomagati in mu omogočiti 

lažje, manj težavno življenje. Ostale otroke v razredu je potrebno poučiti o sindromu NSUT in 

jih opozoriti, naj učencu nudijo čim bolj konkretne, zanesljive in jasne verbalne informacije. 

Prilagoditve pa so potrebne tudi v družini in s strani šolskega osebja, ki dela z otrokom.  

 

2.4.6. Senzorna integracija in sprejemanje dražljajev iz okolja 

Ayres (2002) senzorno integracijo opredeli kot proces organizacije čutnih dražljajev, ko 

možgani zaznajo različna čustva, menja in reakcije telesa. Senzorna integracija torej razvršča, 

razporeja in na koncu tudi povezuje vse dražljaje v celostno delovanje možganov (prav tam). 

Možgani nato te informacije lahko uporabijo pri oblikovanju zaznav, vedenj in učenja. Večina 

otrok je pri šestih letih že sposobna dobro integrirati senzorne informacije, je prepričan Viola 

(2007). Vnosa in obdelovanja potrebnih informacij iz okolja se mora vsak najprej naučiti, 

hkrati pa je potrebno filtrirati odvečne informacije, ki ne zahtevajo takojšnje pozornosti. 

Nekateri otroci tega ne zmorejo, zato so hipersenzitivni (preobčutljivi – možgani dražljaje 

zaznavajo preveč intenzivno) ali hiposenzitivni (premalo občutljivi – možgani dražljaje 

zaznavajo manj intenzivno, kot je običajno). Tudi med učenci z NSUT je veliko 

hipersenzitvnih ali hiposenzitivih otrok, ali pa so na določenih področjih preveč, na drugih pa 

premalo občutljivi.  

Disfunkcije senzorne integracije so pogosto napačno interpretirane. Posameznike, ki so 

preveč ali premalo občutljivi na dražljaje, tako pogosto opisujejo kot nepozorne, impulzivne 

in hiperaktivne, opozarja Viola (2007). Pri posameznikih z motnjami avtističnega spektra, ki 

se pogosto izražajo podobno kot NSUT, so ugotovili, da so zelo hipersenzitivni na določene 

dražljaje. Kot posledica se največkrat pojavijo težave pri socialnem vključevanju – težave pri 

sodelovanju z drugimi, ker se želijo na ta način izogniti neželenemu vzdraženju, ki ga takšna 

interakcija prinaša.  

Pri razumevanju otrokovega senzornega stila je ključno opazovanje njegovega vedenja. Če je 

možno, opazovanje izvedemo v različnih okoljih – v šoli, pri otrokovih prostočasnih 

dejavnostih in doma, predlaga Viola (prav tam). Strokovnjak bo tako opazil, katere vrste 

dražljajev otrok išče in katerim se izogiba. Videl bo tudi, na kakšne načine otrok skuša 

pomiriti svoj živčni sistem, kadar je pretirano vzburjen (hipersenzitiven otrok), oziroma na 
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kakšne načine otrok skuša vzdražiti svoj živčni sistem, kadar je premalo vzburjen 

(hiposenzitiven otrok). Poglavitno vprašanje, na katerega iščemo odgovor, torej je, ali je otrok 

premalo ali preveč vzdražen, hkrati pa poskušamo razumeti, zakaj otrok nekaj počne, še doda 

avtor (prav tam). Pri ocenjevanju upoštevamo tudi informacije oseb, ki veliko časa preživijo z 

otrokom – starši, učitelj, trenerji. 

Po opazovanju in pridobljenih informacijah iz več virov razvijemo cilje in strategije 

obravnave, ki oblikujejo temelj za načrtovanje programa. Gre za prepoznavanje specifičnih 

posebnih potreb na področju senzorne integracije ter hkrati upoštevanje otrokovih močnih 

področij. Za razvoj učinkovitega živčnega sistema pa je nujno, da otroka spodbujamo k igram, 

ki vključujejo celo telo in hkrati stimulirajo vse senzorne sisteme. Z veliko stimulativne igre 

in aktivnosti bo tako večina otrok s težavami senzorne integracije po naravni poti rešila te 

notranje probleme, meni Viola (2007). Prva stvar, ki jo učitelji in starši lahko storimo, je, da 

omejimo količino aktivnosti, ki ne spodbujajo senzorne integracije (gledanje televizije, 

igranje računalniških igric). Vsem otrokom s takimi težavami, tako hiposenzitivnim kot 

hipersenzitivnim, lahko pomagata taktilna stimulacija z globinskim pritiskom in 

proprioceptivna stimulacija. Tovrstne stimulacije so v bistvu koristne prav za vse otroke, saj 

pripomorejo k dvigu pozornosti in koncentracije.  

Da bi lažje razumeli vedenja hipersenzitivnega in hiposenzitivnega otroka na dražljaje iz 

okolice, je Viola (2007) oblikoval spodnje kategorije.  
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Hipersenzitiven otrok –  

išče manj dražljajev 

Dražljaji Hiposenzitiven otrok –  

išče več dražljajev 

Otrok se izogiba dotikanju. Motijo ga dotiki s 

predmeti ali ljudmi. Lahko reagira z »beg ali 

boj« odzivom, da se ne bi umazal. Motijo ga 

določene teksture oblačil (npr. etikete na 

oblačilih) ali hrana ter nepričakovani lahni 

dotiki drugih ljudi.  

dotik Otrok se lahko ne zaveda bolečine, 

temperature ali lastnosti predmetov na otip. 

Lahko se igra v blatu, brska po igračah brez 

posebnega namena, žveči neužitne predmete, 

kot so gumbi, se drgne ob stene ali pohištvo 

in se zaletava v ljudi.  

Otrok lahko postane pretirano vznemirjen, 

kadar je preveč stvari, ki jih mora gledati (npr. 

besede, igrače, drugi otroci). Pogosto si 

prekriva oči, ima slab očesni stik ali je pri 

risanju in reševanju nalog v klopi nepozoren ali 

se premočno odzove na močnejšo svetlobo. 

Lahko je preveč buden in vedno na preži.  

vidni 

dražljaj 

Čeprav otrok dobro vidi, se lahko dotika 

vsega, da bi to spoznal, ker njegov vid ni 

zadovoljivo koordiniran. Lahko spregleda 

pomembne vidne namige, kot so na primer 

izraz na obrazu druge osebe in kretnje, 

spregleda tudi kažipote ali pisna navodila.  

Otrok si npr. zatiska ušesa, da bi izklopil zvoke 

ali glasove. Pritožuje se čez hrup, npr. sesalca 

ali mešalnika, ki ostale ne moti.  

zvoki Otrok lahko zvoke ignorira in ima težave pri 

sledenju ustnim navodilom. Lahko se ne 

posluša dobro in govori zelo na glas. Všeč 

sta mu glasna televizija ali radio, tudi sam pri 

sebi pogosto brunda.  

Otrok lahko oporeka vonjem (kot je npr. vonj 

zrele banane), ki drugih otrok ne motijo.  

vonji Otrok lahko ignorira neprijetne vonje (kot je 

npr. vonj umazanih plenic). Lahko ovohava 

hrano, ljudi in predmete.  

Otrok lahko močno nasprotuje določenim 

teksturam (npr. brokoli) in temperaturam  

hrane. Hrana se mu zlahka in pogosto zaleti 

oziroma se začne daviti.  

okusi Otrok lahko liže ali poskuša neužitne 

predmete (npr. igrače). Všeč mu je lahko 

zelo začinjena ali pikantna hrana. Lahko sesa 

ali žveči stvari, da bi se pomiril.  
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Hipersenzitiven otrok –  

išče manj dražljajev 

Dražljaji Hiposenzitiven otrok –  

išče več dražljajev 

Otrok se izogiba gibanju ali nepričakovanim 

premikom, glede višin je lahko negotov. Kadar 

izgubi ravnotežje, postane anksiozen. Lahko je 

»privezan na zemljo« in se izogiba teku, 

plezanju, drsanju ali guganju. V avtomobilih ali 

dvigalih ima potovalno slabost.  

gibanje 

(vestibula-

rni dražljaji) 

Otrok lahko hrepeni po hitrih in krožnih 

gibih, kot so guganje, zibanje, sukanje in 

vožnje z vrtiljakom, pri tem pa ne postane  

omotičen. Lahko se stalno giblje, zavija, 

uživa v položajih, ko je obrnjen na glavo, in 

si veliko upa.  

Otrok je lahko rigiden, napet, tog in 

nekoordiniran. Lahko se izogiba aktivnostim na 

otroškem igrišču, ki zahtevajo dobro zavedanje 

telesa.  

položaj 

telesa 

(proprio-

ceptivni 

dražljaji) 

Otrok je nepreviden, lahko nerodno pada ali 

se spotika. Lahko se zaletava v predmete, 

udarja z nogo ob tla in se igra s prsti.  

Tabela 3: Vedenja hipersenzitivnega otroka v primerjavi s hiposenzitivnim (Viola, 2007) 

 

Kot je razvidno iz zgornje tabele, so otroci lahko hipersenzitivni ali hiposenzitivni na različne 

dražljaje iz okolice, na primer na dotik, zvok, vonj, okus, vidne in druge dražljaje. Naloga 

učiteljev in drugih pedagoških delavcev je, da otroke naučimo, kako zaznati lastne potrebe, se 

nanje odzvati in učinkovito uravnavati lastno senzorno procesiranje. Omogočiti jim moramo 

okolje in aktivnosti, ki ustrezajo različnim senzornim profilom, modelirati orodja za 

učinkovito samoregulacijo in spoštovati potrebe slehernega otroka, opozarja Viola (prav tam). 

Hkrati moramo biti aktivni pri zagovorništvu odgovornih izobraževalnih programov, ki 

temeljijo na razvoju in odzivanju na senzorne potrebe otrok. Spodbujati je potrebno 

diferencirane strategije poučevanja, gibanje in aktivnost otrok, saj se s tem omogoča razvoj 

vseh potencialov učencev.  

 

2.4.7. Močna področja učencev z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami 

Kljub naštetim primanjkljajem, s katerimi se učenci z NSUT vsakodnevno spopadajo, je 

pomembno, da imamo ves čas v mislih tudi močna področja teh učencev. Le-ta je potrebno 

najprej opaziti, nato pa jih spodbujati, in tako povečati možnost uspeha. Medtem ko iščemo 

primanjkljaje, lahko namreč hitro spregledamo tisto, kar otrok zna, zmore, želi. M. Mamen 

(2007) zato predlaga, da se osredotočimo na odličen besedni zaklad, veliko splošno znanje, 

dober slušni spomin in dobro razvite spretnosti debatiranja ter pogajanja. Da pri učencih z 

NSUT močno prevladujejo verbalne spretnosti, ki presegajo neverbalne, so v svoji raziskavi 
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ugotovili tudi K. Schoch, W. Harrell, Hooper, Ip, Saldana, Kwapil in V. Shashi (2012). Na to 

pa ne smemo gledati kot na primanjkljaj, saj so te sposobnosti lahko dobra osnova za 

posameznikovo življenjsko kariero in uspešnost.   

Neverbalne učne težave so nevrološki sindrom, ki zajema specifične prednosti in 

primanjkljaje, zapišeta Pierangelo in Giuliani (2008). Avtorja prednosti vidita na področjih 

zgodnjega govornega razvoja in besednega zaklada, presenetljivih spominskih sposobnosti, 

pozornosti na podrobnosti, zgodnjega razvoja bralnih sposobnosti in odličnih sposobnostih 

črkovanja. Učenci z neverbalnimi učnimi težavami se verbalno zelo dobro izražajo in imajo 

odličen avditorni spomin.  

Tudi M. Košak Babuder (2007) opozori na močna področja otrok, ki imajo neverbalne 

specifične učne težave. Njihove slušne in verbalne sposobnosti so zelo dobro razvite, prav 

tako pa tudi slušna zaznava, pozornost, mehanični spomin za jezikovno-besedno gradivo ter 

ustrezno jezikovno razumevanje in izražanje. Večina teh otrok ima zelo dobro razvito 

besedišče že pred vstopom v šolo, ki je lahko celo obsežnejše in kakovostnejše kot pri 

vrstnikih. Otroci dobro razumejo svet okoli sebe, saj imajo visoko razvite kognitivne 

sposobnosti, še posebej na verbalnem področju. Avtorica (prav tam) še doda, da imajo ti 

otroci večinoma zelo dobro razvito slušno pozornost in slušni spomin, tudi kadar je 

posredovana vsebina zapletena, zato veljajo za izrazito avditivni tip učenca.  

Za učence z neverbalnimi učnimi težavami je značilno, da imajo dobro razvito slušno 

zaznavanje govora, pozornost in spomin, menita tudi Rourke in Del Dotto (1994). Prav tako 

dobro dosegajo zahteve pri enostavnih motoričnih nalogah in tistih, ki se jih naučijo na pamet. 

Tudi dobre fonološke veščine so vidne že dokaj zgodaj v razvoju. Vse od prvih šolskih let 

naprej je opazno uspešno sprejemanje verbalnih sporočil, ponavljanje le-teh in pomnjenje, 

prav tako pa tudi asociacije. Avtorja (prav tam) še dodata, da je za učence s tem tipom učnih 

težav značilna velika frekvenca verbalnih sporočil.  

Večina otrok z NSUT kljub primanjkljajem na več področjih izstopa iz skupine svojih 

vrstnikov po želji po učenju. M. Košak Babuder (2007) pravi, da ti učenci šolo jemljejo zelo 

resno in so celo nagnjeni k perfekcionizmu. Večino časa bodo želeli preživeti v razredu, ne 

bodo se želeli udeleževati socialnih aktivnosti in tekmovanj, saj se bodo tako izognili 

čustvenim napetostim, ki so zanje prezahtevne. Ko bodo vznemirjeni, se bodo želeli umakniti 

iz razreda, saj jim bo v razredu nerodno pokazati njihova čustva. Sčasoma pa se bodo vse bolj 

zavedali razlik med seboj in ostalimi vrstniki. Za dvig njihove samopodobe je zato nujno, da 

tudi oni dosegajo uspehe. Učitelj naj zato poudari učenčeva močna področja in naloge 
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prilagodi tako, da bo tudi on lahko uspešen. Skumavc (2005) meni, da z določitvijo učenca za 

opravljanje določene naloge povzročimo občutek odgovornosti in pomembnosti, s tem pa bo 

učenec dobil tudi boljši ugled med vrstniki.  

 

2.4.8. Dvojna izjemnost učencev z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami 

Med učenci s posebnimi potrebami so pogosto tudi učenci, ki na določenih področjih 

izstopajo v pozitivnem smislu, saj so nadarjeni. To pogosto velja tudi za učence z 

neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami, saj imajo posebne potrebe na področjih, kjer 

imajo primanjkljaje, hkrati pa imajo močna področja, ki govorijo o njihovi nadarjenosti. V 

takšnih primerih govorimo o tako imenovani dvojni izjemnosti. Lauren (2009) v svoji knjigi 

opiše zgodbe petnajstih učencev, ki imajo izrazite učne težave v šoli, vendar svoje potenciale 

in talente kreativno izražajo skozi svoje hobije. O svoji dvojni izjemnosti med drugim 

spregovori tudi danes uspešen umetnik Jerry (prav tam), ki se je skozi šolanje ves čas soočal s 

specifičnimi učnimi težavami.  

Učenci z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami, ki so tudi nadarjeni, se vsakodnevno 

soočajo z zunanjimi in notranjimi ovirami. Nadarjeni otroci so bolj ranljivi še posebej zato, 

ker morajo ves čas iskati ravnovesje med individualnimi potrebami in zahtevami socialnega 

okolja. L. Magajna in J. Božič (2012) opisujeta, da gre za zelo heterogeno skupino učencev, 

ki vključuje različne vrste nadarjenosti in specifičnih primanjkljajev. Zaradi svoje dvojne 

izjemnosti imajo ti učenci kompleksne dvojne posebne vzgojno-izobraževalne potrebe (prav 

tam). Takšni učenci imajo visoke splošne intelektualne sposobnosti in talente na specifičnih 

izobraževalnih področjih ali v umetnosti, hkrati pa tudi specifične kognitivne težave 

nevrofizološke narave, ki ovirajo avtomatizacijo in usvajanje novih znanj, posledično pa 

znižujejo učne dosežke (Božič, 2013).  Nadarjen otrok s posebnimi potrebami se tako ves čas 

srečuje z neravnovesjem. J. Božič (prav tam) opisuje asinhronost telesnega, socialnega in 

intelektualnega razvoja, posebne emocionalne lastnosti, težave v prilagajanju šolskemu 

sistemu ter težave v odnosu z vrstniki, vse to pa se odraža v otrokovem pogosto 

neprilagojenem vedenju, emocionalnem doživljanju in motivacijski naravnanosti.  

Pomoč otrokom, ki so dvojno izjemni, mora biti načrtovana zelo kompleksno, saj to na eni 

strani zahtevajo otrokove posebne potrebe in učne težave, na drugi strani pa njihova 

nadarjenost. D. Montgomery (2013) opozarja na prepoznavanje obeh posebnosti otroka, saj 

lahko ob težavah, ki so najbolj očitne, hitro pozabimo in zanemarimo otrokovo nadarjenost. 
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Večina teh učencev namreč prav zaradi sistemske neprilagodljivosti ne uspe razviti svojih 

talentov in nadarjenosti, opažata M. Kavkler in M. Košak Babuder (2013). Dvojno izjemen 

otrok zato potrebuje posebne učne strategije in pedagoški pristop, ki mu omogoča, da razvija 

svoje potenciale in ne le zmanjšuje svoje primanjkljaje. Eden od učinkovitih pristopov je 

prilagajanje vseh elementov učnega okolja – od fizičnega, didaktičnega, socialnega do 

kurikularnega – posebnim potrebam učenca, še dodata avtorici (prav tam). Proces 

identifikacije, ocenjevanja in načrtovanja pomoči mora biti za dvojno izjemne otroke 

zasnovan kompleksno in celovito, pišeta L. Magajna in J. Božič (2012). Pomoč mora biti 

usmerjena predvsem v zagotavljanje optimalnega razvoja potencialov, različnih vidikov 

osebnosti in zadovoljnega otroštva. Spodbujanje razvoja nadarjenosti pa ima prednost, saj 

omogoča doživljanje uspešnosti, zviša samozavest in izboljša samopodobo dvojno izjemnega 

otroka, še dodata avtorici (prav tam).  

Razumevanje učnih in motivacijskih vzorcev učenca, ki je prepoznan kot dvojno izjemen, je 

ključno, zato je potrebno skupaj z njim poiskati pot do čim bolj uspešnega učenja. Baum in 

Owen (2004) sta prepričana, da je pomoč učinkovita, če v poučevanje vključimo naslednje tri 

strategije:  

 Osredotočimo se na močna področja, talente in interese posameznika, zato je potrebno 

ustvariti okolje, ki podpira fizične, intelektualne in čustvene potrebe učenca.  

 Dvojno izjemne učence naučimo kompenzacijskih strategij za zmanjševanje učinkov 

njihovih primanjkljajev.  

 V šoli in drugih zunanjih institucijah učencem ter njihovim staršem nudimo vso 

podporo in svetovanje, ki jo potrebujejo.  

 

S. Winebrenner (2001) pa opozarja, da učitelji vse preveč pozornosti namenijo le šibkim 

področjem dvojno izjemnega otroka in pogosto celo zanikajo njihovo nadarjenost na drugih 

področjih. Zato avtorica (prav tam) učiteljem predlaga, da skupaj z učenci iščejo 

najustreznejši način, ki jim omogoča napredovanje in doživljanje uspeha. Za uspešno delo v 

razredu tako predlaga naslednje strategije (prav tam): 

 Ostale učence v razredu poučite o predsodkih in poudarite spoštovanje različnosti.  

 Poučujte s pomočjo globalne metode učenja oziroma upoštevajte, da se različni učenci 

učijo na različne načine.  
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 Pri poučevanju novih vsebin najprej predstavite celotno poglavje, nato pa preidite na 

podrobnosti.  

 Učencem postavite kratkoročne cilje, nato pa skupaj z njimi preverjajte uresničevanje 

teh.  

 Učenci naj novo pridobljeno znanje navezujejo na že osvojeno predznanje.  

 Pri poučevanju v učne aktivnosti vključujte vsa čutila.  

 Učencem, ki potrebujejo bolj specifična navodila, to omogočite, če je potrebno, tudi v 

pisni obliki.  

 Učencu pomagajte poiskati primerne pripomočke, ki jim bodo v pomoč pri 

nemotenem delu.  

 Učencu omogočite poseben prostor, kadar je to potrebno.  

 

Vse strategije in prilagoditve, ki dvojno izjemnim učencem omogočajo, da dosegajo učne 

uspehe in napredujejo, je torej pomembno uporabiti v procesu vzgoje in izobraževanja. Brez 

njih namreč ti otroci vso energijo potrošijo za zmanjševanje svojih primanjkljajev, zmanjka pa 

je za uresničevanje močnih potencialov, in se tako ne morejo enakovredno kosati s svojimi 

vrstniki.  

 

2.4.9. Izobraževalna prognoza učencev z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami 

Dekodiranje besed in črkovanje se pri učencih z NSUT pogosto razvijeta do zelo visoke 

stopnje, ugotavljata Rourke in Del Dotto (1994). Prav tako se zelo dobro razvije dobesedni 

spomin, še posebno spomin za materialna in avditivno-verbalna sporočila. Področje 

nastajajoče in ponavljajoče skrbi vključujejo bralno razumevanje, mehanično aritmetiko, 

matematiko in znanost. M. Mamen (2007) opozarja tudi na težave pri prepoznavanju 

vizualnih vzorcev ter težje učenje predmetov, kot je geografija (težave se pojavijo predvsem 

pri branju zemljevidov, grafov in diagramov). Nekatere dimenzije znanosti in matematike se 

učenci lahko naučijo, če jim material predstavimo tako, da se naučijo na pamet, težave pa 

lahko nastanejo pri razumevanju in dedukciji.  

Učenci z NSUT pa bodo verjetno vse življenje imeli težave na področju organizacijskih 

spretnosti – tako prostorskih kot časovnih. Slabše razvite motorične veščine bodo najbolj 

opazne pri športu, čeprav bodo učenci imeli težave s koordinacijo, ravnotežjem in 

razumevanjem osebnega prostora tudi pri drugih šolskih predmetih. Pomanjkanje samozavesti 
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na športnem področju pogosto vodi do slabše samopodobe, kar povzroči nižjo motivacijo in 

raven dosežkov na vseh preostalih področjih. M. Košak Babuder (2007) pa opozarja, da bi 

prav šport moral biti pozitivna učna izkušnja, pri kateri se otroci zabavajo, dosegajo uspehe in 

zato želijo nadaljevati z aktivnostmi tudi zunaj šolskega okolja (v prostem času).  

Učenci z NSUT so po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2007) upravičeni 

do prilagajanja procesa poučevanja in do zagotavljanja dodatne strokovne pomoči (postopek 

za pridobitev lahko sprožijo starši otroka ali šola, ki jo otrok obiskuje). Zaradi povprečne ali 

celo nadpovprečne inteligentnosti učenca z NSUT prilagojeni in vzgojni programi niso 

primerni, potrebno se je potruditi za uspešno inkluzijo v redne programe oziroma v program 

osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  

Žal so ti učenci kljub visokim sposobnostim pogosto učno neuspešni. K temu veliko 

pripomore tudi njihovo težje osvajanje primernih vzorcev učenja, kamor spadajo dobro 

poslušanje, zmožnost čakanja na vrsto, zbranost in pozornost ter organizacijske veščine.  

Čeprav tudi med otroci, ki imajo neverbalne specifične učne težave, obstajajo razlike, so te 

majhne. Večina ima tako težave pri pridobivanju neverbalnih izkušenj, zanašajo se na jezik 

kot primarno orodje prilagoditve, soočajo se z zmedenostjo njihovih staršev, ki njihovih težav 

ne poznajo, pogosto pa so deležni tudi prevelikih ali neprimernih pričakovanj vseh, s katerimi 

se srečujejo, menita Rourke in Del Dotto (1994). Prognoza je zato v veliki meri odvisna prav 

od razumevanja okolja, primernih pričakovanj, vodenja in spremljanja otroka s strani 

strokovnjakov. Pomembna pa je tudi stopnja nevropsihološke okvare – z večjim tveganjem se 

seveda soočajo otroci, ki imajo večje primanjkljaje na tem področju. Avtorja (prav tam) pa še 

opozarjata, da so otroci z neverbalnimi težavami le redko deležni takšne obravnave, ki jo 

potrebujejo, pogosto njihovih težav tudi ne odkrijemo dovolj zgodaj, in zato je tudi prognoza 

večkrat dokaj črnogleda. 

 

2.4.10. Psihosocialna prognoza učencev z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami 

Otrok z NSUT je še posebej nagnjen k depresiji ali anksioznosti, če sindrom ni pravočasno 

odkrit ter če se ga ne lotimo z veliko mero sočutja, odgovornosti in podpore, opozarja S. 

Thompson (1997). Frustracije in nizka samopodoba so vsakodnevne težave takšnega otroka, 

ki mu odrasli ves čas govorijo, da bi se pri določeni nalogi lahko bolje potrudil (kar ni povsem 

res, saj otrok v delo vlaga veliko truda). Otrok se bo tako vse bolj izoliral in umikal od 

okolice, saj se bodo neuspehi v šoli množili in poglabljali, še doda avtorica (prav tam).  
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Rourke in Del Dotto (1994) omenjata osnovne težave s percepcijo, presojo, reševanjem 

problemov in razumevanjem, ki vodijo k problemom na področju socialnih kompetenc. Otroci 

se srečajo z zmernim do težkim psihopatološkim tveganjem, težave so najpogostejše z 

internalizacijo. Stopnja aktivnosti upada proti hipoaktivnosti vse do poznega otroštva.  

Tudi Antshel in Khan (2008) sta preučevala psihosocialno prognozo ljudi, ki se spopadajo z 

NSUT. S pomočjo družinskih intervjujev sta avtorja (prav tam) ugotovila, da imajo osebe z 

NSUT višjo prevalenco motenj pozornosti in koncentracije, hiperaktivnosti, bipolarne motnje 

ter zlorabe škodljivih substanc oziroma odvisnosti. Povečano tveganje za razvoj duševnih 

bolezni pri učencih z NSUT so v svoji raziskavi ugotovili tudi K. Schoch idr. (2012), zato 

poudarjajo pomen skrbnega spremljanja duševnega zdravja te populacije.  

V ameriški raziskavi pa so strokovnjaki (Galway & Metsala, 2010) preučevali sposobnosti  

otrok z NSUT v primerjavi s populacijo vrstnikov ter odnos med njihovimi socialnimi ter 

kognitivnimi sposobnostmi in sposobnostjo psihosocialne prilagoditve. Ugotovili so, da med 

skupinama ni bilo statistično pomembnih razlik v verbalnih sposobnostih, saj so bili otroci na 

tem področju primerljivi. Razlike pa so se pojavile v odzivih pri iskanju rešitev za socialne 

konflikte, otroci z NSUT so namreč delovali manj samozavestno, pričakovali so manj 

pozitivnih reakcij in več negativih odzivov na njihove rešitve. V raziskavi (prav tam) so 

ugotovili, da so v primerjavi z njihovimi vrstniki otroci z NSUT manj psihosocialno 

prilagodljivi, saj imajo očitne primanjkljaje na področju socialne kognicije, kodiranja in 

interpretacije socialnih namigov.  

Težave se pojavljajo tudi zato, ker učenec z NSUT pogosto niti sam ne razume svojih 

vedenjskih vzorcev. Tak učenec ne razume, kako njegovo vedenje vpliva na druge učence, in 

tako pogosto slabo situacijo še poslabšajo, meni M. Mamen (2007). Težko tudi predvidi, kaj 

bo sledilo določeni odločitvi, kako se bodo odzvali drugi, in tudi kako naj bi se odzval on 

sam. Vse to lahko vodi k anksioznosti, frustraciji, jeznim izbruhom ali umiku, še dodaja 

avtorica (prav tam). S tem se strinja tudi S. Thompson (1997), ki pa dodaja, da je 

psihosocialna prognoza učencev z NSUT slabša predvsem zaradi težav pri vsakodnevnih 

opravilih, ki od posameznika zahtevajo prilagajanje novim situacijam, kar povzroča stres, 

vpliva na čustveno stabilnost in zaradi neprimernih odzivov na okolico pogosto povzroči 

socialno izolacijo.  

Pomembnost zgodnjega prepoznavanja in pomoči otroku z NSUT je torej še posebej velika 

zato, ker lahko nerealne zahteve in precenjevanje otrokovih sposobnosti s strani staršev ali 

učiteljev otroka pripeljejo do velikih čustvenih težav. Otroci z NSUT so še posebej nagnjeni k 
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ponotranjenju čustev, kar se pogosto izraža v umiku in anksioznosti, v skrajnih primerih celo 

v samomoru, je skupaj s svojimi sodelavci na Univerzi v Windsorju ugotovil Rourke (1989). 

Avtor (prav tam) opozarja, da se lahko razvijejo tudi različne oblike nevroloških bolezni in 

motenj v povezavi s ponotranjenimi oblikami psihopatologije. Med drugim predstavi tudi 

primer mlade ženske, ki se spopada z NSUT in je že trikrat poizkušala narediti samomor. 

Podobno so ugotovili tudi I. C. Mammarella, M. Ghisi, M. Bomba, G. Bottesi, S. Caviola, F. 

Broggi in R. Nacinovich (2014), ki so izvedli raziskavo, katere osnovni cilj je bil ugotoviti 

glavne psihološke značilnosti otrok z NSUT. Avtorji (prav tam) so prišli do zaključka, da se 

učenci z NSUT v obdobju odraščanja  spopadajo z anksioznimi občutji in simptomi depresije 

pogosteje kot njihovi sovrstniki, ki imajo druge težave (na primer motnje branja ali druge 

razvojne težave). Takšni otroci so vsakodnevno kaznovani ali izpostavljeni zaradi situacij, v 

katerih ne vedo, kako ravnati, čeprav sploh ne vedo, kaj so naredili narobe, in imajo le malo 

upanja, da bodo vse to kdaj sploh razumeli. 

 

2.4.11. Učni stil in učenci z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami 

Učenje je vseživljenjski proces. V samem procesu učenja si pridobimo številne izkušnje, 

ogromno informacij in znanja. Da smo pri učenju čim uspešnejši, je pomembno integrirano 

delovanje celotnega telesa, saj so možgani zelo kompleksen človeški organ. Mrežaste 

povezave v možganih nastajajo le, če otrok od okolja nenehno prejema močne čutne dražljaje. 

Otrok tako telesno in duševno raste, razvijajo se vid, sluh, vonj in okus; hkrati pa tudi spomin 

in motorika, piše P. Mennen (1999). Novo sporočilo lahko pride v možgane preko enega od 

petih čutov. Sporočilo lahko vidimo, slišimo, se ga dotaknemo, ga zavohamo ali okusimo. Pri 

učenju najpogosteje sporočila sprejemamo s tremi čutili – z vidom, sluhom in dotikom. Ljudje 

pa se razlikujemo po tem, kako najlažje usvojimo novo sporočilo. C. Rose in L. Goll (1993) 

pravita, da različne raziskave kažejo, da je 35 % ljudi vidnih oziroma vizualnih učencev (za 

njih je torej pomembno slikovno gradivo), 25 % ljudi je slušnih ali avditivnih učencev (za njih 

sta pomembna predvsem pogovor in predavanje), največ, kar 40 % ljudi, pa je gibalnih 

oziroma kinestetičnih učencev (za njih so pomembne ročne spretnosti). Pri učenju pa po 

navadi vsi informacije sprejemamo na več načinov, najbolje pa je, če v učenje vključimo vse 

čute. Učenci z NSUT so pri tem prikrajšani, saj zaradi slabe zaznave neverbalne komunikacije 

velikega dela informacije ne morejo interpretirati.  
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Preko čutil do nas pride neskončno različnih dražljajev, ki jih je potrebno pretvoriti v smiselne 

informacije. Izraz spoznavanje ali kognicija se nanaša na interpretiranje čutnih dražljajev 

oziroma informacij, piše B. Marentič Požarnik (1994). K dejavnostim spoznavanja prištevamo 

zaznavanje in organizacijo informacij, uskladiščenje in njihov priklic, hkrati pa tudi 

sposobnost ravnanja z miselnimi shemami, slikami, simboli in pojmi (prav tam). Kognitivna 

predelava sporočil temelji na notranjih mentalnih reprezentacijah sporočil, ki jih najprej 

predelujejo kognitivni procesi, dokler ne pride do zavedanja o njihovem pomenu in odzivov 

nanje, piše M. Ule (2005). Socialna kognicija je tako temeljni proces konstrukcije pomena, ki 

nam daje smernice za delovanje, še dodaja avtorica (prav tam).  

Ljudje imamo zelo različne načine učenja, spoznavanja in razmišljanja. Mnogi pa žal zelo 

pozno, ali pa sploh ne, spoznajo, kakšen način učenja jim najbolj ustreza. Zato so nekateri 

manj uspešni, kot bi lahko bili, če bi poznali svoj učni stil. Učence bi zato morali že zgodaj 

seznanjati z različnimi kognitivnimi stili ter jih spodbujati k temu, da ugotovijo, kakšen je 

njihov način učenja, ter hkrati poiskati način, ki bo njihovemu učnemu stilu najbolj ustrezal. 

Učenci z NSUT so izrazito avditivno usmerjeni, saj imajo zelo dober slušni spomin in bogat 

besedni zaklad, hkrati pa najtežje osvojijo prav informacije, ki so podane kinestetično. Dokler 

tega ne odkrijejo sami ali pa tega ne opazijo njihovi učitelji, imajo lahko veliko težav pri 

osvajanju novih znanj. A. Gamser (2011) zato predlaga, naj učitelj že na začetku šolskega leta 

oceni otrokov učni stil ter mu v skladu z njim dopusti, da se izraža na svoj način. Individualni 

učni stil pa učitelj lahko kaj hitro prepozna pri vsakem izmed učencev, če ga le pozorno 

opazuje pri šolskem delu, je prepričana K. D. Roberts (2010). B. Marentič Požarnik, L. 

Magajna in C. Peklaj (1995) pa menijo, da so individualne razlike v spoznavni organizaciji 

posameznika ter njegovem delovanju razmeroma trajne in dosledne, imenujemo pa jih stili 

spoznavanja ali kognitivni stili.  

Metode poučevanja so učiteljeva domena, zato naj bi ti obvladali čim širšo paleto učnih metod 

in postopkov, ki bi jih ponudili učencem s posluhom za upoštevanje in širjenje njihovih učnih 

stilov. Raziskave (Marentič Požarnik, 1995) na področju učnih stilov so pokazale, da lahko 

ista učna situacija nekoga spodbuja in mu s tem olajša učenje, drugega učenca pa ovira ali ga 

celo odvrne od učenja. Nekateri učenci se na primer radi učijo sami, drugi v paru; nekateri ob 

glasbi, spet drugi v popolni tišini. Raznolikost med učenci pa opazimo že v razredu, kjer so 

otroci deležni enakih metod poučevanja, pa kljub temu v njih zelo različno funkcionirajo. Te 

razlike pa lažje razumemo, če poznamo značilnosti učnih stilov posameznih učencev, še 

posebej učencev z NSUT.  
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B. Marentič Požarnik (prav tam) opozarja, da so v sodobni šoli še vedno prevladujoče metode 

z asimilativnim oziroma racionalnim stilom, le delno tudi z empiričnim modusom; vse 

premalo pa je diskusijskega soočanja nasprotujočih si mnenj ali podatkov (na tem področju se 

učenci z NSUT lahko izredno izkažejo), izkustveno zasnovanega učenja, iger vlog in 

simulacij, samostojnih in skupinskih projektov s povezovanjem znanj iz različnih predmetov 

ter njihovo aplikacijo na poklicna in življenjska področja; torej v skladu z akomodativnim 

stilom. Če sem nekoliko kritična do te trditve, lahko dodam, da se stvari kljub vsemu 

premikajo na boljše in da se večina učiteljev trudi, da bi otrokom čim bolj približala znanje na 

njim zanimiv način. Seveda še vedno obstajajo šole, kjer je klima preveč odporna na 

spremembe, in učitelji, ki še vedno poučujejo »po starem«, vendar pa smo priča tudi 

pozitivnim spremembam.  

Nekateri avtorji (Škerbin, 2006) poudarjajo, da kognitivni stil morda ni tako pomemben 

dejavnik pri uspešnosti opravljanja enostavnih nalog, vendar pa igra pomembno nalogo pri 

težjih nalogah ter v okoliščinah, ko mora posameznik delovati pod pritiskom. Takrat se učinek 

stila na uspešnost njegovega delovanja močno poveča.  

Prilagajanje individualnim posebnostim učencev od učitelja zahteva veliko psihološkega in 

pedagoškega znanja, veliko sistematičnega opazovanja učencev, pozorno in odgovorno 

načrtovanje preverjanja znanja, piše C. Razdevšek Pučko (1992). Učitelji morajo zato 

preverjanje in ocenjevanja znanja sprejeti kot integralni del poučevanja in ga oblikovati tako, 

da bo vsak učenec imel možnost, da pokaže svoje znanje. Za učence z NSUT je namreč zelo 

pomembno doživljanje uspeha na specifičnem področju, kjer imajo razvite sposobnosti in se 

lahko dokažejo. Kot koristna se izkaže mapa dosežkov ali portfolio – tako lahko spremljamo 

napredek in močne točke otroka. Ves čas pa se je potrebno truditi, da si otrok zastavlja realne 

cilje, se trudi, da bi jih dosegel, in ima, ko jih doseže, pomemben občutek uspešnosti, ki ga 

motivira za nadaljnje delo. 

 

2.5. UČENCI Z NEVERBALNIMI SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI V 

SOCIALNEM OKOLJU 

 

Za učence z NSUT je značilno, da so še posebej nespretni v situacijah, ki od njih zahtevajo 

obvladanje socialnih veščin in stalno prilagajanje spremembam v okolici. Ker so njihove 

socialne spretnosti največkrat zelo šibke, je potrebno posebno pozornost nameniti razvoju teh 

kompetenc. Trening socialnih veščin temelji na osvajanju osnovnih spretnosti za oblikovanje 
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pozitivnih odnosov, razumevanju osebnega prostora in meja ter na oblikovanju zdravih 

odnosov z odraslimi, s čimer imajo učenci z NSUT še posebej velike težave. K dobremu 

počutju učencev z NSUT v šolskem okolju pa lahko veliko pripomore tudi pozitivna razredna 

klima, ki takšne učence sprejema in podpira.  

 

2.5.1. Vpliv socialnega okolja na učence z neverbalnimi specifičnimi učnimi 

težavami 

Socialni dejavniki učne uspešnosti so značilnost družbenega okolja. To so značilnosti družine 

(njen socialno-ekonomski položaj, odnos staršev do otrok, vrednote in vzgojni stil), 

značilnosti razrednega konteksta, učiteljev in šole (interakcije med učiteljem in učenci ter med 

učenci samimi, razredna in šolska klima, učiteljeve metode poučevanja ter njegova 

prepričanja o učencih, velikost razreda in šole), značilnost vrstniškega konteksta (vrednote 

vrstniške skupine) ter značilnosti širšega družbenega okolja (šolska politika, kamor spadajo 

vsebina učnih načrtov, organizacija pouka, razpoložljivost učne tehnologije, izbor učnih 

pripomočkov), zapiše B. Marentič Požarnik (2000).  

Interakcije med šolskimi otroki so veliko bolj kompleksne in bolj selektivne kot med otroki v 

vrtcu (Durkin, 1995), pri čemer pa ima vrstniška skupina velik pomen za razvoj socialne 

identitete, učenje norm socialnega vedenja, urjenje socialnih veščin in vzpostavljanje socialne 

mreže. Da šolsko okolje močno prispeva k razvoju socialnega vedenja, menita tudi M. Peček 

Čuk in I. Lesar (2010). Kljub temu da je naloga učitelja preprečiti nesocialne oblike vedenja, 

lahko ti vedenje posameznika s svojimi neprimernimi reakcijami še okrepijo. Učenci s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami so za učitelje vedenjsko sicer najbolj problematični, 

vendar pa avtorici (prav tam) na podlagi mnogih raziskav ugotavljata, da učitelji opozarjajo 

na moteče vedenje tudi med preostalimi skupinami učencev s posebnimi potrebami, še 

posebno v skupini učencev z učnimi težavami. Psihosocialni položaj učenca v razredu se tako 

kaže v stopnji socialne sprejetosti v razredni skupnosti. Merrell (1999) socialno sprejetost 

definira kot komponento socialne kompetentnosti in prilagojenega vedenja, ki se nanaša na 

stopnjo, do katere posameznik zadosti standardom osebne neodvisnosti in odgovornosti. 

B. Y. L. Wong (1996) je prepričana, da obstaja dovolj empiričnih dokazov, ki kažejo na to, da 

so mnogi otroci z učnimi težavami med vrstniki slabše sprejeti ali celo zavrnjeni, kar na žalost 

velja tudi za učence z NSUT. Prva, ki je začela raziskovati vzroke za izključenost teh učenk 

(zavrnitve vrstnikov se pogosteje zgodijo učenkam kot učencem), je bila T. Bryan (1998).  
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Nepriljubljenost učencev z učnimi težavami (še posebej učenk) je T. Bryan (1998) glede na 

dosedanje empirične raziskave pojasnjevala z naslednjimi možnimi vzroki:  

Socialna percepcija in razumevanje, kompetence za reševanje problemov:  

 socialna percepcija, 

 prevzemanje vlog, 

 razumevanje socialnih običajev, 

 kompetence za reševanje konfliktov, 

 razumevanje neverbalnih namigov, 

 pomanjkanje motivacije in socialna diskriminacija. 

Težave v komunikaciji: 

 v vlogi poslušalca in v vlogi govorca.  

 

T. Bryan (1998) opozori na socialno kodiranje preko fotografij, na katerih so prikazani 

različni socialni namigi. To je namreč lahko težje ali lažje kot v realnem življenju. Socialno 

dogajanje je v resnici dinamično in se dogaja v socialnem kontekstu, ki udeležencu že samo 

posreduje določene informacije. Na drugi strani pa so v resničnem življenju socialni namigi 

pogosto zelo prikriti, zgodijo se hitro, včasih pa so celo v nasprotju z verbalnimi 

informacijami, kar predstavlja veliko oviro za učence z NSUT. Za otroke in mladostnike z 

NSUT je zato značilno, da naredijo veliko socialnih napak. L. Little (1999) navaja primere, ko 

se učenec smeji nekomu, ki joka ali je jezen, ali pa nekomu reče nekaj povsem neprimernega, 

pa se te neprimernosti sploh ne zaveda.  

 

M. Mamen (2007) zato predlaga nekaj osnovnih načel, ki naj bi se jih držali med uporabo 

komunikacijskih veščin in socialnega jezika z učencem z NSUT:  

 preproste in konkretne razlage ter navodila; 

 pozitivni opisi nalog; 

 zaprto postavljena vprašanja; 

 uporaba jezika, ki je primeren starosti učenca (ne uporabljamo »odraslega 

žargona«); 

 branje preprostih besedil in dovolj možnosti za ponavljanje; 

 vaje s pomočjo ključnih besed; 
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 učenje dialoga – menjave vlog sporočevalec in prejemnik; 

 učenje vzpostavljanja očesnega kontakta.  

 

Učenci s primanjkljaji v neverbalni komunikaciji nimajo težav le na tem področju, ampak 

pogosto tudi na verbalnem, učnem in socialnem, težko se prilagajajo skupini in se vanjo 

vključujejo. Babad (2010) na podlagi več raziskav ugotavlja, da se težave v izražanju, prenosu 

in prepoznavanju neverbalne komunikacije kažejo v tako imenovani atipični populaciji 

učencev – učenci z nizkim socialno-ekonomskim statusom, učenci iz slabo delujočih družin, 

zlorabljeni in zanemarjeni otroci, agresivni in nasilni učenci, učenci z učnimi in čustvenimi 

težavami ter mentalnimi problemi. Avtor (prav tam) še doda, da bi težko določili vzrok in 

posledico – nerazvitost neverbalnih veščin je lahko eno in drugo –, pa tudi težave, s katerimi 

se spopadajo. Pri neverbalni komunikaciji pa je potrebno upoštevati tudi kulturno in etnično 

ozadje učenca, saj se izražanje čustev in druga socialna vedenja v različnih kulturah 

razlikujejo ali si celo nasprotujejo. Avtor navaja raziskavo (Babad idr., 1993), v kateri so 

ugotavljali pogostost in sprejemljivost nasmeha znancem in tujcem med ameriškimi in 

izraelskimi učenci – v Ameriki je socialni nasmeh pričakovan in zaželen, medtem ko je v 

Izraelu nezaželen. 

Socialne veščine in kompetence je v svoje mnogotere inteligence vključil tudi Gardner (1999, 

po Chinn, 2007). Interpersonalna inteligenca je sposobnost osebe, da razume namene, 

motivacijo in želje drugih ljudi. Ta inteligenca je še posebej pomembna za učitelje, ki 

poučujejo učence s posebnimi potrebami. Intrapersonalna inteligenca pa zajema razumevanje 

sebe, kar se odraža v komunikaciji  in socialnih interakcijah – gre za razumevanje osebnostnih 

močnih in šibkejših področij. Učenci bodo s spodbudami in pozitivnim okoljem lahko razvili 

svoje socialne veščine in si tako pridobili spekter socialnih kompetenc, ki bodo zajemale tudi 

empatijo.  

Kot v celotni družbi se tudi v razredu oblikuje »višji, srednji in nižji sloj«. »Nižji sloj« 

predstavljajo zavrnjeni, zanemarjeni ali učno neuspešni učenci. Bitke za moč in vodstvo so 

lahko med različnimi klikami precej pogoste, učenci pa se večkrat delijo tudi glede na spol. 

Razredne skupnosti se razlikujejo glede na socialno-čustveno klimo, ravni sodelovanja 

oziroma tekmovalnosti, kohezivnost in način reševanja konfliktov. Razred je torej skupnost, 

ki je razdeljena na socialne skupine, zato jo lahko opišemo s pomočjo socialnih razlik. Babad 

(2010) našteje tri glavne dimenzije socialnega statusa, in sicer popularnost, socialno moč ter 

ugled. 
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Prikriti kurikul je še eno izmed področij, s katerimi se s težavo ubadajo učenci z NSUT. 

Sestavljen je namreč iz nenapisanih pravil vedenja in socialnih pričakovanj, kot so način 

oblačenja, obnašanje, prostor v šolski jedilnici, socialne interakcije in vzorci popularnosti, 

piše K. Burke (2008). Večina učencev se ga nauči preko opazovanja ter s poskusi in 

napakami. Nekateri učenci, predvsem tisti z učnimi težavami, vedenjskimi ali čustvenimi 

težavami, učenci z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi, učenci iz drugih jezikovnih območij 

ali s komunikacijskimi težavami, pa počasneje osvajajo tako verbalna kot tudi neverbalna 

pravila prikritega kurikula. To je velika težava tudi za učence z NSUT. Ti učenci morda med 

vrstniki ne bodo nikoli socialno sprejeti in bodo vedno delovali kot samotarji ali iskalci 

konfliktov.  

 

2.5.2. Opredelitev socialnih kompetenc 

K. Burke (2008) socialne kompetence razume kot sklop štirih osnovnih medosebnih 

spretnosti, ki se med sabo prepletajo in dopolnjujejo: 

 osnovne interakcije (uporaba očesnega kontakta, tiho oblikovanje skupine, 

upoštevanje dodeljenih vlog v skupini, klicanje po imenih, souporaba pripomočkov); 

 komunikacijske veščine (čakanje na vrsto, izmenjevanje, poslušanje, deljenje svojih 

mnenj); 

 reševanje konfliktov (sklepanje kompromisov, spoštovanje mnenj drugih, razmišljanje 

s svojo glavo, raziskovanje različnih vidikov, pogajanje, oblikovanje skupnih 

zaključkov); 

 skupinske veščine (skupinski duh, spodbujanje drug drugega, nudenje pomoči, 

razumevanje različnosti).  

 

Podobno socialne veščine opredelita tudi S. Vaughn in J. M. Sinagub (1998), in sicer kot del 

konstrukta socialnih kompetenc, ki ga sestavljajo štiri komponente: 

 pozitivni odnosi (z vrstniki in odraslimi), 

 socialna kognicija, primerna starostnemu obdobju, v katerem se otrok nahaja 

(sposobnost reševanja konfliktov, prepoznavanje in nadzorovanje socialnih 

situacij), 

 odsotnost neprilagojenega vedenja (odsotnost škodljivega vedenja, težav s 

pozornostjo, izgredov in umika), 



 
 

76 

 
 

 učinkovite socialne veščine (sposobnost primernih odnosov in odzivanja na 

druge).  

 

 

Diagram 2: Osnove socialne komunikacije  (Hutchings, Comins & Offiler, 2009) 

 

Pierangelo in Giuliani (2008) socialne kompetence razumeta kot sposobnost vzpostavljanja in 

vzdrževanja medosebnih odnosov, spretnost pridobivanja sprejetosti med vrstniki, 

vzpostavljanja in vzdrževanja prijateljstev in zmožnost pretrgati negativne ali škodljive 

medosebne odnose. T. Bryan (1998) pa socialne veščine definira kot zunanja in kognitivna 

vedenja, ki jih potrebujemo za doseganje pozitivnih rezultatov pri medosebnih interakcijah ter 

pozitivnih presojah socialnih kompetenc. Babad (2010) pa veščine v odnosih opredeli preko 

socialnih potreb, ki jih zajame s tremi osnovnimi pojmi, in sicer potrebo po naklonjenosti 

(sprejetost in ljubezen), potrebo po inkluziji (pripadnost skupini in izogibanje socialnim 

zavrnitvam) ter potrebo po moči (imeti nadzor in vpliv na socialno okolje). Vsak posameznik 

ima te tri vrste potreb, intenzivnost in zadovoljenost teh pa je različna.  

Otroci kodirajo – se udeležujejo in zaznavajo – socialne namige v okolju. Naučijo se prezreti 

nepomembne namige in organizirati informacije namigov, ki so zanje pomembni. Prvi korak 

v socialnih interakcijah zahteva sposobnost zaznavanja in prepoznavanja vokalnih, obraznih 

OSNOVE SOCIALNE KOMUNIKACIJE 

Glavni elementi: 

– očesni kontakt 

– obrazni izrazi 

– geste 

– telesna drža 

– bližina 

– dotik 

– zgled 

– poslušanje 

– vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov 
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in telesnih izrazov, menita S. Vaughn in J. M. Sinagub (1998). Neverbalna vedenja, kot so 

nasmeh, očesni kontakt in drža telesa, igrajo pomembno vlogo pri kodiranju – sporočajo nam 

sogovorčeva čustva, informacije o situaciji, vsebino sporočila, željo po nadaljevanju ali 

prenehanju interakcije. Otroci, ki se normalno razvijajo, so že pri treh letih sposobni 

prepoznati čustvena stanja, ki temeljijo na obraznih in telesnih izrazih ter vokalizaciji, njihove 

spretnosti pa se z odraščanjem še večajo (prav tam).  

 

2.5.3. Pomembnost razvoja socialnih kompetenc pri učencih z neverbalnimi 

specifičnimi učnimi težavami 

Za učinkovito reševanje socialnih konfliktov so potrebne dobro razvite sposobnosti 

zaznavanja lastnih čustev in čustev soljudi, prav tako pa tudi prepoznavanje in izražanje teh. 

Ravno to pa je največji problem, s katerim se vsakodnevno srečujejo učenci z neverbalnimi 

učnimi težavami, saj so njihove socialne kompetence zelo slabo razvite. Težava je tudi v tem, 

da se ustrezne socialne večine razvijajo ravno v času šolanja, zato je razvoj kasneje zelo težko 

nadoknaditi, sta prepričana Pierangelo in Giuliani (2008).  

Tudi R. Schiff, N. Bauminger in I. Toledo (2009) so raziskovale veščine reševanja konfliktov 

in prenos takšnih informacij v različne situacije pri učencih z motnjami branja in učencih z 

NSUT. Dokazale so (prav tam), da gre pri učencih z NSUT za primanjkljaj v strategijah za 

obdelavo informacij (predvsem neverbalnih), zato je bila stopnja uspešnosti reševanja 

konfliktov precej nižja kot pri učencih z motnjami branja, kar dokazuje, da konstruktivno 

reševanje problemov zahteva veliko več kot le dobre verbalne sposobnosti in dobro razvit 

besedni spomin.  

B. Y. L. Wong (1996) kot eno izmed najpomembnejših raziskovalk na področju socialnih 

kompetenc učencev s specifičnimi učnimi težavami omeni S. Vaughn. Njena 5-letna 

longitudinalna raziskava iz leta 1994 je spremljala 10 otrok (7 fantov in 3 dekleta) vse od 

vrtca do zaključenega 5. razreda osnovne šole. Spremljala je predvsem sprejemanje teh otrok 

s strani vrstnikov, njihove vedenjske težave, vzajemna prijateljstva, njihovo samopodobo in 

socialne veščine. S. Vaughn (prav tam) je ugotovila, da imajo otroci s specifičnimi učnimi 

težavami na vseh teh področjih zelo podobne težave kot otroci, ki dosegajo slabše učne 

rezultate zaradi nižjih intelektualnih sposobnosti. Le na področju sprejemanja s strani 

vrstnikov so bili učenci z učnimi težavami bolj sprejeti, kar se je prvič pokazalo v takšni 

raziskavi. Rezultati študije (prav tam) so še pokazali, da socialne kompetence otrok 
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presenetljivo nihajo iz leta v leto, kljub temu pa so prišli do treh prevladujočih vzorcev 

socialnih kompetenc, in sicer so ti dosledna ali stalna kompetenca, zgodnje reševanje 

problema ter neskladne težave.  

 

Kavale in Forness (1999) sta po pregledu več kot 150 raziskav ugotovila, da naj bi kar 75 % 

vseh učencev z učnimi težavami kazalo primanjkljaje na področju socialnih veščin, in sicer se 

to tudi pri učencih z NSUT kaže kot: 

 slabše razvite socialne kompetence, 

 slabše prilagajanje šolskim pravilom, 

 občutek nesprejetosti med vrstniki, 

 težave pri vzpostavljanju prijateljskih stikov, 

 manj pogosto prevzemanje vodilnih vlog, 

 težave pri reševanju konfliktov in soočanju s frustracijami, 

 manj pogosto dajanje iniciative ali vključevanje v pogovor in druge aktivnosti, 

 težave pri poslušanju, 

 težave pri vživljanju v druge oz. empatiji, 

 težave pri vzdrževanju prijateljskih vezi, 

 slabše sodelovanje z drugimi in delo v skupini. 

 

Izraz učne težave se poleg zelo razširjenih težav na izobraževalnem področju uporablja, tudi 

ko gre za večje težave pri vzpostavljanju socialnih odnosov, zapišeta Rourke in Del Dotto 

(1994). Vsi otroci z učnimi težavami sicer nimajo težav na področju socialnih in 

emocionalnih problemov, vendar pa so po mnenju Pierangela in Giulianija (2008) bolj 

izpostavljeni tveganju za njihov nastanek kot njihovi vrstniki. Eden izmed možnih vzrokov za 

nastanek socialnih in emocionalnih problemov je primanjkljaj na področju socialne kognicije, 

ki je prisoten tudi pri učencih z NSUT. Zanimivo je, da je v primerjavi celotne populacije z 

otroki z učnimi težavami večji odstotek tistih, ki imajo vedenjske težave, med učenci z učnimi 

težavami, vendar pa so med njimi tudi učenci, ki ne kažejo vedenjskih težav, dodata avtorja 

(prav tam).  

Avtorja (prav tam) tako naštejeta naslednje možne probleme: 

 napačno razumljeni socialni namigi, 

 napačno interpretirana čustva ljudi v okolju, 
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 nezavedanje, kdaj motijo druge ljudi, 

 nezavedanje vpliva, ki ga ima njihovo vedenje na druge ljudi, 

 nezmožnost empatije. 

 

Wehmeyer (2010) poudari naraščanje pomembnosti dobrih socialnih veščin v obdobju 

odraščanja, saj so takrat prijateljstva in druge socialne aktivnosti pomembnejše od odnosov s 

starši in njihovega odobravanja. Avtor (prav tam) ugotavlja močno povezavo med socialnimi 

veščinami in popularnostjo učenca med njegovimi vrstniki, učenci z NSUT pa imajo 

posledično velike težave na obeh področjih. Med pomembne socialne aktivnosti v tem 

obdobju spadajo šolski in športni klubi, plesi in zabave, pa tudi dnevne interakcije. Socialne 

veščine torej pomembno vplivajo na šolski uspeh in življenje v skupnosti. Zato je primanjkljaj 

na tem področju za učence s posebnimi potrebami ali učnimi težavami še toliko hujši. 

Strokovnjaki (prav tam) razloge za slabše razvite socialne spretnosti vidijo v pomanjkanju 

priložnosti za razvijanje teh veščin, čustvenem primanjkljaju ali premajhni pozornosti na 

okolje, v katerem bi učenec lahko opazoval in modelno posnemal določene sprejemljive 

navade.  

Kot zelo uspešna metoda vključevanja otrok s težavami v razredno skupnost se izkaže 

območje proksimalnega razvoja. Gre za tehniko ZPD (The Zone of Proximal Development), 

ki jo Vigotski (po Clandfield & Prodromou, 2009) opredeli kot razdaljo med učenčevo 

trenutno stopnjo razvoja, ki jo ugotavljamo preko samostojnega reševanja nalog, ter možno 

stopnjo razvoja, ki jo predstavlja reševanje problemov pod vodstvom odraslih ali v 

sodelovanju s sposobnejšimi vrstniki. Avtorja (prav tam) sta namreč prepričana, da tisto, kar 

učenec lahko naredi s pomočjo drugih, veliko več pove o njegovem miselnem razvoju kot 

tisto, kar zmore narediti sam. Gre torej za miselne spretnosti, ki še niso dozorele (»popki«), so 

pa v procesu dozorevanja (»cvetovi«). Ravno podpora vrstnikov je ena od številnih uspešnih 

oblik pomoči tega pristopa. Sposobnejši učenec z neposredno učno pomočjo učencu z NSUT 

omogoči dokončanje naloge, z razvojem njunega odnosa pa se krepijo tudi socialne veščine. 

Učiteljeva naloga je, da učenci s težavami postopoma prevzemajo vedno večjo odgovornost 

za reševanje nalog v razredni skupnosti ter s tem prevzemajo vloge, kot so na primer dežurni 

učenec, predstavnik razreda v šolskem parlamentu in podobno.  

B. Y. L. Wong (1996) pa na drugi strani opozarja na problem negativnih predsodkov in 

percepcije do učencev z NSUT s strani učitelja. Takšne negativne zaznave se namreč nevede 

hitro prenesejo na celoten razred, nesprejemanje vrstnikov pa postane posledica tega vpliva. 
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Učitelj mora zato biti strokoven in brez predsodkov do učencev s posebnimi potrebami ter 

prav vsakega otroka sprejemati kot individuum. To pomembno vpliva tudi na samopodobo, ki 

je v grobem sestavljena iz posameznikovih učnih dosežkov in uspehov v socialnih odnosih, 

meni Babad (2010). Pogosto sta ravni samopodobe različni, zato se je potrebno zavedati, kako 

šolski uspehi vplivajo na socialni status učenca in obratno.  

 

 

Diagram 3: Krog socialne izolacije (Hutchings, Comins & Offiler, 2009) 

 

Medosebni in socialni vidiki NSUT imajo velik vpliv na učenčevo življenje. Tak učenec 

namreč ni sposoben natančno interpretirati neverbalne komunikacije sogovorca in posledično 

ne prejme jasnega sporočila. Koncept jaza se v veliki meri oblikuje ravno skozi to, kako nas 

zaznavajo in vidijo drugi. Pierangelo in Giuliani (2008) zato opozarjata, da bo učenec z 

KROG 
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IZOLACIJE 

 

1. misli, da se nihče noče  
pogovarjati z njim  

 
2. počuti se zavrnjenega in 
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interakcijam 
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treniranje veščin in 
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strah pred zavrnitvijo 

socialna 
izolacija 



 
 

81 

 
 

NSUT po vsej verjetnosti dobil manj povratnih informacij o sebi in si zato težje izoblikoval 

svoj jaz.  

Socialne veščine in njihovo razumevanje so torej zelo kompleksni. Zavedati pa se moramo, da 

tako verbalni kot neverbalni namigi vplivajo na socialno interakcijo med dvema 

posameznikoma.  

Učenci z NSUT so zaradi svojih dobrih verbalnih veščin pogosto uspešni v formalnih učnih 

situacijah, žal pa se običajno njihove socialne veščine ne razvijajo vzporedno z verbalnimi. 

Kljub temu pa lahko takšni učenci dosegajo zelo dobre rezultate, če jih hitro in pravilno 

diagnosticiramo, jim nudimo ustrezno obravnavo in natančna navodila. A. Kobolt, Z. 

Cimermančič, J. Rapuš Pavel in T. Verbnik Dobnikar (2010) menijo, da je uspešen program 

podpore in dela z učenci s posebnimi potrebami sočasno usmerjen v učne, podporne, 

usmerjevalne, spodbujevalne, korektivne, odnosne in socialne dimenzije, žal pa sta prav 

zadnji dve pogosto spregledani tudi pri učencih z NSUT. Teoretiki emocionalne inteligence 

pa so prepričani, da učenci, ki osvojijo socialne veščine ter s tem pridobijo sprejetost med 

vrstniki, lažje dosegajo osebne, socialne in izobraževalne uspehe, tako pa več prispevajo tudi 

v družbo, v kateri živijo. Največji stres za otroka je namreč strah, da se ne bo znal vključiti v 

skupino in bo osamljen, je prepričana K. Burke (2008).  

 

2.5.4. Navezanost učencev z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami na odrasle 

osebe 

Vsa verbalna sporočila otrok razume zelo konkretno. Težave z vrstniki se tako pogosto le 

stopnjujejo, saj otrok ne prepozna, kdaj se nekdo norčuje iz njega in kdaj nekdo misli resno, 

zato je večkrat tarča posmeha. Povsem razumljivo je, da se bo učenec zatekal v varnejše 

okolje, torej v družbo odraslih. Tudi M. Košak Babuder (2007) opozarja, da že majhen otrok z 

NSUT s svojim širokim besednim zakladom od sebe odvrača ostale otroke, hkrati pa se sam 

raje pogovarja z vzgojitelji in učitelji, kot da bi se družil z vrstniki. V družbi odraslih se bolje 

počuti tudi zato, ker so bolj predvidljivi, in tako otrok vedno ve, kaj lahko v določeni situaciji 

pričakuje.  

Za večino otrok z NSUT je torej značilno, da se bodo raje kot s svojimi vrstniki družili z 

odraslimi. Učenec bo tako zelo navezan na učitelja v razredu, doma pa na svoje starše. Včasih 

učenec deluje že lepljivo in prekorači osebni prostor osebe, na katero se naveže. To vedenje 

bo med vrstniki pogosto povzročilo še večjo stigmatizacijo učenca in s tem tudi odklanjanje 
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druženja z njim. S. Thompson (1997) meni, da je občutek varnosti poglaviten razlog za takšno 

navezanost na odrasle.  

 

2.5.5. Osebni prostor in meje 

Osebni prostor in meje sta dve ključni sestavini socialnih interakcij. Uspešni odnosi s 

soljudmi so tako pogojeni tudi z občutkom za socialno bližino, meni M. Mamen (2007). 

Učenci z NSUT pa težko navežejo uspešne odnose ravno zato, ker tega občutka nimajo. 

Težave se pojavijo, ker ni nekih točno določenih pravil, ki bi se jih učenec z NSUT lahko 

hitro naučil in jih uporabljal v vsakodnevnem življenju. Kje je naš osebni prostor in kje se 

začnejo meje osebnega prostora nekoga drugega, se ni mogoče »naučiti na pamet«. Gre za 

občutek, kaj je prav, ki ga pridobimo z izkušnjami, preko ugodnega počutja v bližini drugih 

ljudi in njihovih reakcij. Učenec bo težko ločeval tudi med bolj intimnimi odnosi (osebni 

prostor je manjši, mej je manj in so bolj propustne) in tistimi, s katerimi si nismo zelo blizu 

(večji osebni prostor, meje so bolj ostre, zato jih je potrebno bolj upoštevati). Vzpostavljanje 

dolgotrajnejših prijateljstev in intimnejših zvez bo zaradi pogostega občutka anksioznosti in 

neuspeha zelo težavno.  

Socialni vzorci se ves čas spreminjajo – prevzemamo različne vloge in se dinamično 

prilagajamo nanje. Gotovo se drugače vedemo v družinskem krogu kot med prijatelji ali 

sošolci, spet drugače v športnem klubu ali v službenem timu. Prav sposobnost prepoznavanja 

konstantno spreminjajočega socialnega okolja predstavlja za učence z NSUT velik problem, 

pogosto tudi nepremostljiv.  

 

2.5.6. Trening socialnih veščin 

Kakovost odnosov v razredu ter njihova raven socialne sprejetosti sta pogojeni predvsem z 

učinkovitostjo v navezovanju stikov in uporabo socialnih veščin. Med socialno sprejetostjo in 

veščinami pa gre za vzajemen vpliv, kar je v mnogih raziskavah dokazal Merrell (1999). 

Uporaba socialnih veščin pripomore k večji socialni sprejetosti, hkrati pa sprejetost med 

vrstniki in kakovostni odnosi v razredu vplivajo na nadaljnji razvoj socialnih veščin. Da 

socialne veščine oblikujejo okvir za učinkovit razredni menedžment, je prepričana tudi K. 

Burke (2008), ki meni, da je učiteljeva naloga, da učence pouči o prijateljskih odnosih, 

alternativah agresiji, soočanju s stresom in drugih prosocialnih veščinah, ki so potrebne za 

uspešno sodelovanje v razredni skupnosti.  
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Med socialnimi veščinami in kompetencami pa nekateri avtorji poudarjajo razliko. Socialne 

veščine tako Chinn (2007) razume kot specifična vedenja, ki osebi omogočajo, da uspešno 

komunicira in se odziva na ljudi v okolici. Teh veščin se človek lahko priuči v določenih 

situacijah in jih zna uporabiti v igranih scenarijih, medtem ko socialne kompetence osvojimo 

šele takrat, ko te veščine znamo uporabiti v neznanih, nenaučenih situacijah. Prav to pa je za 

osebe z NSUT nepredstavljivo težko, saj s težavo osvojijo že uporabo socialnih spretnosti v 

poznanih in predvidljivih situacijah. Učenje socialnih veščin je torej na veliko nižji kognitivni 

ravni (če upoštevamo Bloomovo taksonomijo) v primerjavi s socialnimi kompetencami (prav 

tam).  

Spodbujanje osebnostnega in socialnega razvoja je pomemben del vsakega izobraževanja. 

Učenci, ki imajo občutek, da učitelji in vodstvo šole skrbijo zanje, da so del šole, začutijo 

pripadnost šoli ter tako postanejo odgovorni in so tudi sami pripravljeni pomagati drugim. 

Warden in Christie (2001) sta ugotovila, da obstaja močno nasprotje med odzivanjem na 

prosocialno in antisocialno vedenje, saj prosocialno vedenje redko pohvalimo, na antisocialno 

pa zelo hitro reagiramo. Pomembno je, da se o težavah pogovorimo in skupaj z učenci 

najdemo primerne odzive na neprimerno vedenje. Učenci morajo prevzeti odgovornost za 

svoja dejanja in predvideti posledice teh, naloga učitelja pa je, da skuša konstruktivno 

spodbujati prosocialno vedenje, ga daje za zgled in večkrat pohvali.  

Pri treningu socialnih veščin je potrebno najprej zagotoviti čim večjo stopnjo motivacije 

učenca za doseganje sprememb, hkrati pa njegovo pripravljenost za sodelovanje. Dobra 

izhodiščna točka je ocena, ki jo učenec sam poda o svojih socialnih spretnostih (preko 

intervjuja ali izpolnjevanja ček-liste). Farrell (2006) predlaga pristop, ki vključuje navodila, 

praktične vaje, igranje vlog, krepitev že obstoječih socialnih spretnosti, modelno učenje in 

nudenje povratnih informacij. Avtor (prav tam) kot zelo uspešno metodo predlaga tudi 

modelno učenje s pomočjo vedenja sovrstnikov in nagrajevanje pozitivnega vedenja, kamor 

spada tudi pohvala.  

Učenec z NSUT zelo težko prepoznava, interpretira in reagira na neverbalne znake, ki jih 

sporoča okolica. Učenje socialnih veščin je zato nujno, najlažje pa ga je izvesti v nižjih 

razredih osnovne šole. Skumavc (2005) priporoča, da so pri treningu socialnih veščin prisotni 

tudi vrstniki učenca s težavami, saj s tem dosežemo večjo stopnjo interakcije.  

Kljub uspešnemu treningu pa še vedno lahko naletimo na neuspeh pri uporabi veščin v 

vsakdanjem življenju. Težave pri uporabi socialnih spretnosti imajo namreč učenci z NSUT 
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lahko tudi zato, ker jih enostavno ne uporabijo v primerni situaciji, čeprav so določene 

veščine osvojili, kot npr. (Porter, 2000): 

 pomanjkanje prave vrstniške skupine, 

 razvrednoten status v vrstniški skupini, 

 čustvene težave, 

 nesposobnost procesiranja socialnih izkušenj in informacij, 

 nesposobnost ali nemotiviranost za prosocialno vedenje, 

 težave pri razločevanju, katero vedenje uporabiti v različnih situacijah. 

 

S. Vaughn (po Wong, 1996) je na podlagi dvajsetih raziskav s pomočjo sodelavcev prišla do 

zaključka, da je sicer možno izboljšati socialne veščine učencev z učnimi težavami, vendar pa 

to še ne spremeni njihove sprejetosti med vrstniki, ki nimajo podobnih težav. Negativen odnos 

vrstnikov do nepriljubljenih otrok s posebnimi potrebami je očitno zelo odporen na 

spremembe. Vse to avtorica (prav tam) podpre s pomočjo kontekstualnega modela, ki 

predvideva, da so socialni odnosi v funkciji interakcij med posamezniki, socialnim okoljem in 

vrednotami. Sprejetost med vrstniki tako lahko razumemo kot dinamičen interaktiven proces, 

v katerem otrok vpliva na okolje in okolje nanj.   

 

F Freeze 

(Zamrznitev) 

Ko se pojavi konflikt, ne reagiraj prehitro; pomisli, v čem je sploh 

problem? 

A Alternatives 

(Alternative) 

Kakšne so vse možne rešitve za nastali konflikt? 

 

S Select one 

(Izbira) 

Katera rešitev je najboljša in najbolj dolgoročna? 

 

T Try it 

(Preizkus) 

Kako bom preizkusil izbrano rešitev in kaj še lahko poizkusim, če ta 

rešitev ne bo prava? 

Tabela 4: FAST-strategija za trening socialnih veščin (Vaughn, 1998) 

 

S. Vaughn (prav tam) je kontekstualni model prikazala na študiji primera. Učenko, ki je imela 

učne težave in je bila med sošolci zelo nepriljubljena, je skupaj z zelo priljubljenim sošolcem 

trenirala socialne veščine. Največji poudarek je bil na socialnemu reševanju konfliktov s 

pomočjo FAST-strategije, ki jo prikazuje zgornja tabela. Oba sta nato celotnemu razredu 
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predstavila, kar sta se naučila, in skupaj so interaktivno reševali različne primere socialnih 

konfliktov. Cilj je bil dosežen, ker sta oba sodelovala v iskanju rešitev različnih socialnih 

problemov. Na koncu treninga je bila učenka veliko bolj priljubljena med vrstniki in bolj 

kompetentna na področju socialnih veščin.  

 

Različni avtorji (Merrell, 1999; Težak, 2006) so ugotovili, da socialne spretnosti močno 

vplivajo na psihosocialni položaj učenca v razredu. Pomoč učencem pri razvijanju socialnih 

veščin tako predstavlja proaktiven pristop k zmanjšanju vpliva različnih težav na šolski uspeh. 

Pomanjkanje teh veščin se namreč kaže kot slabše funkcioniranje v razredu, še posebej, ko 

gre za skupinsko, sodelovalno učenje, menita Pierangelo in Giuliani (2008). Učenec si bo 

želel razviti socialne veščine, da bi se izognil osamljenosti in negativnim odnosom ali da bi 

imel priložnost izkusiti prijateljstvo, sprejetost, dobre odnose.  

Za izboljšanje socialne integracije ter odnosov z vrstniki in odraslimi (Chinn, 2007) so nam 

lahko v pomoč tudi naslednje ideje: 

 V varnem in sprejemajočem okolju se lahko pogovarjamo o specifičnih 

komunikacijskih težavah in ovirah.  

 Trening socialnih veščin zviša tudi samopodobo.  

 Učenec bi se moral naučiti samonadzora reakcij na svoja dejanja.  

 Učenci pridobijo izkušnjo uspešnih interakcij z vrstniki in odraslimi. 

 Učenci znajo prilagoditi svoje odzive tako, da so primerni situaciji.  

 Zmanjša se pogostost konfliktov v razredu.   

 

Za izboljšanje socialnih veščin otrok, ki so med vrstniki slabše sprejeti, pa Ladd in Mize 

(1983) predlagata trening po kognitivno-socialnem modelu. Ta temelji na učenju novih 

socialnih veščin in preizkušanju teh v varnih, neogrožajočih situacijah. Učenec najprej osvoji 

pojem nove socialne veščine, jo preizkusi v igrani situaciji, nato pa veščino glede na povratne 

informacije prilagodi tako, da je vedenje za okolico sprejemljivo. Trening socialnih veščin 

avtorja (prav tam) razdelita v tri korake: 

1. poučevanje o različnih socialnih veščinah in razširitev predstav o le-teh;  

2. vaja in uporaba socialnih veščin v varnih situacijah; 

3. vzdrževanje naučenih veščin in posploševanje na vsakodnevne situacije.  
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Tudi pisanje socialnih zgodb je ena izmed uspešnih metod, ki se lahko uporabi pri treningu 

socialnih veščin. S to metodo poskušamo preko zgodbe, na otroku razumljiv način, pojasniti 

vzroke in posledice določene socialne situacije. Metoda je zelo uspešna pri otrocih z 

motnjami avtističnega spektra (Grey & White, 2002). Omogoča namreč, da tudi drugi 

razumejo otroka iz njegove perspektive, saj pojasni, zakaj se lahko njegovo vedenje včasih zdi 

otročje, naivno, čudaško, prenapeto, uporniško, skratka socialno nesprejemljivo. Zgodbo 

največkrat napiše učitelj na podlagi otrokovega vedenja v določeni socialni situaciji, kadar to 

ne ustreza pričakovanemu vzorcu vedenja. Gre za oblikovanje kratkih zgodb, ki opisujejo 

situacijo ter vsebujejo opis primernega vedenja in izražanja v tej situaciji. Avtorja (prav tam) 

priporočata, da imamo pri oblikovanju zgodbe v mislih konkretno situacijo v skladu z 

ustreznimi socialnimi vlogami, pričakovano reakcijo in informacijo, na kaj se nanaša ta 

zgodba in zakaj.  

B. Y. L. Wong (1996) pa opozori, da je potrebno biti pozoren na široko paleto socialnih 

problemov, s katerimi se soočajo otroci z učnimi težavami. Otroka je zato najprej potrebno 

dobro spoznati in mu nato nuditi program obravnave, ki bo vključeval razvijanje tistih veščin, 

ki mu primanjkujejo (nekateri na primer potrebujejo trening socialne percepcije, drugi 

razvijanje veščin za konstruktivno reševanje konfliktov). Otroku je nato potrebno prilagoditi 

tudi intenzivnost in trajanje obravnave. Za izboljšanje socialnih veščin pa B. Caf (2010) 

predlaga tudi razvijanje spretnosti aktivnega poslušanja in razumevanja socialnih situacij, 

učenje prevzemanja odgovornosti za svoje odločitve in izražanja samostojnih pobud, 

poznavanje svojih meja in upoštevanje meja drugih, učenje konstruktivnih načinov reševanja 

konfliktov ter ustreznih načinov izražanja čustev, potreb in težav, hkrati pa razvijanje novih 

pozitivnih vzorcev vedenja. Avtorica (prav tam) še dodaja, da se učinki takšnega treninga 

najpogosteje kažejo v izboljšanju samopodobe, tolerantnosti za medsebojne razlike in v 

povečani asertivnosti.  

 

Učenec bo tako s pomočjo treninga socialnih veščin razvil učinkovite interpersonalne 

spretnosti. Takšen napredek bo hitro opazen, saj učenec (po Burke, 2008): 

 sodeluje in sklepa kompromise;  

 izraža entuziazem in humor; 

 izraža pozitivno samozavest; 

 deli vlogo voditelja; 
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 učinkovito komunicira; 

 je empatičen do drugih; 

 podpira skupino; 

 vzpostavlja uspešne interakcije z ostalimi člani tima.  

 

Učenci z NSUT imajo torej pogosto primanjkljaje tudi na področju socialnih spretnosti, kar se 

izraža v različnih oblikah vedenja – ne uporabljajo enakih spretnosti kot njihovi vrstniki, niso 

sposobni predvideti posledic lastnega vedenja, ne znajo oceniti, kakšno vedenje je v določeni 

situaciji primerno. Takšni otroci zato pogosto potrebujejo pomoč pri vključevanju v razredno 

skupnost, saj jih ta zavrača ali prezira. To zahteva veliko truda vseh vpletenih, saj gre za 

spreminjanje predstav in predsodkov, ki prevladujejo v takšnem razredu. 

Pierangelo in Giuliani (2008) pa sta prepričana, da lahko v razredih z dobro razredno klimo, 

ki jo soustvarjajo učitelji, sovrstniki, starši in drugi, s katerimi so učenci v interakciji, 

spodbudimo razvoj pozitivnih socialnih interakcij. V nasprotnem primeru se namreč lahko 

zgodi, da je učenec veliko bolj obremenjen s problemom, ki mu ga predstavljajo socialno 

okolje in interakcije v njem, kot pa z učnimi primanjkljaji in neuspehi.  

 

2.5.7. Razredna klima in učenci z NSUT 

Današnje razumevanje socialno-integracijskih težav je vezano na interakcijsko/sistemsko 

paradigmo nastajanja in vzdrževanja motenj in težav na eni strani in posledičnega socialnega 

izključevanja na drugi strani, meni A. Kobolt (2010). Doseganje izobrazbenih standardov 

skupin otrok s posebnimi potrebami je vsekakor zelo pomembno zlasti za njihovo poklicno 

prihodnost, izkušnje pa kažejo, da je zelo pomembna predvsem socialna dimenzija okolja, v 

katerem se izobražujejo. Avtorica (prav tam) zato poudari pozitivne dimenzije inkluzivne 

klime in dobre odnose, ki se oblikujejo v pedagoški ustanovi (odnose med pedagoškimi 

delavci, med njimi in svetovalno službo, z vodstvom, učenci in njihovimi starši). Inkluzivna 

klima v razredu pa pripomore k boljšim odnosom in višji ravni sprejemanja drugačnosti, meni 

Chinn (2007). 

Razredna klima in pogoji za učenje vplivajo na vse učence, še posebej pa so zanje dovzetni 

učenci z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami. V vsakem razredu, kjer je prisoten 

učenec z NSUT, je nujno oblikovati določene spremembe, ki so prilagojene potrebam in 

spretnostim učenca (Garnett, 2010). Na to pa naj učitelj ne gleda kot na dodatno delo, ampak 
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kot na izziv, ki ga lahko skupaj z ostalimi strokovnjaki uspešno razreši in lahko celotni 

razredni skupnosti prinese nove, dragocene izkušnje za življenje, še dodaja avtor (prav tam).  

Pozitivna razredna klima je rezultat dobrih odnosov, kjer učitelj spodbuja domišljijo učencev 

in predvsem verjame vanje. K. Burke (2008) kot temelja dobre klime postavi vzajemno 

spoštovanje in zaupanje, poniževanje in zmerjanje pa kot najslabša možna ukrepa. Vzdušje, 

kjer učenci lahko predstavijo svoje ideje, se vključujejo v diskusije, delijo svoje izkušnje in 

hkrati prevzemajo odgovornost zase in svoja dejanja, je zagotovo tisto pravo.  

Občutek pripadnosti bo pozitivno vplival na učenčevo samopodobo, njegovo motivacijo za 

dosežke, sposobnost prilagajanja razredni skupini, zahtevam učitelja, splošno vedenje in raven 

uspeha. Pozitivna samopodoba in samospoštovanje namreč pomembno vplivata na pozitivno 

vedenje v šoli in s tem tudi na večjo sprejetost oziroma popularnost med vrstniki (Woolfolk, 

1998).  

Warden in Christie (2001) za ustvarjanje pozitivne razredne klime predlagata specifične 

metode za spodbujanje pozitivnih odnosov; na primer:  

 razvijanje strategij za upravljanje s socialnim vedenjem v razredu; 

 nudenje praktičnih učnih aktivnosti, katerih cilj je izboljšanje medosebnih 

spretnosti; 

 nudenje učnih aktivnosti, ki so posebej oblikovane za spodbujanje otrok k 

razmišljanju o lastnem razumevanju medosebnih odnosov; 

 oblikovanje priložnosti za spodbujanje otrok k pogovorom o moralnih vrednotah 

na področju odnosov; 

 nudenje primernega realnega konteksta, ki otrokom omogoča, da pokažejo pristno 

prosocialno vedenje.  

 

Za povečanje kohezivnosti razreda pa lahko izvedemo tudi naslednje dejavnosti (Prinz, 

Blechan, Dumas, 1994): 

 zmanjševanje tekmovalne situacije in spodbujanje sodelovalnega pristopa, 

 spodbujanje povezanosti učencev, tudi če se združujejo v klike, 

 zmanjševanje socialne razcepljenosti v razredu (po spolu, narodnosti ...). 
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Pozitivna in inkluzivna razredna klima zagotavljata, da se vsi učenci počutijo cenjeni, sprejeti 

in spoštovani, zato Curtis (2003, po Pierangelo in Giuliani, 2008) predlaga učiteljem, naj 

sledijo naslednjim nasvetom: 

 Vsakega učenca kličite po imenu in se potrudite, da spoznate njegove interese tudi 

izven šole.  

 Vsakodnevni kratki razredni sestanki pomagajo graditi občutek skupnosti in nudijo 

priložnosti za interakcije med učenci. 

 Učencem dovolite nekaj minut, da vadijo socialne veščine in si dajejo povratne 

informacije. 

 Spodbujajte pisanje dnevnika, kar izboljša samozavedanje. 

 Nudite možnosti za sodelovanje v netekmovalnih zunajšolskih dejavnostih in se 

izogibajte spodbujanju nepotrebne tekmovalnosti med učenci. 

 Učencem nudite možnost, da izrazijo svoje občutke glede njihovih izkušenj v šoli, in 

jim pokažite, da je njihovo mnenje upoštevano. 

 Kontinuirano se individualno posvečajte učencem, ki imajo težave, in jim s tem nudite 

občutek varnosti.  

 

Najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju pozitivnih odnosov v razredu, še posebej do otroka z 

učnimi težavami, imata učitelj in stopnja njegovega sprejemanja takšnega otroka. Učitelj 

ostalim otrokom namreč predstavlja model, kako naj se vedejo, zato mora ves čas poudarjati, 

da sta medsebojno sprejemanje in nudenje podpore nujna za dobre odnose v razredu. 

Učinkovitega učitelja, ki se pri svojem delu poslužuje inkluzije, opazimo po njegovem 

pozitivnem pristopu do disciplinskih problemov. Pierangelo in Giuliani (2008) pravita, da tak 

učitelj ne bo čakal, da bo problem nastal in nato reagiral nanj, ampak bo že prej spodbujal 

pozitivno vedenje in se s tem izognil konfliktom. Tak učitelj ne bo iskal hitrih rešitev, ampak 

se bo zavzemal za dolgoročne spremembe v vedenju.  

Avtorja (prav tam) zato predlagata naslednje strategije za spodbujanje pozitivnih socialnih 

interakcij med učenci: 

 redno izvajanje razrednih sestankov,  

 predstavitev in spodbujanje vrednot, 

 kritiziranje vedenja, ne osebe, 

 razumna uporaba ukorov, 
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 spodbujanje čustvovanja učencev, 

 pohvala za pozitivno vedenje, 

 spodbujanje samorefleksije, 

 primerno odzivanje na zmerjanje med učenci, 

 nudenje različnih rešitev in spodbujanje k izbiri prave, 

 spodbujanje k razvijanju pozitivne samopodobe, 

 nudenje treninga atribucij, 

 sprejemanje skupnih pravil in njihovo skupno spoštovanje, 

 »pogodbe vedenja« (kazni in nagrade).  

 

Tudi igra vlog je lahko zelo uspešna tehnika za učenje novih spretnosti in dajanje povratnih 

informacij. Gre za simulacijo mnogih interakcij, ki se vsakodnevno dogajajo. V scenarij lahko 

vključimo socialno napako, ki jo morajo učenci zaznati in jo v naslednji igri vlog odpraviti.  

J. Bluestein (2008) v razredu vidi priložnosti, iz katerih se učenci lahko veliko naučijo, 

spoznavajo sami sebe in vzpostavljajo odnose. V večini disciplinskih problemov tako ni 

potrebno naše vmešavanje (razen ko bi težava lahko ušla izpod nadzora ali ko je ogroženo 

posameznikovo duševno ali telesno zdravje), ampak le poslušanje, spodbujanje in pomoč pri 

iskanju skupnih rešitev.  

Veliko učencev ima težave s postavljanjem zase na neagresiven način. Učenje socialnih 

veščin, kot so deljenje z drugimi, vljudnost, počakati na vrsto, ter socialnih vedenj, kot so 

reševanje konfliktov, nadzor nad čustvi in alternative iskanju krivca ter iskanju izgovorov, so 

zato ključne za uspešno vodenje razreda.  

 

2.5.8. Neverbalna komunikacija v razredu 

V grobem komunikacijo delimo na verbalno in neverbalno. Besede, ki jih lahko imenujemo 

tudi znaki verbalne komunikacije, so sredstvo za prenos vsebine sporočila, medtem ko 

neverbalni znaki dodajo odnos povedani vsebini. R. L. Gabriels in D. E. Hill (2007) 

opozarjata, da so prav komunikacijske sposobnosti tiste, ki odločilno vplivajo na uspeh v 

učnih in socialnih situacijah. Prav vsak otrok ima svoja močna in šibka področja, prav tako pa 

tudi posebne potrebe, ki so lastne le njemu, kar velja tudi za področje komunikacije.  

Uspešno poučevanje temelji na učinkoviti komunikaciji. Različni strokovnjaki (pedagogi, 

psihologi, antropologi, sociologi) so neverbalno komunikacijo poenostavljeno opisali kot 
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komunikacijo brez besed. S. Thompson (1997) pa neverbalno komunikacijo razlaga kot vsako 

komunikacijo, ki jezika ne izraža neposredno, ga pa pogosto obogati, mu zviša vrednost. 

Neverbalna komunikacija se izraža skozi obrazne izraze, geste, očesni kontakt, dotik, ton 

glasu, pa tudi skozi manj očitne načine, kot so obleka, drža telesa in osebnostni prostor. Miller 

(2000) opozarja, da si učenci in učitelji ves čas izmenjujejo različna sporočila, brez da bi 

kdorkoli spregovoril. Raziskave so pokazale, da je leva možganska hemisfera vključena 

predvsem v verbalne in druge analitične funkcije, medtem ko je desna zadolžena pretežno za 

prostorske in neverbalne procese (prav tam).  

 

Ljudje uporabljamo neverbalno komunikacijo zaradi naslednjih razlogov: 

 besede imajo omejitve, 

 neverbalni signali so zelo močni, 

 neverbalni signali so pogosto bolj pristni, 

 s pomočjo neverbalnih signalov lahko izrazimo občutke, ki jih ne želimo povedati 

na glas, 

 za izražanje kompleksnih sporočil potrebujemo neverbalni kanal. 

 

Nebesedna komunikacija se začne oblikovati že kmalu po rojstvu in se skozi življenje še 

natančneje razvija. Miller (2000) je prepričan, da se okoli prvega otrokovega leta kot 

neverbalna komunikacija že izoblikujejo očesni kontakt, distanca, geste, dotik, zametki 

intonacije, vokalizacija in socialni nasmeh. Tudi S. Thompson (1997) se strinja, da bo 

dojenček v novi situaciji najprej preveril izraz na materinem obrazu in se nato v skladu z njim 

odzval. 

Neverbalno vedenje je torej sestavni del komunikacije. Sestavljeno je iz vseh izraznih 

vidikov, ki nimajo verbalne vsebine, torej brez izgovorjenih in napisanih besed. Babad (2010) 

poda dober primer, kako težko se sporazumevamo brez neverbalnih prvin – gre za internetni 

klepet, kjer je bilo sprva mogoče pisati le verbalna sporočila, kmalu pa so računalničarji 

dodali vrsto znakov, ki opisujejo emocije sogovornika.  

Zavestno in nezavedno na dan pošljemo in sprejmemo več sto nebesednih sporočil. Socialni 

psihologi so mnenja, da si prvi vtis o osebi ustvarimo že po šestih do dvanajstih sekundah od 

trenutka, ko jo spoznamo. Zanimivo je, da besedno komunikacijo lahko prekinemo, medtem 

ko nebesedne ne moremo, tudi če bi jo želeli. Neverbalni del socialnih interakcij je torej še 
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posebej pomemben zaradi svoje narave, ki jo zelo težko skrijemo, zaradi povezave s čustvi, 

dostopnosti do sogovorca, hitrosti prenašanja in unikatnosti sporočil, ki jih lahko povemo le z 

neverbalnimi informacijami. Babad (2010) neverbalna vedenja opiše kot jezik čustev, ki jih z 

verbalnimi informacijami lahko kontroliramo, z neverbalnimi pa podamo bolj realno, 

nezaigrano sliko.  

Nebesedna komunikacija običajno podpre sporočilo, ki smo ga povedali z besedami, včasih 

pa si tudi nasprotujeta. Takrat je bolj verjetno, da so pristni neverbalni znaki. Mnogi 

strokovnjaki, med njimi tudi Miller (2000), so mnenja, da je pri prenosu sporočil delež 

neverbalne komunikacije precej večji, in sicer naj bi tako sporočili kar dve tretjini informacij 

(drugi so celo mnenja, da preko besed prenesemo le 7 % informacij). Dejstvo pa je, da sta 

besedna in nebesedna komunikacija neločljivi in nujni za uspešne interakcije.  

Ko bo otrok na primer porisal steno vaše dnevne sobe, boste jezno zakričali: »To si pa res 

lepo naredil, najbolje, da porišeš še ostale stene stanovanja!« Če bo otrok vaše sporočilo 

zaznal le na verbalni ravni (kot vsako sporočilo zazna otrok z NSUT), bo vaše kričanje 

razumel kot nasvet, da nadaljuje s svojimi poslikavami, saj je naredil nekaj dobrega. Če pa je 

otrok sposoben tudi zaznave in interpretacije neverbalne ravni sporočila, bo razumel, da se 

tega ne sme, in tega ne bo več počel. V takšnem primeru torej šele neverbalna raven 

sporočanja da pravi pomen povedanemu. 

 

Babad (2010) opiše tri osnovne neverbalne veščine, ki jih socialno kompetenten posameznik 

uspešno uporablja in usklajuje: 

 izražanje čustev – sposobnost kodiranja (sposobnost socialnih, odprtih, toplih odnosov 

ali zadržanost, sramežljivost, zaprtost na drugi strani); 

 čustvena občutljivost – sposobnost dekodiranja (sposobnost sprejemanja in 

interpretacije sogovorčevih čustvenih stanj, gre za temelj socialne inteligentnosti, 

večina ljudi jo ima naravno prirojeno, izboljšamo pa jo s pomočjo socialnega 

treninga); 

 nadzor čustev (pomoč pri reguliranju vedenja tako, da je primerno situaciji).  

 

Osnovne neverbalne veščine so še posebej pomembne v prvih poskusih navezovanja stikov, v 

oblikovanju odnosov in njihovem vzdrževanju. Veliko raziskav (prav tam) iz področja 

neverbalnih veščin je potrdilo, da so ženske boljše v prvih dveh spretnostih, v primerjavi z 

moškimi so namreč bolj nagnjene k izražanju čustev, še posebej s pomočjo obraznih izrazov. 
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Ženske so prav tako bolj uspešne pri dekodiranju čustev, hkrati pa hitreje zaznajo prikrivanje 

resničnih čustev. Moški pa naj bi bili bolj sposobni nadzorovati svoja čustva, lažje tudi 

prikrijejo spontane čustvene izraze.  

Neverbalni jezik ali jezik čustev je v razredu ves čas prisoten, tudi ko v njem vlada tišina. 

Zato je še posebej pomembno, da ima učitelj dobro razvite osnovne neverbalne veščine in jih 

pri svojem delu tudi uporablja. Čeprav je neverbalna komunikacija v poučevanju postavljena 

na stranski tir, je ključna pri podajanju navodil, razrednem menedžmentu ter doseganju 

primarnih ciljev vzgoje in izobraževanja.  

Učenčev uspeh je v osnovi sestavljen iz dveh glavnih komponent – na eni strani gre za 

kognitivne sposobnosti in veščine učenja (kar se izraža v učnih dosežkih), na drugi pa za 

socialno inteligenco in kompetence (ta pa se izraža v uspešnih odnosih, dobrem počutju in 

psihološkem ravnovesju). Vsak učenec mora najti svoj prostor v razredni družbi, vzdrževati 

pozitivne obojestranske odnose s sošolci, prav tako pa tudi z učitelji. Babad (2010) opozarja 

na neverbalno komponento v razrednem menedžmentu, ki igra pomembno vlogo, a je kljub 

temu pogosto neupoštevana, zanemarjena ali povsem izključena. Reggio (1992, po Babad, 

2010) je na podlagi številnih raziskav ugotovil, da so neverbalne veščine močno povezane s 

socialnimi veščinami, s sociometričnim statusom učenca v razredu ter njegovim psihološkim 

počutjem.  

Neverbalna komunikacija lahko olajša in izboljša kvaliteto poučevalnega ter učnega procesa, 

če pa sta prenos ali zaznava neverbalne komunikacije okrnjena, je tudi proces oviran, 

opozarjata A. M. Kring in B. K. Stuart (2005). Učitelji bi se zato morali zavedati pomena 

neverbalnih sporočil, in sicer iz dveh razlogov, meni Miller (2000): 

 da bi postali boljši prejemniki sporočil, ki jim jih posredujejo učenci;  

 da bi si pridobili veščine pošiljanja pozitivnih signalov učencem ter s tem okrepili 

učni proces (hkrati pa se izognili negativnim signalom, ki učni proces zavirajo).  

 

Neverbalna komunikacija je zelo uporabna tehnika za poučevanje učencev s posebnimi 

potrebami na intelektualnem ali fizičnem področju, učitelji pa jo lahko izrabijo in 

depriviligirane učence negativno stigmatizirajo, meni Miller (2000). Učitelji bi zato morali: 

 vsem učencem zagotoviti enake možnosti za sodelovanje v razrednih aktivnostih, 

 biti empatični do tistih, ki dosegajo visoke rezultate, in do učno manj uspešnih,  

 ne dovoliti, da so učno manj uspešni učenci izolirani v manjših skupinicah, 
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 verjeti in pričakovati, da se vsi učenci lahko učijo in naučijo.  

 

Učenec z učnimi težavami, ki ima slabše razvite komunikacijske veščine, torej lahko učitelju 

predstavlja velik izziv. R. L. Gabriels in D. E. Hill (2007) zato predlagata, da se učitelj po 

pomoč obrne na šolskega svetovalnega delavca ali drugega strokovnjaka, ki je usposobljen za 

delo  z njim.  

Učenci so ves čas v interakcijah in se izražajo tako verbalno kot neverbalno. S pomočjo 

neverbalnih sporočil učenci učitelju sporočajo, kako se počutijo, kakšno raven motivacije 

imajo, kakšno željo po sodelovanju in s kakšnimi problemi se soočajo. Učitelj, ki je občutljiv 

na zaznavanje čustev in počutja učencev, bo hitro zaznal vsako spremembo. Opazil bo, ali 

učenci razumejo razlagano snov in kakšna je njihova koncentracija. Neverbalni namigi pa so 

v veliko pomoč tudi pri vzpostavljanju dialoga, saj sporočevalec hitro zazna, kdaj bi se v 

pogovor rad vključil sogovorec. Dejstvo torej ostaja – zavestno ali nezavedno, naša 

neverbalna sporočila ljudem povedo, kaj od njih pričakujemo. Pozitivna pričakovanja 

prinesejo pozitivne dosežke, negativna pa izgubo samozaupanja in neuspehe (Miller, 2000). 

 

2.6. POMOČ UČENCEM Z NEVERBALNIMI SPECIFIČNIMI UČNIMI 

TEŽAVAMI 

 

Težave, kot so neverbalne učne težave, običajno vplivajo na vsa področja izobraževalnega in 

socialnega življenja otroka. Prav zato morajo biti programi, ki so zasnovani za pomoč tem 

otrokom, zelo kompleksni, celoviti in integrirani v okolje. Poznamo različne strategije 

pomoči, ki so lahko zelo uspešne, če jih le uporabimo pravočasno, dosledno in sistematično. 

V procesu pomoči je prav tako dobro upoštevati različna priporočila, s katerimi učencem 

omogočimo lažje soočanje z vsakodnevnimi stresnimi situacijami in hkrati zmanjšamo ali 

nadomestimo manjkajoče spretnosti. Ko vse to vključimo v organizirano obliko pomoči, 

dobimo program obravnave za pomoč učencem z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami.  

 

2.6.1. Strategije pomoči učencem z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami 

Pri oblikovanju programa obravnave za učence z NSUT je potrebno pozornost posvetiti 

mnogim dejavnikom. Rourke in Del Dotto (1994) opozarjata, da je zelo pomembno, da težave 

odkrijemo čim bolj zgodaj, in tako poskušamo zmanjšati primanjkljaje, saj je ta pristop v 
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zgodnji fazi odkrivanja težav najbolj učinkovit. Na drugi strani pa dlje, kot sindrom ostaja 

neodkrit, bolj verjetno bodo učinkovito delovale kompenzacijske tehnike terapevtske narave, 

še dodajata avtorja (prav tam).  

Najpomembneje je, da se učenca z neverbalnimi učnimi težavami čim prej prepozna in da so 

učitelji ter ostali šolski delavci seznanjeni z njegovimi težavami, saj le tako lahko olajšajo 

njegovo prilagajanje šolskemu okolju. Ko vsi poznajo in razumejo težave, ki jih ta sindrom 

vključuje, lahko nudijo potrebno emocionalno, razvojno in izobraževalno podporo. Naloga 

šolskega tima je, da skrbno načrtuje delo s temi učenci. M. Košak Babuder (2009) poudari, 

naj bo šola fleksibilna glede šolskih pravil znotraj celovitega modela varnosti in 

predvidljivosti. Predlaga, naj učencem s sindromom neverbalnih učnih težav omogoča kratke 

odmore znotraj šolskega dneva, na voljo naj ima trampolin ali gugalnico, dovoli naj, da učenci 

med poukom nosijo kape s šiltom, če jih utruja svetloba fluorescenčnih luči, in podobno.  

Ko ima otrok diagnostično oceno, morajo starši sprejeti dejstvo, da sindrom NSUT lahko 

povzroči večje težave pri šolskem delu. Celo zdravniki in psihologi pogosto napačno sklepajo, 

da bo otrok z nadpovprečnimi sposobnostmi v ekspresivnem verbalnem izražanju z lahkoto 

nadomestil primanjkljaje na neverbalnem področju, opozarja S. Thompson (1997). Žal to ni 

vedno mogoče. Predvsem v višjih razredih, ko je vse manj natančno opredeljenih pravil, bo 

otrok z NSUT zelo težko funkcioniral brez dodatnih prilagoditev, strategij in pomoči. Ko 

naloge zahtevajo več abstraktnega razmišljanja in razumevanja snovi, bo otrok, ki si je v 

preteklosti pomagal zgolj z memoriranjem snovi, le težko sledil pouku. Zastavljene učne 

zahteve so zanj nemogoče in uspeh zanj ni dosegljiv. Zato sta zgodnja diagnostika in 

pravočasna pomoč ključnega pomena. Tako bomo razvili otrokove potenciale in zagotovili 

najvišje možne uspehe.  

Otroka s sindromom NSUT pogosto napačno diagnosticirajo kot učenca z motnjami 

pozornosti (ADD) ali s čustveno-vedenjskimi motnjami, opozori avtorica (prav tam). Tudi če 

otroka pravilno diagnosticirajo, bo žal težko vključen v zanj prilagojen program v šoli. 

Njegovi dosežki so namreč pogosto povprečni ali celo nadpovprečni pri večini nalog, ki se v 

šoli ocenjujejo, še posebej v prvih razredih osnovne šole. Kljub očitnim primanjkljajem na 

motoričnem, vizualno-prostorsko-organizacijskem ter socialnem področju na začetku šolanja 

veliko učiteljev sploh ne bo opozarjalo nanje. Zaradi manjšega odstopanja med učenčevimi 

učnimi dosežki (večinoma se v šoli ocenjuje pisno in ustno, kjer so učenci z NSUT lahko zelo 

uspešni) in njegovo inteligentnostjo bodo nekateri celo trdili, da učenec ni upravičen do 

specialno-pedagoške obravnave.  
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D. Heacox (2009) predlaga, da zaradi težav na vizualno-prostorsko-organizacijskem področju, 

s katerimi se učenci z NSUT vsakodnevno spopadajo, omejimo ali prilagodimo dejavnosti, ki 

gradiva nakazujejo na vidne ali prostorske načine, do neke mere pa tudi besedno-jezikovne. 

Zato je potrebno učencem tudi dovoliti, da svoje znanje pokažejo na način, ki jim je blizu. 

Avtorica (prav tam) zaključi z mislijo, da je diferenciacija najboljši odziv učitelja na potrebe 

vseh učencev, tudi tistih s specifičnimi učnimi težavami.  

Metoda za zdravljenje in izobraževanje otrok z motnjami avtističnega spektra in komunikacije 

(Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped CHildren ali 

krajše TEACCH-metoda) se izkaže za zelo uspešno tudi pri učencih, ki imajo neverbalne 

specifične učne težave (Panerai, Ferrante & Zingale, 2002). Temelji te metode so 

strukturiranje aktivnosti, vizualna podpora, doslednost in vztrajnost. Poudarek je v 

opremljenem prostoru, v katerem otrok lažje obvladuje in razume vsakodnevna rutinska 

opravila, s tem pa se zmanjša njegov strah pri prehodih od ene aktivnosti k drugi (prav tam). 

Strukturiran fizičen prostor učencem z NSUT tako omogoča mirno, predvidljivo in 

konsistentno okolje, hkrati pa tudi samoto, kadar jo potrebujejo. 

Pomembno je, da se prilagoditve in pomoč, če je le možno, izvajajo ves čas. Skumavc (2005) 

namreč opozarja, da pomoč, ki se na primer izvaja eno uro dnevno, ne bo prinesla želenih 

rezultatov, lahko bo celo delovala v nasprotju z zastavljenimi cilji.  

Zaradi sindroma NSUT so moteni osnovni možganski procesi, kar je razlog za strokovno 

pomoč in programske spremembe, do katerih so upravičeni učenci z NSUT. Ker ta močno 

vpliva na otrokovo sposobnost opravljanja šolskih zahtev, je potrebno za otroka oblikovati 

individualizirani načrt s primernimi prilagoditvami ter ga dosledno izvajati. Pomembno je, da 

smo pozorni na vzroke za določeno vedenje in da ne sklepamo prehitro, da otrok nekaj počne 

namerno. Le tako bomo lahko uporabili primerne, koristne ukrepe v pomoč otroku, brez 

nepotrebnega kaznovanja. Čeprav S. Thompson (1997) opozarja, da so NSUT v prvi vrsti 

nevrološka okvara, na katero otrok nima vpliva, pa ne smemo pozabiti tudi na biološko, 

psihološko in socialno delovanje okolja, v katerem otrok živi. Če učenca z NSUT označimo 

kot »iskalca pozornosti«, smo krivični in ravnamo neprofesionalno. Kadar pa se starši in 

šolsko osebje zavedajo učenčevih posebnih izobraževalnih in socialnih potreb ter jih tudi 

upoštevajo, je učenec popolnoma integriran v učno okolje. Uspeh bo posledica izvajanja 

celostnega in podrobnega individualiziranega programa, ki ga sestavi tim strokovnjakov. V 

veliko pomoč so tudi specialno-pedagoške obravnave, govorne in jezikovne terapije ter 

obravnave pri delovnem terapevtu za izboljšanje motoričnih spretnosti.  
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Odrasli, ki sindroma NSUT ne poznajo, vedenje teh učencev vse prepogosto označujejo kot 

čustveno ali motivacijsko problematično. Če pa je učitelj pripravljen na prilagoditve, na 

upoštevanje močnih področij otroka ter je dovzeten za njegove potrebe, je lahko otrok v šoli 

precej uspešen. Najlažje je odgovornost za neuspeh prenesti na učenca, a pravi strokovnjak se 

bo zavedal, da učenec ni dosegel želenega rezultata zato, ker so bili določeni cilji v 

individualiziranem programu napačno zastavljeni, še doda S. Thompson (prav tam).  

Kot ena izmed uspešnih strategij za pomoč učencem za NSUT se izkaže tudi listovnik. To je 

organizirana, ciljno naravnana zbirka dokumentov (npr. izdelkov, potrdil, primerov), ki 

prikazuje, kaj se je posameznik naučil, kako je prišel do določenih spoznanj, kako vidi svojo 

življenjsko pot in kakšen je njegov odnos do lastnega razvoja (Erčulj, 2009). Kot takšen je 

listovnik nenehno razvijajoča in rastoča zbirka ustvarjenih ali izbranih dokumentov, ki so 

nastali kot rezultat posameznikovega izkustvenega in poglobljenega učenja, spremljajo pa jih  

obrazložene in utemeljene refleksije. Glavni namen listovnika torej ni le zbiranje in 

evidentiranje dokumentov, ki jih posameznik na svoji poti pridobi v procesu formalnega ali 

neformalnega učenja, ampak predvsem ozaveščanje svojega učenja in razvoja ter možnost 

deljenja lastnih spoznanj z drugimi. Zbirnik dobi značilnosti listovnika šele takrat, ko zbirnik 

papirjev preoblikujemo v smiselno učno izkušnjo s poglobljenim razmislekom o ciljih, 

procesu, rezultatih, posledicah in vrednotah učenja. Osebna refleksija na posamezni dokument 

ali izdelek mora biti njegov sestavni del, še doda avtor (prav tam). S pomočjo listovnika se 

torej učenci z NSUT, ki imajo zelo razvito verbalno področje, lahko izkažejo, in tako doživijo 

uspeh.  

Tudi M. Mamen (2007) predlaga nekaj preprostih, a zelo učinkovitih navodil za delo z učenci, 

ki so diagnosticirani z NSUT: 

 iskanje alternativnih kanalov za prenos in sprejem informacij; 

 prevajanje neverbalnih informacij v verbalne; 

 povezovanje verbalnih informacij z neverbalnimi; 

 izogibanje preobsežni verbalizaciji; 

 učenje v kontekstu; 

 senzorna integracija in multisenzorno učenje.  

 

Večina staršev otrok z NSUT pa se kljub vsemu hitro in intuitivno nauči, kaj je najbolje za 

njihovega otroka. Ta je v domačem okolju pogosto zelo uspešen prav zaradi empatičnih 
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prilagoditvenih strategij, medtem ko se v šoli še srečuje z ovirami. Učitelji se na tem mestu 

lahko veliko naučijo od staršev. Ključnega pomena za upoštevanje otrokovih posebnih potreb 

je tako prav tesno sodelovanje med starši in šolskim osebjem.  

Strokovnjaki so za obravnavo pri sindromu NSUT uporabili že zelo različne pristope – 

nekatere uspešne, druge malo manj. Kot precej neproduktivna se je izkazala dinamična 

psihoterapija, prav tako pa tudi obravnava znotraj razreda ali centra za čustvene motnje 

(terapevtski pristopi k čustvenim težavam se precej razlikujejo od tistih, ki so se izkazali za 

učinkovite pri sindromu NSUT). Rourke (1989) pa je kot zelo uspešno obliko pomoči 

poudaril obravnavo formalnega izobraževanja. Otrok z NSUT pri izobraževanju zahteva 

individualen pristop, saj le tako lahko doseže uspeh, ki je otežen zaradi disfunkcionalne desne 

hemisfere. Leva možganska hemisfera je zadolžena za informacije, povezane s pravili, in ni 

usposobljena za prožne strategije reševanja problemov. S. Thompson (1997) med učinkovite 

metode pomoči šteje neposredne verbalne treninge veščin za načrtovanje, organiziranje, 

učenje, pisno izražanje, socialno kognicijo in medosebno komunikacijo.  

 

2.6.2. Priporočila za pomoč učencem z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami 

Za razliko od individualiziranih programov, katerih osnovni cilj je osvojiti učne sposobnosti, 

je izobraževalni program učenca z NSUT sestavljen iz učenja sposobnosti soočanja z 

različnimi  situacijami, praktične podpore in pomoči. Obravnava ni zasnovana kurativno, 

ampak je oblikovana tako, da nadomesti manjkajoče spretnosti ter zmanjšuje vsakodnevne 

stresne situacije. S. Thompson (1997) tako predlaga naslednjih pet priporočil za pomoč 

učencu s sindromom NSUT:  

1. Učenec z NSUT bo imel težave z notranjo in zunanjo organizacijo ter koordinacijo. 

Pogosto bo zamujal (kljub temu da se bo ves čas trudil, da bi bil točen), zato tega ne bi smeli 

razumeti kot neprimerno vedenje. Otroku lahko pomagamo tako, da mu omogočimo dodaten 

čas za pot od ene učilnice do druge ter mu hkrati nudimo verbalne usmeritve. Sproti tudi 

preverjajmo njegovo razumevanje prostorskih konceptov in smeri poti. 

Poleg naštetih nasvetov M. Mamen (2007) predlaga še naslednje: 

 spodbujanje aktivnega in interaktivnega učenja; 

 učenje pravil preko »sestavljanke«; 

 pozitivne spodbude in vprašanja namesto navodil in zahtev; 

 verbalne razlage neverbalne pomoči; 
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 uporaba rokovnika ali dnevnika; 

 učenje veščin za pripravo šolske torbe; 

 urejanje delovnega kotička – mize; 

 strukturiranje časa za domače naloge; 

 časovni razpored in prioritete; 

 priprava na naslednji dan; 

 učenje veščin za upravljanje svojega časa;  

 učenje »koliko je ura«; 

 primerno razmerje med časom in hitrostjo; 

 spodbujanje neodvisnosti in samostojnosti; 

 učenje prostorskih konceptov s pomočjo zemljevida in napotkov.  

 

2. Ne podcenjujemo resnosti te motnje. Rourke (1989) navaja, da je ena izmed 

najpogostejših kritik programov obravnav za sindrom NSUT, da se celo strokovnjaki ne 

zavedajo obsega in pomena primanjkljajev tega otroka. Poudari še, da je glavna ovira pri 

poučevanju otroka z NSUT ta, da otroka dojemamo kot veliko bolj spretnega in 

prilagodljivega, kot v resnici je. Avtor (prav tam) še opozarja, da strokovnjaki pogosto 

precenijo otrokovo inteligentnost, kar je glavni razlog za nepripravljenost sprejemanja 

pristopa formalnega izobraževanja kot obravnave, ki bi povečala možnosti za uspeh.  

Nepriznavanje pomembnosti simptomov sindroma NSUT neizogibno pripelje do nerealnih 

pričakovanj, ki jih zastavljamo otroku. Pričakovanja naj bodo prilagodljiva; ob upoštevanju 

posebnih potreb in sposobnosti tega otroka v primerjavi z vrstniki. Napredek otroka pogosto 

ovira tudi njegova lastna nezmožnost za razmislek o naravi in resnosti njegove težave.  

 

3. Če dobimo občutek, da otrok še ni zrel za prevzemanje odgovornosti, ga ne 

obremenjujemo in od njega ne zahtevamo samostojnosti na tem področju. Pri tem pazimo, da 

otroka ne primerjamo z njegovimi vrstniki. Ko je otrok soočen z novimi ali zapletenimi 

situacijami, ga ne pustimo samega, saj se ne bo znašel. Nudimo mu verbalne kompenzacijske 

strategije za učinkovitejše spopadanje z novimi situacijami. Svet je lahko zelo strašljiv za 

nekoga, ki napačno razume 65 % vse komunikacije, zato je razumljivo, da se bodo 

spremembam upirali. Razvoj socialnih veščin je upočasnjen predvsem zaradi napačnih 

predstav, kar se kasneje lahko razvije v velike težave z negotovostjo. Starši in strokovnjaki 
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naj prevzamejo zaščitniško vlogo v odnosu do otroka z NSUT. Rourke (1989) meni, da 

čeprav občutljive skrbnike pogosto obtožujejo prevelikega zaščitništva, je jasno, da so le oni 

tisti, ki razumejo otrokovo občutljivost in pomanjkanje določenih spretnosti. Otroka je nujno 

zaščititi pred zmerjanjem in drugimi viri anksioznosti. Samostojnost je potrebno uvajati 

postopno, v nadzorovanih in neogrožajočih situacijah. Otroka ne pustimo, da je prepuščen 

sam sebi v neznanih situacijah ali situacijah, ki nimajo zadostne strukture.  

 

4. Izogibamo se »bojev za oblast«, kaznovanja in groženj. Takšen otrok ne razume 

togega prikaza avtoritete in jeze. Grožnje, kot je »če storiš to, potem se bo zgodilo nekaj 

slabega«, so brez uspeha in le uničujejo otrokovo upanje. Zastavljeni cilji in pričakovanja 

morajo biti realno dosegljivi in smiselni. Zavedajmo se, da odvzem privilegijev ne bo 

pozdravil nevrološke motnje otroka (lahko pa ga vodi v depresijo). Takšni ukrepi so 

neprimerni in škodljivi za razvoj ter dobro počutje otroka. Otrokova zmedenost in socialna 

nerodnost sta nenamerni, zato tega vedenja ne smemo kaznovati.  

 

5. Vsi odrasli so dolžni, da o otroku vedno sklepajo le najboljše – da vedno najprej 

uporabijo pozitiven in ne negativen pristop. Življenje je za otroka z NSUT zelo zahtevno in 

naporno. Večina njegovih nenavadnih odzivov služi nekemu namenu in običajno predstavlja 

otrokov lasten poskus kompenzacije. Dobro je iskati vzroke vedenja in otroku pomagati 

oblikovati ustrezno nadomestno vedenje (običajno s podrobnimi ustnimi pojasnili). Otrok naj 

pojasni svoj problem, nato pa naj starši in strokovnjaki ugotavljajo, kakšen namen je imelo 

vedenje. Tako zadostimo potrebam otroka, namesto da bi ga kaznovali zaradi vedenja, ki je le 

posledica nečesa drugega. Tako kot pri delu z vsemi ostalimi otroki se vedno zavedajmo, da 

naj bo najmanj 90 % naših interakcij pozitivno naravnanih.  

 

2.6.3. Program obravnave za pomoč učencem z neverbalnimi specifičnimi učnimi 

težavami 

L. Magajna (2011b) poudari, da je za uspešen program obravnave nujno, da najprej izdelamo 

celovito diagnostično oceno ter poglobljeno celostno evalvacijo učenčevega delovanja, saj je 

šele nato možno oblikovati specifične obravnave, ki so ciljno usmerjene ter v skladu z 

individualnimi potrebami posameznika. Tudi pristop »tretje metode« (Flanagan, 2010, v 

Magajna, 2011b) predvideva identifikacijo vzorca šibkih in močnih področij v predelovanju 



 
 

101 

 
 

informacij ter oblikovanje specifičnih ciljev za obravnavo in resnično individualizirano 

obravnavo. S takšnim pristopom se vzpostavi povezava med identifikacijo težav in 

programom pomoči.  

Rourke in Del Dotto (1994) predlagata sklop priporočil, ki sta jih strnila v programu 

obravnave za pomoč otrokom z neverbalnimi učnimi težavami. Program na vseh stopnjah 

vključuje starše, učitelje in terapevte. Eden prvih korakov habilitacije je nudenje informacij o 

naravi in pomenu otrokovih močnih in šibkih področij njihovim staršem. Starši pogosto 

potrebujejo kontinuirano svetovanje in podporo, saj le tako lahko razvijajo starševske metode 

in tehnike ter s tem zadovoljujejo še tako majhne razvojne potrebe otroka. Pomoč otoku je 

nujna, a hkrati težavna. Del težave je v vtisu, ki ga otrok s svojim dobrim branjem in govorom 

daje vsem vpletenim v izobraževani proces – vtis, da tak otrok že ne more imeti kakšnih 

posebnih izobraževanih potreb. Zato so ti otroci le redko deležni obravnave, ki jo potrebujejo 

za zmanjšanje svojih primanjkljajev.  

Avtorja (prav tam) sta zato zasnovala 17 načel obravnave, ki naj bi se jih v procesu pomoči 

držali vsi, ki delajo z otrokom.  

1. Pozorno opazujemo otrokovo vedenje, še posebej v novih in kompleksnih situacijah. 

2. Poslužujemo se realističnega odnosa do otroka. 

3. Otroka poučujemo sistematično, korak za korakom. 

4. Spodbujamo otroka, da podrobno opiše pomembne dogodke, ki se zgodijo. 

5. Otroka naučimo uporabe primernih strategij za soočanje s težavnimi situacijami, ki se 

pojavljajo vsakodnevno. 

6. Spodbujamo posploševanje naučenih strategij in konceptov. 

7. Otroka naučimo, da natančno in primerno uporablja svoje verbalno-ekspresivne 

veščine. 

8. Otroka naučimo, da bo sposoben bolje izrabiti svoje vizualne in organizacijske veščine 

ter percepcijo. 

9. Otroka naučimo interpretiranja vizualnih informacij, kadar gre za tekmovalne slušne 

informacije. 

10. Otroka naučimo ustreznega neverbalnega vedenja. 

11. Otroku omogočimo strukturirane interakcije z vrstniki. 

12. Spodbujamo in nadzorujemo sistematične raziskovalne aktivnosti. 

13. Starejšega otroka (starega vsaj 10 let) naučimo, kako uporabiti razpoložljive vire za 

doseg specifičnega cilja. 
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14. Otroku pomagamo, da bo dobil vpogled v situacije, ki so zanj enostavne, in v tiste, ki 

so potencialno težavne. 

15. Sodelujemo z vsemi, ki so v stiku z otrokom, ter jim tako nudimo vpogled in 

usmeritve glede na otrokove najmanjše razvojne potrebe. 

16. Upoštevamo druga priporočila strokovnjakov. 

17. Zavedamo se strokovnjakove vloge pri pripravi otroka z neverbalnimi učnimi 

težavami na odraslo življenje. 

 

Ker je ena izmed najpogostejših težav otrok z NSUT prav neprimerno vedenje glede na 

situacijo, lahko v procesu pomoči preizkusimo tudi naslednji program obravnave, ki ga 

predlagata S. Pulec Lah in Janjušević (2011). Najprej je seveda učenca potrebno opazovati s 

pomočjo direktnega opazovanja ali s sistematičnim spremljanjem, odločimo pa se lahko tudi 

za manipuliranje okoliščin, sprožilcev in posledic neprimernega vedenja. Nato poiščemo 

morebitne vzroke za takšno vedenje ter nadaljujemo z razvojem načrtovanja pomoči, z 

namenom, da bi zmanjšali neprimerne oblike vedenja in utrdili vzorce pozitivnega vedenja.  

Program podpore in pomoči naj bi vključeval (Mitchell, 2008, v Pulec Lah & Janjušević, 

2011): 

 opis neprimernega vedenja in opis nadomestnega primernega, ciljnega vedenja; 

 izbor strategij, ki se povezujejo z vedenjem in komunikacijo (za učence z NSUT je 

zelo primeren trening socialnih veščin ter razvoj prosocialnih spretnosti); 

 v načrt vključimo tudi operativni načrt izvajanja, ki vsebuje informacije o tem, kdo, 

kdaj, kako in kje bo obravnava izvedena; 

 način spremljanja in vrednotenja učenčevega napredka ter sprememb v njegovem 

vedenju. 

 

Pri poučevanju otroka z NSUT je potrebno pozornost posvetiti tudi svojim osebnostnim 

lastnostim. M. Mamen (2007) opozarja, da bo učitelj, ki je sam zelo fleksibilen in 

neorganiziran, težko svetoval  učencu o strategijah za boljšo organizacijo; na drugi strani pa 

ga bo prav on najlažje razumel, saj se je sam že srečal s podobnimi težavami. Učitelj, ki je 

zelo organiziran, pa bo lahko hitro zgubil potrpljenje za poučevanje različnih strategij, saj ne 

bo uvidel učenčevega problema. Težava je tudi v tem, da se učenec, ki ima NSUT, pogosto 

izogiba prav tistim aktivnostim, ki bi mu najbolj koristile pri osvajanju neverbalnih veščin.  
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Vsakemu načrtu programa obravnave sledita njegova izvedba in redno spremljanje izvajanja. 

Ves čas spremljamo tudi učenčev napredek, ga kritično vrednotimo in evalviramo ter, če je 

potrebno, prilagodimo program glede na potrebe učenca.  

 

2.6.4. Opis primerov dveh učencev in učenke z NSUT 

Čeprav je vsak otrok individuum zase in je včasih primerjava dveh otrok med seboj zelo 

težka, nam opisi primerov učencev, ki se spopadajo z NSUT, lahko pomagajo, da bolje 

razumemo težave, s katerimi se vsakodnevno srečujejo. Zato bom predstavila slovenski 

primer učenca Tomaža (Hudoklin, 2011b) ter dva ameriška primera, in sicer učenke Mary 

(Brandstaetter, Frank, Johnson, Geisel, Mahlke, Mayer, Sievers, & Zeigler, 2003) in učenca 

Davida (Rourke in Del Dotto, 1994). Namen opisov, ki sem jih o teh treh otrocih pridobila iz 

več različnih virov, je primerjava njihovih značilnosti, primanjkljajev in močnih področij med 

seboj, lahko pa so nam tudi v pomoč pri oblikovanju celostne ocene in pripravi ustreznega 

programa pomoči za učenca z NSUT.  

 

Učenec Tomaž  

»Tomaž je skupaj z mamo poiskal pomoč strokovnjakov izven šole v 8. razredu. Osnovni 

problem, ki sta ga navajala, so bile težave pri učenju. Ocene pisnih izdelkov so bile veliko 

slabše kot ocene ustnega preverjanja in ocenjevanja znanja. Največ težav je imel pri 

matematiki in fiziki. Prav tako so se pojavljali zamenjevanje črk, težave s formulami in težave 

pri tujem jeziku (imel je negativno oceno). Njegova pisava je bila nečitljiva, čeprav si je uspel 

vse zapisati. Za učenje je uporabljal fotokopije zapiskov, ki jih je dobil od sošolcev. Je 

desničar. Mama je omenila, da ima pri branju drugačen ritem branja (zanj so vedno rekli, da 

nenavadno oz. drugače bere). Ne bere rad, domače branje mu je brala mama. 

Pri matematiki so se pojavljale težave z besedilnimi nalogami. Težave je še vedno imel pri 

poštevanki in osnovnih računskih operacijah, zato je moral uporabljati osebno računalo. 

Mama je opazila, da se računanja ne loti s prave strani.  

Kar nekaj let se je aktivno ukvarjal s košarko, vendar je zaradi prevelike količine učenja v 

zadnjem letu treninge opustil. Starši so ga vpisali na košarko zato, ker je imel kar nekaj težav 

pri lovljenju žoge, in se je očetu zdelo, da mu bo več vaje pri igri z žogo pomagalo. 

Kot otrok je bil zelo živahen, trmast, znal je uveljavljati svojo voljo. 
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V zadnjem letu je bil Tomaž velikokrat bolan in zato ogromno izostajal od pouka. Ker toliko 

manjka, mora veliko nadoknaditi. Ima intenzivne inštrukcije iz fizike, matematike in 

angleščine. Veliko dela in stiska s časom je velika.  

Poleg vseh že omenjenih težav na učnem področju so se pojavljale težave tudi na področju 

odnosov z vrstniki. Tomaž se je drugače oblačil kot ostali fantje, v pogovoru ni bil preveč 

spreten in pogosto je bil tarča zbadanj. V zadnjem letu sta se nanj spravila dva fanta iz istega 

razreda, s katerima je pogosto prihajal v konflikte in z enim se je tudi že stepel. V šoli so se 

dogovorili o preprečevanju takšnega medvrstniškega nasilja in stanje se je izboljšalo.  

V zunanji strokovni inštituciji je bila opravljena psihološka in specialno-pedagoška 

diagnostika. Po opravljeni psihološki diagnostiki je bilo ugotovljeno naslednje: profil 

sposobnosti je zelo neenakomeren. Medtem ko je na verbalnem področju pri nekaterih 

zahtevah nadpovprečno uspešen (bogat besednjak, dobre sposobnosti besednega sklepanja in 

pojmovnega mišljenja), se na nebesednem področju pojavljajo velike težave. Izstopajo težave 

na področju integracije informacij, izrazito slabše je funkcioniranje pri nalogah, ki vključujejo 

operiranje z vizualno-prostorskimi odnosi (vizualne predstave). Učno storilnost ovira tudi 

slabše pomnjenje (priklic izoliranih informacij). Tudi pozornost je šibkejša, kratkotrajnejša.  

Na podlagi informacij različnih virov (razgovori s Tomažem, mamo, informacije s strani 

razredničarke, psihološka in specialno-pedagoška diagnostika) je bila pri Tomažu postavljena  

diagnoza sindroma neverbalnih specifičnih učnih težav. Skupaj s šolo so pripravili program  

pomoči Tomažu. Pomoč se je nadaljevala tudi v srednji šoli. Ko so bolj razumeli Tomaževe 

težave, so tudi doma prilagodili svoja pričakovanja in nanj niso več toliko pritiskali glede 

učnega uspeha in ocen. Ponovno se je začel ukvarjati z redno športno dejavnostjo.« 

(Hudoklin, 2011b, str. 209–210).  

 

Učenec David  

David (Rourke in Del Dotto, 1994) ima izrazite težave v vizualnih, prostorskih in 

organizacijskih zaznavah, motoriki ter slabše spretnosti neverbalnega reševanja konfliktov. 

Pogosto se srečuje s težavami v socialnih interakcijah in je posledično nagnjen k begu iz 

neznanih situacij. Nove situacije mu predstavljajo frustracijo še posebej zato, ker od njega 

zahtevajo pravilno interpretacijo mnogih socialnih namigov, ki je potrebna za razumevanje 

socialnih interakcij v okolju. David zato nima prijateljev, okolica ga opisuje kot socialno 

neprilagojenega. Večkrat se zaplete v konflikte, ki jih ne zna konstruktivno reševati. Težko se 

vključi v socialne situacije preko lastnih neverbalnih namigov, hkrati pa ima težave pri 



 
 

105 

 
 

percepciji in razumevanju obraznih izrazov, telesnih drž in drugih neverbalnih informacijah 

soljudi. Zaradi naštetih primanjkljajev, s katerimi se spopada vsakodnevno, je učenec 

nesamozavesten, opaziti je tudi že prve znake depresivnosti. Kljub naštetim primanjkljajem pa 

ima David zelo močna področja v bogatem besednem zakladu, sposobnostih črkovanja in 

odličnem besednem spominu.  

 

Učenka Mary 

Skupina strokovnjakov iz Amerike (Brandstaetter idr., 2003) je zbrala nekatere ključne 

informacije o NSUT z namenom, da bi problematiko predstavili širši javnosti, povečali 

razumevanje do oseb, ki se spopadajo s tovrstnimi težavami, ter ponudili nekatere učinkovite 

strategije in obravnave. V članku (prav tam) so predstavili študijo primera učenke Mary, njene 

primanjkljaje in močna področja ter predlagali nekaj strategij pomoči in prilagoditev.  

 

OPIS ŠTUDIJE PRIMERA SPRETNOSTI STRATEGIJE IN 

PRILAGODITVE 

 

Mary je učenka 5. razreda, ki je 

bila v 2. razredu osnovne šole 

prepoznana kot nadarjena učenka.  

Njena miza in ostale delovne 

površine so zelo 

neorganizirane, zato ima pogosto 

težave pri iskanju izdelkov, za 

katere trdi, da jih je dokončala. 

Kadar navodilo učitelja od nje 

zahteva, da reže s škarjami ali lepi 

z lepilom, ima pri tem največkrat 

težave, zato ji takšne naloge 

povzročajo frustracije. Zelo nerada 

sedi na svojem mestu v razredu, 

pogosto se sprehaja in veliko raje 

kot na mizi naloge rešuje na tleh.  

 

VIZUALNO-

PROSTORSKE 

– ima slabše 

organizacijske 

sposobnosti 

– pogosto je 

nepripravljena za delo v 

razredu 

– deluje zmedeno 

– zapomni si dele ali 

podatke, vendar ne zazna 

»celotne slike« 

– težave ima pri 

prepisovanju s table 

– težko se spomni oblik 

in zapisa določenih črk 

 

Omogočite ji uporabo 

prenosnega računalnika in ji 

nudite pomoč pri 

dokončanju nalog.  

Pomagajte ji s specifičnimi 

verbalnimi namigi in 

pisnimi opomniki. 

Verbalno opišite posamezne 

predmete in razložite, kako 

se povezujejo v celoto.  

Zagotovite ji kopijo učnega 

gradiva ali 

zapiskov s table.  

Na njeno mizo nalepite 

pravilen zapis vseh črk 

abecede.  
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OPIS ŠTUDIJE PRIMERA SPRETNOSTI STRATEGIJE IN 

PRILAGODITVE 

 

Čeprav ima Mary dobro 

razvit besednjak in se rada 

pogovarja z učitelji in 

vrstniki, večkrat doživlja socialne 

zavrnitve s strani svojih sošolcev. 

Ti so nepotrpežljivi z njo, 

predvsem zaradi njenih 

organizacijskih težav in zato, ker 

dela pogosto ne dokonča, kot je 

dogovorjeno. Moti jih, ker večkrat 

prekine pogovor.  

Ko v razredu poteka delo v paru ali 

skupini, težko najde partnerja ali 

skupino, s katero bi sodelovala.  

 

 

SOCIALNE 

– ne razume neverbalnih 

namigov in komunikacije 

– pogosto zmoti pogovor  

– preveč govori 

– ima težave pri 

oblikovanju in 

ohranjanju prijateljskih 

odnosov z vrstniki 

– težko se prilagodi na 

spremembe  

– stvari razume 

dobesedno 

 

Pripravite učenko na 

spremembe v urniku in na 

nadomeščanje drugih 

učiteljev.  

Omejite število učiteljev in 

ostalih odraslih, s katerimi 

prihaja v stik.  

Podajte natančna navodila in 

omogočite postavljanje 

podvprašanj za razjasnitev.  

 

Omogočite priložnosti za 

sodelovanje z dobrimi 

vzorniki. 

 

Učitelj športa opaža, da Mary ne 

sodeluje v skupinskih igrah na isti 

ravni kot njeni vrstniki. Njene 

atletske sposobnosti so 

podpovprečno razvite. Pogosto 

potoži, da ne razume pravil igre.  

 

 

MOTORIČNE 

– je nerodna 

– ima slabo ravnotežje 

– izogiba se nalogam, ki 

od nje zahtevajo 

motorične spretnosti 

– težave ima pri rezanju 

in lepljenju 

– upira se uporabi 

jedilnega pribora 

– raje je in se uči na tleh 

– uporablja tiskane črke 

– je levičarka 

 

Odpravite ali spremenite 

naloge, ki od učenke 

zahtevajo rezanje, lepljenje 

in zlaganje.  

Lepopisa ne ocenjujte.  

Ocena pri predmetu šport 

naj ne temelji na podlagi 

pokazanih spretnosti, ampak 

na sodelovanju.  

Kadar je to primerno in 

mogoče, učenki omogočite, 

da sedi in dela na tleh.  
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OPIS ŠTUDIJE PRIMERA SPRETNOSTI STRATEGIJE IN 

PRILAGODITVE 

 

Mary je zelo dobra bralka in 

odlična v pravopisu, večje težave 

pa ima na področju razumevanja 

matematičnih konceptov in 

reševanja problemov. Težko si 

zapomni zaporedje korakov za 

reševanje določene naloge, težave 

ima tudi s podpisovanjem števil v 

stolpcu. Za reševanje potrebuje 

veliko časa, s težavo se odloči za 

začetek reševanja in pogosto 

naloge tudi ne reši do konca. Njena 

pisava je nečitljiva, pogosto 

zamenjuje pisane in tiskane črke.  

 

 

IZOBRAŽEVALNE 

– ima odličen besedni 

zaklad 

– ima zelo dobro razvit 

slušni spomin 

– zelo dobro obvlada 

pravopis 

– pojavljajo se vse večje 

težave pri matematiki 

– vse večje težave so tudi 

pri razumevanju navodil, 

ki so podana v več 

korakih 

– vse pogosteje ne 

dokonča pisnih nalog 

 

 

Opazite in pohvalite bralne 

spretnosti in bogat besedni 

zaklad.  

Navodila podajajte korak za 

korakom in se tako izognite 

frustracijam.  

Pri matematiki naj delo 

poteka v manjših skupinah 

ali pa zagotovite pomoč 

dodatnega učitelja.  

Učenki omogočite dodaten 

čas, da pride na dogovorjeno 

mesto in da dokonča zadano 

nalogo.  

Tabela 5: Študija primera učenke Mary s predstavitvijo spretnosti, strategijami in 

prilagoditvami (Brandstaetter idr., 2003) 

 

Tomaž (Hudoklin, 2011b), Mary (Brandstaetter idr., 2003) in David (Rourke in Del Dotto, 

1994) se vsakodnevno spopadajo s podobnimi težavami. Vsi trije imajo težave pri nalogah, ki 

od njih zahtevajo dobro razvite motorične spretnosti, slabše razumejo vizualno-prostorske 

odnose, srečujejo se tudi s težavami v socialnih interakcijah. Prav tako pa imajo tudi skupni 

močni področji, in sicer v bogatem besednem zakladu in dobrem besednem spominu.  
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2.7. PRILAGODITVE ZA UČENCE Z NEVERBALNIMI SPECIFIČNIMI 

UČNIMI TEŽAVAMI 

 

Pedagogi in ostali šolski delavci si seveda želimo, da bi bili vsi otroci čim bolj uspešni in da 

bi dosegali svoje potenciale. Ker pa so si otroci med sabo zelo različni, potrebujejo različne 

prilagoditve. Za otroke, ki nimajo posebnih težav, je dovolj že dobra učna praksa, medtem ko 

učenci z NSUT potrebujejo nekatere splošne prilagoditve pouka, pa tudi prilagoditve prostora, 

metod in oblik učnega procesa. Še posebej pozorni moramo biti pri določenih predmetih, ki 

zahtevajo več motoričnih spretnosti, zato se za učence z NSUT predlagajo tudi posebne 

prilagoditve pri predmetih šport, likovna umetnost ter tehnika in tehnologija. Ker pa se težave 

ne pojavljajo samo v šoli, je za prilagoditve potrebno poskrbeti tudi v domačem okolju in 

drugje, kjer učenec z NSUT preživlja svoj prosti čas.  

 

2.7.1. Splošne prilagoditve za učence z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami 

Otrok s sindromom NSUT bo uspehe lahko dosegal le s pomočjo določenih prilagoditev. Da 

bo učenec imel možnost izraziti in uresničiti svoje potenciale do najvišje možne mere in bo 

tako napredoval na vseh področjih, kjer je mogoče, naj se mu omogoči nekatere splošne 

prilagoditve.  

S. Thompson (1997) predlaga naslednje prilagoditve za učence z NSUT:  

1. Šolske naloge, ki zahtevajo prepisovanje besedila, zaradi svoje vizualno-prostorske 

narave niso primerne za otroka z NSUT. Najbolj uspešna pristopa za memoriranje 

učne snovi sta aktivna verbalizacija in vokalizacija.  

2. Pri ocenjevanju vizualno-prostorskih matematičnih nalog naj se ne upošteva napak, 

povezanih z motnjo (otrok naj ne izgublja točk, če je odgovoril pravilno, a je odgovor 

napisal na napačno mesto). Če je le mogoče, naj učitelj uporablja grafični papir z 

vrsticami in stolpci za lažjo prostorsko orientacijo učenca.  

3. Pisnih nalog naj bo zaradi nespretnih prstov in vizualno-prostorskih težav kar se da 

malo. Za mlajše otroke je priporočljiva obravnava pri delovnem terapevtu. Ustna 

navodila za izboljšanje pisave lahko povečajo nadzor nad pisanjem, ta bo postala tudi 

bolj tekoča, žal pa bo pisanje še vedno zahtevalo veliko truda. Uporaba računalnika je 

zelo priporočljiva za vse pisne naloge, saj za tipkanje zadostujejo tudi slabše razvite 

finomotorične spretnosti (v primerjavi z ročnim pisanjem). 
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4. Količina pisnih nalog je v primerjavi z vrstniki učenca z NSUT seveda majhna. Otrok 

zato potrebuje stalno pomoč pri organizaciji informacij ter komunikaciji v pisni obliki. 

Učitelj mora zato oblikovati prilagoditve in znižati pričakovanja glede obsega pisnih 

izdelkov. Prav tako je otroku potrebno zagotoviti podaljšan čas pisanja preverjanj. 

Dodaten čas se učencu zagotovi že v fazi pridobivanja znanja (na primer pri prepisu 

gradiva), pri utrjevanju in preverjanju znanja (v nasprotnem primeru mu je potrebno 

zmanjšati količino nalog).   

5. Pri nalogah, ki zahtevajo zlaganje, rezanje s škarjami ali pripravljanje materiala na 

vizualno-prostorski način (zemljevidi, grafi, ustvarjalni izdelki …), bo otrok 

potreboval veliko pomoči. Naloge mu individualno prilagodimo ali pa jih v celoti 

izključimo iz programa.  

6. Vse časovno omejene naloge je potrebno prilagoditi ali jih izključiti. Obdelava vseh 

vrst informacij je veliko počasnejša pri vseh možganskih disfunkcijah. Časovno 

omejevanje vsakokrat prinese slabše rezultate, saj je učenec pogosto preobremenjen z 

nerealnimi pričakovanji učiteljev. 

7. Odrasli morajo pogosto preverjati razumevanje in predstavitev informacij s pomočjo 

preprostih in jasnih besednih izrazov. Učencu z NSUT je potrebno »vse pojasniti«, pri 

čemer uporabljamo verbalni pristop »od delov do celote«. Otrok bo veliko spraševal, 

saj je to njegov primarni način pridobivanja informacij.  

8. Vsa pričakovanja izrazimo neposredno in jasno. Od otroka ne zahtevamo, da »bere 

med vrsticami«, izogibajmo se sarkazmu, figurativnemu govoru, idiomom in slengu; 

če to uporabimo, razložimo uporabo. Natančno napišemo pričakovanja za vse 

situacije, v katerih lahko otrok narobe razume kompleksna navodila ali ustrezne 

socialne namige. Povratne informacije naj bodo vedno konstruktivne in spodbudne. 

9. Učenčev urnik naj bo kar se da predvidljiv. Na spremembe v rutini, kot so ekskurzije, 

šole v naravi, počitnice, preverjanje znanja in podobno, ga vnaprej pripravimo. Učitelj 

ali starši naj skupaj z učencem pripravijo urnik tako, da lahko učenec uvidi, da se 

njegovi barvno označeni zvezki in knjige ujemajo z barvnimi oznakami na urniku. 

Skumavc (2005) še predlaga, da ima učenec z NSUT na svoji mizi prilepljen urnik, ki 

si ga po želji lahko kadarkoli ogleda in mu je v pomoč pri orientaciji skozi dnevne 

aktivnosti.   

10. Učencu dodelimo nekakšnega »skrbnika« na šoli, ki bo nadzoroval njegov napredek in 

bo zagotavljal, da šolsko osebje izvaja potrebne prilagoditve zanj. M. Mamen (2007) 
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je prepričana, da prav s pomočjo tega »skrbnika« učenec spoznava in v majhni meri 

tudi sam razvija empatijo. Pomembno je tudi, da za šolsko osebje pripravimo 

izobraževanje, ki bo temeljilo na strpnosti in sprejemanju. Uspeh bo posledica 

upoštevanja otrokovih posebnih izobraževalnih in socialnih potreb.  

11. Učencu z NSUT je potrebno prilagoditi tudi učno gradivo. Učitelj naj učencu pripravi 

povzetke učne snovi, ki vsebujejo le ključne informacije. Tudi delovni listi naj ne 

vsebujejo nepotrebnih motečih elementov (skice, grafi), meni Skumavc (2005). 

Pravilen triprstni prijem pisala lahko olajšamo z debelejšimi pisali trirobne oblike ali 

anatomsko oblikovanimi nastavki za pisala. Trganje papirja zaradi močnega pritiska 

na podlago lahko preprečimo z uporabo gumijastih nastavkov ali svinčnikov z mehkim 

grafitnim polnilom. Materiali in pripomočki (radirka, ravnilo) naj bodo večji kot 

običajno, saj jih tako učenec lažje in bolj čvrsto drži v roki.  

 

Zaznavanje in prepoznavanje socialnih namigov je za večino učencev samoumevno. Učenci z 

NSUT pa se morajo močno potruditi in se naučiti določenih strategij. M. Mamen (2007) za 

boljšo socialno vključenost zato predlaga naslednje:  

 verbalno označevanje vsakega vedenja; 

 prepoznavanje socialnih namigov v njihovi najljubši risanki, nadaljevanki; 

 parafraziranje in vizualizacijo; 

 učenje osnovnih pravil vedenja; 

 prevzemanje odgovornosti; 

 poimenovanje počutja in čustev; 

 odrasli naj učencu predstavljajo model za učenje neverbalnih socialnih navad.  

 

Warden in Christie (2001) sta prepričana, da osnove za osebnostni in socialni razvoj otrok 

predstavljajo spontane izkušnje, ki jih učenci dobijo doma, v šoli in v skupnosti. Šola je torej 

pomemben dejavnik, zato naj bo vključujoča in skrbna skupnost, ki otroku prisluhne.  

 

2.7.2. Prilagoditve prostora za učence z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami 

Poleg naštetih prilagoditev M. Košak Babuder (2007) za učence z neverbalnimi specifičnimi 

učnimi težavami poudari pomen ustrezno opremljenega in urejenega učnega okolja. Stene 

učilnic so največkrat opremljene z najrazličnejšimi gradivi, plakati in izdelki otrok, vendar pa 
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to tem učencem predstavlja moteče vizualne dražljaje, zaradi katerih se težje osredotočijo na 

trenutno nalogo. Zato avtorica (prav tam) predlaga, da učencem okolje prilagodimo tako, da 

jim v učilnici zagotovimo prostor v prvi vrsti, na sredini, ter poskrbimo, da je stena pred njimi 

prazna, torej brez motečega gradiva. Poskrbimo tudi, da so na tabli zapisane le informacije in 

navodila, ki so povezana s trenutno aktualno učno temo in zadolžitvijo učencev. 

Najustreznejša postavitev miz v razredu za te učence je frontalna, zato se izogibamo 

postavitvi klopi v skupine, prav tako naj se klopi med seboj ne dotikajo (preprečitev občutka 

utesnjenosti zaradi zmanjšanega osebnega prostora). M. Košak Babuder (prav tam) še 

predlaga, naj učence, ki informacije sprejemajo pretežno po slušni poti, obkrožajo mirni 

učenci, saj so zanje moteči že običajni zvoki (kot na primer škripanje miz ali stolov). 

Učencem lahko pomagamo tudi z gumijasto podlago, ki jo položimo na mizo, ter s tem 

preprečimo, da bi učni pripomočki drseli in se izmikali.  

T. Ažman (2009) pa opozori na prilagoditve prostora za učence tudi v domačem okolju. Zelo 

pomembno je namreč, da sta tudi domača pisalna miza ali drug prostor, namenjen učenju, 

prilagojena glede na posebne potrebe učenca z NSUT. Avtorica (prav tam) zato predlaga, da 

si učenci natančno narišejo svoj prostor za učenje in vse pripomočke, ki jih za to potrebujejo 

(glej Prilogo 7), nato pa glede na priporočila za organizacijo učnega prostora (glej Prilogo 8) 

načrtujejo spremembe za doseganje boljših učnih rezultatov.  

 

2.7.3. Prilagoditve metod in oblik učnega procesa za učence z neverbalnimi 

specifičnimi učnimi težavami 

Učenci z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami poleg prostorskih in ostalih prilagoditev 

za doseganje večjih uspehov potrebujejo tudi nekatere strategije poučevanja z različnimi 

prilagoditvami. Za te učence je značilno, da so konkretni in natančni, zato za doseganje 

uspehov potrebujejo tudi zelo natančne usmeritve in navodila.  

S. Thompson (1997) je sestavila naslednji seznam strategij, ki bi se jih po njenem mnenju 

morali posluževati učitelji, ostali pedagoški delavci, in tudi starši:  

1. Z otrokom z NSUT se čim več pogovarjajte in ga spodbujajte, da vam nudi verbalne 

povratne informacije. Najbolj učinkovite metode poučevanja so tiste, ki vključujejo 

verbalne oznake s pomočjo konkretnih situacij in izkušenj. Tak otrok se ne uči z 

gledanjem (ne pričakujte, da bo otrok ves čas opazoval stvari okoli sebe), zato imejte 

vedno v mislih, da mu poleg stvari še razlagate.  
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2. Verbalno učite kognitivne strategije za razvoj pogovornih veščin (učite ga dajanja in 

sprejemanja informacij, kako začeti in končati pogovor, kako in kdaj spremeniti temo 

pogovora, kdaj uporabljati formalni in kdaj neformalni jezik, kaj pomenita ton in 

barva glasu) in za razvoj neverbalne govorice telesa (obrazna mimika, pravila socialne 

bližine, kdaj je pogovor dosegel mejno točko, in podobno). Takšen otrok ne bo zaznal, 

kdaj že pošteno preizkuša potrpljenje sogovornika, vse dokler ne bo ta verbalno 

»eksplodiral«. Dajte mu dodatne verbalne iztočnice, preden pride v pogovoru do 

»vrelišča«, saj otrok ne čuti napetosti ali nezadovoljstva sogovornika. 

3. Opazujte otrokove tehnike, ki jih obvlada in jih je osvojil sam, in jih razširite. 

Osredotočite se na razvoj prožnih konceptov in časovnega reda.  

4. Otroka umestite v skupino »dobrih vzornikov«, tako da bo lahko videl, poimenoval in 

se učil primernega vedenja. Ne pozabite, da otrok ne bo razlikoval med primernim in 

neprimernim vedenjem, če ne bodo razlike jasno podane verbalno. Osamitev je za tega 

otroka najhujša možna kazen.  

5. Odrasli naj bodo otroku vzor s tem, da dajejo verbalna navodila za pot skozi situacije 

v prisotnosti otroka. Tako bo otrok dobil vpogled v proces notranjega govora 

sočloveka. V bistvu boste svoj notranji govor pretvorili v zunanjega, otrok pa se bo 

naučil spretnosti, ki jih potrebuje za koordiniranje svojih pristopov za reševanje 

problemov. Otroku s pomočjo verbalnih navodil pomagajte oblikovati zaporedje 

korakov za samospraševanje in samonadzorovanje.  

6. Osamitev, pomanjkanje in kaznovanje niso učinkovite metode za spreminjanje 

vedenja otroka z NSUT, ki se ves čas skuša prilagajati po svojih najboljših močeh (a si 

napačno razlaga vse neverbalne namige). Če neprimerno vedenje povzroča težave v 

šoli, sta potrebna analiza in podrobno načrtovan program obravnave, v katerem 

opredelimo učinkovite, nekaznovalne metode za izboljšanje vedenja.  

 

Tudi M. Košak Babuder (2009, po Tanguay, 2002) navaja nekaj strategij poučevanja in 

prilagoditev, ki so učencem z omenjenim sindromom v pomoč: 

 Učenje s pomočjo rubrik (gre za ocenjevalno orodje, ki vsebuje niz kriterijev in 

standardov, ki se nanašajo na določen izdelek, ter učencu omogoča samoocenjevanje 

in samovrednotenje opravljene naloge; učenec predhodno izve, kaj bo učitelj 

ocenjeval, vsak kriterij pa je opredeljen s točkovno lestvico; takšno učenje je še 

posebej primerno za učence z omenjenim sindromom, saj jim zelo jasno sporoča, 
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kakšna so učiteljeva pričakovanja, hkrati pa jim nudi podporo, ki jo dobijo z 

neprestanim natančnim vodenjem). 

 Učenje s pomočjo modelov (gre za primer dokončane naloge ali izdelka, tako da si 

učenec lažje predstavlja, kako mora izgledati – npr. spis, projektna naloga, likovni 

izdelek). 

 Unimodalen način poučevanja (v nasprotju z večino učencev učenci z neverbalnimi 

specifičnimi težavami informacije lažje in bolje predelujejo, če so te podane 

unimodalno, torej le po eni senzorni poti, saj jih navodila, podana na več načinov, 

zmedejo; učitelj naj zato vsebino ali navodila najprej poda verbalno in naj jih šele nato 

demonstrira, količina verbalnih navodil pa naj bo tudi večja kot pri ostalih učencih). 

 Posredovanje pisnih navodil učencem z neverbalnimi učnimi težavami pred začetkom 

dejavnosti (tako se bo učenec lažje pripravil na določeno aktivnost). 

 Fotokopiranje učnih gradiv in pisanje na računalnik. 

 Reduciranje večje količine vizualnih informacij. 

 Preverjanje osredotočenosti učenca z NSUT z neverbalnimi gestami.  

 Uporaba dogovorjenih znakov in preverjanje osredotočenosti učencev z neverbalnimi 

specifičnimi učnimi težavami z neverbalnimi znaki. 

 Učiteljevo pogosto preverjanje učenčevega razumevanja učne snovi. 

 Učenčevo vnaprejšnje prepoznavanje pravil in pričakovanj okolja ter izdelava hitrih 

preglednic. 

 Sodelovalno učenje (natančno strukturirana skupina tolerantnih sošolcev, ki aktivno 

pripomore k doseganju skupnih učnih ciljev – porazdelitev odgovornosti). 

 Poučevanje s pomočjo grafičnih shem (omogoča hitrejše predelovanje in pomnjenje 

informacij). 

 

S. Thompson (1997) svoje razmišljanje o učinkovitih strategijah za poučevanje učenca z 

NSUT nadaljuje s priporočenimi spremembami, ki jih v svoje delovanje vsakodnevno 

vnašamo ter tako pomagamo učencu: 

1. Otrok z NSUT mora biti v učnem okolju, ki dnevno nudi neogrožujoče stike z ostalimi 

vrstniki, saj le tako lahko napreduje v socialnem razvoju.  

2. Otrok z NSUT bo veliko pridobil v sodelovalnih učnih situacijah, še posebej, če je v 

njegovi skupini kakšen »dober vzornik«. Pri učenju mu je v veliko pomoč aktivna 
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verbalizacija. Otrok bo običajno imel veliko verbalnih informacij, ki jih bo želel deliti 

z okolico. Takšen otrok naj seveda ne bo zapisnikar v skupini, saj bo kot govorec 

veliko uspešnejši. Najmanj učinkovit model učenja za takšnega otroka je osamitev. 

Otroku je zato potrebno omogočiti, da ubesedi svoje mišljenje, hkrati pa mu nuditi tudi 

verbalne povratne informacije, preko katerih se bo učil.  

3. Prehodi med predmeti in druge spremembe bodo za otroka z NSUT vedno težavnejši, 

zato bo potreboval dodaten čas, da bo zbral svoje misli. Koristilo mu bo, če bo v šoli 

čim manj spreminjanja učilnic in učiteljev. V pomoč mu je lahko tudi »prijatelj« brez 

motenj, katerega skrbno izberemo; prijatelj vodi otroka skozi vsak šolski dan.  

4. Otroka z NSUT umestimo v okolje, kjer je rutina že dobro zasidrana, saj sam ne bo 

razbral neverbalnih znamenj. Učenec se namreč ne more prilagajati nenehnim 

spremembam v rutini, strah pa spremlja vsako novo, neznano situacijo. Vedeti mora, 

kaj sledi določeni stvari, in čutiti, da se lahko zanese na doslednost šolskega osebja.  

5. Za predmete, ki zahtevajo vidno-prostorsko-organizacijske spretnosti ter neverbalne 

veščine reševanja problemov, je potrebno prilagoditi predstavitve postopkov. Rourke 

(1989) pa celo predlaga, da se takšnemu materialu raje v celoti izognemo.  

 

Glasba je medij, ki je učencem z NSUT lahko v veliko pomoč, saj skozi njo spoznavajo ritem, 

vzorce, hitrost, harmonijo in podobno. Preko glasbe in besedila, ki se ga naučijo na pamet 

(zato, da se lažje osredotočijo), spoznavajo čustva in razpoloženja, preko igranja v igri se 

naučijo menjave besedila, lahko se celo učijo igranja inštrumenta (bobnov, tamburina ali 

ksilofona), piše M. Mamen (2007). Učenci pa se prav tako veliko naučijo preko vizualnih 

umetnosti – spoznavanja barv, tekstur, vzorcev, oblik in perspektiv.  

Kadar gre za ocenjevanje znanja učenca z NSUT, je pomembno, da je učitelj empatičen in 

senzibilen do napak, ki jih učenec naredi; z analizo napak je namreč mogoče oceniti dejansko 

znanje učenca. Skumavc (2005) predlaga, da učitelj ustno preveri pisne odgovore in učencu 

da možnost pojasnitve teh. Prednost pri ocenjevanju je potrebno dati predvsem vsebini 

odgovorov in ne količini. Pozornost pa je potrebno posvetiti tudi fenomenu samoizpolnjujoče 

se prerokbe, na katero opozori Babad (2010). Učiteljeva pričakovanja namreč zagotovo 

vplivajo na učne rezultate in samopodobo učenca (pozitivno ali negativno – odvisno od 

visokih ali nizkih pričakovanj).  
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2.7.4. Prilagoditve na področju organizacije za učence z neverbalnimi specifičnimi 

učnimi težavami 

Organizacija je sposobnost ustvarjanja in ohranjanja sistemov za sledenje informacijam ali 

gradivom, piše M. Hudoklin (2011a), upravljanje s časom pa definira kot kapaciteto za 

ocenjevanjem – določanje in izvrševanje znotraj časovnih omejitev. Organizacija spada med 

izvršilne funkcije, ki zajemajo veščine za usmerjanje pozornosti in pomoč pri izbiri med 

različnimi aktivnostmi in nalogami (prav tam). Te veščine vključujejo načrtovanje, 

organizacijo, uravnavanje časa, delovni spomin in metakognicijo. M. Kavkler (2011a) pa 

posebne potrebe, povezane z organizacijo, razdeli na organizacijo okolja (urejenost šolske 

torbe, šolskih potrebščin, sobe in mize), osebno urejenost (obleka, pričeska) in mentalno 

organizacijo (načrtovanje strategij reševanja naloge po določenem zaporedju, organizacija 

zapiskov, časovno načrtovanje).  

Učenci z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami imajo na tem področju pogosto 

primanjkljaje, ki se kažejo v slabših vizualno-prostorsko-organizacijskih spretnostih. M. 

Košak Babuder (2011) je prepričana, da učenci z NSUT zaradi primanjkljajev na področju 

organizacije težko prednostno razvrstijo in organizirajo tako misli kot delo. Pogosto se zgodi, 

da na zastavljeno vprašanje učitelja odgovor vedo, vendar niso sposobni hitre organizacije 

misli, da bi nanj odgovorili, prav tako pa ne znajo določiti zaporedja reševanja zahtevnejših 

nalog. 

Učenci z NSUT kot prilagoditve potrebujejo posebne organizacijske sheme, ki jim lahko 

pomagajo kompenzirati ali zmanjševati primanjkljaje na vizualnem, prostorskem in 

organizacijskem področju. M. Hudoklin (2011c) med uspešne organizacijske sheme našteje 

shemo pospravljanja sobe, organiziranja šolske torbe, organiziranja šolskega dela z uporabo 

različnih map in nalepk ter shemo za organiziranje učenčeve mize doma in v šoli. Sheme 

učenec osvaja postopoma preko namigov, vaj in ojačevanja, saj jih le tako lahko ponotranji. 

Avtorica (prav tam) še poudari, da je potrebno vzpostaviti zunanji nadzor in tako zagotoviti, 

da učenec uporablja sheme vsak dan, saj le tako lahko osvoji veščine, ki postanejo del njegove 

rutine.  

Težave se največkrat pokažejo pri matematiki in so opazne predvsem pri nalogah, ki 

zahtevajo prostorsko organizacijo (postavljanje link kock v stolpec, podpisovanje v kupčku 

pri pisnem računanju), učenci pogosto zamenjujejo aritmetične znake (znak za množenje x in 

znak za seštevanje +) ter zamenjujejo vrstni red mestnih vrednosti v številu (Geary, 2004, v 

Kavkler, 2011b). Za zmanjševanje tovrstnih primanjkljajev avtorica (prav tam) priporoča 
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učinkovito individualizacijo in diferenciacijo v procesu poučevanja ter uporabo materialnih 

strategij (na primer računanje na prste, s pomočjo kroglic, uporaba številskega traku) in 

verbalnih strategij (miselno štetje pri seštevanju ali ponavljanje večkratnikov pri množenju, 

le-to pa se ne izkaže za uspešno pri učencih s slabšo pozornostjo).  

Tudi sposobnost orientacije na listu, torej v ravnini in v prostoru, je ena izmed tistih, ki pri 

učencih z NSUT ni najbolje razvita. Učenci imajo zato težave z opredeljevanjem položaja 

predmeta ter z opisom teh, nekateri se po navodilih težko premikajo po prostoru ali rešujejo 

naloge s pomočjo prepoznavanja mrež, poti in labirintov. Primanjkljaj na vizualno-

prostorskem področju se kaže tudi v tem, da učenci z NSUT ne znajo opisati odnosa med 

dvema stvarema (na primer levo, desno, vodoravno, navpično, spredaj, zadaj), prav tako pa 

imajo težave pri branju zemljevidov, načrtov, grafov in skic. Za zmanjševanje tovrstnih 

primanjkljajev je pomembno, da otrokom omogočimo in jih tudi spodbujamo k različnim 

dejavnostim v prostoru in v naravi, s pomočjo katerih razvijajo gibalne sposobnosti, saj se 

orientiranja lahko naučijo le skozi praktične vaje. Otrok naj skozi igro, spontano ali z 

načrtovanimi dejavnostmi, spoznava različne pojme ter položaj predmetov glede na njega 

samega, orientacija v prostoru pa naj postane del dnevne rutine. Osvajanje teh veščin je zelo 

pomembno, saj se z njimi srečujemo vsakodnevno in si brez njih težko predstavljamo 

življenje.  

Težave na področju organizacije se pojavljajo predvsem pri samostojnem učenju, domačih 

nalogah in dolgoročnih projektih, saj ti od učenca zahtevajo vnaprejšnje načrtovanje, 

predvidevanje rezultatov in postavljanje ciljev, meni M. Hudoklin (2011a). Prav tako so 

pogoste težave pri upravljanju s časom, izbiri prave strategije za rešitev določene naloge in 

prilagajanju situacijam. Za izboljšanje organizacijskih spretnosti zato M. Hudoklin (prav tam) 

predlaga, da učencu omogočimo, da spoznajo primere opravljenega dela, kot so primeri pisnih 

nalog, preizkusov znanja in oblikovani urniki, lahko tudi urejenost šolske torbe ali pisalne 

mize. Takšni primeri namreč učencu predstavljajo dragocene informacije pri spremljanju, 

načrtovanju in organizaciji šolskega dela.  

Skromne organizacijske veščine so vidne že ob pogledu na neurejeno mizo učenca z NSUT. 

Učenec zaradi nereda pogosto pozablja in izgublja učne pripomočke, pozabi si označiti 

domačo nalogo, slabo se orientira na listu in v prostoru, pogosto tudi zamuja. S. Pečjak in A. 

Gradišar (2012) vidita možnost za zmanjšanje primanjkljajev na področju organizacije v 

osvajanju kompetence »učenje učenja«. Ta namreč spodbuja organiziranje in usmerjanje 

lastnega učenja ter učinkovito upravljanje s časom pri učenju, prav to pa je tisto, kar najbolj 
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potrebujejo učenci z NSUT. Idealen prostor za učenje naj bo zato svetel in dobro prezračen. 

Pomembno je, da ima učenec pri sebi vse pripomočke, ki jih pri učenju potrebuje, hkrati pa ne 

sme imeti tistih, ki bi ga lahko le ovirali in preusmerjali njegovo pozornost stran od učenja. 

Tudi J. Košir (2011) poudari pomen načrtovanja in urejanja fizičnega okolja, ki spodbuja in 

omogoča učenje ter sodelovanje. Učencu naj organizacija fizičnega in didaktičnega okolja 

pomaga v njegovi notranji in zunanji organizaciji ter motivaciji za učno delo. Avtorica (prav 

tam) zato predlaga, da imajo učenci s težavami na področju organizacije posebno stalno mesto 

za učne pripomočke, lahko se jim prilagaja sedežni red v različnih delih dneva, uporabljajo 

lahko različne pripomočke za spodbujanje motivacije, kot na primer računalnik, omogoči pa 

se jim tudi uporabo posebnih učnih pripomočkov in materialov za področje osnovnih učnih 

spretnosti, kot so branje, pisanje in računanje.  

Tudi učinkovito upravljanje s časom je za učence z NSUT zelo težko, saj od njih zahteva, da 

oblikujejo in sledijo določenemu urniku, da znajo oceniti, koliko časa bodo za določeno 

aktivnost potrebovali in jo tudi pravočasno dokončali. M. Hudoklin (2011c) zato predlaga 

prilagoditve, s pomočjo katerih učenci oblikujejo urnik, ki mu sledijo, učitelj pa jih pri 

vsakem koraku spodbuja. Pomembno je tudi, da učitelj postavi časovne omejitve in učencem 

omogoči opomnike, koliko časa jim je še ostalo za dokončanje naloge. Za izboljšanje časovne 

organizacije je za mnoge učence uspešna strategija tudi oblikovanje koledarčka za učenje, v 

katerem se natančno določi čas, namenjen učenju, reševanju domačih nalog in drugim šolskim 

aktivnostim. Učenec si lahko izdela tudi tedenski načrt, s pomočjo katerega načrtuje 

dejavnosti v tekočem tednu. J. Košir (2011) pa predlaga oblikovanje individualiziranega 

urnika ustnih in pisnih preverjanj znanja, ki je načrtovan v sodelovanju z učiteljem in 

upošteva učenčeve sposobnosti. Takšen urnik se oblikuje za daljše časovno obdobje, kar 

učencu omogoča konkretnejšo predstavo o njegovih učnih obveznostih in njegovi časovni 

umeščenosti, to pa omogoča uspešnejše načrtovanje učenja in posledično tudi boljše rezultate, 

še dodaja avtorica (prav tam).  

 

Da bi se učenci s primanjkljaji na področju organizacije lažje znašli pri vsakodnevnih 

aktivnostih, pa A. Gamser (2011) predlaga naslednje prilagoditve:  

 uporabo vizualnega urnika s slikovnim prikazom vrstnega reda učnih ur in potrebnih 

pripomočkov; 

 uporabo pisal različnih barv, s katerimi ima učenec na svojem urniku označene 

različne predmete; 



 
 

118 

 
 

 izbiro sošolca, ki učencu nudi pomoč pri zamenjavi razredov in kadar jo potrebuje; 

 spodbujanje učenca, da svoje stvari in učne pripomočke vedno pospravi na svoje 

mesto; 

 uporabo manjšega kartončka s seznamom potrebščin, ki jih ima učenec spravljene v 

peresnici ali šolski torbi; 

 uporabo žepnega ključa, na katerem ima učenec pritrjen urnik ali spisek potrebščin za 

posamezen predmet; 

 beležko ali samolepilne lističe s seznamom nalog, ki jih mora učenec opraviti; 

 uporabo trde podlage s sponko, na katero učenec pritrdi delovne liste, da se ne 

izgubijo; 

 tablico »zdaj-nato-potem«, ki učencu nudi strukturo, v katerem vrstnem redu naj 

izvede nalogo; 

 strategijo »struktura dlani«, na katero se lahko učenec opira pri pisanju spisov ter 

predstavlja število odstavkov, ki jih mora napisati (palec za uvod, kazalec, sredinec in 

prstanec za jedro, mezinec za zaključek); 

 sponke za papir, s katerimi označimo, od kod do kod mora učenec prebrati snov v 

učbeniku (za začetek lahko uporabimo rdečo sponko, za konec pa zeleno); 

 navajanje učenca, da pri športni vzgoji med prvimi zapusti telovadnico, zaradi česar 

ima na razpolago več časa, da se v garderobi preobleče in pripravi.  

 

Pri oblikovanju prilagoditev za učence z NSUT ima pomembno vlogo učitelj, ki naj podaja 

kratka in jasna navodila. Organizacijska struktura dela v razredu naj bo čim bolj rutinska, saj 

bo tako učenec z NSUT lažje razumel, kaj mora narediti, kakšne so zahteve, in se ob tem 

počutil varnega. L. Magajna (2004) zato predlaga, da smo pri poučevanju pozorni na: 

 spretnost otrokove organizacije pri sledenju skupini (priprava pripomočkov ob pravem 

času, začetek, sledenje in menjava aktivnosti); 

 urejenost zapiskov in drugega učnega gradiva; 

 izpolnjevanje skupnih dogovorov, kot so na primer domače naloge; 

 načrtovanje časa (zmožnost otrokove organizacije lastnega časa za učenje in pisanje 

domačih nalog, pri delitvi prostega časa in časa za učenje).  
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Poleg vseh naštetih strategij, ki so učencu z NSUT v veliko pomoč pri kompenzaciji in 

zmanjševanju primanjkljajev na vizualnem, prostorskem in organizacijskem področju, pa je 

potrebno posebno pozornost nameniti tudi spodbujanju otrokove samostojnosti. Našo pomoč 

zato postopoma zmanjšujemo in učenca usmerjamo k iskanju lastnih rešitev in ustreznih 

strategij za spopadanje s primanjkljaji.  

 

2.7.5. Prilagoditve za učence z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami v 

domačem okolju 

Ko starši ugotovijo, da ima otrok težave, se običajno težko sprijaznijo s tem, zato problem 

zanikajo. S primernimi prilagoditvami in pomočjo pa težave lahko v veliki meri omilijo. 

Najprej se morajo seznaniti z značilnostmi, ki jih nevrološki sindrom njihovega otroka prinaša 

– tako pozitivnimi kot negativnimi posebnostmi. Nato sledi iskanje možnosti pomoči v 

okolju, kamor se lahko obrnejo po nasvet.  

Domače okolje mora biti v prvi vrsti varno. Prostor naj bo zato prijeten, oblazinjen, otroku 

omogočimo igranje, bivanje in spanje čim bližje tal. Potrpežljivost in vztrajnost pri učenju 

aktivnosti, ki otroku delajo težave, sta ključnega pomena. Pozitivne spodbude so zelo 

dobrodošle, graje pa lahko situacijo zelo poslabšajo. Domače okolje mora biti namreč varno 

tudi v psihološkem smislu, je prepričan Skumavc (2005). Starši naj bodo pri otroku še posebej 

pozorni na znake anksioznosti in depresije.  

Pomembno je, da starši od otroka ne zahtevajo nemogočih rezultatov in da se osredotočijo na 

pozitivne stvari. Verbalno učenje bo vedno ostalo otrokov primarni način pridobivanja 

informacij. Naloga staršev je tudi ustvarjanje predvidljivega in rutinskega okolja, hkrati pa 

pripravljanje otroka na morebitne novosti.  

Starši so pomembni partnerji pri nudenju pomoči otroku, zato je za izboljšanje njene 

učinkovitosti potrebno, da doma nadaljujejo z izvajanjem uspešnih metod, ki se jih izvaja v 

šoli. Kakovostna komunikacija med šolskim in domačim okoljem je nujna za uspeh 

(vzpostavitev beležke, kamor se pišejo pomembne informacije, telefonski in osebni pogovori). 

Otroku pa je poleg strukturirane pomoči potrebno nuditi tudi čas za počitek in sprostitev.  

  

Učenci z NSUT imajo specifične posebne potrebe, primanjkljaje in močna področja, ki jih je 

potrebno upoštevati v vzgojno-izobraževalnem procesu. Zato je pomembno, da učencem 

nudimo različne strategije in prilagoditve, s pomočjo katerih lahko dosegajo uspehe in 
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izpolnjujejo svoje potenciale. Učencem z NSUT je v veliko pomoč tudi prilagoditev prostora, 

tako v šoli kot v domačem okolju. Ker so ti učenci zelo konkretni in natančni, naj bodo tudi 

metode in oblike učnega procesa, usmeritve in navodila učitelja zasnovani na ta način. Učitelj 

naj tako ves čas preverja razumevanje podanih navodil, ki naj bodo dana vnaprej in po 

posameznih korakih, pri ocenjevanju pa naj ustno preveri pisne odgovore, saj le tako lahko 

oceni učenčevo dejansko znanje. Prilagoditve so zelo dobrodošle tudi na področju 

organizacije, tako časovne kot prostorske, saj imajo praviloma na tem področju učenci z 

NSUT največje težave.  
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Predmet raziskovalnega dela so NSUT, ki ovirajo učence v njihovem osnovnošolskem 

obdobju in so v slovenskem prostoru še precej neznane in neraziskane. V študiji primera bom 

predstavila deklico Ano, ki se spopada z NSUT. Tovrstne težave posegajo na verbalna 

področja učenkinega delovanja, hkrati pa zmanjšujejo njeno učno učinkovitost predvsem na 

motoričnem, čustvenem in socialnem področju ter s tem vplivajo na vsa področja življenja, 

kar med značilnostmi otrok z NSUT opiše tudi M. Košak Babuder (2009).  V empiričnem 

delu želim s kontinuiranim delom z učenko ter z upoštevanjem njenih posebnih potreb in 

močnih področij omiliti primanjkljaje, s katerimi se vsakodnevno sooča. Najprej bom izdelala 

diagnostično oceno učenke in na podlagi zaključkov le-te osnovala program pomoči, kot to 

predlaga tudi L. Magajna (2011b). Za lažjo predstavo o NSUT v vsakdanjem življenju bom 

opisala različne primere otrok s tovrstnimi težavami in jih primerjala z učenko v študiji 

primera. Moje delo z deklico bo potekalo na 5. stopnji petstopenjskega modela učne pomoči 

(Magajna idr., 2008a), ki temelji na zgodnjem odkrivanju težav, individualni obravnavi ter na 

intenzivni in specifični pomoči. S. Thompson (1997) med učinkovite metode pomoči šteje 

verbalne treninge veščin za načrtovanje, organiziranje, socialno kognicijo in medosebno 

komunikacijo; M. Mamen (2007) pa poudari pomen učenja dialoga (vloga sporočevalca in 

prejemnika) in vzpostavljanja očesnega kontakta. Ker ima deklica največ težav na področju 

organizacije in socialnih odnosov, bom največ pozornosti posvetila treningu za izboljšanje 

prostorskih in časovnih organizacijskih veščin ter izboljšanju njenih socialnih spretnosti in 

vključenosti v okolje. Predstavila bom cilje treninga, strukturo najinih individualnih srečanj, 

dejavnosti in materiale, ki sem jih za izvedbo treningov uporabila, ter sodelovanje ostalih 

udeležencev v procesu pomoči. Kot svetuje D. Montgomery (2013), bom opozorila na 

prepoznavanje obeh posebnosti učenke in zato velik poudarek namenila tudi njeni dvojni 

izjemnosti in krepitvi njenih močnih področij, ki temeljijo na dobro razvitem slušnem 

zaznavanju govora, pozornosti in spominu, kar med značilnosti oseb z NSUT štejeta tudi 

Rourke in Del Dotto (1994). Učinkovitost izvedenega treninga bom ob koncu kritično 

evalvirala s pomočjo primerjave rezultatov pred začetkom in ob koncu treninga ter odgovorila 

na zastavljena raziskovalna vprašanja. Ker pa so NSUT vrsta težav, ki osebo spremljajo skozi 
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celo življenje in jih s pomočjo različnih strategij, tehnik in metod lahko le omilimo, bom 

posebno pozornost posvetila moji viziji učenke Ane v prihodnosti ter podala sugestije, katera 

so tista področja, ki bi jih bilo potrebno nadaljnje razvijati. Zaključila bom s sklepnimi 

mislimi, kjer bom poudarila, kako lahko moja spoznanja in rezultate uporabijo tudi drugi 

pedagoški delavci, ki se srečujejo z učenci z NSUT.  

 

3.2. CILJI RAZISKAVE 

 

V raziskavi sem si zastavila naslednje cilje:  

 izdelati diagnostično oceno učenkinih sposobnosti in primanjkljajev, proučiti njene 

posebne vzgojno-izobraževalne potrebe in ugotoviti, kako simptomi neverbalnih 

specifičnih učnih težav vplivajo na njen učni proces; 

 oblikovati program treninga, katerega cilj bo izboljšanje njene prostorske in časovne 

orientacije;  

 izvesti trening za izboljšanje prostorske in časovne orientacije ter prepoznati in 

oblikovati ustrezne prilagoditve; 

 oblikovati program treninga socialnih veščin, katerega cilj bo izboljšanje učenkine 

socialne vključenosti; 

 izvesti trening za izboljšanje socialnih veščin in vključenosti učenke; 

 pred začetkom treninga prepoznati in s pomočjo treninga okrepiti močna področja 

učenke z NSUT; 

 kritično evalvirati učinkovitost treninga in podati predloge za delo z deklico v 

prihodnje.  

 

3.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Raziskovalna vprašanja:  

V1: Katere so posebne potrebe, primanjkljaji in močna področja učenke z NSUT? 

V2: Kateri simptomi v učenkini anamnezi so opozarjali na sindrom NSUT in kateri so prisotni 

še danes? 

V3: V kolikšni meri lahko organizacijske tehnike izboljšajo učenkino prostorsko, časovno 

orientacijo? 
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V4: Katere socialne in organizacijske prilagoditve učenki zagotavljajo ustrezno socialno 

integracijo (razred, šola, dom)? 

 

3.4. METODA 

 

S pomočjo študije primera sem stremela k zagotavljanju organizacijskih, socialnih in 

vedenjskih sprememb v delovanju učenke. Oblikovala sem obravnave (oblikovanje urnika, 

strukturiranje aktivnosti, pisanje socialnih zgodb), s pomočjo katerih sem skušala izboljšati 

organizacijske in socialne veščine deklice, ki kaže izrazite simptome NSUT. V vseh fazah 

kvalitativnega raziskovanja sem bila aktivno vpeta v oblikovanje primernih sprememb, 

njihovo izvajanje, preizkušanje, evalviranje in izpopolnjevanje, kar je nujno za inovacijski 

proces (Cerar, 1991). Z učenko sem se intenzivno srečevala, z njo vzpostavila zaupen 

partnerski odnos, aktivnosti pa so bile strukturirane in ciljno usmerjene. Dejstva, ki sem jih 

našla v strokovni literaturi, sem primerjala z lastnimi izkušnjami – iskala sem podobnosti in 

razlike, npr. s primeri dečka Tomaža (Hudoklin, 2011b), deklice Mary (Introduction to 

Nonverbal Learning Disorders, 2003) in učenca Davida (Rourke in Del Dotto, 1994). Namen 

raziskovanja je bil intrinzičen in instrumentalističen, saj me je primer obravnavane učenke 

zanimal sam po sebi, hkrati pa sem z raziskovanjem želela priti do bolj splošnega 

razumevanja NSUT. Raziskava je zasnovana kot študija primera, saj me je zanimala 

posamezna učenka, rezultatov študije zato ne morem posploševati na celotno populacijo. Ob 

koncu sem evalvirala izveden trening in iskala prilagoditve vzgojno-izobraževalnega dela za 

optimalen celostni razvoj učenke. S. Thompson (1997) za doseganje celostnega uspeha na 

podlagi svojih raziskav predlaga delo s celotnim pedagoškim timom (proaktivno in 

preventivno), zato sem tudi sama v pomoč vključila interdisciplinaren pristop. Ustrezno 

reagiranje na vedenje učenke z NSUT v socialnem okolju je namreč ključno za doseganje 

pozitivnih sprememb. Upoštevala sem model Odziv na obravnavo (Response to Intervention 

ali RTI, Burke, 2008) in intenzivne individualne oblike pomoči, prilagojene učenkinim 

specifičnim potrebam (Cox, 2008).  

 

3.4.1. Proučevana oseba 

V raziskavo je vključena dvanajstletna učenka, deklica Ana (spremenjeno ime), ki je v času 

začetka izvajanja pomoči obiskovala 6. razred ene izmed osrednjeslovenskih rednih osnovnih 
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šol. Spremljam jo od začetka šolskega leta 2010/11, intenzivnejša srečanja pa so se začela 

januarja 2012 in so potekala v časovnem obdobju leta in pol (do konca šolskega leta 

2012/2013). Za spremljanje učenke in izvajanje raziskave sem pridobila soglasje njenih 

staršev. Deklica ima z odločbo komisije za usmerjanje dodeljeni dve uri tedensko dodatne 

strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev na posameznih področjih učenja (težave z 

grafomotoriko, navezovanjem stikov). Učenka je identificirana kot nadarjena in obiskuje 

skupino za nadarjene. V študijo sem vključila tudi informacije, ki sem jih pridobila od njene 

razredničarke, sošolcev, učiteljice dodatne strokovne pomoči, učiteljice skupine za nadarjene, 

šolske svetovalne službe, knjižničarke, staršev ter strokovnjakov zunanje ustanove.  

 

3.4.2. Opis instrumentov 

Za merske instrumente sem izbrala različne vprašalnike, ki so namenjeni deklici, njenim 

učiteljem in staršem. Deklica je v raziskavi izpolnjevala naslednje merske instrumente:  

 Lestvica disfunkcije senzorne integracije za določanje hiper- in hiposenzitivnosti 

(Viola, 2007, Priloga 1); 

 Lestvica za ugotavljanje vizualno-prostorskih spretnosti učencev (Mammarella idr., 

2010, Priloga 2); 

 Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov (Memletics Learning Styles Questionnarie, 

2009, Priloga 3); 

 Vprašalnik o organizacijskih veščinah (Do you have good organization skills, 2009, 

Priloga 4).  

V raziskavi sem kot merske instrumente uporabila še Vprašalnik o šolskem življenju za 

učitelje (Skumavc, 2005, Priloga 6) ter Vprašalnik o anamnezi za starše deklice (Skumavc, 

2005, Priloga 5).  

 

Lestvica disfunkcije senzorne integracije za določanje hiper- in hiposenzitivnosti (Viola, 

2007) zajema šest področij, ki jih s pomočjo dvainštiridesetih vprašanj lahko dobro 

spoznamo. Posameznik ima na voljo tri odgovore, ki se točkujejo z nič, eno ali dvema 

točkama, točke pa predstavljajo odgovore da (če se vedenje pojavlja pogosto), včasih (če se 

vedenje pojavlja občasno) in ne (če se vedenje ne pojavlja ali se pojavlja zelo neredno). 

Lestvica se najprej osredotoči na taktilno področje, ki zajema štirinajst vprašanj, vestibularno 
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področje spoznamo preko desetih vprašanj, področji sluha in okusa zajemata vsako po šest 

vprašanj, področje vida štiri in področje voha dve vprašanji.  

 

Lestvica za ugotavljanje vizualno-prostorskih spretnosti učencev (Mammarella idr., 2010) 

je sestavljena iz desetih vprašanj z vprašalnico ali in posamezniku nudi štiri možne odgovore, 

ki so oštevilčeni. Tako izbira številke 1 pomeni odgovor ne, pri odgovoru 2 in 3 gre za delno 

strinjanje, 4 pa pomeni odgovor da. Na koncu točke seštejemo, rezultat pa nam poda sliko o 

vizualno-prostorskih spretnostih učenca. Nizko število točk pomeni večje težave na vizualno-

prostorskem področju, medtem ko visok rezultat razkrije, da težave niso prisotne.  

 

Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov (Memletics Learning Styles Questionnarie, 2009) 

obsega sedemdeset izjav in vključuje sedem učnih stilov – vidni, slušni, govorni, kinestetični, 

logični, socialni in individualistični. Za vsako trditev so na voljo trije odgovori, ki so 

oštevilčeni s točkami od 0 do 2. Odgovor 0 posameznik izbere, če trditev ne drži, odgovor 1, 

če trditev delno drži, in odgovor 2, če trditev povsem drži. Rezultat nam razkrije, kateri izmed 

sedmih učnih stilov pri posamezniku prevladuje in kako se vrstijo vsi naslednji, kar nam je pri 

poučevanju in učenju v veliko pomoč. Rezultat vprašalnika je grafični prikaz s pomočjo 

diagrama.  

 

Vprašalnik o organizacijskih veščinah (Do you have good organization skills, 2009) je 

obsežen vprašalnik, ki zajema 115 trditev in tako pokriva vsa področja organizacije. Nekatere 

trditve se v vprašalniku pojavijo na začetku in se nekje v sredini ponovijo v malo drugačni ali 

nasprotni obliki, tako da lahko ugotavljamo doslednost pri posameznikovem odgovarjanju. 

Večina trditev je predstavljena v tabeli, kjer se posameznik odloči za izbiro enega izmed 

naslednjih odgovorov: skoraj vedno, pogosto, včasih, redko ali skoraj nikoli. Nekatere trditve 

nudijo možnost izbire med odgovoroma da ali ne, druge pa ponujajo več možnih opisnih 

odgovorov.  

 

Vprašalnik o šolskem življenju za učitelje (Skumavc, 2005) je sestavljen iz treh sklopov. 

Učitelji, vzgojitelji ali drugi pedagoški delavci izpolnjujejo vprašalnik za določenega učenca 

in obkljukajo trditve, ki zanj veljajo. Za motorično področje imajo na voljo deset trditev, za 

vidno-organizacijsko in verbalno področje dvanajst trditev in za socialno in čustveno 
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področje štirinajst trditev. Več obkljukanih trditev pomeni večjo možnost za prisotnost NSUT 

pri učencu.  

 

Vprašalnik o anamnezi za starše (Skumavc, 2005) pa je sestavljen iz petnajstih trditev, med 

katerimi starši obkljukajo tiste, za katere menijo, da opisujejo vedenje njihovega otroka. Več 

obkljukanih trditev pomeni večjo možnost za prisotnost NSUT pri njihovem otroku.  

 

Za pridobivanje podatkov o učenkinih socialnih spretnostih sem s pomočjo opazovanja in 

pogovora z učenko najprej oblikovala seznam socialnih kompetenc, ki jih še ni povsem 

osvojila. Nato je sledilo razvijanje teh preko treninga socialnih veščin – najprej individualno v 

zaigranih in varnih situacijah ter kasneje v skupini vrstnikov v realnih situacijah, ki se 

dogajajo vsak dan. Trening je temeljil na podajanju navodil za uspešne socialne interakcije, 

praktičnih vajah, krepitvi že obstoječih socialnih spretnosti, nagrajevanju pozitivnega vedenja 

in nudenju povratnih informacij. Učenja določene socialne veščine sva se vedno lotili 

načrtovano in postopoma, vsak posamezni korak pa sva tudi evalvirali. Napredek, ki ga je 

dosegla s pomočjo treninga, je opazila učenka sama, o izboljšanju njenih socialnih veščin pa 

so poročali tudi njeni sošolci, učitelji in starši.  

 

3.4.3. Opis postopka zbiranja podatkov 

Podatke sem zbirala z nestrukturiranim opazovanjem z udeležbo, neformalnimi razgovori z 

učenko, njenimi učitelji ter z analizo razpoložljive dokumentacije o učenki (osebna mapa, 

odločba o usmeritvi, individualiziran program (IP), strokovno mnenje ...). Analizirala sem 

tudi anekdotske zapise in povzetke timskih srečanj. Za poglobljeno razumevanje delovanja 

učenke z NSUT in za oblikovanje učinkovitega treninga sem izdelala diagnostično oceno s 

pomočjo različnih vprašalnikov in ocenjevalnih lestvic. Z raziskovalno strategijo triangulacije 

(Lobe, 2006) sem strmela k čim jasnejši sliki o tem, kakšne so dekličine posebne potrebe, 

njeni primanjkljaji in močna področja. Tako sem pridobila različne vidike raziskovalnega 

problema. Oblikovala sem seznam socialnih kompetenc, ki jih deklica še ni povsem osvojila 

(npr. reševanje konfliktov, očesni kontakt, osebni prostor, aktivno poslušanje, sprejemanje 

pravil, empatija, nudenje pomoči, neverbalna komunikacija), in jih skušala preko treninga 

socialnih veščin razvijati – najprej individualno, kasneje v skupini vrstnikov. Delo je potekalo 

kontinuirano, saj je bil moj cilj oblikovati strukturiran program pomoči. 
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3.4.4. Postopki obdelave podatkov 

S kvalitativno raziskavo, ki je ponavljajoč proces, sem želela omogočiti, da sem se na vsakem 

koraku lahko vrnila in pregledala prejšnje ugotovitve, če jih je novo odkritje morda nakazalo 

v drugačni smeri, kot sem od začetka predvidela. Ob koncu raziskave se je ustvarila določena 

sorazmerno zanesljiva slika, ki sem jo lahko zagovarjala (Mesec, 1997). Obdelava podatkov 

je obsegala analizo zbranega gradiva o učenki, urejenega po časovnem zaporedju. S pomočjo 

nestrukturiranega opazovanja sem interpretirala in evalvirala najina srečanja, spremljala in 

analizirala njen napredek, upoštevala sem tudi informacije iz okolja. V pomoč so mi bili tudi 

zapisniki timskih sestankov in drugi anekdotski zapisi. Anketne vprašalnike ter lestvice (za 

deklico, starše in učitelje) sem kvalitativno obdelala in predstavila pridobljene rezultate. 

 

3.5. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

3.5.1. Diagnostična ocena primanjkljajev in močnih področij učenke 

Ana je dvanajstletna učenka, ki je v času raziskovanja obiskovala 6. razred ene izmed 

osrednjeslovenskih rednih osnovnih šol. Težave učenke z NSUT so se pojavile že zelo zgodaj, 

saj je, kot smo že navedli, primarni način komunikacije neverbalen. Sum, da je nekaj narobe, 

je bil tako prisoten že kmalu, težko pa je bilo definirati, kje je pravzaprav težava. Slabše 

komunikacijske veščine spremljajo še težave na treh področjih, kot je to značilno za otroke z 

NSUT, in sicer na področju vizualno-prostorsko-organizacijskih spretnosti, motorike in 

socialnih veščin. Ana pa spada v skupino dvojno izjemnih otrok, saj ima poleg omenjenih 

primanjkljajev tudi izrazita močna področja, zato je diagnosticirana tudi kot nadarjen otrok. 

Preden predstavim diagnostično oceno učenke, bom na kratko povzela uporabljen 

petstopenjski model obravnave (Kavkler, 2008b) ter ključne ugotovitve, ki sem jih pridobila 

z različnimi instrumenti. Anamneza in rezultati vprašalnikov, ki so jih rešili učenka, njeni 

starši in učitelji, so namreč dobra osnova za globalno oceno in oblikovanje treninga veščin, ki 

bodo učenki v pomoč v šoli, v domačem okolju in pri njenih prostočasnih dejavnostih. 

Delo z učenko v sklopu petstopenjskega modela  (prav tam) je temeljilo predvsem na zgodnji 

obravnavi, načrtovanju, spremljanju in dokumentiranju. Pomoč je bila usmerjena v razvijanje 

učenkinih sposobnosti z upoštevanjem njenih posebnih potreb. Učiteljica je že v prvem 

razredu zaznala, da ima učenka težave z grafomotoriko, ki so jo spremljale kljub trudu in 

ustrezni pomoči doma. Učenka je bila deležna različnih prilagoditev in spodbud, vendar 
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težave s časom niso izzvenele, kot se to zgodi pri večini otrok. Kljub vsemu je učiteljica s 

pomočjo staršev iskala učenkina močna področja, ki pa so bila zelo očitna. Učenka ja bila 

namreč v govornem razvoju daleč pred vrstniki, učiteljica jo je opisala kot izrazito verbalno 

usmerjeno, hitro si je zapomnila stvari in se rada učila »na pamet«. Ker ima učenka celo 

nadpovprečne intelektualne sposobnosti, ni šlo za težave v razumevanju učne snovi, ampak so 

se pri učenki pokazali izraziti primanjkljaji v razumevanju neverbalnih sporočil, težave na 

področju organizacije, grafomotorike in socialne vključenosti. Učiteljica je zato v razredu 

nadaljevala s poučevanjem, ki je temeljilo na upoštevanju razlik v spoznavnih stilih in na 

minimalnih prilagoditvah pri poučevanju, preverjanju in ocenjevanju znanja.  

Učna pomoč učenki se je torej začela z manj intenzivnimi oblikami pomoči, ker pa ta ni 

zadostovala in so bile učenkine težave vse bolj izrazite, se je v proces pomoči vključila tudi 

svetovalna delavka. Učenka je bila vključena tudi v oddelek podaljšanega bivanja, kjer je prav 

tako imela posebne prilagoditve. Ker tudi dodatna individualna pomoč ni zadostovala in pri 

učenki ni bilo vidnega izboljšanja, je učiteljica v tretjem razredu staršem predlagala, da 

poiščejo pomoč strokovnjakov zunaj šole. Tako so starši zaradi učenkinih težav z 

grafomotoriko in navezovanjem stikov podali zahtevek za usmerjanje. Ana je bila 

identificirana kot učenka z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami in je bila usmerjena v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Komisija za 

usmerjanje ji je dodelila dve uri dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev 

na posameznih področjih učenja tedensko. Učenki je odločba zagotovila prilagoditve 

organizacije, načina preverjanja in ocenjevanja znanja (podaljšan čas pisanja), napredovanja 

in časovne razporeditve pouka, v odločbi pa je še zapisano, naj učitelji ne upoštevajo napak, 

ki so posledica njene motnje. 

 

O učenkini anamnezi sem torej veliko informacij izvedela od njenih učiteljev in staršev. Za 

bolj natančen vpogled v učenkino delovanje v sedanjosti pa sem izvedla testiranje z različnimi 

instrumenti. Zanimalo me je, kako Ana organizira dražljaje, ki jih pridobiva iz okolice, in s 

pomočjo Ocenjevalne lestvice disfunkcije senzorne integracije za določanje hiper- in 

hiposenzibilnosti (Viola, 2007) sem ugotovila, da je učenka hipersenzibilna na dveh 

področjih in na enem hiposenzibilna. Ana je tako na področju okusa zelo hiposenzitivna, njeni 

možgani torej okus zaznavajo manj intenzivno, kot je to običajno (0 proti 5). Na 

vestibularnem čutnem področju (dražljaji pri gibanju) pa je Ana dosegla trikrat višji rezultat v 

korist hipersenzitivnosti (6 proti 2), torej preveč intenzivno zaznava dražljaje na področju 
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gibanja. Tudi rezultat na področju sluha je podoben (5 proti 0), saj je deklica izrazito 

hipersenzitivna na slušne dražljaje.  

 

Ana je izpolnila tudi štiristopenjsko ocenjevalno lestvico o vizualno-prostorskih 

sposobnostih učencev, katere rezultati prav tako opozarjajo na prisotnost težav. Učenka je 

nespretna pri dejavnostih, ki od nje zahtevajo samostojno in koordinirano ravnanje z obema 

rokama, težave ima pri prostorski orientaciji v prostoru in na listu papirja, slabše ima razvite 

tudi finomotorične spretnosti in koordinacijo. Učenka se zanaša na rutino in se izogiba 

novostim, manjše dele težko poveže v smiselno celoto.  

 

Rezultati Vprašalnika za ugotavljanje učnih stilov (Memletics Learning Styles 

Questionnarie, 2009) so razkrili, kako učenka razmišlja in pridobiva nova znanja. Ana ima 

izrazito individualističen učni stil (14 točk od možnih 20), zato deluje samotno, introspektivno 

in neodvisno, osredotoča se na lastno razmišljanje in občutke. Zelo rada piše dnevnik, pogosto 

se umakne od množice in bere knjige. Beg je tudi njen prvi odziv, ko naleti na oviro ali 

konflikt. Najraje se uči samostojno, ne mara pa dela v skupinah. Poleg individualističnega ima 

močno izražen tudi govorni učni stil (15 točk od možnih 20), zato se dobro izraža z besedami, 

tako pisno kot ustno, hitro osvoji tudi nove besede. Pričakovano je pri njej najmanj izražen 

kinestetični ali praktični učni stil, kjer je dosegla le 3 točke od možnih 20, kar lahko 

povežemo tudi z močno hipersenzitivnostjo na vestibularnem čutnem področju.  

 

Težave na področju organizacije sem prepoznala že na enem izmed najinih prvih srečanj, 

potrdili pa so jih rezultati Vprašalnika o organizacijskih veščinah (Do you have good 

organization skills?, 2009). Slabša organiziranost negativno vpliva na vsa področja življenja, 

zato se Ana težko prilagaja na nenadne spremembe, ki so del vsakdana, in težko vzpostavlja 

ter ohranja pozitivne medosebne odnose. Povprečni rezultat vprašalnika pred začetkom 

treninga je bil 35,4 od skupno 100 točk. Pričakovano je najvišji rezultat dosegla na področju 

kognitivnih sposobnosti (78 točk od 100), saj spada v skupino dvojno izjemnih otrok in je 

splošno zelo dobro razgledana, rada bere in je vedoželjna. Najnižji rezultat (le 18 točk od 

možnih 100) pa je osvojila na področju časovne organiziranosti, saj pogosto zamuja in slabo 

presoja odmerjen čas, ki ga ima na razpolago za opravljanje določene naloge. 
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Vprašalnik o anamnezi za starše (Skumavc, 2005) je razkril, da je deklica kazala simptome 

NSUT že v otroštvu. Med navedenimi petnajstimi trditvami, ki opisujejo značilnosti NSUT, 

so njeni starši namreč obkljukali kar deset trditev. Prav tako pa so to potrdili tudi rezultati 

Vprašalnika o šolskem življenju za učitelje (Skumavc, 2005), saj naj bi na motoričnem 

področju za deklico veljalo šest od desetih navedenih trditev, na vidno-organizacijskem in 

verbalnem področju edem od navedenih dvanajstih trditev, največ težav pa ima Ana na 

socialnem in čustvenem področju, saj jih od štirinajstih trditev zanjo velja kar dvanajst.  

 

Posebne potrebe 

NSUT, s katerimi se Ana vsakodnevno spopada, vplivajo na vsa področja njenega življenja. 

Glede na razvrstitev otrok s posebnimi potrebami, ki jo podaja Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2012), Ana spada v skupino učencev s specifičnimi učnimi težavami. 

Ker pa gre v njenem primeru za težjo obliko motnje, je diagnostično ocenjena kot učenka s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Njene posebne potrebe so tako prisotne 

predvsem na področju organizacije, socialnih veščin, komunikacije in vizualno-prostorskih 

odnosov.  

 

Primanjkljaji 

Učenka Ana ne zna interpretirati neverbalne komunikacije. Kljub zelo bogatemu besedišču so 

prisotne težave v komunikaciji, saj njena ekspresivna in receptivna jezika temeljita zgolj na 

besedah, in tako nista podkrepljena z neverbalnimi sporočili.  

Ana ima primanjkljaje na področju vizualno-prostorske zaznave in časovne orientacije, saj 

svet spoznava s poslušanjem in postavljanjem vprašanj. Težave v prostorski orientaciji se 

kažejo med prehodi iz enega razreda v drugega, saj učenka hitro zaide ali se oddalji od 

skupine. Težave so prisotne tudi pri organizaciji misli in dela. Ta primanjkljaj se kaže tako, 

da včasih ne zmore odgovoriti na vprašanje, na katerega sicer pozna odgovor, ali pa ima 

težave z obvladovanjem koncepta časa in zato potrebuje natančno določen urnik, ki mu sledi 

skozi celoten dan.  

Primanjkljaji so prisotni tudi na motoričnem področju in se kažejo v slabi telesni drži, ki je 

posledica pomanjkanja koordinacije ter težav z ravnotežjem. Slabša psihomotorična 

koordinacija vpliva na učenkino fizično nespretnost, nerodnost. Težave so prisotne tudi na 
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področju grafomotorike, kar se kaže v nepravilni drži pisala, oblikovanju črk in števk ter 

močnemu pritisku s pisalom na podlago. Njena pisava je nečitljiva.  

Med primanjkljaji, ki so najbolj očitni in jih tudi učenka sama najbolj občuti, pa je zagotovo 

področje socialnih spretnosti. Učenka težko razume socialna pravila za primerno vedenje, 

pogosto se vrstnikom približa neustrezno, nezrelo ali časovno neprimerno. Občasno zavrača 

skupinske dejavnosti ali pa ne želi sodelovati v nestrukturiranih dejavnostih. Učenka 

potrebuje vsakodnevno strukturo, saj se težko prilagaja na spremembe, zato ji večji stres 

povzročijo že zamenjava učitelja, nadomeščanje v urniku ali sprememba predvidenega 

prostora dejavnosti. Stres, ki ga povzroča prilagajanje novim situacijam in nerazumevanje 

neverbalnih sporočil, pa včasih vodi v čustveno nestabilnost, ki se kaže v tesnobi, begu pred 

realnostjo in izogibanju socialnim odnosom. Primanjkljaji na področju socialnih spretnosti 

predstavljajo veliko oviro predvsem pri vzpostavljanju socialnih odnosov s sošolci in z ljudmi 

zunaj šolskega okolja. Upravljanje s čustvi, predvsem z jezo, je za učenko Ano velika težava, 

saj ni sposobna interpretacije slišanega »med vrsticami« ali videnega. Še posebej težavno je 

ravno obdobje adolescence, ko je odziv zaradi hormonskih, nevroloških in fizioloških 

sprememb še bolj  impulziven, uporniški, pojavljata se tudi razdražljivost in pogosto 

menjavanje razpoloženja.  

 

Močna področja 

Kljub primanjkljajem, s katerimi se učenka z NSUT vsakodnevno spopada, je pomembno, da 

imamo ves čas v mislih tudi njena močna področja, torej tisto, kar zna, zmore, želi. Ana je 

imela že pred vstopom v šolo zelo dobro razvito besedišče, ki je bilo celo obsežnejše in 

kakovostnejše kot pri vrstnikih. Učenkina prevladujoča učna stila sta zato verbalni ter 

avditivni, kar je potrdil tudi Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov. Kot je značilno za otroke 

z NSUT, je tudi Ana razvila izjemen spomin za učenje na pamet, saj ji ta spretnost velikokrat 

koristi. Na več področjih izstopa iz skupine vrstnikov po želji po učenju, saj šolo jemlje zelo 

resno in je morda celo nagnjena k perfekcionizmu.  

Nadarjeni učenci so učenci, ki pokažejo visoke rezultate na intelektualnem, kreativnem, 

umetniškem, vodstvenem ali na specifičnem učnem področju, zato potrebujejo dodatne 

aktivnosti za razvijanje teh sposobnosti. V skupino nadarjenih učencev spada tudi učenka 

Ana, saj njene spretnosti vključujejo nadpovprečen besedni zaklad glede na njeno starost, 

izrazito dober spomin in poznavanje velikega števila informacij ter vedoželjnost. Učenka se 

popolnoma posveti nalogi, ki ji je zadana, saj je visoko motivirana za opravljanje nalog, ki so 
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ji v interesu (hkrati pa nezainteresirana za druge naloge). Raje opravlja kompleksne naloge, ki 

ji predstavljajo izziv, hitro osvoji verbalno razlago in pogosto najde nove načine za reševanje 

neke naloge.  

Kot nadarjena učenka se je v razredu pogosto dolgočasila, saj je hitreje končala svojo nalogo 

ali pa je osvojila novo snov že ob prvi razlagi. Zato je bilo zanjo potrebno zagotoviti dodatne, 

bolj zahtevne naloge in jo tako motivirati za delo. Včasih je celo ignorirala učiteljeva navodila 

ali cilj skupine, če se je osredotočila na svoj cilj, zato je delovala trmasto in zagledano vase.  

Nadarjeni učenci imajo sicer zelo razvite kognitivne sposobnosti, hkrati pa pogosto 

primanjkljaje na področju prepoznavanja čustev soljudi. Tako na primer učenka Ana ni 

opazila, da njeni sošolci niso enako navdušeni nad določeno temo in se dolgočasijo ob njenih 

zahtevnih razlagah. Kljub nadarjenosti in izrazitim močnim področjem pa se Ana vse bolj 

zaveda tudi razlik med seboj in njenimi vrstniki. Doživljanje uspehov je zato nujno, saj je to 

ključno za dvig njene samopodobe. Učitelj pa mora to znati izpeljati brez pretiranega 

izpostavljanja, saj ji s tem naredi več škode kot koristi.  

Zanimivo je, da so vsa našteta močna področja zagotovo prednosti učenke, ki običajno ne bi 

vzbujale skrbi, a so kljub vsemu pokazale na zgodnje kazalce težav v povezavi z neverbalnim 

dojemanjem sveta in pretiranim zanašanjem na verbalno komunikacijo.  

 

3.5.2. Rezultati uporabljenih merskih instrumentov pred začetkom treninga 

 

Rezultati Ocenjevalne lestvice disfunkcije senzorne integracije za določanje hiper- in 

hiposenzibilnosti (Viola, 2007) z interpretacijo 

Da bi ugotovila, kako Ana organizira dražljaje, ki jih pridobiva iz okolice, je deklica izpolnila 

Ocenjevalno lestvico disfunkcije senzorne integracije za določanje hiper- in hiposenzibilnosti 

(Viola, 2007). Senzorna integracija je namreč sposobnost možganskega in živčnega sistema, 

da vse informacije iz okolja vnese v naš organizem, jih obdela in organizira. Ocenjevalna 

lestvica je oblikovana tako, da strokovnemu delavcu pomaga določiti hipersenzitivnost 

(preobčutljivost – možgani dražljaje zaznavajo preveč intenzivno) ali hiposenzitivnost 

(premajhna občutljivost – možgani dražljaje zaznavajo manj intenzivno, kot je običajno).  
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PODROČJE ŠT. TOČK – 

HIPO- 

SENZIBILNOST 

ŠT. TOČK – 

HIPER- 

SENZIBILNOST 

RAZLIKA 

MED 

TOČKAMI 

INTERPRETACIJA 

REZULTATA 

TAKTILNO 4 5 1 

(nizka) 

na tem področju ni 

premalo ali preveč 

občutljiva 

VESTIBULARNO 2 6 4 

(visoka) 

hipersenzitivna na 

področju gibanja 

SLUH 0 5 5 

(popolna) 

močno hipersenzitivna 

na slušne dražljaje, 

vsak zvok jo zmoti 

VID 2 2 0 

(ni razlike) 

na tem področju ni 

premalo ali preveč 

občutljiva 

VOH 1 2 1 

(nizka) 

na tem področju ni 

premalo ali preveč 

občutljiva 

OKUS 5 0 5 

(popolna) 

močno hiposenzitivna 

na področju okusa, išče 

dodatne dražljaje 

Tabela 6: Predstavitev rezultatov Ocenjevalne lestvice disfunkcije senzorne integracije za 

določanje hiper- in hiposenzibilnosti (Viola, 2007) 

 

Pri interpretaciji rezultatov je ključna razlika med številom izbranih odgovorov, ki kažejo na 

hiposenzibilnost, ter številom izbranih odgovorov, ki kažejo na hipersenzibilnost na 

posameznem čutnem področju. Ana je na vestibularnem čutnem področju (dražljaji pri 

gibanju) dosegla trikrat višji rezultat v korist hipersenzitivnosti (6 proti 2), kar je dokaj velik 

pokazatelj, da gre za preveč intenzivno zaznavanje dražljajev na področju gibanja. Rezultat na 

področju sluha je še bolj prepričljiv (5 proti 0), kar kaže na izrazito hipersenzitivnost na 

slušne dražljaje. Zanimivo pa je, da je človek lahko hipersenzibilen na enem področju in na 

drugem hiposenzibilen, kar se je pokazalo tudi pri Ani. Učenka je namreč na področju okusa 

zelo hiposenzitivna, njeni možgani torej okus zaznavajo manj intenzivno, kot je to običajno (0 

proti 5). Na področju okusa torej išče dodatne dražljaje (rada ima zelo začinjeno, izrazito 
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vročo ali hladno hrano, raje ima hrano z močno teksturo), medtem ko se na področju gibanja 

in sluha dražljajem izogiba. Na ostalih čutnih področjih ni bilo zaznati močnega pokazatelja, 

ki bi ugotovil njeno hiper- ali hiposenzibilnost.  

Ker gre pri značilnostih senzorne integracije za področja, ki so zelo odporna na spremembe in 

se v življenju posameznika le malo spreminjajo, reševanja ocenjevalne lestvice na koncu 

treninga nisem ponovila. V relativno kratkem času je namreč težko pričakovati, da bo učenka, 

ki je preveč občutljiva na dražljaje pri gibanju in na zvočne dražljaje ter premalo občutljiva na 

področju okusa, spremenila doživljanje dražljajev na teh področjih.  

Kljub temu pa sem v času treninga učenko poskušala načrtno privajati na razvijanje tolerance 

za moteče dražljaje v okolju. Najbolj je občutljiva na področju sluha, zato sem več pozornosti 

namenila temu, saj sem želela vsaj malo zmanjšati njeno slušno hipersenzitivnost.  

 

Rezultati Lestvice za ugotavljanje vizualno-prostorskih spretnosti učencev (Mammarella 

idr., 2010) z interpretacijo 

S pomočjo raziskave na področju prostorskega spomina in aritmetičnih primanjkljajev pri 

učencih z NSUT so I. C. Mammarella, D. Lucangeli in Cornoldi (2010) oblikovali kratek 

vprašalnik o vizualno prostorskih sposobnostih učencev. Vprašalnik je sicer namenjen 

mlajšim učencem, vendar se lahko uporablja tudi pri starejših, saj nekateri primanjkljaji na 

področju vizualno-prostorskih spretnosti ostanejo tudi kasneje. 

 

VPRAŠANJE  

 

 

 

 

Odgovor na vprašanja 

je 

SE DELNO 

STRINJAM. 

 

Ali otrok zna uporabljati pripomočke, kot so škarje ali ravnilo, ki 

zahtevajo samostojno in koordinirano ravnanje z obema rokama? 

Ali otrok razume verbalna navodila, ki se navezujejo na 

prostorske odnose? 

Ali je otrok uspešen v kompleksnih vsakodnevnih nalogah, ki 

zahtevajo koordinacijo in finomotorične spretnosti (npr. 

zavezovanje čevljev)? 

Ali otrok razume prostorske odnose in zna pravilno vpisovati 

številke v stolpce (npr. pri pisnem seštevanju ali odštevanju)? 

Ali otrok lepo riše? 
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Ali otrok zna uporabiti razpoložljiv prostor za risanje?  

 

Odgovor na vprašanja 

je 

SE DELNO 

NE 

STRINJAM. 

Ali ima otrok dobro razvito prostorsko orientacijo? 

Ali se otrok uspešno uči teme, ki vključujejo vizualno-prostorske 

sposobnosti? 

Ali je otrok dober opazovalec okolja, v katerem živi? 

Ali otrok kaže zanimanje za nove stvari, predmete in ali jih zna 

uporabljati? 

Tabela 7: Predstavitev rezultatov Lestvice za ugotavljanje vizualno-prostorskih spretnosti 

učencev (Mammarella idr., 2010) 

 

S pomočjo štiristopenjske ocenjevalne lestvice sem tako tudi sama ugotovila prisotnost težav 

pri učenki. Čeprav se je Ana skozi leta šolanja že uspešno naučila uporabe škarij, ravnila in 

ostalih pripomočkov, ki zahtevajo samostojno in koordinirano ravnanje z obema rokama, je 

pri tem še vedno nekoliko nespretna. Pogosto se ji tresejo roke, ne ve točno, kako bi postavila 

ravnilo, da bi pravilno odmerila, s pisalom pa premočno pritiska ob podlago. Ker je pri tej 

starosti težko spreminjati vzorce pisanja, sem poskušala trganje papirja zaradi močnega 

pritiska na podlago preprečiti z uporabo gumijastih nastavkov, materiali in pripomočki, kot so 

radirka ali ravnilo, pa so bili večji kot običajno, saj jih je tako učenka lažje in bolj čvrsto 

držala v roki. Učenka ima prav tako več težav pri uporabi razpoložljivega prostora za risanje 

ali pisanje, saj pogosto ne ve, kje začeti, hitro je zadovoljna z izdelkom, čeprav ne zapolni 

risbe. Njene risbe so povprečne in v primerjavi z vrstniki ne izstopajo. Verbalna navodila, ki 

se navezujejo na prostorske odnose, precej dobro razume, osvojila je tudi pravilno vpisovanje 

številk v stolpce. Občasno ji težave povzročajo kompleksne vsakodnevne naloge, ki zahtevajo 

koordinacijo in finomotorične spretnosti, vendar jih z vztrajnostjo in veliko vaje osvoji. 

Prostorsko orientacijo ima slabše razvito, zato večkrat tava po šoli in zamuja k pouku. Kljub 

visokim intelektualnim sposobnostim potrebuje več časa in pomoči za učenje tem, ki 

vključujejo vizualno-prostorske odnose. Njen primanjkljaj je opazen pri opazovanju okolja, 

saj je uspešna pri opažanju podrobnosti, težave pa ima s povezovanjem v celoto. Nove stvari 

je ne zanimajo v tolikšni meri, kot zanimajo njene vrstnike, raje vztraja pri poznanih stvareh.  
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Rezultati Vprašalnika za ugotavljanje učnih stilov (Memletics Learning Styles 

Questionnarie, 2009) z interpretacijo 

Za lažje razumevanje Aninega načina učenja in delovanja je potrebno poznati njen 

prevladujoč učni stil. Pomembno je, da se zavedamo, da nekateri učenci bolje kot v paru ali 

skupini delujejo samostojno, zato jih ne silimo v skupinske dejavnosti, če to ni nujno 

potrebno. Takšen primer je tudi učenka Ana, zato sta pomoč in podpora učitelja nujni za 

doseganje skupnega cilja.  

 

 

Legenda učnih stilov: 

Visual = vidni  

Social = socialni 

Physical = kinestetični 

Aural = slušni 

Verbal = govorni 

Solitary = individualistični 

Logical = logični 

Diagram 4: Rezultati vprašalnika za ugotavljanje učnih stilov (Memletics Learning Styles 

Questionnarie, 2009) 

 

Za lažje razumevanje učenkinega načina razmišljanja in učenja je izpolnila Vprašalnik za 

ugotavljanje učnih stilov (Memletics Learning Styles Questionnarie, 2009). Vprašalnik 

obsega sedemdeset izjav in vključuje sedem učnih stilov: vidnega, slušnega, govornega, 

kinestetičnega, logičnega, socialnega in individualističnega. Vsak učni stil ima v skupnem 

seštevku maksimalno 20 točk, kar pomeni, da je učni stil s takšnim rezultatom prevladujoč. 

Njene rezultate sem vnesla v tabelo in dobila naslednje rezultate: vidni (5 točk), slušni (8 

točk), govorni (15 točk), kinestetični (3 točke), logični (5 točk), socialni (7 točk) in 

individualistični (14 točk). Tudi na zgornjem diagramu je lepo vidno, da močno izstopata 
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individualistični in govorni učni stil, medtem ko je najmanj prisoten kinestetični ali praktični 

učni stil.  

Učenka Ana ima glede na rezultat vprašalnika izrazito individualističen učni stil, kar nam 

pojasni, zakaj deluje samotno, introspektivno in neodvisno ter se osredotoča na lastno 

razmišljanje in občutke. Veliko časa porabi za samoanalizo, razmišlja o preteklih dogodkih, 

premišljuje o svojih dosežkih in izzivih za prihodnost. Zelo rada piše dnevnik, kjer zapisuje 

svoje osebne misli in dogodke, ki jo spremljajo v življenju. Svoj prosti čas najraje preživlja 

sama, zato se pogosto umakne od množice in bere knjige. Podobno reagira tudi, ko naleti na 

težavo, saj se umakne in vedno poskuša najprej sama rešiti nastali problem, čeprav bi bilo 

verjetno lažje, če bi se o tem s kom pogovorila. Tudi v prihodnosti si želi opravljati delo, ki bi 

ga izvajala samostojno in neodvisno od drugih. Zanimivo je, da je med ljudmi, ki imajo izrazit 

individualistični stil razmišljanja, veliko pisateljev, drugih umetnikov in raziskovalcev. Morda 

bi glede na njeno zanimanje za literarno ustvarjanje ravno v to smer v prihodnosti zaneslo tudi 

Ano. Njen učni stil pojasni tudi dejstvo, da se učenka najraje uči samostojno in ne mara dela v 

skupinah. Učenka ima večje možnosti uspeha, če si zastavi jasne cilje in načrte, ki so 

usklajeni z njenimi prepričanji in vrednotami, ter si jih vizualizira. Zelo pomembno je tudi, da 

ima osebni interes za odkrivanje in razmišljanje o določeni temi, saj se s tem močno poveča 

notranja motivacija. Za vključevanje v socialne odnose in pridobivanje socialnih kompetenc 

je za osebe z introspektivnim razmišljanjem zelo uspešno igranje vlog, saj se tako lahko v 

prirejenih okoliščinah učijo, kako bi delovali v realnih situacijah. Za takšne osebe je prav tako 

značilno, da so dokaj odporni na spremembe, zato morajo vložiti veliko truda, ko želijo 

spremeniti določeno navado ali vedenje. V željo po spremembi morajo močno verjeti, drugače 

hitro obupajo in naletijo na neuspeh. Ker delujejo izrazito samostojno, se včasih ne zavedajo, 

da so kljub vsemu del družbe in da njihova dejanja, misli in čustvovanje vplivajo na okolico.  

Govorni ali verbalni učni stil vključuje zapisano in govorjeno besedo. Učenka Ana ima poleg 

individualističnega močno izražen tudi govorni učni stil, kar pomeni, da se dobro izraža z 

besedami, tako pisno kot ustno. Zelo rada piše in obožuje branje knjig. Zanimajo jo pomeni 

različnih besed in jih tudi pozna veliko več kot njeni vrstniki, všeč so ji zvoki besed in rime. 

Kadar določenega pomena besede ne ve, se potrudi, da ga izve – od odraslih ali iz knjig. Hitro 

osvoji tudi nove besede. Za učence, za katere je značilen verbalni učni stil, velja, da so 

uspešni pri udejstvovanju, ki vključuje javno nastopanje, razpravljanje in debate, politiko, 

pisanje in novinarstvo. Učenka Ana je vse to zelo uspešno uporabila pri zastopanju svojega 

razreda na otroškem parlamentu ter pri pisanju poezije in kratkih zgodb za šolski časopis. 
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Zaradi bogatega besednega zaklada je učenka izstopala tudi pri igranju različnih vlog, ki je 

bilo uporabljeno kot tehnika učenja nove snovi.  

Kot je značilno za učence z NSUT, je glede na rezultat vprašalnika tudi Ana manj uspešna pri 

učenju s pomočjo kinestetičnega učnega stila. Okolice, ki nas obdaja, ne spoznava z 

dotikanjem, ne mara fizičnih aktivnosti, gibanja, plesa in športa. Prav tako ne mara dejavnosti, 

kjer si umaže roke, in sestavljanja sestavljank. Ko se uči novo snov, o tem veliko bere in 

raziskuje različne vire, ne mara pa praktičnih preizkusov, učenja iz skic in diagramov.  

Rezultati vprašalnika o učnih stilih me niso presenetili, saj sem glede na primanjkljaje in 

močna področja učenke lahko sklepala, kateri učni stil bo prevladoval in kateri bo v ozadju. 

Tudi po pogovoru z učenko sem hitro ugotovila, da se povsem strinja z rezultati, saj svet 

dejansko najraje odkriva samostojno in preko raziskovanja različnih zapisov. Učenka se je 

našla tudi v opisu učnih stilov, ki pri njej niso izraziti, saj sama pravi, da je manj uspešna v 

vidnem zaznavanju, socialnih spretnostih in praktičnemu vidiku učenja.  

Učni stil je torej kombinacija učnih strategij, ki jih učenec običajno uporablja v večini učnih 

situacij. Izoblikuje se že zelo zgodaj in je precej odporen na spremembe iz okolja. Z 

vprašalnikom za ugotavljanje učnih stilov (Memletics Learning Styles Questionnarie, 2009) 

sem želela doseči, da se učenka svojega prevladujočega učnega stila zave in da učenje 

prilagodi tako, da bo to najbolj učinkovito. Zato ponovitev testiranja ob koncu treninga ni bila 

smiselna, saj v tem času do večjih sprememb zagotovo ni prišlo.  

 

Rezultati Vprašalnika o organizacijskih veščinah (Do you have good organization 

skills?, 2009) z interpretacijo 

Ana je na enem izmed najinih prvih srečanj izpolnila tudi Vprašalnik o organizacijskih 

veščinah (Do you have good organization skills?, 2009), saj sem hitro ugotovila, da so pri njej 

prisotne težave na področju organizacije. Rezultati vprašalnika so dobra osnova za 

oblikovanje treninga organizacijskih veščin, ki so učenki v pomoč v šoli, v domačem okolju 

in pri njenih prostočasnih dejavnostih. Ugotovila sem, da so Anine organizacijske spretnosti 

dokaj šibke, kar povzroča težave v šoli (zamuja k pouku, pozabi na pomembne roke raznih 

preverjanj, pozabi prinesti dogovorjene pripomočke). Gre torej za šibko časovno 

organiziranost, saj neustrezno presoja čas, ki ga ima na razpolago za opravljanje določene 

naloge. Učenka se zelo težko prilagaja na nepričakovane spremembe, ki so del njenega 

vsakdana, in težko vzpostavlja ter ohranja pozitivne medosebne odnose. Njene intelektualne 

sposobnosti so sicer nadpovprečne, je odlično splošno razgledana in dobro razume verbalna 
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navodila, kar jo velikokrat reši pred neuspehom. Večino informacij iz okolice pridobi preko 

slušnega kanala in branja različne literature. Kljub vsemu pa je na področju organizacije še 

veliko prostora za izboljšanje njenega vsakodnevnega delovanja, zato je bil moj cilj, da skupaj 

poiščeva organizacijske strategije za doseganje boljših rezultatov. Slabša organiziranost 

namreč močno vpliva na vsa področja življenja, ne le na šolski del.  

Vprašalnik je sestavljen iz 115 vprašanj oziroma trditev zaprtega tipa in pokriva široko 

področje organizacije. Z odgovori sem dobila koristne informacije o učenkinih miselnih 

sposobnostih, njeni organiziranosti v šoli in doma, osebni organiziranosti, njenih strategijah 

za reševanje težav, osebni urejenosti, časovni organiziranosti in notranji motivaciji, skupno 

torej o sedmih področjih organizacije. Ana je vprašalnik izpolnila pred začetkom načrtovanja 

in izvajanja treninga, nato pa še ob koncu treninga za ugotovitev napredka in učinkovitosti 

treninga.  

 

Področje Št. doseženih točk od 100 možnih 

kognitivne sposobnosti 78 

osebna organiziranost 39 

notranja motivacija 36 

osebna urejenost 33 

organizacijske strategije 23 

organiziranost v šoli 21 

časovna organiziranost 18 

skupni povprečni dosežek 35,4 

Tabela 8: Rezultati testiranja po področjih organizacije (Do you have good organization 

skills?, 2009) 

 

Rezultat vprašalnika je skupni seštevek točk, ki se gibljejo od 0 do 100 za posamezno 

organizacijsko področje. Povprečni rezultat vprašalnika pred začetkom treninga je bil 35,4 od 

skupno 100 točk. Ana je najvišji rezultat pričakovano dosegla na področju kognitivnih 

sposobnosti (78 točk), saj spada v skupino dvojno izjemnih otrok. Učenka je namreč zelo 

splošno razgledana, zelo rada bere in je vedoželjna. Na področju osebne organiziranosti je 

dosegla 39 točk, kar sporoča, da ima Ana težave pri vzpostavljanju in vzdrževanju 

medosebnih odnosov. Učenka se težko sama motivira za učenje ali drugo delo, še posebej, 

kadar to ni v njenem interesu, zato je na področju notranje motivacije od možnih 100 točk 
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dosegla 36 točk. Tretjino točk (33 od 100) je Ana dosegla na področju osebne urejenosti, kar 

pove, da ima učenka pogosto težave s prilagajanjem in skrbjo za samo sebe. Slabo četrtino 

točk (23 od skupno100) je osvojila pri poznavanju organizacijskih strategij, zato je na tem 

področju mogoče doseči velik napredek. Še manj točk (21 od možnih 100) je učenka dosegla 

na področju organiziranosti v šoli, kar ima zagotovo vpliv na njeno učno uspešnost, 

sprejemanje s strani vrstnikov in nenehno opozarjanje s strani učiteljev. Najnižji rezultat (le 

18 točk) pa je osvojila na področju časovne organiziranosti, kar je tudi pričakovala, saj je 

samokritično povedala, da pogosto zamuja in slabo presoja odmerjen čas. Testiranje s 

pomočjo Vprašalnika o organizacijskih veščinah sem ponovila tudi ob koncu treninga.  

 

Rezultati Vprašalnika o anamnezi za starše (Skumavc, 2005) z interpretacijo 

Odkrivanje otroka z NSUT se začne, ko primanjkljaji postajajo vse bolj očitni, saj kljub 

močnim področjem otrok ne zmore dohajati sovrstnikov. Kot pri večini učnih težav pa je 

ključnega pomena, da simptome čim prej opazimo in otroku ponudimo primerno pomoč. Zato 

je Skumavc (2005) na osnovi najbolj prepoznavnih značilnosti učencev z NSUT oblikoval 

diagnostični pripomoček za odkrivanje teh težav. Gre pravzaprav za ček-listo s trditvami, ki 

veljajo za določenega otroka. Vedenje in težave, ki se pri določenem otroku pojavljajo 

pogosteje kot pri vrstnikih, starši obkljukajo. Končni rezultat je število obkljukanih trditev, ki 

nam pove, kako intenzivne so težave, in je v pomoč pri oblikovanju strokovne pomoči. Kadar 

uporabljamo diagnostični postopek, imamo v mislih predvsem vedenje otroka v vsakodnevnih 

situacijah ter njegove izdelke. S pomočjo diagnostičnega pripomočka in pogovora s starši 

učenke Ane sem pridobila veliko uporabnih informacij o njeni anamnezi in simptomih, ki so 

že v preteklosti opozarjali na prisotnost njenih težav.  

Starši deklice Ane povedo, da se je kot otrok zelo hitro naučila govoriti. Njen besedni zaklad 

je bil vedno bolj bogat in se je širil hitreje kot njenim vrstnikom. Že kot otrok je bila zelo 

zgovorna in radovedna, postavljala je veliko vprašanj o dogajanju okoli nje. Sveta okoli sebe 

in predmetov ni spoznavala preko dotikanja in okušanja z usti, kot to počne večina otrok. Raje 

je zbirala verbalne informacije in postavljala vprašanja. Svoje okolice pa kljub temu ni veliko 

raziskovala, vsaj ne brez usmerjanja. Zato je pogosto delovala kot pasiven otrok. Čeprav je 

imela dobro razvit besedni zaklad, je na začetku govornega razvoja imela nekaj težav z 

izgovarjavo nekaterih besed. Te težave so sčasoma izzvenele. Deklica je že pred vstopom v 

šolo poznala vse črke in znala zelo dobro tudi brati, veliko bolje kot večina njenih vrstnikov. 

Strast do branja in zatekanja v svet junakov je ostala vse do danes zelo prisotna.  



 
 

141 

 
 

Težave na področju organizacije in skrbi zase so bile prisotne že od malih nog. Svoje stvari je 

tako velikokrat kje pozabila ali jih izgubila, kasneje pa se ni spomnila, kje bi lahko bile. 

Ravno tako si je zapomnila veliko podrobnosti, ki jih drugi sploh niso opazili, medtem ko ni 

videla »celotne slike«. Zanimivo je, da se kljub težavam na motoričnem področju nikoli ni 

bala plezanja na višja mesta. Celo nasprotno – vedno je iskala različne ograje, okenske police, 

rada je sedela na mizah in se tako izogibala socialnim interakcijam. Te vrste izogibanje in beg 

sta prisotna še danes. Prav tako se je tako v preteklosti kot sedaj vedno izogibala novim 

situacijam, saj v njej povzročajo stisko in nemir. Zato se je ob takšnih priložnostih vedno 

oklepala staršev ali drugih znanih starejših oseb, ob katerih se je počutila varno. Že kot otrok 

je bila deklica zelo samosvoja in trmasta, tako tudi danes trmasto vztraja pri določeni 

aktivnosti, na primer branju svoje najljubše knjige, od katere pa jo je zelo težko odvrniti, tudi 

med poukom.  

Če povzamem, so starši v Vprašalniku o anamnezi (Skumavc, 2005) od navedenih 15 trditev, 

ki navajajo značilnosti NSUT, obkljukali 10 trditev. Na podlagi tega rezultata, ki temelji na 

učenkini anamnezi, lahko sklepamo, da je že v otroštvu kazala simptome NSUT, na katere so 

opozorili starši.  

 

Rezultati Vprašalnika o šolskem življenju za učitelje (Skumavc, 2005) z interpretacijo 

O funkcioniranju učenke v šolskem okolju sem pridobila veliko koristnih informacij s 

pomočjo Vprašalnika o šolskem življenju (Skumavc, 2005), ki sta ga izpolnili njeni 

razredničarka in učiteljica dodatne strokovne pomoči. Učiteljici sta izpostavili nekaj 

učenkinih posebnosti. Učenka Ana se še danes zdi okorna pri gibanju in nerodna pri športnih 

aktivnostih. Velikokrat se zaletava v predmete in ljudi, ki ji stojijo na poti. Občasno je opaziti 

tudi težave z ravnotežjem. Opazna je slaba telesna drža, ki lahko zaradi pomanjkanja 

koordinacije in težav z ravnotežjem povzroči težave v hrbtenici, zato je potrebno učenko 

pogosto opozarjati in jo spodbujati k pravilni telesni drži. Slabo se zaveda meja svojega 

telesa, saj ima slabše razvito telesno shemo. Njena orientacija je slabše razvita, zato pogosto 

tava po razredih in se vmes izgubi. V primerjavi z vrstniki ima večje težave tudi pri 

aktivnostih, ki zahtevajo dobro razvito fino motoriko. Prav tako nima natančnega otipa pri 

ravnanju s predmeti, zato ji stvari padajo iz rok, krhke stvari prime premočno in jih pogosto 

zlomi ali uniči. Njena pisava je slabše berljiva in nečitljiva. Svinčnik drži preveč močno in s 
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preveliko silo pritiska ob podlago. Če učenko v splošnem primerjamo z njenimi vrstniki, 

ugotovimo, da ima opazno slabše sposobnosti na motoričnem področju.  

Deklica ima zelo dober spomin in si zlahka zapomni veliko podrobnosti. Dobre sposobnosti 

pomnjenja in visoke intelektualne sposobnosti se izkažejo tudi v njenih odličnih ocenah pri 

izobraževalnih predmetih in splošnem uspehu. Čeprav si učenka hitro zapomni veliko 

podrobnosti, pa ima več težav s pregledom in povezovanjem celote. Včasih ne zna strnjeno 

povedati bistva določene zgodbe. Zaradi njenih visokih sposobnosti hitro razume verbalno 

navodilo, vendar včasih potrebuje dodatne spodbude za dokončanje naloge. Vsi učitelji, ki jo 

poučujejo, so mnenja, da je deklica zelo gostobesedna, ima zelo bogat besedni zaklad in 

veliko sprašuje. Sprašuje pogosteje kot njeni vrstniki, včasih pa se zgodi, da postavi situaciji 

neprimerno vprašanje, je verbalno žaljiva do svojih sošolcev in celo učiteljev. Velike težave 

ima s sprejemanjem avtoritete. Njena verbalna sporočila so vsebinsko zelo površinska, 

neosebna kljub njenemu bogatemu besednemu zakladu. Pogosto preskakuje iz ene misli v 

drugo, zato so sporočila velikokrat vsebinsko nepovezana. Primanjkljaji so prisotni tudi na 

področju organizacije, na primer pri orientaciji prostora v zvezku, na listu papirja ali na tabli. 

Zato včasih zaostaja pri prepisovanju s table in ne prepiše vsega. Tudi njeni pisni izdelki 

kažejo, da je na listu papirja manj organizirana kot njeni vrstniki, saj občasno še vedno piše 

izven označenih okvirjev. Učenka je odlična bralka, knjige so njena velika strast. Po količini 

prebranih knjig krepko prednjači pred njenimi vrstniki.  

Tako učitelji kot učenkini starši pa so mnenja, da so njeni največji primanjkljaji prisotni na 

socialnem in čustvenem področju. Učenka namreč svojih čustev pogosto ne izrazi z obrazno 

ali telesno mimiko ali pa jih izraža neustrezno. Tako je njen obraz pogosto povsem neizrazen 

ali pa deluje nekoliko otožno in jezno, čeprav sama svojega čustvenega doživljanja ne opiše 

tako. Slabo prepoznava in interpretira tudi neverbalne znake v sporočilih iz okolice, čaka na 

verbalna sporočila in deluje zmedeno. V skupini se zelo težko umesti in prevzame določeno 

vlogo. Postavlja svoja pravila in deluje destruktivno na skupinsko klimo. V igrah in socialnih 

situacijah, kjer pravila niso natančno določena, ima velike težave s sodelovanjem, najraje pa 

se takšnim situacijam kar izogne. V socialnih odnosih je nespretna, zato ima zelo majhen krog 

prijateljev. Veliko raje kot delo v skupini ima samostojno delo, saj skupina od nje zahteva 

prilagajanje in interakcije, čemur pa se sama izogiba. Njene reakcije v socialnih odnosih z 

vrstniki so pogosto neustrezne in nepredvidljive. Vrstniki ji težko zaupajo in se nanjo 

zanesejo, zato večkrat pride do konfliktov. Učenka je včasih tudi žrtev zbadljivk s strani 

vrstnikov, hkrati pa je tudi sama občasno pobudnica potegavščin. Veliko raje kot s svojimi 
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vrstniki se druži z odraslimi. Vedno, ko je na šoli prisoten nov učitelj, ki nadomešča ali je na 

pedagoški praksi, ga hitro okupira in v njem išče oporo, razumevanje. Na splošno pa ima 

učenka težave s prilagajanjem na spremembe. Vsaka nova situacija je zanjo stresna, zato 

včasih izgubi kontrolo nad svojimi čustvi in reagira zelo burno. Tako so njeni čustveni odzivi 

večkrat drugačni od pričakovanih reakcij za njeno starostno skupino, so neprimerni, 

nesmiselni in pogosto infantilni. Na hitre spremembe v socialnih situacijah učenka reagira 

počasi. Svoje razpoloženje oziroma čustven odziv prilagodi veliko počasneje kot njeni 

vrstniki, saj za to potrebuje daljši premislek. Zanaša se na rutino, zato od utečenega urnika 

težko odstopi. To se kaže v težjem prilagajanju na socialnem in drugih področjih. Tesnoba na 

primer nastopi že ob nadomeščanju učitelja ali spremembi predvidene učilnice. Večino 

socialnih situacij vidi kot povsem črno-bele in prepričana je, da ji drugi delajo krivico, ko od 

nje zahtevajo sklepanje kompromisov. Je precej trmasta in vztraja pri svojem razmišljanju.  

Če povzamem, sem z Vprašalnikom o šolskem življenju za učitelje (Skumavc, 2005) 

pridobila veliko informacij o učenkinem šolskem delu in težavah, ki se pri tem pojavljajo. 

Učenkini učiteljici sta za motorično področje obkljukali 6 od 10 trditev, ki naj bi opisovale 

njene primanjkljaje. Za vidno-organizacijsko in verbalno področje je bilo na voljo 12 trditev, 

od katerih za učenko drži 7 trditev. Na obeh področjih torej za učenko Ano več kot polovica 

opisov drži. Glede na rezultate vprašalnika pa lahko sklepamo, da ima učenka največ težav 

prav na socialnem in čustvenem področju, saj od 14 trditev zanjo velja kar 12.  

 

3.5.3. Primerjava učenke Ane s primerom Tomaža (Hudoklin, 2011b), Mary 

(Brandstaetter idr., 2003) in Davida (Rourke in Del Dotto, 1994) 

 

Za lažjo predstavo o tem, kakšne so spretnosti učencev, ki se vsakodnevno spopadajo z 

NSUT, sem naredila primerjavo značilnosti učenke Ane in Mary (Brandstaetter idr., 2003) ter 

učencev Tomaža (Hudoklin, 2011b) in Davida (Rourke in Del Dotto, 1994). Vzporednice med 

primeri sem potegnila na štirih najbolj izstopajočih področjih ter iskala podobnosti in razlike 

med njimi. Zanimale so me predvsem vizualno-prostorske značilnosti, motorične spretnosti, 

njihove socialne veščine in izobraževalni uspehi. 
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 ANA TOMAŽ MARY DAVID 

V 

I 

Z 

U 

A 

L 

N 

O 

- 

P 

R 

O 

S 

T 

O 

R 

S 

K 

E 

– slabše razumevanje 

vizualno-prostorskih 

odnosov 

– primanjkljaji na 

področju prostorske 

organizacije (neurejen 

delovni prostor) 

– pogosto izgublja 

stvari in jih nato išče 

– težave pri 

organizaciji dela, 

pogosto ne dokonča 

začetega 

– potrebuje več časa 

za dokončanje nalog 

– izrazito slabše 

funkcioniranje 

pri nalogah, ki 

vključujejo 

operiranje z 

vizualno-

prostorskimi 

odnosi 

– slabše 

vizualne 

predstave 

– slabše organizacijske 

sposobnosti 

– pogosto 

nepripravljena za delo v 

razredu 

– deluje zmedeno 

– zapomni si dele ali 

podatke, vendar ne 

zazna »celotne slike« 

– težave pri 

prepisovanju s table 

– težko se spomni oblik 

in zapisa določenih črk 

– izrazite težave 

v vizualnih, 

prostorskih in 

organizacijskih 

zaznavah 

 

M 

O 

T 

O 

R 

I 

Č 

N 

E 

 

S 

P 

R 

E 

T 

N 

O 

S 

T 

I 

– v preteklosti 

trenirala rokomet 

– nerada sedi na 

svojem mestu v 

razredu, pogosto se 

sprehaja 

– raje je in se uči na 

tleh 

– pri športu manj 

spretna od svojih 

vrstnikov 

– deluje okorno 

– levičarka 

– v preteklosti 

treniral košarko 

– težave pri 

 lovljenju žoge  

– kot otrok je bil 

zelo živahen 

– desničar 

– nerodna 

– slabo ravnotežje 

– izogiba se nalogam, 

ki zahtevajo motorične 

spretnosti 

– težave pri rezanju in 

lepljenju 

– upira se uporabi 

jedilnega pribora 

– raje se uči na tleh 

– raje uporablja tiskane 

črke 

– levičarka 

– težave pri 

nalogah, ki 

zahtevajo dobre 

motorične 

spretnosti 

– ni podatka o 

njegovi 

lateralnosti 
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 ANA TOMAŽ MARY DAVID 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

N 

E 

 

S 

P 

R 

E 

T 

N 

O 

S 

T 

I 

– trmasta,  uveljavlja 

svojo voljo 

– težave s 

sprejemanjem avtoritete 

– slabše spretnosti 

neverbalnega reševanja 

konfliktov 

– težave pri percepciji 

in razumevanju 

obraznih izrazov, 

telesnih drž 

– težave na področju 

odnosov  

– pogosto tarča zbadanj 

– nerada sodeluje v 

skupinskih igrah, se 

izogiba socialnim 

interakcijam 

– doživlja socialne 

zavrnitve s strani svojih 

sošolcev 

– večkrat prekine 

pogovor ali se vanj 

neustrezno vključi 

– težko najde partnerja 

ali skupino za 

sodelovanje 

– nagnjena k begu iz 

neznanih situacij 

– trmast, zna 

 uveljavljati svojo 

voljo 

– težave na področju 

odnosov z vrstniki 

– nespreten v  

pogovoru  

– pogosto tarča 

zbadanj 

– konflikti in pretepi 

s sošolci  

– ne razume 

neverbalnih 

namigov in 

komunikacije 

– preveč govori 

– težave pri 

oblikovanju in 

ohranjanju 

prijateljskih 

odnosov z vrstniki 

– težko se prilagodi 

na spremembe in 

nove situacije 

– stvari razume 

dobesedno 

– večkrat prekine 

pogovor ali pa se 

vanj neustrezno 

vključi 

– v razredu težko 

najde partnerja ali 

skupino, s katero bi 

sodelovala 

– slabše 

spretnosti 

neverbalnega 

reševanja 

konfliktov 

– težave v 

socialnih 

interakcijah 

– nagnjen k begu 

iz neznanih 

situacij, ki mu 

predstavljajo 

frustracijo 

– ne zna 

interpretirati 

socialnih 

namigov 

– nima prijateljev 

– socialno 

neprilagojen 

– težave pri 

percepciji in 

razumevanju 

obraznih izrazov, 

telesnih drž 

– nesamo-

zavesten  

– depresiven 
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 ANA TOMAŽ MARY DAVID 

I 

Z 

O 

B 

R 

A 

Ž 

E 

V 

A 

L 

N 

E 

 

S 

P 

R 

E 

T 

N 

O 

S 

T 

I 

– nadpovprečno 

uspešno verbalno 

področje (bogat 

besedni zaklad, 

dobre sposobnosti 

besednega 

sklepanja) 

– s šolskim delom 

nima težav 

– nadpovprečne 

ocene 

– dobro ocenjeni 

pisni izdelki  

– nečitljiva pisava, 

močen pritisk pisala 

ob podlago  

– zelo rada bere,  

zateka se v svet 

literarnih junakov 

– težko se motivira 

za reševanje naloge, 

ki je ne zanima 

– odličen besedni 

spomin 

– težave pri učenju  

– slabše ocenjeni pisni 

izdelki 

– največ težav pri 

matematiki, fiziki in 

tujem jeziku 

– zamenjevanje črk  

– težave s formulami  

– nečitljiva pisava 

– drugačen ritem 

branja 

– ne bere rad 

– na verbalnem 

področju 

nadpovprečno 

uspešen (bogat 

besednjak, dobre 

sposobnosti 

besednega sklepanja 

in pojmovnega 

mišljenja) 

– na nebesednem 

področju velike 

težave 

– slabše pomnjenje 

(priklic izoliranih 

informacij) 

– šibkejša in  

kratkotrajnejša 

pozornost 

– ima odličen 

besedni zaklad 

– ima zelo dobro 

razvit slušni spomin 

– zelo obvlada 

pravopis 

– pojavljajo se vse 

večje težave pri 

matematiki 

– vse večje težave 

so tudi pri 

razumevanju 

navodil, ki so 

podana v več 

korakih 

– vse pogosteje ne 

dokonča pisnih 

nalog 

– težko se motivira 

za reševanje naloge, 

ki je ne zanima 

– zelo močno 

področje v 

bogatem 

besednem 

zakladu, 

sposobnostih 

črkovanja in 

odličnem 

besednem 

spominu 

Tabela 9: Primerjava učenke Ane s primerom Tomaža, Mary in Davida 
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Primerjava učenke Ane s Tomažem (Hudoklin, 2011b), Mary (Brandstaetter idr., 2003) in 

Davidom (Rourke in Del Dotto, 1994) nam omogoča vpogled v težave, s katerimi se kot 

učenci z NSUT vsakodnevno soočajo. Pri vseh štirih je očitno, da imajo slabše razvite 

motorične spretnosti, težave imajo pri nalogah, ki od njih zahtevajo razumevanje vizualno-

prostorskih odnosov, srečujejo se tudi s težavami v socialnih interakcijah. Ne smemo pa 

prezreti tudi dejstva, da je za učence z NSUT značilna dvojna izjemnost (Lauren, 2009), ki se 

pri Ani, Tomažu, Mary in Davidu izraža v bogatem besednem zakladu in dobrem besednem 

spominu.  

 

3.5.4. Globalna ocena učenkinih posebnih potreb, primanjkljajev in močnih 

področij 

Deklica ima z odločbo komisije za usmerjanje dodeljeni dve uri tedensko dodatne strokovne 

pomoči za premagovanje primanjkljajev na posameznih področjih učenja. Učiteljica dodatne 

strokovne pomoči je za učenko izdelala individualni načrt pomoči, ki temelji na njenih 

močnih področjih ter upošteva njene težave, vključuje učne cilje, navodila za delo ter določa 

načine preverjanja napredka. To mi je bilo v veliko pomoč pri oblikovanju globalne ocene 

njenih posebnih potreb, primanjkljajev in močnih področij. Prav tako pa sem veliko uporabnih 

informacij pridobila s pomočjo Vprašalnika o anamnezi (Skumavc, 2005), ki so ga izpolnili 

njeni starši. Starši so opozorili predvsem na njene primanjkljaje na področju organizacije, 

motorike in socialnih odnosov, hkrati pa so poudarili njen izjemen besedni zaklad, veselje do 

branja in vedoželjnost. Podobne informacije sem dobila tudi z Vprašalnikom o šolskem 

življenju za učitelje (Skumavc, 2005), ki so vse to le potrdili, opozorili pa še na njene težave z 

razumevanjem neverbalnih namigov ter konflikte z vrstniki in pohvalili  njen odličen besedni 

spomin.  

Primanjkljaje na področju organizacijskih spretnosti so potrdili tudi rezultati Lestvice za 

ugotavljanje vizualno-prostorskih spretnosti (Mammarella idr., 2010), ki potrjujejo njene 

težave s koordinacijo in finimi motoričnimi spretnostmi ter slabše razumevanje prostorskih 

odnosov. Prav tako so to potrdili tudi rezultati Vprašalnika o organizacijskih veščinah (Do 

you have good organization skills?, 2009), ki so opozorili predvsem na njeno šibko časovno 

organiziranost, neprilagojenost na spremembe in slabo poznavanje organizacijskih strategij 

(povprečni rezultat vprašalnika je znašal 35,4 točk od skupnih 100).  
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Učenka je izpolnila tudi Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov (Memletics Learning Styles 

Questionnarie, 2009), ki je razkril, da ima učenka izražen predvsem individualistični  (14 točk 

od skupno 20) in govorni učni stil (15 točk). Ta informacija nam je lahko v veliko pomoč pri 

oblikovanju učnih situacij in strategij. Ker pa me je zanimala tudi Anina sposobnost 

organiziranja dražljajev iz okolice, je izpolnila tudi Ocenjevalno lestvico senzorne integracije 

(Viola, 2007). Rezultati so potrdili, da je učenka hipersenzitivna na področju gibanja in sluha, 

medtem ko je na področju okusa močno hiposenzitivna, zato pogosto išče dodatne dražljaje.  

Med vsemi primanjkljaji so zagotovo najbolj opazni in za učenko najbolj moteči prav 

primanjkljaji na področju socialnih odnosov. Učenka Ana v neznanih situacijah najraje izbere 

umik ali pa okolici deluje nerazumljivo. Neustrezno in nezrelo vedenje, čustvena tesnoba in 

sram v socialnih situacijah so posledica nepoznavanja situacij in pomanjkanja strukture v njih. 

S. Thompson (1997) meni, da težave nastanejo zaradi nezmožnosti predelave procesa 

percepcije socialnih namigov v komunikaciji. Primanjkljaji na vizualno-prostorsko-

organizacijskem področju so pri učenki povzročili nezmožnost pri tolmačenju kretenj, 

dešifriranju drž telesa in branju obrazne mimike. Zelo težko prepoznava tudi namige, ki so 

povezani z osebnim prostorom posameznika, in zato pogosto prestopa meje ter s tem 

sogovornika postavi v zelo neprijeten položaj. Težave ima tudi v razumevanju koncepta 

nepoštenosti, zavajanja in laganja. Kot je značilno za otroke z NSUT, je tudi učenka Ana zelo 

konkretna v izražanju in pogledu na svet. Njeni socialni odnosi so najpogosteje stereotipni, 

vse vidi črno-belo, vse je le prav ali narobe. Kljub opaznim primanjkljajem pa učenka svoje 

neverbalne primanjkljaje poskuša nadomestiti z dobro razvitimi verbalnimi veščinami.  

 

3.5.5. Oblikovanje treninga za pomoč učenki z NSUT 

 

Področja, na katerih se je trening izvajal 

Že Maslow (Varga, 2003) je poudaril, da moramo biti aktivni pri odkrivanju tistega, v čemer 

je posameznik drugačen od ostalih. Brez podrobne analize stanja pri učenki z NSUT in stanja 

v okolju, v katerem živi, pa ne moremo načrtovati strokovno utemeljenega pedagoškega dela. 

Le z dobrim poznavanjem dejavnikov, ki ovirajo njen razvoj, in poznavanjem možnosti, ki jih 

ima za napredek, ji strokovnjaki lahko pomagajo, jo usmerjajo in vodijo. Zato sem, preden 

sem pričela izvajati trening, diagnostično ocenila učenkine posebne potrebe, primanjkljaje in 

močna področja. V oceno sem vključila rezultate, ki sem jih pridobila s pomočjo različnih 
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merskih instrumentov (vprašalnikov, ki so bili namenjeni deklici, njenim učiteljem in 

staršem). Le tako je bilo mogoče oceniti učinkovitost uporabljenih strategij v programu 

pomoči učenki z NSUT.  

Pri oblikovanju programa obravnave učenke sem največ pozornosti namenila področjem, na 

katerih ima izrazite primanjkljaje. Trening je bil tako usmerjen v pridobivanje veščin na 

področju časovne in prostorske organizacije učenke ter na področju socialnih odnosov. Kot je 

razvidno iz globalne ocene, ima učenka primanjkljaje tudi na motoričnem področju.  

Zmanjševanje teh primanjkljajev sicer ni bil eden izmed ciljev treninga, vendar je bil kljub 

temu tudi na tem področju opazen napredek, ki ga omenjam v evalvaciji učinkovitosti. V 

trening sem vključila tudi učenkina močna področja, katera je v procesu oblikovanja 

listovnika, pisanju socialnih zgodb ter s prijavami na različne literarne natečaje le še okrepila.  

Pri delu z učenko sem upoštevala delovanje na 5. stopnji petstopenjskega modela, ki ga 

predlaga L. Magajna (2008b) in temelji na zgodnjem odkrivanju težav ter individualni 

obravnavi. Program intenzivne in specifične pomoči sem oblikovala s pomočjo informacij, ki 

sem jih pridobila od učenkine razredničarke, sošolcev, učiteljice dodatne strokovne pomoči, 

učiteljice skupine za nadarjene, šolske svetovalne službe, knjižničarke, staršev ter 

strokovnjakov zunanje ustanove. Vsi pedagoški delavci smo bili vpeti v program, obravnava 

pa je temeljila na spremljanju učenke in njenega napredka ter na iskanju primernih 

prilagoditev zanjo. V tem smislu sem upoštevala tudi pristop Odziv na obravnavo (v originalu 

»Response to Intervention«), ki deluje kot odziv ali odgovor na vpeljane obravnave. K. Burke 

(2008) je prepričana, da gre za proces vpeljave visoko kvalitetne, znanstveno preizkušene 

prakse, ki temelji na potrebah učenca, spremljanju napredka in prilagajanju strategij glede na 

odziv učenca.  

 

Cilji treninga 

Moj glavni cilj je bil oblikovati strukturiran program pomoči, ki ga lahko izvaja socialni 

pedagog kot svetovalni delavec ali učitelj dodatne strokovne pomoči. Program sem uporabila 

pri kontinuiranem delu z učenko Ano. Najina redna srečanja so bila ciljno usmerjena, 

temeljila so na oblikovanju pozitivnih sprememb in sprotnem evalviranju uspešnosti. 

Obravnava učenke je zahtevala timski pristop in osredotočenost na močna področja. Na 

podlagi globalne ocene učenkinih posebnih potreb, primanjkljajev in močnih področij sem 

oblikovala program treninga, katerega cilj je bil izboljšanje njene prostorske in časovne 

orientacije. Trening sem izvedla in pripravila ustrezne prilagoditve, ki učenki omogočajo lažji 
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učni proces. Obravnava je potekala na 5. stopnji petstopenjskega modela učne pomoči 

(Magajna idr., 2008a) in je temeljila na individualni obravnavi ter na intenzivni in specifični pomoči. 

Prav tako sem oblikovala program treninga socialnih veščin, katerega cilj je bil izboljšanje 

njene socialne vključenosti. Ves čas pa sem se trudila, da sem prepoznavala in krepila Anina 

močna področja ter ji tako omogočala doživljanje uspehov. Na koncu sem učinkovitost 

treninga še kritično evalvirala in podala predloge za Anino obravnavo v prihodnosti.   

 

Struktura treninga 

Ko sem v začetku šolskega leta 2010/11 spoznala Ano, je bila 12-letna učenka 6. razreda. Ker 

sem kmalu ugotovila, da dekle poleg pomoči, ki jo je že bila deležna, potrebuje strukturiran 

program, sem oblikovala trening za izboljšanje njenih prostorskih in časovnih organizacijskih 

spretnosti ter njenih socialnih veščin in vključenosti v okolje. Individualno delo je potekalo 

enkrat tedensko po eno šolsko uro ob četrtkih zjutraj v času predure, in sicer v obdobju leta in 

pol. Trening je največkrat trajal 45 minut. Na začetku so bila srečanja še dokaj neredna, saj je 

učenka pogosto zamudila ali sploh ni prišla, nato pa je s pomočjo tehnik za osvajanje časovne 

organizacije učenka postala bolj zanesljiva in točna. Načrtovala sem 50 ur treninga, zaradi 

bolezni in odsotnosti učenke pa sem na koncu izvedla 47 individualnih ur pomoči, treninga in 

krepitve močnih področij. Vsako srečanje se je začelo z uvodno motivacijsko spodbudo ali 

didaktično igro, sledili so pogovor o določeni temi, trening veščin in uporaba strategij in 

novih tehnik, za zaključek pa sem najpogosteje pripravila sprostitveno dejavnost in evalvacijo 

srečanja. Poleg individualnega dela z učenko sem opravila veliko neformalnih razgovorov z 

njenimi učitelji, svetovalno delavko, knjižničarko, učiteljico skupine za nadarjene in učiteljico 

za dodatno strokovno pomoč, njenimi sošolci in starši. 

Pred začetkom treninga sem najprej diagnostično ocenila učenkine sposobnosti in 

primanjkljaje ter proučila njene posebne vzgojno-izobraževalne potrebe ter tako tudi 

ugotovila, kako simptomi neverbalnih specifičnih učnih težav vplivajo na njen vsakdan. 

Sledilo je izvajanje treninga, katerega cilj je bil izboljšanje njene prostorske in časovne 

orientacije s pomočjo ustreznih prilagoditev. Sočasno pa sem izvajala tudi trening socialnih 

veščin, katerega cilj je bil izboljšanje njene socialne vključenosti. Ker gre za dvojno izjemno 

učenko in ker lahko pozitivne rezultate dosegamo le, če se osredotočamo na uspehe, sem bila 

pri izvajanju treninga pozorna tudi na prepoznavanje in krepitev njenih močnih področij. Na 

koncu pa je sledila kritična evalvacija učinkovitosti treninga in oblikovanje predlogov za delo 

z deklico v prihodnje.  
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Uporabljene strategije, materiali in pripomočki  

Za izboljšanje prostorske organizacije je učenka začela uporabljati različne barvne nalepke za 

označevanje pomembnih stvari v zvezkih, beležko za zapisovanje pomembnih informacij in 

mapo za shranjevanje obvestil. Prav tako sem jo poučila o strategiji podčrtovanja in 

obkrožanja ključnih besed v učbeniku ter ji omogočila fotokopije zapiskov od sošolcev, 

učitelji pa so ji naloge in teste razdelili na manjše enote. Da bi se bolje znašla v šolskih 

prostorih, sva skupaj narisali načrt šole, na začetku šolskega leta pa je pri zamenjavi razredov 

imela na voljo tudi pomoč sošolke. K izboljšanju prostorske organizacije je prispevala tudi 

večja urejenost delovnega prostora, iz katerega je učenka umaknila vse moteče elemente, ter 

igranje različnih didaktičnih iger, ki spodbujajo razmišljanje o prostorskih razmerjih.  

Za izboljšanje časovne organizacije sva z učenko najprej oblikovali urnik in v njem za hitrejšo 

prepoznavnost barvno označili različne predmete in dejavnosti. Urnik, ki ga ima učenka zdaj 

vedno pri roki, tedenski načrt in koledarček za učenje so pripomogli k vzpostavitvi dnevne 

rutine, hkrati pa ji omogočajo dovolj časa za aktivne odmore in počitek. Z učenko sva prav 

tako natančno strukturirali njen prosti čas ter se pogovorili o postavljanju prioritet in ciljev v 

realno mogočih časovnih okvirjih.  

Trening za izboljšanje socialnih veščin in vključenosti učenke je bil najprej zasnovan 

individualno, po osvojitvi osnovnih socialnih spretnosti pa je sledil trening v skupini 

vrstnikov. Temelj treninga je bil pogovor z učenko o upoštevanju postavljenih pravil in 

razumevanju, kako njena dejanja vplivajo na okolico (zavedanje posledic določenega 

vedenja), ter posledično menjava neučinkovitih in nesprejemljivih oblik vedenja učenke s 

prosocialnimi vedenjskimi vzorci. Učenka je morala uvideti, da lahko na problem pogledamo 

tudi iz druge perspektive, in je tako lažje iskala možne rešitve za socialne konflikte. V času 

izvajanja treninga se je učenka naučila postaviti zase na neagresiven način, poiskati pomoč 

odraslega, vzpostaviti pozitivne odnose in razlikovati med zdravimi in nezdravimi odnosi. 

Spoznala je vrednote, kot so spoštljivost do soljudi, sprejemanje avtoritete, poštenost, 

prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja in empatija, ter se naučila spoštovati osebni 

prostor sogovornika. Za učenje skupinskih veščin sem uporabila strategije, kot so učenje 

čakanja na vrsto, deljenja pripomočkov in materiala z drugimi, tihega oblikovanja skupin, 

upoštevanja dodeljene vloge v skupini, spodbujanja drug drugega, nudenja pomoči in 

razumevanja različnosti ter aktivnega poslušanja in izmenjevanja svojih mnenj z drugimi. K 

uspešnosti treninga pa so zagotovo doprinesle tudi sprotne pozitivne, a realne povratne 

informacije o vedenju učenke s strani sošolcev in učiteljev ter pohvale.  
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Timski pristop 

Za učinkovito pomoč učenki je bilo ključnega pomena, da sem upoštevala različne vire 

informacij, da sem se o njenih težavah pogovarjala in seznanila tudi preostale pedagoške 

delavce. Ustrezen in učinkovit program pomoči deklici je tako bil rezultat celostne ocene in 

dobrega poznavanja NSUT, hkrati pa kompleksen, celovit in integriran v okolje. Pri 

oblikovanju pomoči sem uporabila timski pristop, ki učenkine težave razlaga iz različnih 

vidikov, in tako poskušala dosegati pozitivne spremembe na več področjih hkrati. Vsi 

pedagoški delavci smo bili vpeti v program, celostna obravnava pa je temeljila na spremljanju 

učenke in njenega napredka, krepitvi njenih močnih področij ter na iskanju primernih 

prilagoditev zanjo. V študijo primera sem zato vključila informacije, ki sem jih pridobila od 

učenke same, pa tudi od njene razredničarke, sošolcev, učiteljice dodatne strokovne pomoči, 

učiteljice skupine za nadarjene, šolske svetovalne službe, knjižničarke, staršev ter 

strokovnjakov zunanje ustanove.  

Če sistematično pogledamo proces nudenja pomoči deklici po petstopenjskem modelu 

(Magajna s sodelavci, 2008a), ugotovimo, kaj je bilo za razvijanje njenih sposobnosti na 

izobraževalnem in socialnem področju z upoštevanjem njenih posebnih vzgojno-

izobraževalnih potreb storjenega v preteklosti. Učna pomoč se je razprostirala od manj do bolj 

intenzivnih oblik pomoči in podpore. Začelo se je že v vrtcu, ko so vzgojiteljice opozorile na 

njeno pasivnost in težave v socialnih odnosih, hkrati pa so bile pozitivno presenečene nad 

njenim besednim zakladom. Spodbujale so njeno strast do črk in branja ter upale, da bodo 

težave na področju organizacije, skrbi zase in socialnih odnosov s starostjo izzvenele. Ob 

vstopu v šolo je tudi učiteljica razrednega pouka hitro ugotovila, da gre za posebno deklico. 

Učenka je pri pouku doživljala uspehe, vendar le s pomočjo učiteljice, z dodatnimi 

spodbudami in iskanjem njenih močnih področij. Ker pomoč v razredu in dobra poučevalna 

praksa kljub vsemu nista bili dovolj učinkoviti, saj so bile učenkine težave bolj izrazite, je bilo 

potrebno pomoč nadaljevati na drugi stopnji. V proces pomoči se je vključila šolska 

svetovalna delavka, ki je deklici nudila svetovanje in pomoč, predvsem na področju 

organizacije in socialnih veščin. Ker napredek na področjih, kjer je deklica imela izrazite 

primanjkljaje, kljub njenim nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim, ni bil opazen, je 

sledila tretja stopnja modela in z njo individualna učna pomoč. Starši  učenke so kmalu 

ugotovili, da bo pomoč potrebno poiskati tudi v zunanjih ustanovah, zato so za mnenje prosili 

Svetovalni center, informacije pa so iskali tudi na Inštitutu za avtizem. Različni strokovni 

delavci so diagnostično ocenili učenkine primanjkljaje, posebne potrebe in močna področja 
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ter izvedli specifično timsko obravnavo. Na predlog šole in z dovoljenjem učenkinih staršev 

so nato pripravili strokovno mnenje, pedagoški delavci na šoli pa so dokumentirali in 

evalvirali sodelovanje z zunanjo ustanovo. Ker učenka kljub prilagoditvam in podpori, ki jo je 

prejela na prvih štirih stopnjah modela, ni uspešno nadomestila svojih primanjkljajev, je na 

predlog šolske svetovalne delavke sledil postopek usmerjanja, v katerem je bila prepoznana 

kot učenka z NSUT. Usmerjena je bila v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, v času usmerjanja pa je bila Ana identificirana tudi kot nadarjena 

učenka.  

V času spremljanja učenke sem pogosto sodelovala z njenimi starši, predvsem preko 

telefonskih pogovorov, govorilnih ur, roditeljskih sestankov, predavanj za starše in obiska na 

domu. Nudila sem jim  podporo, posredovala potrebne informacije, hkrati pa sem tudi sama 

od njih dobila veliko informacij, ki so mi bile v pomoč pri oblikovanju treninga njihove 

hčerke. Eden izmed pomembnejših dogovorov s starši je bil, da učenki ne postavljajo 

nerealnih zahtev in ne precenjujejo njenih sposobnosti, saj to lahko pripelje do dodatnih 

čustvenih težav in frustracij. S starši smo se prav tako dogovorili, da so učenki v domačem 

okolju nudili čim bolj mirno in spodbudno delovno klimo za učenje in izpolnjevanje šolskih 

obveznosti. Po mojem priporočilu so starši učenki kupili tudi terapevtsko žogo, ki jo je 

uporabljala kot alternativo za stol pri pisalni mizi. S starši smo tako razvili prijeten odnos, ki 

je temeljil na zaupanju, saj so pridobili občutek, da Ana v šoli dobi ustrezno pomoč, se počuti 

varno in da so upoštevane njene potrebe.  

V času izvajanja študije primera sem sodelovala tudi s šolsko svetovalno delavko, ki mi je 

posredovala potrebne informacije. Tako sem imela na vpogled strokovno mnenje komisije za 

usmerjanje, zapisnike timskih sestankov in odločbo o usmerjanju učenke. Za učenkin 

napredek je bila ključnega pomena prav svetovalna delavka, ki je njene težave prepoznala in 

nanje opozorila, nato pa staršem predlagala izpolnitev zahtevka za uvedbo postopka 

usmerjanja.  

Pomembno vlogo v procesu pomoči je imela tudi učenkina razredničarka. Čeprav sama ni 

poznala NSUT, se je o tovrstnih težavah začela izobraževati, in je tako dobila vpogled v 

Anino delovanje in dojemanje sveta okoli nje. Od razredničarke sem dobila veliko koristnih 

informacij o funkcioniranju učenke v šolskem okolju, in sicer preko neformalnih razgovorov 

ter s pomočjo Vprašalnika o šolskem življenju (Skumavc, 2005). Učiteljica je tako izpostavila 

nekaj učenkinih posebnosti, sama pa sem ji dala nekaj nasvetov za prilagoditve, ki bi učenki 

olajšale spremljanje pouka. Prav tako sem skupaj z razredničarko izvedla eno izmed razrednih 
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ur, med katero sem ostale otroke v razredu poučila o različnih specifičnih učnih težavah in 

med njimi predstavila tudi sindrom NSUT, saj učenke nisem želela posebej izpostavljati. 

Tako je razredničarka začela učenko sprejemati takšno, kot je, vključila jo je v razredno 

skupnost in jo obravnavala enakovredno kot vse druge učence v razredu. Razredničarka do 

Ane ni bila nestrpna ali nepotrpežljiva in je tako predstavljala dober zgled ostalim učencem v 

razredu. Takšna vključenost pa je učenki pomenila sprejetost, varnost in možnost za socialno 

primerjanje in preizkušanje. Učiteljica je Ano določila za opravljanje naloge v razredni 

skupnosti; deklica je postala skrbnica za knjižni kotiček v razredu, kar je povečalo njen ugled 

med vrstniki. Tudi ostale učitelje, ki učenko poučujejo, sem opozorila, naj upoštevajo 

prilagoditve prostora, metod in oblik učnega procesa ter ji nudijo čim bolj konkretne, 

zanesljive in jasne verbalne informacije.  

Ana ima z odločbo komisije za usmerjanje tedensko dodeljeni dve uri dodatne strokovne 

pomoči za premagovanje primanjkljajev na posameznih področjih učenja, predvsem zaradi 

težav z grafomotoriko in slabše razvitih socialnih spretnosti. Ves čas treninga sem tako 

uspešno sodelovala tudi z njeno učiteljico za dodatno strokovno pomoč, veliko sva se 

pogovarjali o uporabi različnih strategij in metod, ki učenki lajšajo primanjkljaje, ter ena drugi 

nudili nasvete in podporo. Skupaj sva osnovali tudi trening socialnih veščin, ki je temeljil na 

menjavi neučinkovitih in nesprejemljivih oblik vedenja učenke s prosocialnimi vedenjskimi 

vzorci.  

Ana spada v skupino dvojno izjemnih otrok in je identificirana kot nadarjena. Za takšne 

učence je šola ponudila posebno interesno dejavnost, ki temelji prav na močnih področjih 

učencev in se imenuje Skupina za nadarjene. Vodja skupine je udeležence vedno spodbujal k 

tolerantnosti in sprejemanju drugačnosti, zato je bilo to varno okolje, ki se mi je zdelo 

primerno za preizkušanje Aninih novo naučenih veščin v socialnih odnosih. Z vodjo skupine 

sva v času izvajanja treninga veliko sodelovala, saj Ana na začetku ni hotela biti vključena v 

skupino in se ni želela nikakor izpostavljati. Z veliko spodbude mi je uspelo, da je učenka 

začela obiskovati skupino in jo še danes z veseljem obiskuje vsak teden. V skupni se je 

učenka preizkusila v igri vlog, ki je temeljila na sodelovalnem učenju. Ker je v skupini 

vladalo varno in sproščeno okolje, je ves čas potekalo tudi modelno učenje s pomočjo 

pozitivnega vedenja sovrstnikov. Učenka je ravno v Skupini za nadarjene našla področja, na 

katerih doživlja uspehe, napreduje in jih nadgrajuje. Po mojem priporočilu vodji skupine so 

začeli uporabljati tudi posamezne elemente biblioterapije in bili nad njo navdušeni.  
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Prav to metodo pa mi je priporočila šolska knjižničarka, saj je deklico poznala kot strastno 

bralko. Tako sva jo skupaj povabili h knjižničarskemu krožku, ki ga učenka zelo vestno 

obiskuje in se ga vsak teden veseli. Knjižničarka je prav tako predlagala, naj učenka postane 

skrbnica za knjižni kotiček v razredu, kar se je izkazalo za odlično idejo. Ker pa je Ana v 

preteklosti že posegala po knjigah, ki niso bile primerne za njeno starost, sem za nadzor nad 

njenim knjižim izborom prosila šolsko knjižničarko, ki ji je svetovala, katere knjige so zanjo 

primernejše. 

 

3.5.6. Predstavitev enega izmed srečanj za izboljšanje socialnih veščin učenke 

Vsaka ura treninga socialnih veščin z učenko se je začela z uvodno motivacijsko spodbudo. 

Za uvod sem pogosto izbrala kakšen odlomek iz filma ali knjige, ki je obravnaval določeno 

problematiko v socialnih odnosih. Nato je najpogosteje sledil pogovor o videnem izseku ali 

prebranem odlomku, po pogovoru pa trening novih socialnih veščin in uporaba novih 

spretnosti – najprej v varnem okolju, nato pa v realnih, vsakodnevnih situacijah. Učenka je v 

času izvajanja treninga aktivno sodelovala tudi s svojimi predlogi in rešitvami, kako bi v 

določeni situaciji lahko bolje odreagirala in se tako izognila konfliktu. Ob koncu srečanja sta 

sledili zaključna evalvacija ter neka prijetna in sproščujoča aktivnost.   

Za doseganje sprememb v socialnih odnosih sem za tokratno srečanje izbrala kognitivno-

socialni model treninga socialnih veščin za mladostnike z nizko sprejetostjo med vrstniki 

(Ladd & Mize, 1983). Osnovna teza modela je, da mladostniki najprej oblikujejo koncept 

socialne veščine, nato pa ga realizirajo v njihovem vedenju. Kadar je končni izid določenega 

vedenja pozitiven, s takšnim vedenjem nadaljujejo. Če pa neko vedenje v okolici ni bilo dobro 

sprejeto, se prilagodijo in vedenje v prihodnosti oblikujejo tako, da postane družbeno 

sprejemljivo. Da bi Ani pomagala pri razumevanju različnih vzorcev vedenja in s tem pri 

vključevanju v okolico, sem uporabila tudi socialne zgodbe (Grey & White, 2002).  

Srečanje sem glede na potek razdelila na tri cilje – za začetek predstavitev teme v sklopu 

uvodne motivacije in branje socialne zgodbe, nato uvajanje nove veščine v osrednjem delu 

srečanja, za konec pa sprostitvena dejavnost in evalvacija srečanja ter cilj prenosa naučene 

spretnosti v vsakdanje življenje.  
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Zaporedna številka srečanja: 11. 

Trajanje srečanja: 45 minut. 

Učne metode: voden pogovor, razlaga (tehnika pojasnjevanja), delo z besedilom, socialna 

zgodba, modelno učenje, igra vlog, nudenje pozitivnih povratnih informacij, evalvacija. 

Učna sredstva in pripomočki: 

 vzgojni načrt osnovne šole, 

 Dogovor o upoštevanju šolskih pravil,  

 socialna zgodba V šoli so določena pravila.  

Cilji srečanja:  

 ugotavljanje smiselnosti šolskih pravil; 

 spoznavanje metode socialnih zgodb; 

 spoznavanje različnih socialnih veščin;  

 vpogled v lastne vedenjske vzorce; 

 razširitev predstav o različnih socialnih veščinah;  

 vaja in uporaba socialnih veščin v varnih situacijah; 

 vzdrževanje naučenih veščin in posploševanje na vsakodnevne situacije;  

 učenje samonadzora in samorefleksije; 

 sproščanje po končani dejavnosti; 

 kritično evalviranje naučenih strategij in veščin.  

 

1. Uvodna motivacijska spodbuda (10 minut) 

Za uvodno motivacijsko spodbudo sem pripravila kratek povzetek pravil iz vzgojnega načrta 

šole. Z učenko sva se pogovorili o vsakem izmed pravil ter ugotavljali, zakaj bi bilo določeno 

pravilo smiselno. Ani sem predstavila tudi Dogovor o upoštevanju šolskih pravil (glej Prilogo 

9), ki ga je ob koncu ure podpisala in obljubila, da se ga bo trudila držati. Poleg pravil lepega 

vedenja in ohranjanja pozitivnih odnosov s sošolci in drugimi je dogovor vseboval tudi nekaj 

organizacijskih priporočil, saj ima deklica težave tudi na tem področju.  

 

2. Osrednja tema srečanja – upoštevanje šolskih pravil (30 minut) 

Sledila je osrednja tema srečanja, in sicer razumevanje, zakaj je pomembno upoštevati šolska 

pravila. Želela sem razširiti učenkine predstave o socialnih veščinah s ciljem, da bi le-ta novo 

naučene spretnosti znala uporabiti v prihodnjih situacijah. S tem namenom sem uporabila 
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socialno zgodbo in metodo modelnega učenja. Najprej sem Ani na kratko opisala, kakšen je 

namen socialnih zgodb in kako ji lahko koristijo v vsakdanjem življenju. Socialna zgodba 

namreč opiše določeno socialno situacijo iz perspektive učenca in mu je v pomoč, da uvidi, 

zakaj je njegovo vedenje v določeni situaciji socialno nesprejemljivo. Socialne zgodbe imajo 

vnaprej določeno strukturo, ki jo je potrebno upoštevati (Grey & White, 2002), in so 

največkrat zapisane v tretji osebi. Skupaj z učenko sva prebrali kratko socialno zgodbo, nato 

pa jo je še enkrat prebrala sama.  

Zgodba na tem srečanju je zajemala tematiko upoštevanja šolskih pravil in vedenja v skladu z 

njimi. Moj glavni cilj je bil, da s pomočjo zgodbe Ani predstavim, kako pomembna so pravila 

in njihovo upoštevanje, da se v šoli vsi počutijo varno in lepo. Ana je v zgodbi hitro 

prepoznala samo sebe in našla ideje, kaj je prav in kaj ne ter na kakšen način se lahko 

primerno odzove.  

 

Socialna zgodba V šoli so določena pravila (Costello Hampton, 2008) 

V šoli se je potrebno držati veliko pravil. Pravila so oblikovana zato, da so učencem v pomoč 

in se v šoli počutijo varne. Včasih pa učenec tudi v šoli potrebuje malo časa zase in s tem ni 

nič narobe. Takrat pa se zgodi, da se ne drži vseh pravil, ki veljajo na šoli. Zaradi tega so 

učitelji jezni in ga kregajo, njegovi sošolci in sošolke pa ga čudno gledajo in se mu smejijo. 

Ko bo učenec naslednjič potreboval čas zase, bo učiteljico prosil, naj mu dovoli, da se za 

nekaj minut umakne iz razreda. Potrudil se bo, da bo spoštoval šolska pravila.  

 

Ano sem spodbudila k pogovoru o prebranem, prosila sem jo, naj mi pove, kako prebrano 

razume in ali se s tem strinja. S pomočjo igre vlog sva zaigrali različne situacije, ki so 

prikazovale neprimerno vedenje v razredu, se o tem pogovorili ter skupaj iskali boljše rešitve. 

Nato je Ana ponovila situacijo s pozitivnim izidom, sama pa sem ji nudila pozitivne povratne 

informacije in jo spodbujala k vztrajnosti pri vaji nove veščine. Učenko sem podpirala pri 

uporabi nove veščine in jo opominjala, da je bila pri tem čim bolj natančna, dajala sem ji 

razne predloge in ideje, kako lahko spretnost še izboljša. Takšna vaja je bila zanjo 

neogrožujoča, saj se je v moji bližini počutila sprejeto in varno. Učenka je tako dobila 

možnost, da v igrani situaciji preizkusi novo pridobljene veščine, še preden jo prenese v 

realne situacije, torej v odnose z vrstniki v razredu.  

Pred sprostitveno dejavnostjo in zaključkom srečanja sem Ano opozorila na tretji in zagotovo 

najpomembnejši ter tudi najtežji cilj treninga veščin. To je prenos naučenih veščin v 
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vsakdanje situacije. Učenka se je morala v tem koraku učiti samonadzora, saj se na vsako 

izmed socialnih situacij ni mogoče vnaprej pripraviti. Učenki sem povedala, da se name lahko 

obrne, kadarkoli me bo potrebovala, in da ji bom nudila sprotne in realne povratne 

informacije. Hkrati pa sem jo učila, kako naj na situacijo pogleda sama in se nauči 

samorefleksije. Pogovarjali sva se, kako bo naučeno veščino posplošila in vzdrževala v 

svojem vsakdanu.  

 

3. Sprostitvena dejavnost in evalvacija srečanja (10 minut) 

Za sprostitveno dejavnost sem tokrat izbrala dve igri. Najprej sva se z učenko preizkusili v 

Igri ogledala. Namen igre je prepoznavanje gest in mimike ter posnemanje le-teh. Z učenko 

sva se postavili druga proti drugi. Igro sem tokrat začela jaz in pričela z različnimi gibi z 

rokami in nogami, izvajala sem različne grimase, se pačila. Ano pa sem spodbujala, da me je 

kar najhitreje in čim bolj natančno posnemala, kakor bi bila moja slika v ogledalu. Nato sva 

vlogi zamenjali in Ana je bila vodja igre.  

Kot drugo igro sem predlagala Ugibanje gest. Začela sem z oponašanjem različnih gest (na 

primer zažugala sem s prstom, poklicala učenko s kazalcem, dvignila palec, zamigala z 

rameni, dala roko na čelo, se prijela za glavo, pokimala in podobno), Ana pa je morala 

ugotoviti, kaj ji želim brez besed sporočiti. Ker je neverbalna komunikacija za učenko zelo 

zahtevna, je pri tej igri imela nekaj težav, vendar je bila kljub temu sproščena in zelo vesela, 

ko ji je uspelo ugotoviti pokazano gesto. Nato sva vlogi zamenjali.  

Za konec je sledil le še kratek pogovor o tem, kako ji je bilo srečanje všeč in kaj ji ni bilo, 

kako se je počutila. Najbolj me je zanimalo, kaj se je novega naučila in kako bo naučene 

spretnosti prenesla v realno življenje. Ana je bila na srečanju zelo sproščena in prepričana je 

bila, da bo zdaj bolj upoštevala razredna pravila. Zanjo so dobila nek nov smisel in zavedala 

se je, da so pravila namenjena temu, da jih upoštevamo, saj le tako lahko zagotavljamo varno 

in prijetno vzdušje. Za konec je še podpisala Dogovor o upoštevanju šolskih pravil.  

 

3.5.7. Predstavitev enega izmed srečanj za izboljšanje prostorskih in časovnih 

organizacijskih veščin učenke 

Individualna ura z učenko se je praviloma začela z uvodno motivacijsko spodbudo, za katero 

sem pogosto izbrala didaktično igro. Nato so največkrat sledili pogovor o predvideni temi, 

trening veščin in uporaba strategij in novih tehnik. Deklici sem vedno dala na voljo dovolj 
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časa in prostora, da je izrazila svoje želje, ideje, predloge in rešitve za določeno situacijo. Za 

zaključek pa sem najpogosteje pripravila sprostitveno dejavnost, včasih pa sem izbiro 

zaključne aktivnosti prepustila tudi učenki. Vsako srečanje se je zaključilo z evalvacijo.  

 

Zaporedna številka srečanja: 19. 

Trajanje srečanja: 45 minut. 

Učne metode: voden pogovor, razlaga (tehnika pojasnjevanja), delo z besedilom, risanje 

(tehnika shematske risbe), izkustveno učenje (nevihta možganov), igra (met žogice, Ubongo), 

pisanje, evalvacija. 

Učna sredstva in pripomočki: 

 didaktična igra Ubongo, 

 peščena ura, 

 žogica, 

 delovni list v dveh delih, 

 pisalo, 

 barvice, 

 snoezelen, 

 CD z glasbo za sproščanje.  

 

Cilji srečanja:  

 spoznavanje pomena organizacije časa in prostora za učenje; 

 razmišljanje o svojem načinu učenja oziroma metaučenje; 

 izvajanje nalog za izboljšanje prostorskih predstav; 

 zavedanje časovnih omejitev pri izvajanju določene naloge; 

 upoštevanje časovne omejitve; 

 uvid v nepravilnosti pri ureditvi učnega prostora; 

 načrtovanje sprememb učnega prostora; 

 sproščanje po končani dejavnosti; 

 evalviranje novih spoznanj. 
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1. Uvodna motivacijska spodbuda (10 minut) 

Za izboljšanje prostorskih predstav sem učenki predlagala, da se preizkusiva v igri Ubongo. 

Gre za igro, ki vključuje od 2 do 8 igralcev in razvija posameznikovo abstraktno mišljenje, saj 

mora iskati različne kombinacije sestavljanja sestavljank. Igra je z enostavnejšimi oblikami in 

manjšim številom elementov primerna za začetnike, stare od 8 let naprej, z dodajanjem 

zahtevnejših oblik pa predstavlja velik izziv tudi odraslim igralcem. V igro lahko vključimo 

tudi element tekmovanja med igralci.  

Igra Ubongo vključuje 36 različnih elementov, od katerih vsak igralec dobi 4 (v enostavnejši 

različici se igra le s tremi elementi), ki jih določi met kocke. S temi elementi mora čim hitreje 

pokriti narisano obliko na kartončku, brez da bi se ti prekrivali ali da bi oblika ostala 

nepokrita. Za merjenje časa se uporabi priloženo peščeno uro. Če je igralec uspešen, si pridobi 

pravico do izbire dragulja iz glavne igralne plošče. Kartončki z oblikami se nato premešajo in 

izžrebajo za naslednji krog. Na koncu zmaga igralec, ki ima največ draguljev ene barve.  

Učenka sprva nad igro ni bila najbolj navdušena, saj je imela slabše prostorske predstave, 

prav tako pa ji ni bilo všeč merjenje časa. Ko je osvojila navodila in potek igre, pa ji je igra 

postala všeč in je večkrat celo sama predlagala, da se za začetek preizkusiva v Ubongu. Tako 

je družabna namizna igra Ani omogočila, da je skozi igro povsem spontano osvojila 

prostorska razmerja in orientacijo, hkrati pa je doumela, zakaj je včasih potrebno časovno 

omejiti določeno aktivnost. Uvodna motivacijska spodbuda je bila uspešna, cilj igre pa v 

celoti dosežen.  

 

2. Osrednja tema srečanja – organizacija učnega prostora (25 minut) 

Tema tega srečanja je bila organizacija učnega prostora. Temo sem predstavila učenki in jo 

prosila, da pove svoje asociacije na besedo učenje ali kako se uči. Da bi bilo vse skupaj bolj 

dinamično, sem v nevihto možganov vključila met žogice. Tako sva si z učenko podajali 

žogico in tista, ki jo je imela v rokah, je morala čim hitreje povedati asociacijo na učenje in 

žogico podati drugi.  

Nato sem učenki predstavila učni list z naslovom Organizacija učnega prostora (glej Prilogo 

7) in jo usmerila k nalogi risanja njenega prostora za učenje. Spodbujala sem jo, naj čim bolj 

natančno nariše, kje v sobi je okno, kaj vse ima ob učenju na pisalni mizi, in podobno. Učenka 

je sicer imela nekaj težav z risanjem, saj se prav tu najhitreje pokaže nerazumevanje 

prostorskih razmerij, predstav in orientacije. Za lažje razumevanje narisanega je Ana zato 

sliko na koncu še opisala. Ker ima učenka težave z orientacijo na listu, sem ji delovni list 
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razdelila na dva dela, in je tako vsako nalogo imela na drugem papirju. Tako se je lažje 

osredotočila na opravljanje posamezne naloge. Nato sva skupaj pregledali priporočila za 

organizacijo učnega prostora (Priloga 8) ter se o vsakem izmed priporočil pogovorili in 

ugotavljali, v kolikšni meri ta priporočila upošteva. Spodbujala sem jo k razmišljanju, kaj bi 

lahko spremenila v svojem učnem prostoru, da bi bilo učenje še uspešnejše. Nato je svoje 

ideje z načrtom sprememb zapisala na delovni list.  

Z učenko sva se strinjali, da bi bilo najbolje, da bi bil njen delovni prostor ločen od drugih 

prostorov, vendar to na žalost ni bilo mogoče. Učenka namreč živi v manjšem stanovanju 

skupaj s starši in dvema sorojencema in nima svoje sobe. Dobro je, da ima kljub pomanjkanju 

prostora učenka svojo pisalno mizo, ki je s pregradno steno ločena od otroške sobe. Tudi stene 

v sobi so primerne za učno okolje, saj so pobarvane v umirjenih pastelnih barvah. Vendar pa 

sem po pogovoru z Ano ugotovila, da so polepljene s številnimi plakati, ki predstavljajo 

moteče dražljaje. Z učenko sva se tako dogovorili, da je iz sten okoli svoje mize odlepila vse, 

kar ne spada v delovno okolje. Odločila se je, da bo upoštevala tudi eno izmed priporočil za 

organizacijo učnega prostora, in tako je nad pisalno mizo pritrdila oglasno desko, kamor je 

nalepila urnik svojih aktivnosti in ostala pomembna obvestila. Ena izmed težav v organizaciji 

je bila tudi neurejenost delovnega prostora, zato sem učenko spodbujala, naj vestno skrbi, da 

bo ta vedno urejen. Učenka je dober nasvet našla tudi v priporočilu, da si je pred začetkom 

dela dobro pripraviti vse pripomočke. Dogovorili sva se tudi, da bo stvari, ki jih pri trenutnem 

delu ne potrebuje, pospravila na primerno mesto, saj bi z njimi le preusmerila pozornost stran 

od učenja. Učenka mi je še zaupala, da za svež zrak v sobi vestno skrbi njena mama in da ima 

pisalno mizo nameščeno ob oknu, kar zadostuje priporočilu o svetlobi.  

Sledil je pogovor z učenko o tem, da je zares pomembno, da se v prostoru, kjer se učimo, 

prijetno počutimo, saj bo tako učenje lažje in bolj uspešno. Ana se sicer najraje uči in dela 

domače naloge na tleh, vendar to ni najbolj primerno. Dogovorili sva se, da na tleh lahko bere 

in se uči na pamet, kadar pa mora uporabljati različne pripomočke, je bolje, da učenje poteka 

za pisalno mizo. Prav tako sva se strinjali, da med učenjem ne jemo, ne poslušamo glasbe, ne 

brskamo po internetu in ne gledamo televizije. M. Košak Babuder (2009) predlaga, da si 

učenci z NSUT med učenjem vzamejo čas za aktivne odmore in počitek, na kar sem učenko 

večkrat opozorila.  
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3. Sprostitvena dejavnost (5 minut) 

Ker sva tokrat na razpolago imeli snoezelen, sem za sprostitveno dejavnost ob koncu srečanja 

izbrala prav ta prostor. Ana se je namreč v snoezelnu vedno dobro počutila, saj se je lahko 

umaknila in se sprostila, kadar so bili dražljaji iz okolja preveč intenzivni. S senčili sem 

zatemnila prostor in na njeno željo prižgala tiho ambientalno glasbo za sproščanje, ki je 

spominjala na morske valove. Prižgala sem tudi vodni stolp, v katerem so se v soju različnih 

barv poigravali zračni mehurčki. Ana se je za nekaj minut potopila v bazen z žogicami, zaprla 

oči in se sproščala ob nežni masaži žogic.  

 

4. Evalvacija srečanja (5 minut) 

Za konec je sledil le še kratek pogovor za evalvacijo srečanja. Ano sem povprašala, kako ji je 

bilo srečanje všeč, kaj ji ni bilo všeč, kaj bi spremenila, kako se je počutila, kaj se je novega 

naučila, kako bo to vključila v svoje učenje in ali se ji je tema tega srečanja zdela uporabna.  

Ana je bila z individualno uro zadovoljna, ker se je po njenem mnenju veliko novega naučila. 

Nikoli namreč ni razmišljala o tem, da lahko že spremembe v učnem okolju prinesejo boljše 

rezultate in uspehe. Zato se je odločila, da bo v svoj prostor vnesla določene spremembe, ki 

sem ji jih priporočala. Precej resno je povedala, da ji ni bilo všeč, da sem jo premagala v igri 

Ubongo, in da bi spremenila izid igre, če bi bilo to možno. Drugače se je dobro počutila, še 

posebej v zadnjem delu srečanja, ko se je sproščala v bazenu z žogicami. 

 

3.5.8. Trening za izboljšanje prostorskih in časovnih organizacijskih veščin učenke 

z NSUT 

Dobro razvite organizacijske sposobnosti zmanjšujejo vsakodnevno napetost, saj nudijo 

strukturo, usmerjajo pozornost in energijo k doseganju zastavljenih ciljev. Newhall (2008) 

poudarja, da učinkovita organizacija učnega okolja omogoča hiter dostop do potrebnih 

materialov in pripomočkov, tako za učenje ostane več časa, dobre organizacijske veščine pa 

hkrati krepijo pozitivne občutke nadzora nad lastnim učenjem. Strukturirano okolje, dosledno 

poučevanje in veliko priložnosti za prakticiranje učnih strategij so torej zelo pomembni. 

Organizacijske spretnosti pa učenci razvijajo tako v šoli, kot tudi v domačem okolju. Ker ima 

učenka Ana na tem področju slabše razvite veščine, sem ji z ustreznim pristopom, razvijanjem 

strategij in omogočanjem uporabe didaktičnega materiala pomagala k razvoju njene 

prostorske in časovne organizacije.  
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Prostorska organizacija  

Otroci z NSUT imajo pogosto težave s prostorskim dojemanjem in prostorskimi razmerji, 

vizualnim priklicem, organizacijo in sintezo vizualno-prostorskih informacij, prepoznavanjem 

in razlikovanjem vizualnih podrobnosti ter vizualnih odnosov, vizualno-prostorsko orientacijo 

(vključno s problemi levo-desne orientacije), vizualnim spominom, vizualno-motorično 

integracijo ter s konceptom oblikovanja, zapiše S. Thompson (1997). Primanjkljaj je prisoten 

tudi pri sposobnostih možganov, da informacijo absorbirajo, jo interpretirajo in se glede na 

informacijo odločijo, sta prepričana Pierangelo in Giuliani (2008). Te težave so globoko 

zakoreninjene in predstavljajo osnovne primanjkljaje neverbalnih specifičnih učnih težav.   

Primanjkljaji na vizualno-prostorskem področju so pogosto tudi vzrok za nenavadno vedenje 

otroka z NSUT. Ko sem deklico spoznavala in poskušala razumeti njen način razmišljanja, 

sem ugotovila, da vzpostavlja stalen dialog prav zato, da bi verbalno poimenovala vse, kar se 

okoli nje dogaja, in da bi nekako umestila svoj položaj v prostoru. Vse izkušnje, ki se 

vsakodnevno dogajajo okoli nas, otrok brez težav prepozna in sprejeme povsem podzavestno. 

Učenka Ana pa mora vse, s čimer pride v stik v okolju, v možgane shraniti z verbalno oznako, 

brez vizualne podobe, ki spada zraven. Vizualne podobe se torej ne oblikujejo kot pri njenih 

sovrstnikih, kar pa predstavlja težavo predvsem takrat, ko se želi orientirati v neznanih 

situacijah in prostorih. S. Thompson (1997) opozarja, da je zaradi napačne percepcije lahko 

napačna tudi oznaka, a otrok kljub temu vztraja pri napačni predstavi, saj je to njegov edini 

dostopni način obdelave podatkov. To lahko pojasni učenkino trmasto vztrajanje pri svojem 

prav, ki bi si ga drugače lahko napačno razlagali kot najstniško muho ali negativno značajsko 

lastnost.  

Učenka ima, kljub visoki inteligentnosti, več težav kot pri ustnem ocenjevanju pri pisnih 

nalogah. Od nje kljub znanju, ki ga ima, zahtevajo več časa in truda kot pri njenih vrstnikih. 

Zato ima z odločbo o usmeritvi dodeljen podaljšan čas pisanja, učitelji pa ne upoštevajo 

napak, ki so posledica njene motnje. Tudi prepisovanje s table ali učbenika je zanjo težavno, 

zato si občasno pomaga s fotokopijami zapiskov sošolcev, v učbeniku pa pomembnejše stvari 

podčrta ali obkroži. Težave s prostorsko organizacijo so vidne tudi na listu papirja pri testu, 

kjer odgovor na vprašanje težko umesti v predviden prostor. Zato sem učitelje spodbudila, da 

so ji naloge razdelili na manjše enote ali pa list z nalogami prepognili ali razrezali. Tako se je 

učenka lažje orientirala na listu in se osredotočila na posamezno nalogo.  

Ana ima odličen spomin za podrobnosti, vendar ima zaradi primanjkljajev v prostorskem 

zaznavanju pogosto težave v celostnem dojemanju situacije. Tako si hitro zapomni stvari, ki 
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jih njeni vrstniki sploh ne opazijo, težave pa ima z orientacijo in organizacijo v širšem smislu. 

Prostorski primanjkljaj je tako opazen tudi pri prehodu iz ene učilnice v drugo ali iz športne 

dvorane v jedilnico, saj hitro zaide in povsem pozabi, kam bi morala iti, ter hkrati izgubi 

občutek za čas, zato pogosto zamuja. Vsakodnevna organizacija šolskega dela brez 

prilagoditev, usmeritev in pomoči je zato zanjo nepremostljiv problem. Na začetku novega 

šolskega leta, ko se je pouk začel izvajati v učilnicah, ki jih še ni poznala, sva skupaj zato 

narisali načrt šole, ga pobarvali in skupaj odšli v nove učilnice. Vse to ji je bilo v veliko 

pomoč pri orientiranju in organizaciji med odmorom. Učenka je imela v začetku novega 

šolskega leta na voljo tudi pomoč sošolke, ki jo je usmerjala pri zamenjavi razredov. Sčasoma 

je Ana osvojila prostorski načrt šole in tovrstne pomoči ni več potrebovala. V tem primeru gre 

za neke vrste modelno učenje, saj je vedenje sovrstnice, ki se dobro orientira v šolski zgradbi, 

podano kot primer dobre prakse.  

Skupaj z učenko sva iskali različne možnosti uporabe organizacijskih tehnik, ki bi pripomogle 

k zmanjšanju njenih primanjkljajev prostorske orientacije. Zelo je bila vesela, da je lahko pri 

iskanju rešitev tudi sama aktivno sodelovala, dajala konstruktivne predloge in preizkušala 

različne metode. Zanimivo je bilo, da sem za izboljšanje prostorskih predstav predlagala 

igranje različnih družabnih iger, kot so Štiri v vrsto, Tetris in Ubongo, čemur se je sprva 

močno upirala. Po večkratnih neuspešnih poizkusih pa je osvojila sistem igranja iger, začela 

doživljati uspehe in celo sama podala željo, da bi se igrala. Tako je skozi igro povsem 

spontano osvojila prostorska razmerja in orientacijo.  

Učenkini primanjkljaji na področju prostorske organizacije so bili vzrok, da je pogosto 

izgubljala pomembna obvestila za starše, opravičila in celo spričevalo. Zato sem učenko 

spodbudila k uporabi mape, v katero je pospravila pomembna obvestila, in beležke za zapis 

pomembnih informacij. Od začetka sem jo morala na uporabo teh pomagal opominjati, 

kasneje pa je to postalo samoumevno. Velik problem so bile tudi domače naloge, saj jih 

učenka večkrat ni opravila. Tega ni storila namenoma, ampak je na nalogo enostavno pozabila 

ali pa v učbeniku ni našla, kaj je potrebno narediti. Ana je zato začela uporabljati barvne 

nalepke za označevanje domačih nalog in sponke za papir, s katerimi si je označila, od kod do 

kod mora prebrati snov v učbeniku. Pri uvajanju novih strategij je bil najprej pogosto prisoten 

upor, zato so bili potrebni zunanji nadzor in dodatne spodbude, da je učenka dejansko začela z 

vsakodnevno uporabo strategije. Sčasoma pa je veščine osvojila in jih samostojno uporabljala, 

saj so postale del njene rutine.  
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Moj glavni cilj pri oblikovanju sprememb na področju prostorske orientacije pa je bil, da njen 

delovni prostor za šolske aktivnosti v šoli in doma oblikujemo tako, da se učenka v njem 

dobro počuti. Zelo pomembno je, da je delovni prostor ločen od drugih prostorov, saj učence 

z NSUT preveč dražljajev iz okolice hitro zmoti in zato sledijo padec koncentracije ter  

posledično tudi slabši delovni rezultati. Glede na rezultat ocenjevalne lestvice disfunkcije 

senzorne integracije (Viola, 2007) je razvidno, da Ano močno motijo dražljaji na področju 

sluha. Zato ob zelo glasnih zvokih deluje vznemirjeno ali prestrašeno, občutljiva je na zvoke v 

ozadju in ima težave pri usmerjanju pozornosti ob prisotnosti hrupa v okolici. Prav zato ji je 

potrebno še bolj dosledno zagotoviti tih in miren prostor za opravljanje dejavnosti, kjer je 

potrebna visoka stopnja pozornosti in zbranosti. Žal to ni bilo mogoče zagotoviti v polni meri, 

saj so v šoli vedno prisotni sošolci in drugi moteči dražljaji, ki vplivajo na vidno, slušno in 

druge vrste zaznavanja. Učenki pa je bilo omogočeno, da je imela v razredu svojo mizo v prvi 

vrsti, tako da si je svoje stvari lahko primerno uredila in da je učenci pred njo niso motili. Z 

odločbo o usmeritvi je imela tudi možnosti pisanja preverjanj izven razreda, kjer je v manjšem 

prostoru in bolj tihem okolju lahko v miru reševala teste.  

Tudi pri predmetu šport so prilagoditve prostora, torej telovadnice ali igrišča, zelo pomembne. 

M. Košak Babuder (2007) zato predlaga, da se iz prostora umaknejo vsi moteči predmeti in se 

delovni prostor omeji (s kredo, vrvico ali klopmi). Učenki je potrebno zagotoviti polje 

zasebnosti in ji določiti svoj prostor. Učitelja športne vzgoje sem opozorila, naj bo pozoren pri 

podajanju navodil za dejavnosti, saj učenka potrebuje natančna besedna navodila, njeno 

razumevanje le-teh pa je potrebno večkrat preveriti. Pomembni so realno zastavljeni cilji, ki 

jih sproti evalviramo in dodajamo nove. Učenke ne silimo v dejavnosti, ki jih ni sposobna 

dokončati, spodbujamo pa timsko delo in zaupanje v svoje zmožnosti. M. Košak Babuder 

(prav tam) pa poudari tudi pomembnost ustreznih pripomočkov in materialov pri športu. V 

veliko pomoč so nam lahko slikovni materiali za ilustracijo in podkrepitev nalog ter glasba 

kot medij za spodbujanje ritma in sproščanje, ki se je pri učenki izkazala kot uspešna metoda.  

Žal učenki tudi doma ni bilo enostavno omogočiti, da bi bil njen delovni prostor ločen od 

drugih prostorov. Učenka namreč živi v manjšem stanovanju skupaj s starši in dvema 

sorojencema, tako da nima svoje sobe. Kljub temu pa ima svojo pisalno mizo, ki je s 

pregradno steno ločena od otroške sobe. Stene v sobi so v umirjenih pastelnih barvah, vendar 

so bile v preteklosti polepljene z velikim številom plakatov in drugimi motečimi dražljaji. Z 

učenko sva se tako dogovorili, da je iz sten okoli svoje mize odlepila vse, kar ne spada v 

delovno okolje. Na oglasno desko nad njeno mizo pa si je nalepila urnik svojih aktivnosti. 
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Poleg je vedno obesila tudi seznam stvari, ki jih je morala v določenem obdobju postoriti, in 

sva ga sproti oblikovali skupaj. Tako je lažje sledila svojim obveznostim in si sproti označila, 

kaj je že naredila. Učenko sem spodbujala, naj za svoj delovni prostor skrbi, da bo vedno 

urejen. Stvari, ki jih pri trenutnem delu ni potrebovala, si je zložila na police ali v predal 

pisalne mize ter si pred začetkom dela pripravila le tiste pripomočke, ki jih je za določeno 

nalogo potrebovala. Tako je odstranila vse moteče dejavnike in se izognila preusmerjanju 

pozornosti. S starši smo se dogovorili, da so v času njenega učenja in izpolnjevanja šolskih 

obveznosti poskušali njena sorojenca odpeljati na igrišče ali vsaj ven iz sobe, tako da je bilo 

njeno okolje čim bolj umirjeno in spodbudno za delo.  

V času treninga pa ne smemo pozabiti tudi na nagrajevanje pozitivnega vedenja in osvojitve 

določene veščine. Kot nagrado sem sama največkrat uporabila pohvalo, učenki pa sem ves čas 

izvajanja programa nudila tudi pozitivne povratne informacije.  

 

Uporabljene strategije in prilagoditve za izboljšanje prostorske organizacije:  

 risanje in barvno označevanje načrta šole; 

 izbira sošolke, ki je učenki nudila pomoč pri zamenjavi razredov, ko jo je potrebovala; 

 modelno učenje; 

 omogočanje fotokopiranja zapiskov od sošolcev; 

 strategija podčrtovanja in obkrožanja ključnih besed v učbeniku; 

 uporaba mape za shrambo pomembnih obvestil; 

 uporaba beležke za zapis pomembnih informacij; 

 uporaba barvnih nalepk za označevanje domače naloge; 

 uporaba sponk za papir, s katerimi si je označila, od kod do kod mora prebrati snov v 

učbeniku; 

 igranje različnih didaktičnih iger, kot so Štiri v vrsto, Tetris in Ubongo; 

 učenje strategije urejanja delovnega prostora v šoli in doma; 

 spodbujanje učenke, da svoje stvari in učne pripomočke vedno pospravi na svoje 

mesto; 

 priprava posebnega stalnega mesta za učne pripomočke; 

 omogočanje mize v razredu v prvi vrsti; 

 sedežni red, ki učenki omogoča, da sedi poleg vrstnikov, ki niso glasni in nemirni; 

 omogočanje uporabe snoezelna za umik in sprostitev med odmori in po pouku; 
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 umik vseh motečih predmetov in omejitev delovnega prostora pri predmetu šport (s 

kredo, vrvico ali klopmi); 

 zagotovitev polja zasebnosti in določitev svojega prostora; 

 podajanje natančnih besednih navodil in preverjanje razumevanja le-teh; 

 spodbujanje timskega dela in zaupanja v svoje zmožnosti; 

 omogočanje tihega in mirnega prostora za domače delo; 

 stene v pastelnih barvah brez motečih vizualnih dražljajev v domačem okolju; 

 vestna skrb za urejenost svojega delovnega prostora; 

 nagrada – pohvala in pozitivne povratne informacije; 

 delitev nalog in testov na manjše enote – razrez ali prepogibanje lista z nalogami; 

 omogočen podaljšan čas pisanja preverjanj in ocenjevanj znanja; 

 možnosti pisanja pisnih izdelkov izven razreda; 

 učitelji ne upoštevajo napak, ki so posledica njene motnje.  

 

Uporabljeni materiali za izboljšanje prostorske organizacije: 

 fotokopije zapiskov; 

 barvni flomastri; 

 načrt šole; 

 mapa za obvestila; 

 beležka; 

 barvne nalepke; 

 sponke za papir; 

 kreda, vrvice, klopi za omejitev prostora; 

 CD-ji z glasbo za spodbujanje ritma in sproščanje; 

 didaktične igre, ki omogočajo spontano osvajanje prostorskih razmerij in orientacije.  

 

Časovna organizacija 

Organizacijske spretnosti bi v grobem lahko razdelili na organizacijo učenja oziroma dela ter 

na časovno načrtovanje. Ker imajo otroci z NSUT večinoma težave na obeh področjih, je 

učenka potrebovala pomoč tudi pri izboljšanju časovne orientacije. Za izboljšanje te je učenka 

urila veščine za upravljanje svojega časa. Ta trening je temeljil na časovnem razporedu in 

postavljanju prioritet, učenju veščin za pripravo šolske torbe večer pred šolskim dnevom, 
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strukturiranju časa za vsakodnevno opravljanje domačih nalog ter za pripravo na naslednji 

dan.  

Oblikovanja prilagoditev, ki bi ji pomagale zmanjšati ta primanjkljaj, sva se lotili s pisanjem 

urnika. Pri oblikovanju urnika je pomembno načelo, da je kar se da predvidljiv. Kljub temu se 

v življenju pogosto dogajajo spremembe v rutini, kot so ekskurzije, šole v naravi, počitnice, 

preverjanje znanja in podobno, na kar ne moremo vplivati, zato sem učenko na to vnaprej 

pripravila. Skupaj z Ano sva pripravili urnik tako, da je bil pregleden in razumljiv. Po 

priporočilu Skumavca (2005) je učenka v šoli ves čas imela urnik prilepljen na svoji mizi, 

doma pa si ga je nalepila na oglasno desko nad pisalno mizo. Učenka je začela uporabljati tudi 

žepni ključek, na katerem je imela pritrjen pomanjšan urnik. Tako ga je po želji lahko 

kadarkoli pogledala in ji je bil v pomoč pri orientaciji skozi dnevne aktivnosti. Poleg urnika 

sva z učenko skupaj oblikovali tudi tedenski načrt za učenje, ki ji je bil v pomoč pri pripravi 

na pisno in ustno ocenjevanje.  

Moj prvi cilj je bil, da v urnik vključiva njene šolske in popoldanske dejavnosti, saj je tako 

učenka vsak dan imela pregled nad njenimi aktivnostmi. Ko oblikujemo urnik, se trudimo, da 

je vizualno čim bolj privlačen. Zato sva uporabili pisane barve, saj je tako lahko hitro 

razbrala, kam sodi določena aktivnost. Hkrati pa se je potrebno zavedati, da je iz urnika 

potrebno odstraniti vse nepotrebne stvari, ki bi lahko delovale moteče. V urnik je učenka 

sama dopisala še številko učilnice, kjer je potekala določena dejavnost, ter ime učitelja, ki je 

dejavnost izvajal. Pomembno načelo pri oblikovanju urnika je tudi to, da mora biti narejen 

glede na sposobnosti in posebnosti otroka. Če gre na primer za učenca z nižjimi sposobnostmi 

ali mlajšega učenca, lahko napise dejavnosti podkrepimo še s sliko, v večji urnik pa lahko 

postavimo konkretne predmete ali fotografije otroka pri določeni aktivnosti. Ker ima učenka 

dobro razvite kognitivne sposobnosti in je stara že 12 let, to ni bilo potrebno. Oblikovanje 

urnika je učenki zagotavljalo občutek varnosti, saj je lahko, kadarkoli ni bila povsem 

prepričana, katere dejavnosti so na vrsti na določen dan, pogledala nanj. Velik napredek pa je 

bil tudi na področju zamujanja, saj je deklica strukturirala svoj čas in posledično vse manj 

zamujala k uram pouka. 

Zelo pomembno je bilo, da sem vsaj na začetku natančno strukturirala ves čas, ki ga je  

učenka imela na voljo. Njeno razmišljanje je namreč zelo konkretno, zato je potrebovala 

določen red, ki se je skozi čas oblikoval v vsakdanjo rutino. Učenko sem večkrat opozorila, da 

si je med delom potrebno vzeti tudi čas za aktiven odmor in počitek.  
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Naloga učiteljev je, da učencem omogočijo dokončanje naloge, saj imajo ti v nasprotnem 

primeru lahko občutek neuspešnosti. Učenec pa nalogo lahko reši v predviden času, če je ta 

prilagojena njegovim potrebam in ima na razpolago dovolj časa. Učitelje, ki so deklico 

poučevali, sem zato prosila, da ji postavijo časovne omejitve za dokončanje nalog, hkrati pa 

naj ji nudijo opomnike, ki so ji v pomoč, ter jo obvestijo o tem, koliko časa ji je še na voljo za 

dokončanje. Učenka je namreč sposobna rešiti večino nalog, saj ima visoke kognitivne 

sposobnosti, potrebuje le dodatne spodbude in dovolj časa, ki ji ga odločba o usmeritvi tudi 

omogoča.  

 

 PON TOR SRE ČET PET 

Predura   Skupina za 

nadarjene 

Individualna 

ura 

 

1. SLO RU MAT MAT SLO 

2. ŠVZ DSP – MAT ŠVZ DSP – SLO TJA 

3. TJA SLO SLO NIT DRU 

4. MAT ŠVZ TJA LVZ NIT 

5. GVZ NIT DRU LVZ DOD/OPB 

6. DRU GOS GVZ (na 14 

dni) 

ŠVZ Knjižničarski 

krožek 

 7. OPB 13:45 

Rokomet 

OPB OPB 

 8. 14:45 Rokomet OPB 

Tabela 10: Urnik – prilagoditev za izboljšanje časovne orientacije 

 

Učenka se je s pomočjo natančnega časovnega strukturiranja vse bolj zavedala upoštevanja 

prioritet. Gre za sposobnost odločanja o pomembnosti določene stvari ali naloge. Ko je to 

veščino osvojila, je bila sposobna med več opravili izbrati tisto, ki je bilo najpomembnejše in 

ga je bilo potrebno najprej opraviti. Vse bolj se je zavedala časovnih rokov in se jih tudi 

držala.   

Za učence, ki imajo neverbalne specifične učne težave, se kot zelo uspešna izkaže tudi metoda 

TEACCH, ki temelji na strukturiranju aktivnosti, vizualni podpori, doslednosti in vztrajnosti. 

Načela te metode sem uporabila tudi pri mojem delu z Ano. Z učenko sva tako najprej 

strukturirali fizično okolje ter s tem omogočili mirno, predvidljivo in konsistentno okolico, 

hkrati pa tudi samoto, kadar jo je potrebovala. Strukturirali sva tudi čas, zato sva oblikovali 

urnik. Pri odločanju ji je bila pogosto v pomoč strategija omejitev izbir, saj se učenka drugače 

težko znajde (dala sem ji možnost dveh izbir, odločiti pa se je morala le za eno). Kot uspešna 

sta se izkazala tudi delitev kompleksnejših nalog na manjše korake ter zastavljanje manjših, 

kratkoročnih ciljev.  
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Zelo pomembno je, da ustrezno načrtujemo svoje delo in si omogočimo dovolj časa za 

opravljanje zadanih nalog, saj se nam drugače ves čas mudi ali pa pogosto zamujamo. Da bi 

se učenka izognila časovni stiski, je bilo potrebno realno oceniti časovni okvir, ki ga potrebuje 

za določeno nalogo. Sprva je bilo to zelo težko, kasneje pa je učenka lažje predvidela, koliko 

časa bo neka obveznost trajala. Seveda pa ne moremo preko dejstva, da vsega v življenju ne 

moremo predvideti, saj se pogosto lahko zgodijo zapleti ali kakšni moteči dejavniki, ki 

porušijo načrt. Pomembno je bilo, da sem učenki ob vsaki priložnosti nudila pozitivne 

ojačitve ter ji omogočila dodaten čas za dokončanje nalog. Učitelja športa sem poučila, da 

Ana potrebuje svojo zasebnost in dodaten čas za preoblačenje pred in po športu, kot to 

predlaga tudi M. Košak Babuder (2007), kar ji je tudi omogočil.  

Da bi se izognila zamujanju in nepotrebnih posledicam, je učenka začela svoje dolžnosti 

opravljati ob dogovorjenem času. Pri tem ji je pomagal tedenski načrt in uporaba koledarja, na 

katerem si je označila pomembne datume (dneve preverjanj in ocenjevanj znanja, roke za 

oddajo projektov in nalog, domače branje in podobno). Ker je bila pri tem uspešna, se je 

povečala njena notranja motivacija za nadaljevanje z naučenimi strategijami. Zaupanje v 

lastne sposobnosti je namreč nujno za doseganje napredka. 

Pomen dobro razvitih veščin upravljanja s časom je v vsakdanjem življenju zelo velik. K. D. 

Roberts (2010) je prepričana, da razumevanje urnika in sposobnost prilagajanja na 

nepričakovane spremembe zagotovo zmanjšata anksioznost, hkrati pa povečata učinkovitost 

posameznika.  

 

Uporabljene strategije in prilagoditve za izboljšanje časovne organizacije: 

 oblikovanje urnika; 

 barvno označevanje različnih predmetov na urniku;  

 uporaba žepnega ključa, na katerem ima učenka pritrjen urnik; 

 namestitev urnika na vidno mesto – v šoli in doma; 

 oblikovanje tedenskega načrta; 

 oblikovanje koledarčka za učenje; 

 vzpostavitev dnevne rutine; 

 priprava na spremembe v rutini; 

 omogočanje časa za aktiven odmor ali počitek; 

 postavljanje ciljev v realno mogočih časovnih okvirjih; 
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 postavljanje časovne omejitve za dokončanje določene naloge; 

 omogočanje opomnikov, koliko časa ji je še ostalo za dokončanje določene naloge; 

 omogočanje dodatnega časa za preoblačenje pri predmetu šport; 

 natančno strukturiranje prostega časa; 

 postavljanje prioritet; 

 učenje veščin za pripravo šolske torbe večer pred šolskim dnevom; 

 strukturiranje časa za vsakodnevno opravljanje domačih nalog; 

 metoda TEACCH; 

 strategija omejitev izbir; 

 delitev kompleksnejših nalog na manjše korake; 

 zastavljanje kratkoročnih ciljev.  

 

Uporabljeni materiali za izboljšanje časovne organizacije: 

 razpredelnica za urnik; 

 pisane barve za označitev različnih šolskih predmetov v urniku; 

 oglasna deska za pritrditev urnika in drugih pomembnih načrtov; 

 koledar; 

 ura.  

 

3.5.9. Trening za izboljšanje socialnih veščin in vključenosti učenke z NSUT 

Zagotovo najpomembnejši cilj, ki sem si ga v okviru oblikovanja pomoči zadala, je bil učenki 

zagotoviti ustrezno socialno integracijo v njeno okolje. Moj prvi korak je bilo oblikovanje 

seznama socialnih kompetenc, ki jih učenka še ni povsem osvojila, in nato razvijanje le-teh 

preko treninga socialnih veščin – najprej individualno ter kasneje v skupini vrstnikov. Z 

opazovanjem in pogovorom z učenko sem ugotovila, da ima največ težav pri reševanju 

konfliktov s sovrstniki, težko vzpostavlja očesni kontakt, pogosto vdira v osebni prostor 

sogovornikov, ne zna aktivno poslušati, ne sprejema postavljenih pravil, težave ima pri 

vživljanju v čustva drugih, največji primanjkljaj pa je prisoten na področjih sprejemanja in 

sporočanja neverbalnih sporočil. Kot sta zapisala Pierangelo in Giuliani (2008), so 

primanjkljaji na socialnem področju vidni predvsem v pomanjkanju sposobnosti za 

razumevanje neverbalne komunikacije, težavah s prilagajanjem na spremembe in neznane 

situacije ter primanjkljajih na področju socialnega presojanja in socialnih interakcij; dodata pa 
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še težave na vseh senzoričnih področjih (vizualnem, avditivnem, taktilnem, gustatornem in 

olfaktornem). Problem slabših socialnih spretnosti se pokaže tudi v socialnem kapitalu, kamor 

spadajo socialne mreže, podpora, odnosi, zaupanje, sodelovanje, sprejemanje. Vse to se 

odraža v kvaliteti posameznikovega življenja, ki naj bi zagotavljala zadovoljene osnovne 

psihosocialne potrebe. Obravnave, ki to zagotavljajo, pa so vključene v pojmu socialne 

inkluzije. Trening za izboljšanje socialnih veščin je najprej potekal v času individualnih ur z 

učenko v varnih in neogrožajočih situacijah, sledile so različne delavnice v sklopu skupine za 

nadarjene z natančno strukturirano skupino tolerantnih sošolcev, nato pa še delo s celotnim 

razredom in učitelji.  

Težave na področju zavedanja socialnih situacij in socialne presoje so primanjkljaj, ki ga je 

učenka najbolj intenzivno občutila, in na žalost so prav te težave tiste, kjer otroci z NSUT 

utrpijo največ škode, saj so v formalnem izobraževanju prevečkrat spregledane. Zaradi 

nerazumevanja socialnih odnosov je bila pogosto označena kot nadležna iskalka pozornosti, 

čeprav njena dejanja niso bila namerna. Njeni sošolci in celo nekateri učitelji so bili mnenja, 

da je učenka nevljudna, nezrela, nespoštljiva, egocentrična ali celo kljubovalna, čeprav 

nobena od teh lastnosti zanjo v resnici ne drži. Vse to jo je vodilo k umiku od sovrstnikov in k 

pretirani odvisnosti od odraslih. Ker pa si je učenka kljub vsemu želela vzpostavitve 

pozitivnih socialnih odnosov in je bila za socialne prilagoditve motivirana, je bil trening 

socialnih veščin uspešen.  

Proces učenja socialnih veščin je potekal postopoma, in sicer po korakih, ki jih K. Burke 

(2008) razdeli v pet sklopov: 

1. Najprej sem si pridobila učenkino pozornost in ji predstavila določeno socialno 

veščino (to je potekalo na zelo različne načine; na primer preko igre vlog, izseka iz 

filma, zastavljenega vprašanja, citata, zgodbe, dogodka iz poročil, anekdote, 

najpogosteje pa kar preko resničnega šolskega dogodka). 

2. Sledilo je učenje nove veščine, pri čemer sem ves čas poudarjala, da je lahko 

napačno le vedenje, ki se ga lahko odvadimo ter se naučimo primernejšega, in 

nikoli celotna osebnost. 

3. Nato je bilo veščino potrebno čim pogosteje vaditi – v zaigranih in varnih 

situacijah, pa tudi z vrstniki v realnih situacijah, ki se dogajajo vsak dan. 

4. Zelo pomemben del učenja socialnih veščin so konstruktivne povratne informacije, 

ki so bile vedno sprotne in spodbudne.  
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5. Na koncu je učenka naučeno socialno veščino brez večjih težav samostojno in 

samoiniciativno uporabljala v vsakodnevnih situacijah.  

 

Individualni trening socialnih veščin 

Pri treningu socialnih veščin je pomembno, da najprej zagotovimo čim večjo stopnjo 

motivacije učenca za doseganje sprememb, hkrati pa njegovo pripravljenost za sodelovanje. 

Zato sem kot izhodišče imela pogovor z učenko, v katerem je podala oceno o svojih socialnih 

spretnostih. Ker gre za zelo kompleksno področje in je trening trajal precej časa (leto in pol), 

sem uporabila različne pristope, ki jih predlaga tudi Farrell (2006). Trening je tako temeljil na 

pogovoru z učenko, podajanju navodila za uspešne socialne interakcije, praktičnih vajah, 

krepitvi že obstoječih socialnih spretnosti, nagrajevanju pozitivnega vedenja in nudenju 

povratnih informacij.  

Učenje socialnih spretnosti je temeljilo tudi na verbalnih kognitivnih strategijah za razvoj 

pogovornih veščin. Ano sem poučila o dajanju in sprejemanju informacij, kako začeti in 

končati pogovor, kako in kdaj spremeniti temo pogovora, kdaj uporabljati formalni in kdaj 

neformalni jezik, kaj pomenita ton in barva glasu, ki ju sama zelo težko zaznava. Ker učenka 

iz neverbalnih namigov ne zmore razbrati, kdaj s svojo pretirano gostobesednostjo resnično 

preizkuša potrpljenje sogovornika, vse dokler ji ta tega jasno ne pove, sem ji predlagala 

dodatne verbalne iztočnice, preden pride v pogovoru do »vrelišča«, saj sama ne čuti napetosti 

ali nezadovoljstva sogovornika. 

Skupaj z učiteljico dodatne strokovne pomoči sem osnovala trening socialnih veščin, ki je 

temeljil na menjavi neučinkovitih in nesprejemljivih oblik vedenja učenke s prosocialnimi 

vedenjskimi vzorci. Za izboljšanje Anine socialne vključenosti in zmanjšanje števila 

konfliktov z okolico je bilo nujno, da se učenka nauči postavljanja meja in uporabe jaz 

sporočil (sogovorniku poveš, kako si se ob nekem dogodku počutil, z željo, da bo le-ta uvidel 

napako in jo popravil). Zato sem učenko spodbujala, da sogovornika posluša in resnično tudi 

sliši, kaj govori (aktivno poslušanje). Skupaj sva iskali načine, kako se lahko sooči z jezo in 

kako uravnava raven stresa, ko jo nekaj razburi. Ko je učenka doumela svojo drugačnost, je 

lažje razvila toleranco in razumevanje do drugačnosti drugih. Spoznavali sva vrednote, kot so 

spoštljivost do soljudi, sprejemanje avtoritete, poštenost, prevzemanje odgovornosti za svoja 

dejanja in empatija. Zelo pomembno je bilo, da se je učenka zavedla posledic določenega 

vedenja, dejanja ali besed ter se naučila postaviti zase na neagresiven način in se izogibati 

negativnim komentarjem. Učenka je spoznala, da se mora o težavah, ki jo mučijo, pogovoriti 
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in jih ne sme ignorirati, saj skozi pogovor lahko poišče dobre rešitve za vse, ki so udeleženi v 

konfliktu. Ob pogovoru o različnih situacijah je učenka začela prepoznavati razliko med 

nasilnim in nespoštljivim vedenjem ter primernim odzivom. Zaznala je tudi, kdaj je bolje, da 

v reševanje določenega problema vključimo odraslega. Večkrat sva se pogovarjali tudi o 

vzpostavljanju pozitivnih odnosov in razliki med zdravimi in nezdravimi odnosi. Tako sem 

njeno agresijo ali razdražljivost poskušala skozi pogovor preusmeriti v pozitiven pristop, 

hkrati pa sem tudi sama delovala kot model pozitivnih socialnih veščin.  

Napačna interpretacija socialne komunikacije je pri učencih z NSUT pogost problem, zato je s 

tem imela težave tudi učenka Ana. Za izboljšanje te veščine sem upoštevala nekaj strategij in 

navodil, ki jih predlaga Chinn (2010). Ko je učenka doživela konflikt, sem jo spodbudila, da 

je ponovila, kako je razumela določeno stvar; s tem sem jo spodbudila, da v prihodnjih 

situacijah poišče bolj primerne reakcije. Svetovala sem ji, da kadar v pogovoru česa ne 

razume, sogovornika prosi za ponovitev povedanega, če je mogoče, z drugimi besedami. 

Trudila sem se, da sem opazila trenutke, ko je učenka pravilno ravnala v določeni situaciji, in 

jo za to pohvalila ali nagradila.  

Ena izmed tehnik, ki sem jih uporabila pri treningu socialnih veščin, je tudi razumevanje, 

kako moja dejanja vplivajo na drugega. Zato sem učenko prosila, da na list papirja napiše, 

kako si želi, da bi drugi ravnali z njo, nato pa list obrne in nanj napiše, kako ona ravna z 

drugimi. Zanimivo je bilo, da je učenka Ana hitro ugotovila, da tudi sama ne naredi dovolj, da 

bi ustvarila pozitivne odnose s sovrstniki. Sama si je namreč želela, da bi se njeni sošolci in 

drugi sovrstniki do nje lepo obnašali, se z njo pogovarjali tudi med odmori, ji na primer 

prihranili sedež na avtobusu na šolskih izletih ter da bi jo vključili v skupinske aktivnosti v 

razredu. Vendar pa se je Ana ob premisleku, kako se sama vede do svojih sošolcev, zamislila 

in sklenila, da lahko tudi ona naredi določene spremembe v vedenju, ki bi pripomogle k 

vključenosti. Tako je sklenila, da bo prijaznejša in da se bo do drugih obnašala tako, kot si 

tudi sama želi, da se drugi vedejo do nje. Hitro je opazila pozitivne spremembe in dobila 

motivacijo za nadaljevanjem v tej smeri.  

Pomembno je, da učence spodbudimo k razmišljanju o načinih spoprijemanja z različnimi 

oblikami socialne interakcije ter k vrednotenju lastnih odzivov na prosocialno in antisocialno 

vedenje. Učenki sem zato predstavila primer antisocialnega vedenja, ko sošolec verbalno 

zlorabi svojo sošolko. Vprašala sem jo, kaj bi storila sama, če bi bila v taki situaciji in bi se 

njen vrstnik tako obnašal do nje. Prosila sem jo, naj mi svoj odziv utemelji, ter skupaj z njo 

iskala možne alternative takšnemu odzivu. Da bi spodbudila moralno presojanje in izbiranje 
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najboljše strategije, sem jo vprašala, kaj bi v tem primeru morala storiti oziroma kaj bi bilo 

najbolje storiti. Svoj odgovor je nato morala še pojasniti in ga utemeljiti.  

Glavni namen te vaje je, da dekle spregovori o svojih osebnih izkušnjah s prosocialnim in 

antisocialnim vedenjem vrstnikov, ki so bili pobudniki ali prejemniki dejanja. Zanimalo me je 

predvsem, zakaj je prišlo do takšnega vedenja, kakšen je najboljši odziv nanj ter kako lahko 

po njenem mnenju to vedenje spodbujamo ali zaviramo. Rezultat takšnega pogovora so 

dogovori oziroma pravila o medosebnem vedenju, ki podpirajo prosocialno in preprečujejo 

antisocialno vedenje. Pomembno je, da so ta pravila zasnovana na njenih izkušnjah in 

predlogih in da se hkrati dogovorimo o postopku ukrepanja, če kljub postavljenim pravilom 

pride do nezaželenih medvrstniških interakcij (na koga se lahko v tem primeru obrne, kaj 

lahko sama stori). Pri tej vaji so mi bili v pomoč tudi vzgojni načrt šole in zlata pravila 

vedenja, ki so v njem zapisana.  

Tudi sama sem se trudila, da sem učenki predstavljala nekakšen vzor ali model s tem, da sem 

ji dajala verbalna navodila za pot skozi situacije v njeni prisotnosti. Tako je dobila vpogled v 

proces notranjega govora sočloveka. V bistvu sem svoj notranji govor pretvorila v zunanjega, 

Ana pa se je naučila spretnosti, ki jih je potrebovala za koordiniranje svojih pristopov za 

reševanje problemov. Učenki sem tako pomagala oblikovati zaporedje korakov za 

samospraševanje in samonadzorovanje s pomočjo verbalnih navodil.  

V veliko pomoč pri osvajanju socialnih veščin je bila učenki z NSUT tudi glasba, kar je v 

svojih študijah ugotovila že M. Mamen (2007). Učenka namreč zelo rada posluša glasbo, zato 

je skozi ta medij spoznavala ritem, vzorce, hitrost, harmonijo in podobno. Preko glasbe in 

različnih besedil, ki se jih je z lahkoto naučila na pamet, je spoznavala čustva in razpoloženja. 

Ano sem spodbujala, da je nadaljevala tudi s pisanjem svojih občutij in dogodkov v dnevnik. 

To ji je omogočilo refleksijo in vpogled v lastno doživljanje socialnih situacij.  

 

Trening socialnih veščin v skupini vrstnikov  

Učenja socialnih veščin sva se z učenko lotili načrtovano, po sklopih, ki jih predlaga K. Burke 

(2008). Gre za skupek štirih osnovnih medosebnih spretnosti, ki se med sabo prepletajo in 

dopolnjujejo. Najprej sva trenirali osnovne interakcije, kot so uporaba očesnega kontakta, 

aktivno poslušanje sogovornika in prijaznost v socialnih odnosih. Nato je sledilo učenje 

nekaterih bolj kompleksnih komunikacijskih veščin, kot so poslušanje in izmenjevanje svojih 

idej ter mnenj z drugimi. Sprva je učenka to počela z mano v varnem okolju, nato pa je novo 

pridobljeno veščino preizkusila tudi s sošolci. Zaradi svojih dobro razvitih verbalnih 
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sposobnosti je bila učenka pri tem zelo uspešna. Sledilo je učenje konstruktivnega reševanja 

konfliktov, in sicer preko učenja sklepanja kompromisov, spoštovanja mnenj drugih, 

razmišljanja s svojo glavo, raziskovanja različnih vidikov in pogajanja. Na koncu je trening 

potekal še v strukturirani skupini za nadarjene učence, kjer se je učenka naučila čakanja na 

vrsto, deljenja pripomočkov in materiala z drugimi, tihega oblikovanja skupin, upoštevanja 

dodeljene vloge v skupini, spodbujanja drug drugega, nudenja pomoči, razumevanja 

različnosti, skupinskega duha in oblikovanja skupnih zaključkov.  

Poskusili sva tudi z igro vlog, saj s pomočjo dramske igre damo učencu možnost, da preizkusi 

različne odzive. V takšni situaciji se je učenka počutila varno, saj je manj možnosti, da bi 

koga razburila ali užalila. Pri izvajanju iger vlog sem poskušala učenko voditi k ozaveščanju 

moči obraznih izrazov, tona glasu in govorice telesa. Čeprav je zanjo to zelo težko, sem jo 

poskušala naučiti branja osnovnih znakov neverbalne komunikacije. S tem sem jo poučila o 

specifičnih socialnih veščinah (npr. kako interpretirati različne obrazne izraze). Igra vlog je 

torej odlična strategija za spodbujanje učenja vedenja, glavni cilj pa je razviti občutljivost 

učencev za občutke vrstnikov ter predvideti posledice svojih dejanj. Z vživljanjem v različne 

prosocialne in antisocialne interakcije z vrstniki in z menjavanjem vlog se učenci naučijo 

upoštevati različne vidike socialnega vedenja, spoznavajo, kako se počuti prejemnik in kako 

pobudnik takšnega vedenja. Ana je s pomočjo igre vlog lahko vadila odzive, o njih 

razpravljala v paru ali v manjši skupini, ugotavljala, kateri odziv je najprimernejši, in 

predvidela posledice. Učenko sem spodbudila, da je sama napisala scenarij določene zgodbe, 

nato je skupaj s sošolci izvedla igro vlog, na koncu pa je sledila diskusija o občutkih in 

odzivih oseb v odigrani zgodbi. Igre vlog so temeljile na sodelovalnem učenju s pomočjo 

natančno strukturirane skupine tolerantnih sošolcev (iz skupine za nadarjene), ki so aktivno 

pripomogli k doseganju skupnih učnih ciljev, hkrati pa se je s to metodo sodelovanja 

odgovornost porazdelila med vse udeležence. Kot uspešna se je izkazala tudi strategija 

modelnega učenja (Farrell, 2006). Kot model sem najprej delovala sama, nato pa sem kot 

pozitiven primer dobre prakse uporabila tudi modelno učenje s pomočjo pozitivnega vedenja 

sovrstnikov.  

Učenja določene socialne veščine sva se vedno lotili načrtovano in postopoma. Učenka mi je 

zaupala, kako sama vidi konkretno situacijo, v kateri je bila udeležena in ni vedela, kako 

ravnati, nato pa sem še jaz podala svoje videnje težave. Povedala je, da se sošolci včasih 

norčujejo ali pa jo ignorirajo. Ker se je želela postaviti zase, se je branila z neprimernimi 

komentarji. Moje mnenje pa je bilo, da si učenka včasih premočno prizadeva, da bi bila 
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sprejeta oziroma to počne na napačen način, saj poskuša pridobiti pozornost sovrstnikov z 

neprimernimi komentarji. Po pogovoru sva nato skupaj našli strategije, ki bi lahko v takšnih 

situacijah delovale pozitivno. Dogovorili sva se, da bo učenka poskušala negativne 

komentarje zadržati zase in bo najprej pri sebi razmislila, ali so sploh na mestu. Trudila se je, 

da je pripombe in opazke svojih sovrstnikov ignorirala ter bila bolj prijazna do sošolcev. 

Hkrati pa je poskušala vsak dan najti vsaj eno pozitivno stvar pri nekomu v razredu in jo 

pohvalila ter to nadgradila tudi z dejanji (na primer da pridrži vrata v učilnico ali se 

prostovoljno javi za opravljanje določene razredne dolžnosti).  

Pomembno je, da uvidimo problem iz različnih perspektiv, iščemo strategije za reševanje 

težave ter oblikujemo korake za postopno doseganje zastavljenega cilja, je prepričana K. 

Burke (2008), saj le tako lahko izboljšamo socialne odnose. Ko sem na težavo pogledala z 

učenkine perspektive, je ta dobila občutek, da jo razumem in njen problem vidim kot resničen. 

Pri tem sem uporabila veliko mero empatije in zaupanja, saj je brez tega težko napredovati v 

odnosu. Učenka je bila soudeležena pri iskanju možnih rešitev, kar ji je veliko pomenilo, saj 

je že sama imela dobre predloge, a jih včasih ni znala uporabiti v realnih situacijah. Postopno 

uvajanje nove veščine pa se je izkazalo za uspešno, saj so se počasi videli pozitivni učinki v 

odnosih in sprejetosti učenke v razredno skupnost. Vse naštete strategije je učenka preizkusila 

v realnih situacijah in hitro opazila, da se izboljšuje njena vključenost v razredno skupnost. 

Pozitivne spremembe je Ana opazila tudi v domačem okolju, kjer so se izboljšali odnosi v 

družini, sama je povedala, da se bolje razume s sorojencema in starši, vse manj je bilo tudi 

nepotrebnih konfliktov. S pomočjo treninga je namreč Ana razvila strategije za razvijanje 

pozitivnih in zdravih odnosov, posledično pa se je zvišala njena samopodoba.  

 

Težave pri prilagajanju na spremembe v socialnih situacijah 

V času izvajanja treninga sem opazovala učenkine obvladovalne tehnike, ki jih je sama 

osvojila za soočanje s socialno okolico, ter postopno razširila njeno kompetentnost za uspešno 

delovanje v socialnih odnosih. K uspešno izpeljanem treningu socialnih veščin je pripomoglo, 

da je učenka prepoznala, v katerih situacijah je določeno socialno vedenje sprejemljivo in v 

katerih ne. Nato je morala izbrati primerne veščine, ki jih je v določeni situaciji uporabila, ter 

prepoznati razlike v na prvi pogled podobnih situacijah. Prav tako se je morala naučiti 

uporabljati veščine v primernih kombinacijah in v skladu s pravili, ki veljajo v skupini, ter 

prepoznati in se prilagoditi na drugačna socialna pravila drugih skupin.  
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Za učenko je bila zagotovo najtežja naloga pravilno zaznati in prepoznati sogovornikova 

neverbalna sporočila. Chinn (2007) opozarja, da imajo osebe z motnjo avtističnega spektra, 

osebe z ADHD-sindromom in učenci z NSUT pogoste težave na vseh štirih stopnjah 

predelovanja informacij, ki jih razume kot prvine uspešne komunikacije – sposobnost 

sprejemanja informacije, sposobnost interpretiranja, sposobnost odziva na informacijo ter 

sposobnost sporočanja. Učenka se je zato morala postopno naučiti analizirati določeno 

situacijo, preučiti alternativne reakcije in jih oceniti, nato pa uporabiti najbolj primerne 

socialne veščine.  

Ana je na začetku imela zelo velike težave pri prenosu naučenih odzivov in veščin iz ene 

socialne situacije v drugo, zelo podobno situacijo. Zmedeno je delovala že ob soočenju z 

manjšo spremembo v sicer poznani situaciji. To je sicer eden izmed pogostih primanjkljajev 

učencev z NSUT. Vendar pa sva s pogosto uporabo naučenih spretnosti v različnih situacijah 

v vsakdanjem življenju težavo omilili. Dejstvo namreč je, da se dogajajo tudi situacije, na 

katere ne moremo biti pripravljeni, in zato je nemogoče vnaprej predvideti vse možne 

scenarije.  

 

Uporabljene strategije in prilagoditve za izboljšanje socialnih veščin in vključenosti 

učenke z NSUT: 

 krepitev že obstoječih socialnih spretnosti; 

 pogovor o različnih socialnih spretnostih in utemeljitev, zakaj so pomembne; 

 upoštevanje postavljenih pravil; 

 razumevanje, kako njena dejanja vplivajo na drugega; 

 raziskovanje različnih pogledov na problem; 

 ugotavljanje pravilnih in nepravilnih načinov uporabe določene veščine; 

 ozaveščanje moči obraznih izrazov, tona glasu in govorice telesa; 

 sprejemanje in sporočanje neverbalnih sporočil; 

 verbalne kognitivne strategije za razvoj pogovornih veščin; 

 menjava neučinkovitih in nesprejemljivih oblik vedenja učenke s prosocialnimi 

vedenjskimi vzorci; 

 uvid problema iz različnih perspektiv; 

 soudeležba pri iskanju možnih rešitev; 
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 oblikovanje zaporedja korakov za samospraševanje in samonadzorovanje s pomočjo 

verbalnih navodil; 

 moralno presojanje; 

 uporaba glasbe za spoznavanje ritma, hitrosti, vživljanja v čustva in razpoloženja; 

 zavedanje posledic določenega vedenja; 

 učenje veščin, kako se postaviti zase na neagresiven način; 

 naučiti se, kdaj je bolje, da v reševanje določenega problema vključimo odraslega; 

 pogovor o vzpostavljanju pozitivnih odnosov in razliki med zdravimi in nezdravimi 

odnosi; 

 učenje postavljanja meja in uporabe jaz sporočil; 

 učenje soočanja z jezo in uravnavanja ravni stresa; 

 razvijanje tolerance in razumevanja drugačnosti; 

 spoznavanje vrednot, kot so spoštljivost do soljudi, sprejemanje avtoritete, poštenost, 

prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja, empatija; 

 spoštovanje osebnega prostora sogovornikov; 

 igre vlog določene socialne spretnosti; 

 pisanje scenarijev za igre vlog; 

 pisanje dnevnika in refleksij; 

 trening osnovnih interakcij, kot sta uporaba očesnega kontakta in prijaznost v 

socialnih odnosih; 

 aktivno poslušanje sogovornika; 

 iskanje pozitivnih stvari pri vrstnikih in pohvala; 

 učenje skupinskih veščin (počakati na vrsto, deljenje pripomočkov in materiala z 

drugimi, tiho oblikovanje skupin, upoštevanje dodeljene vloge v skupini, spodbujanje 

drug drugega, nudenje pomoči, razumevanje različnosti, skupinski duh in oblikovanje 

skupnih zaključkov); 

 poslušanje in izmenjevanje svojih idej ter mnenj z drugimi; 

 učenje konstruktivnega reševanja konfliktov; 

 učenje sklepanja kompromisov; 

 spoštovanje mnenj drugih; 

 sodelovalno učenje s pomočjo natančno strukturirane skupine tolerantnih sošolcev; 

 modelno učenje; 
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 pogajanje; 

 pogovor o neverbalnih specifičnih učnih težavah pri razredni uri v učenkinem razredu; 

 dvig notranje motivacije za doseganje sprememb; 

 nagrajevanje pozitivnega vedenja (pohvala); 

 nudenje pozitivnih, a realnih povratnih informacij o vedenju učenke s strani sošolcev 

in učiteljev; 

 dodelitev vloge govorca ali predstavnika skupine; 

 določitev učenke za opravljanje naloge v razredni skupnosti – skrbnica za knjižni 

kotiček v razredu.  

 

Uporabljeni materiali za izboljšanje socialnih veščin in vključenosti učenke z NSUT: 

 vzgojni načrt osnovne šole; 

 zlata pravila vedenja; 

 ambientalna glasba za sproščanje; 

 dnevnik za pisanje refleksij; 

 knjižni kotiček v razredu.  

 

3.5.10. Iskanje in razvijanje močnih področij učenke z NSUT 

Predpogoj za izboljšanje socialnih veščin sta sprejemanje sebe s svojimi primanjkljaji in 

močnimi področji ter pozitivna samopodoba. Zato sem se odločila, da poleg zmanjševanja 

primanjkljajev, ki jih učenka ima na področju vzpostavljanja socialnih odnosov, delujem tudi 

na področjih, na katerih je učenka nadpovprečno nadarjena. Kot predlaga M. Mamen (2007), 

sem se tudi sama osredotočila na učenkin odličen besedni zaklad, obsežno splošno znanje, 

dober slušni spomin in dobro razvite spretnosti debatiranja in pogajanja. Pierangelo in 

Giuliani (2008) pa med prednosti otrok z NSUT dodata še pozornost na podrobnosti, odlične 

sposobnosti za fonetično natančno izgovarjavo (sposobnost črkovanja) ter zgoden razvoj 

bralnih sposobnosti, kar je opaziti tudi pri učenki Ani.  

Ana najbolj izstopa prav v bogatem besednem zakladu, ki sem ga hitro opazila pri povsem 

navadni besedni igri – vislicah. Na začetku enega izmed najinih srečanj sem ji namreč 

prepustila izbiro igre, namenjene uvodni motivacijski spodbudi, in učenka je izbrala vislice. 

Presenetila me je z izborom besed, ki si jih je izmislila, saj so bile te zelo težke, pogosto brez 

samoglasnikov in z manj pogostimi črkami. Šlo je za besede, ki jih v vsakdanjem pogovoru le 
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redko uporabimo. Tako sem ugotovila, da je njen besedni zaklad res zelo bogat, zato sem jo 

želela spodbuditi, da ga še nadgradi. Za dvojno izjemne učence, med katere spada tudi Ana, je 

namreč značilno, da s pomočjo svojih odličnih intelektualnih sposobnosti in z uporabo 

ustvarjalnih potencialov razvijejo zelo izvirne kompenzatorne strategije, je prepričana J. 

Božič (2013).  

Delovanje v smeri krepitve njenih močnih področij sem začela z oblikovanjem listovnika, 

nato pa sem učenko spodbudila še k pisanju socialnih zgodb in prijavi na različne literarne 

natečaje ter k zastopanju svojega razreda na otroškem parlamentu. Uporabila sem tudi 

posamezne elemente biblioterapije ter pomoč učno manj uspešni učenki za izboljšanje 

socialnih veščin.  

 

Oblikovanje listovnika 

V času študija sem spoznala prednosti listovnika, zato sem učenki predlagala, da ga začne 

izdelovati tudi sama. Za prvi vtis sem ji pokazala svoj listovnik, nato pa sem oblikovala 

obrazce, ki so ji bili v pomoč pri vnašanju njenih uspehov. Učenka se je z zanimanjem lotila 

izdelave. Naslovnici z osnovnimi osebnimi podatki je sledil list, na katerem se je učenka 

morala opisati, in nato še list z naslovom Pismo mojega prijatelja. Oblikovala sem tudi 

obrazec za vpisovanje različnih dosežkov in udeležb na tekmovanjih, taborih, ekskurzijah in 

nastopih ter obrazec za refleksijo o določenem izdelku ali dogodku. Na koncu pa je v 

listovnik dodala še list, v katerega je lahko sproti vpisovala svoje želje, cilje in načrte za 

prihodnost. Učenka je z oblikovanjem svojega listovnika dosegla cilj poglobljenega 

razmišljanja o lastnem učenju, razvoju in dosežkih, naučila se je razvijati zmožnost refleksije 

ter prevzemati odgovornost za lasten razvoj. Zelo pomembno je bilo, da je pridobila tudi 

zmožnost ugotavljanja in prikaza lastne vrednosti dela ter tako izstopila iz začaranega kroga 

doživljanja neuspehov in razmišljanja le o primanjkljajih. Glavni namen listovnika je namreč 

prav osredotočenost na pozitivne lastnosti in močna področja posameznika, omogoča pa tudi 

razvijanje in krepitev boljšega sodelovanja. Izkušnjo z oblikovanjem listovnika je učenka 

predstavila svojim sošolcem na eni izmed ur oddelčne skupnosti ter tako navdušila nekaj 

sovrstnikov, da so sledili njenemu zgledu.  
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Pisanje socialnih zgodb in prijava na literarne natečaje 

Ana ima izjemne literarne sposobnosti, zato sem pri treningu socialnih veščin uporabila tudi 

metodo socialnih zgodb. Ker pa se metoda največkrat uporablja za mlajše otroke, sem sprva 

sicer sama napisala zgodbe, nato pa sem ji predlagala, da te uporabi kar sama. Tako je ob 

neprijetni situaciji, ki se ji je zgodila, zapisala svoje misli in iskala možne rešitve, ki bile 

boljše. Najprej je objektivno opisala, kje je prišlo do te situacije, kdo je bil udeležen, kaj in 

zakaj se je zgodilo. Opisu je sledilo predvidevanje, kako so se vsi udeleženi počutili v 

določeni situaciji. Nato pa je najprej sama, nato pa še skupaj z mano iskala možne boljše 

izhode iz neprijetne situacije. Čeprav rešitev, ki je uspešna enkrat, ni nujno uspešna tudi v 

drugih okoliščinah, je učenka s tem pridobila nek nabor možnih odzivov na vsakodnevne 

dileme. Pomembno je, da je učenka s tem pridobila uvid v pričakovanje, da se vede socialno 

sprejemljivo, hkrati pa sem sama s pomočjo njenih socialnih zgodb dobila možnost pogledati 

na situacijo iz njene perspektive in sem jo tako lažje razumela.  

Učenkino ustvarjalnost sem spodbudila tudi s pobudo za udeležbo na različnih literarnih 

natečajih. Napisala je več prostih spisov in pesmi na različne teme, ki so ji bile blizu, in tako 

uspešno zastopala šolo. Za dosežke je bila tudi javno izpostavljena in pohvaljena, kar je 

pozitivno vplivalo na njeno samopodobo.  

 

Biblioterapija 

Učenka Ana zelo rada in veliko bere, zato sem želela njeno ljubezen do knjig še poglobiti. 

Branje knjig, pisanje dnevnika in pogovor o prebranem lahko razumemo kot podporno 

tehniko za reševanje dilem in vsakodnevnih težav. Na najinih srečanjih sva se tako 

posluževali tudi biblioterapije ali bolje rečeno bibliopreventive – torej preventive s pomočjo 

knjig. Ker je učenka v preteklosti že posegala po knjigah, ki niso bile primerne za njeno 

starost, sem prevzela nadzor nad njenim knjižim izborom, za pomoč pa sem prosila tudi 

šolsko knjižničarko. Ta ji je v primeru, ko si je želela izposoditi knjigo s pretežko vsebino, 

svetovala, katere knjige so zanjo primernejše. Zelo sem spodbujala tudi branje poezije, učenka 

pa se je kasneje navdušila tudi nad pisanjem verzov. V razredu je oblikovala knjižni kotiček, v 

katerem je mesečno predstavila knjigo meseca po njenem izboru, ter se začela aktivno 

udeleževati knjižničarskega krožka. Knjige in knjižni junaki so mi bili v veliko pomoč, ko 

sem učenko želela ozaveščati o nekaterih težavah, ki se dogajajo v življenju in se dotikajo tudi 

književnih oseb. To tehniko sem uporabila pri učenju komunikacijskih veščin, kot so 

podajanje lastnega mnenja, aktivno poslušanje, upoštevanje različnosti mnenj in rešitev. 
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Biblioterapijo so po mojem priporočilu začeli uporabljati tudi v skupini za nadarjene učence  

in bili nad njo navdušeni.  

 

Sodelovanje na otroškem parlamentu 

Učenka Ana se je zelo dobro izkazala tudi kot predstavnica svojega razreda v otroškem 

parlamentu. Gre za program vzgoje otrok in mladostnikov, ki temelji na demokratičnem 

dialogu in spodbujanju k izražanju lastnih mnenj. Učenka je bila zaradi svoje razgledanosti in 

odličnih debatnih sposobnosti izbrana kot zastopnica razreda in je kasneje uspešno zastopala 

šolo tudi na občinskem otroškem parlamentu. Ta izkušnja je učenki omogočila priložnost za 

aktivno in demokratično državljanstvo, spoznavanje multikulturnosti, aktivno sodelovanje v 

družbi, razvijanje komunikacijskih spretnosti in sodelovalne kulture, usmerjenost v 

samostojno sporočanje, vrednotenje in povezovanje različnih informacij, razvijanje 

sposobnosti za odločanje in sprejemanje odgovornosti ter pridobivanje dragocenih socialnih 

izkušenj.  

 

Učna pomoč sošolki 

Sodelovalno učenje z vrstniki pomembno vpliva na razvoj kognitivnih in socialno-

emocionalnih sposobnosti. Učenci, ki drug drugemu pomagajo, se učijo drug od drugega ter 

so posledično tudi uspešnejši. Raziskave so pokazale, da učenci, ki so učno uspešnejši, niso 

prikrajšani zaradi sodelovanja z učenci z učnimi težavami, saj jim to predstavlja izziv, če jih 

le znamo motivirati, zapiše M. Kavkler (2008a). Zanimivo je, da je Ana kot učenka s 

posebnimi potrebami, a hkrati učno zelo nadarjena učenka, lahko nudila pomoč eni izmed 

sošolk, ki je imela večje težave pri izobraževalnih predmetih. Ana se je tako po pouku večkrat 

družila s to učenko in ji pomagala pri reševanju domačih nalog, ji nudila dodatno razlago 

snovi predvsem pri angleškem jeziku ter s tem tudi sama veliko pridobila. Med njima se je 

skozi čas oblikoval vzajemen odnos, ki je sprva temeljil na učni pomoči, kasneje pa tudi na 

druženju pri prostočasnih aktivnostih in prijateljstvu. Ana je tako pridobila občutek 

pomembnosti, vzpostavila je zaupen odnos s sošolko, pridobila boljši ugled v razredu ter tako 

tudi izboljšala svoje socialne veščine. 
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3.5.11. Evalvacija izvedenega treninga 

Dejstvo, da ima Ana neverbalne specifične učne težave, kljub izvedeni obravnavi, ostaja. S 

strukturiranim programom pomoči, ki je bil ciljno usmerjen v obravnavo učenke, s timskim 

pristopom in osredotočenostjo na razvijanje njenih močnih področij pa mi je uspelo omiliti 

primanjkljaje na organizacijskem in socialnem področju ter jo opremiti s strategijami za 

doseganje pozitivnih sprememb in uspehov. Če drži, da naj bi bilo več kot 65 % sporočil 

posredovanih neverbalno (Thompson, 1997) in dejstvo, da večino šolskih uspehov merimo 

preko verbalne komunikacije, je Ana zelo uspešna učenka in se kljub svojim primanjkljajem 

dobro spopada z vsakdanom. Učenka je trenutno v obdobju adolescence, ki je že brez NSUT 

posebej težavno, saj je njen odziv zaradi hormonskih, nevroloških in fizioloških sprememb še 

bolj impulziven in uporniški. Ana zato ni nič drugačna in se tudi sama spopada z 

razdražljivostjo in pogostim menjavanjem razpoloženja.  

 

Evalvacija treninga za izboljšanje prostorskih in časovnih organizacijskih veščin učenke 

Posebne potrebe so pri učenki še vedno prisotne na vizualnem in prostorskem področju, 

vendar jih sedaj dokaj uspešno nadomesti z verbalnim pomnjenjem in dobrimi 

organizacijskimi strategijami, ki jih je pridobila s treningom. Občasno so še vedno opazne 

težave ob spoprijemanju z novimi ali kompleksnimi situacijami, vendar so veliko manjše kot 

v preteklosti. Trening organizacijskih tehnik je s pomočjo razumevanja koncepta časa in 

doslednega upoštevanja urnika privedel tudi k temu, da učenka le še redko zamudi k 

dogovorjenemu srečanju, saj ji struktura nudi neko oporo in rutino, ki jo v življenju potrebuje. 

Učenka je dosegla napredek na vseh področjih organizacije, največji uspeh pa so zagotovo 

njene izboljšane spretnosti časovne organizacije, kjer je bila pred začetkom treninga najmanj 

uspešna in ob koncu treninga dosegla največji napredek. Z organiziranjem njenega delovnega 

prostora in s strategijami za urejanje njenih šolskih pripomočkov se je izboljšal tudi odnos do 

šolskega dela. Učenka je imela v času treninga veliko priložnosti za preizkušanje različnih 

organizacijskih strategij, ki jih je z doslednim izvajanjem tudi osvojila. Te so ji v pomoč tako 

v šoli kot doma in ji omogočajo strukturiranje okolja, ki je v primerjavi s preteklostjo veliko 

bolj predvidljivo. Doživljanje uspehov je povečalo njeno notranjo motivacijo, zato je pri 

iskanju rešitev tudi sama aktivno sodelovala in dajala konstruktivne predloge. Trening je bil 

tako še bolj učinkovit, saj je bil oblikovan s pomočjo učenkinih idej.  

Iz spodnjega diagrama št. 5 je razvidno, da je trening organizacijskih veščin imel pozitiven 

učinek na vsa področja, ki jih zajema Vprašalnik o organizacijskih veščinah (Do you have 
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good organization skills?, 2009), saj je povsod opazen napredek. S primerjavo začetnih in 

končnih rezultatov namreč želim dokazati, da je s pomočjo različnih organizacijskih tehnik, 

učenjem strategij in uporabo didaktičnega materiala mogoče doseči napredek učenke z NSUT 

na področju organizacije. Pred začetkom treninga je bil povprečni rezultat vprašalnika 35,4 od 

skupno 100 točk, ob zaključku pa je bil v povprečju višji za kar 23,6 točke, torej 59 točk od 

možnih 100.  

 

Primerjava rezultatov Vprašalnika o organizacijskih veščinah (Do you have good 

organization skills?, 2009) pred in po izvedenem treningu 

 

 

Diagram 5: Primerjava rezultatov Vprašalnika o organizacijskih veščinah (Do you have good 

organization skills?, 2009) pred in po izvedenem treningu 

 

Trening organizacijskih veščin je pričakovano najmanj vplival na področja, ki so odporna na 

spremembe in se skozi življenje le redko spremenijo. Ker je učenka že na začetku testiranja 

imela visoke miselne sposobnosti, ni bilo pričakovati, da bi na tem področju dosegla velik 

napredek. Kljub temu je na končnem testiranju dosegla 5 točk več kot na začetku, torej 83 

točk. Relativno majhen napredek je opaziti tudi na področju osebne urejenosti, saj se učenka 

še vedno težko prilagaja novim situacijam. Rezultat je s pomočjo treninga kljub temu 

izboljšala za 6 točk in v končnem testiranju dosegla 39 točk. Enak napredek glede na število 
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točk (13 točk več kot na začetku) je učenka dosegla pri osebni organiziranosti (na koncu je 

osvojila 52 točk) in notranji motivaciji (končni rezultat znaša 49 točk). Podoben, a občutno 

večji napredek je viden na področju organiziranosti v šoli (37 več točk kot na začetku in tako 

končno 58 točk) in na področju poznavanja organizacijskih strategij (38 na novo pridobljenih 

točk, torej 61 točk po končanem treningu). Zelo me veseli, da je učenka dosegla največji 

napredek prav na področju časovne organiziranosti, saj je ravno s tovrstno organizacijo imela 

v začetku največ težav, kar je povedala sama, rezultat vprašalnika pa je to le še potrdil. Iz 

začetnih nizkih 18 točk je uspela ob zaključku treninga osvojiti novih 53 točk in tako doseči 

neverjeten rezultat – 71 točk. Učenka je s pomočjo treninga organizacijskih veščin pridobila 

veliko novih strategij, ki so ji v pomoč pri soočanju s prostorskimi in časovnimi izzivi, s 

katerimi se vsakodnevno srečuje.  

K izjemnemu napredku na področju časovne organiziranosti so pripomogle predvsem 

strategije oblikovanja urnika, tedenskega načrta in koledarčka za učenje, saj ima te 

pripomočke Ana zdaj vedno pri sebi. To ji omogoča vzpostavitev dnevne rutine, ki jo 

potrebuje za lažje delovanje in postavljanje kratkoročnih ter predvsem realnih ciljev. Učenka 

se je v času treninga naučila postavljanja prioritet, ki ji omogočajo več prostega časa za 

aktivne odmore ali počitek med učenjem. Naučene strategije so v skladu z učenkinim učnim 

stilom, saj ji omogočajo, da se osredotoča na lastno razmišljanje in tako deluje neodvisno. Ker 

ima prevladujoč individualistični učni stil, se namreč zanaša sama nase in je samostojna pri 

spopadanju z vsakodnevnimi izzivi. Pri izbiri primernih strategij za izboljšanje časovne in 

prostorske organiziranosti pa sem bila pozorna tudi na učenkino hipersenzitivnost na 

motorične in slušne dražljaje. Da je učenka dosegla takšen napredek, kljub temu da se je 

vedno zanašala na rutino in je bila odporna na spremembe, je morala v trening vložiti veliko 

truda, močne želje in notranje motivacije. 

 

Evalvacija treninga za izboljšanje socialnih veščin in vključenosti učenke 

Trening socialnih veščin se je izvajal v varnem in sprejemajočem okolju, kjer je učenka bila 

razumljena, zato je bilo lažje doseči razmeroma visoko stopnjo vključenosti učenke. Preko 

opazovanja učenke v socialnih situacijah ter po pogovoru z njo, njenimi vrstniki in učitelji 

lahko sklepam, da se je naučila različnih tehnik za uspešno komunikacijo, samonadzora 

reakcij na svoja dejanja, prilagajanja svojih odzivov glede na situacijo ter konstruktivnega 

reševanja konfliktov. Njeno vedenje je le še izjemoma izogibalno, pripravljena je na nove 
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izzive. Naučila se je tudi spoprijemanja z neznanimi situacijami, čeprav potrebuje več časa za 

prilagajanje na spremembe kot njeni sovrstniki. Vsaka nova situacija je zanjo sicer še vedno 

stresna, vendar ima več kontrole nad svojimi čustvi, zato ne reagira več tako burno ali 

neprimerno. Kljub vsemu pa učenka na hitre spremembe v socialnih situacijah še vedno 

reagira počasneje kot njeni sovrstniki, prav tako potrebuje več časa, da svoje razpoloženje 

oziroma čustven odziv prilagodi določeni situaciji. Še vedno nadaljuje z zanašanjem na 

rutino, kljub temu pa se je ob spremembah ustaljenega urnika zmanjšala njena anksioznost. 

Učenka se ne zapira več vase, ampak ob težavah, ki jim sama ni kos, poišče pomoč. Težav ne 

rešuje več z agresijo, saj ima strategije in znanje, kako se le-tej lahko izogne. Ana je v 

primerjavi s tem, kako je funkcionirala pred začetkom treninga, veliko manj prepirljiva, ni 

napadalna, svojih vrstnikov ne zasmehuje in ne žali, saj se zaveda, da to ne reši njenih težav, 

ampak jih le poglobi. Učenka je redkeje vključena v konflikte, prav tako ni več žrtev različnih 

žaljivk. Veliko bolje tudi sprejema avtoriteto in ne nasprotuje zastavljenim pravilom. Učenka 

ni več osamljena, saj je med njenimi sovrstniki veliko bolje sprejeta, povečal se je tudi krog 

njenih prijateljev. Veliko več se z njimi neformalno druži tudi v času odmorov in na 

ekskurzijah. Še vedno pa prijateljstvo in razumevanje, raje kot med sovrstniki, išče v družbi 

odraslih, vendar so ti odnosi veliko bolj sprejemljivi, nelepljivi in zdravi. Zna prositi za 

pomoč, kadar jo potrebuje, hkrati pa jo tudi sama ponudi, kadar je to mogoče. Učenka veliko 

bolje deluje v skupini, saj ni več destruktivno naravnana, se ne trmi in skupinskih dejavnost 

ne zavrača. Sošolci se nanjo lažje zanesejo in ji zaupajo, da bo opravila določeno nalogo. Še 

vedno pa ima raje samostojno delo, ki od nje zahteva manj kompromisov in socialnih 

interakcij.  

 

Izboljšanje na področju motorike 

Razvijanje motoričnih spretnosti sicer ni bil eden izmed začetnih ciljev, vendar se je tekom 

programa obravnave izkazalo, da lahko spremembe dosežemo tudi na tem področju. Učenka 

se je med izvajanjem treninga najraje namestila v sedalno vrečo, ki je prijetno zaobjela njeno 

telo, ali pa se je usedla na veliko terapevtsko žogo. Sedež, pri katerem je glavni del gibljiv, je 

še posebej primeren zanjo, saj povečuje mišični tonus, ki je potreben za ohranjanje pravilne 

drže pri sedenju. Po mojem priporočilu so ji tudi starši kupili terapevtsko žogo, ki jo je 

kasneje uporabljala kot alternativo za stol pri pisalni mizi. Prav tako imajo doma gugalnik, 

katerega uporabo sem ji svetovala, saj počasno guganje deluje zelo pomirjujoče na živčni 

sistem. Učenka je zelo rada ležala tudi na oblazinjenih tleh, slonela na komolcih in pisala na 
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magnetno tablo. To sem ji večkrat omogočila, saj takšen položaj razvija vratne in hrbtne 

mišice iztegovalke, ki so prav tako potrebne za boljšo držo. Rada se je potopila tudi v bazen z 

žogicami. V času mojega spremljanja je pridobila nov hobi, in sicer kolesarjenje. To športno 

aktivnost sem močno spodbujala, saj ji je omogočala priložnosti za izboljšanje njenega 

občutka za ravnotežje, prav tako pa tudi za motorično načrtovanje, koordinacijo ter prostorsko 

orientiranje. S pomočjo vaj na terapevtski žogi in kolesarjenjem sta se izboljšali groba in fina 

motorika, zato učenka ne deluje več tako nespretna kot pred začetkom pomoči. Učenko sem 

spodbudila, da se je po krajši prekinitvi odločila ponovno hoditi na treninge rokometa, kjer je 

vzpostavila boljše odnose, z manj konflikti s soigralkami, ter bila tako bolje sprejeta.  

Ana še vedno potrebujejo veliko strukture in rutine, zato je zanjo pouk športa posebej 

naporen. Ker pa je učenka deležna dodatne pozornosti učitelja in individualnega pristopa, 

lahko tudi ona dosega uspehe na tem področju. M. Košak Babuder (2007) predlaga, da 

upoštevamo učenkine posebne potrebe tudi pri vzgojnih predmetih in zagotovimo določene 

prilagoditve, ki so ji v veliko pomoč. Zaradi psihomotoričnih primanjkljajev in razvojnih 

zaostankov pa nikakor ne smemo pričakovati, da bo dosegala podobne rezultate kot ostali 

sovrstniki.  

Za razvijanje učenkinih finomotoričnih spretnosti sem preizkusila tudi nekatere prilagoditve, 

ki jih predlaga M. Košak Babuder (2007) in pripomorejo k uspešno izpeljanemu pouku. Tako 

sva z učenko preizkusili pisanje in risanje z debelejšimi pisali (voščenke, krede, čopiči z 

debelejšim držalom), barve za slikanje, ki se ne razlijejo, pisanje s svinčniki z mehkejšim 

grafitnim polnilom, nastavke za svinčnike ter svinčnike trirobne oblike, kakovostne radirke 

večjih velikosti ter druge pripomočke in materiale večjih oblik. Učenka pa kljub 

prilagoditvam potrebuje več časa kot njeni sovrstniki, predvsem pri motoričnih aktivnostih. 

Zato sem njene učitelje spodbudila, naj bodo potrpežljivi in pozorni na njena močna področja, 

pouk naj bo individualiziran, nudi naj veliko pozitivnih spodbud in pohval. Kritike in 

izključevanje iz aktivnosti namreč niso primerni. Pozitivni rezultati so tako vidni tudi na 

področju grafomotorike, saj se je učenka naučila pravilne drže pisala ter s tem zmanjšala 

pritisk na podlago. Pisava še vedno ni brez napak, kljub temu pa je bolj čitljiva.  

 

Spremembe na področju hipersenzitivnosti učenke 

Pedagoški delavci se ves čas trudimo, da učencem zagotavljamo optimalne pogoje za delo in 

jim omogočamo prilagoditve za čim bolj uspešno delo. Vseeno pa se moramo zavedati, da je 
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šola prostor, ki je namenjen vsem učencem, in da je težko zadovoljiti prav vse potrebe, ki jih 

imajo posamezniki. Tako ne moremo vedno kontrolirati okolja in ga prilagajati posamezniku, 

zato je pomembno, da je učenka, kljub preveliki občutljivosti na nekatere dražljaje, osvojila 

določeno toleranco. Takšno toleranco Viola (prav tam) imenuje sistematična desenzitizacija in 

vključuje postopno povečevanje posameznikove tolerance za neprijetne dražljaje. Učenki sem 

zato postopoma stopnjevala število motečih dražljajev, ob tem pa ji nudila tudi pomirjujočo 

aktivnost. Tako je učenka na primer bila izpostavljena postopno naraščajočemu hrupu, 

medtem ko je lahko izvajala aktivnost, ki jo pomirja, na primer zvijanje v klopčič. Kadar je 

bilo to primerno, je lahko uporabila slušalke, in tako zmanjšala moteč hrup, ali si predvajala 

glasbo, ki jo je pomirila. Zelo pomembno je bilo, da je učenka začela razločevati, kaj je hrup v 

ozadju, na katerega je sčasoma postajala vse manj pozorna in ga je lahko odmislila.  

Sicer pa za hipersenzitivnega otroka Viola (2007) priporoča, da mu omogočimo aktivnosti, ki 

mu pomagajo umiriti njegov živčni sistem. Zato sem poskrbela, da je učenka imela na voljo 

mirno okolje; kadar je bilo to mogoče, je lahko delala sama ali v manjši skupini. V šoli je 

imela na voljo uporabo snoezelna, kamor se je lahko umaknila in se sprostila, kadar so bili 

dražljaji iz okolja preveč intenzivni (predvsem med odmori in po pouku). Ob njenem prihodu 

sem vedno zatemnila prostor z uporabo senčil in na njeno željo prižgala tiho ambientalno 

glasbo za sproščanje. Tudi v razredu je sedela poleg vrstnikov, ki niso bili glasni in se niso 

neprestano premikali, s čimer se je zmanjšala količina motečih vidnih dražljajev.  

 

Razvoj močnih področij učenke 

Eden izmed glavnih ciljev obravnave učenke je bil poiskati njena močna področja in jo 

spodbuditi, da jih razvija ter s tem poveča možnosti za doživljanje uspeha. Osredotočila sem 

se na njen nadpovprečen besedni zaklad, obsežno splošno znanje, dober slušni spomin za 

učenje na pamet ter dobro razvite spretnosti debatiranja in pogajanja. Zelo dobra osnova za 

doseganje uspehov sta Anina želja po učenju in njena motivacija za doseganje pozitivnih 

sprememb. Kljub temu da se še vedno ne izpostavlja rada, je tekom treninga razvila strategije, 

ki ji pomagajo, da se lažje sooča z nastopi v javnosti, različnimi socialnimi aktivnostmi, 

premagala je tudi strah pred tekmovanji. Še vedno ji je nerodno pokazati svoja čustva oziroma 

jih včasih sploh ne zna, naučila pa se je sprejeti pohvalo in je ob tem vse manj sramežljiva. 

Učenka razvija svojo vedoželjnost, kar vse bolj upoštevajo tudi učitelji in ji zato zastavljajo 

težje naloge kot njenim sovrstnikom. Te ji predstavljajo izziv, z veseljem se jih loti, išče nove 



 
 

190 

 
 

načine, kako bi prišla do zastavljenega cilja, in se zato med poukom ne dolgočasi več. Včasih 

jo še vedno zanese in med svojim vnetim razlaganjem ne opazi, da njeni sovrstniki niso tako 

navdušeni nad določeno temo, kot je sama. Zaveda se, da je drugačna od svojih sovrstnikov, 

vendar je to dejstvo sprejela in je ponosna na svoje uspehe na močnih področjih, ki so ji 

omogočili razvijanje pozitivne samopodobe. Zelo je navdušena nad oblikovanjem svojega 

listovnika, ki ga sproti dopolnjuje. Nadaljuje tudi s pisanjem socialnih zgodb ter poezijo in se 

po priporočilu učiteljice slovenščine večkrat prijavlja na literarne natečaje. Še vedno lepo 

skrbi za knjižni kotiček v njenem razredu in sodeluje na otroškem parlamentu, kjer je zelo 

uspešna. Nadaljuje pa tudi z učno pomočjo sošolki, s katero se po učenju pogosto druži tudi v 

prostem času. Ana je še vedno vključena v skupino za nadarjene učence, ki jo sedaj še z 

večjim veseljem obiskuje vsak teden. Učenka je tako našla področja, na katerih doživlja 

uspehe, napreduje in jih nadgrajuje. Upoštevanje močnih področij pa je lahko tudi dobra 

osnova za njeno kariero in splošno uspešnost v življenju.  

 

Spremembe v odnosu okolice do učenke 

Poleg konkretne pomoči, ki jo je učenka dobila v času obravnave, pa se je veliko spremenilo 

tudi v razmišljanju in dojemanju Ane med njenimi učitelji in sošolci. Od učiteljev tako ne 

slišim več, da gre za deklico, ki kar naprej govori in ne ve, kdaj naj bo tiho. Čeprav so opazili 

njeno drugačnost, so napačno sklepali, da gre za vedenjsko težavno in čustveno vznemirjeno 

deklico. Danes njene težave pri izražanju in predvsem pri prepoznavanju neverbalne 

komunikacije poznajo, jih sprejemajo in jih poskušajo razumeti ter ji tako omogočajo uspešno 

inkluzijo v redni program osnovne šole. Ana je tako dobila strokovno obravnavo in primerno 

pomoč, ki ji pripada ter temelji na individualnem pristopu, zmanjševanju njenih 

primanjkljajev in razvijanju njenih močnih področij.  

Ana je na začetku imela odpor do treninga in uvajanja sprememb, kar je za učence z NSUT 

značilno, saj se zanašajo na vsakodnevno rutino. Ko pa je učenka začela naučene spretnosti 

uporabljati in pri tem opazila pozitivne spremembe, se je zvišala njena notranja motivacija za 

aktivno sodelovanje pri treningu. Tudi sama sem opazila, da je učenka postala bolj 

samoiniciativna pri iskanju možnih rešitev, na najina srečanja je bolj redno prihajala in ni več 

zamujala, socialni odnosi ji niso več predstavljali grožnje, ampak zadovoljstvo, ki ga je 

nadgradila z učno pomočjo sošolki.  

Trening za izboljšanje prostorskih in časovnih organizacijskih veščin učenke sem evalvirala s 

pomočjo Vprašalnika o organizacijskih veščinah (Do you have good organization skills?, 
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2009), ki ga je Ana izpolnila pred in po izvedenem treningu. Rezultati so objektiven 

pokazatelj, da je učenka dosegla napredek na vseh področjih organizacije (pred začetkom 

treninga je bil povprečni rezultat vprašalnika 35,4 točk, ob zaključku pa 59 točk od možnih 

100), največji pa na področju časovne organizacije (pred treningom je dosegla 18 točk, ob 

koncu pa kar 71 točk od skupno 100 možnih). Spremenil se je tudi njen odnos do šolskega 

dela, njenega delovnega prostora, pripomočkov in materialov, kar so pohvalili tudi njeni 

učitelji, sošolci in starši. Tudi trening za izboljšanje socialnih veščin in vključenosti učenke je 

bil uspešen, čeprav je evalvacija le-tega bolj subjektivna (preko opazovanja, pogovora z 

učitelji in vrstniki). Na tem področju je učenka imela največje težave, prav tako pa gre za 

spretnosti, ki jih je najtežje osvojiti, še posebej pa je to težavno za učence z NSUT. Čeprav 

ima učenka na tem področju še vedno večje težave kot njeni vrstniki, je napredek viden že z 

opazovanjem, na kar so opozorili vsi udeleženci v procesu pomoči. Ana je pripravljena na 

nove izzive in se jim ne izogiba, zna kontrolirati svoja čustva, zna poiskati pomoč, ima večji 

krog prijateljev, število konfliktov s sovrstniki pa se je močno zmanjšalo.  

Če povzamem, lahko ugotovim, da sem uspešno dosegla cilje, ki sem si jih postavila v 

začetku raziskave. Izdelala sem diagnostično oceno učenke, proučila njene posebne vzgojno-

izobraževalne potrebe in ugotovila, kako simptomi neverbalnih specifičnih učnih težav 

vplivajo na njen učni proces. Izvedla sem trening, s katerim sem s pomočjo organizacijskih 

tehnik uspešno izboljšala njeno prostorsko in časovno orientacijo, oblikovala pa sem tudi 

seznam ustreznih prilagoditev, ki so ji v pomoč pri vsakodnevnem soočanju z izzivi. Prav 

tako sem izvedla trening socialnih veščin, s katerim sem s pomočjo različnih dejavnosti in 

strategij izboljšala njeno socialno vključenost. Med pomembnejšimi cilji sta bila tudi 

prepoznati in okrepiti močna področja učenke z NSUT, ki danes napreduje in dosega uspehe 

prav na teh področjih. Na koncu sem podala še predloge za delo z deklico v prihodnje.  

 

3.5.12. Predlog obravnave učenke v prihodnosti 

Učenka Ana je bila vključena v strukturiran program pomoči, katerega glavni cilj je bil 

spreminjanje sedanjega stanja v smeri konkretnih izboljšav. Zato sem oblikovala trening 

organizacijskih tehnik in trening socialnih veščin, s pomočjo katerih so se primanjkljaji na teh 

področjih uspešno zmanjšali, hkrati pa sem delovala v smeri razvijanja njenih močnih 

področij. Vse to je pripomoglo k zvišanju odgovornosti za svoje rezultate in dvigu lastne 

pomembnosti, s tem pa je učenka pridobila tudi boljši ugled med vrstniki. Njena participacija 
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v procesu pomoči, ki je bila prilagojena njeni starosti in sposobnostim, je bila nujna za 

doseganje pozitivnih rezultatov na vseh področjih. Zanimivo namreč je, da so učenci pogosto 

bolj kompetentni za pomoč pri oblikovanju načrta, kot se tega zavedamo. Strinjam se z M. 

Končar (2003), ki je prepričana, da sodelovanje učenca omogoča njegovo soodločanje o 

vzgoji in izobraževanju, s tem pa razvija veščine odločanja, samozagovorništva, odločnosti in 

hkrati sprejema soodgovornost za doseganje zastavljenih ciljev.  

Vsi imamo določene spretnosti, ki so nam nekako prirojene, in druge, v katerih nikoli ne 

bomo presegali povprečja; prav tako pa imajo močna in šibkejša področja tudi učenci z 

neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami. Vzorec, kako so porazdeljena močna in šibka 

področja, pa je prav pri vsakem učencu drugačen. Zato Silver (1992) opozarja, da je potrebno 

vsakega učenca najprej dobro spoznati in prepoznati njegove spretnosti. Pomembno je, da se 

ne osredotočimo le na primanjkljaje, ampak s pomočjo dobro razvitih veščin spodbujamo 

razvoj slabših.  

Ko razmišljamo o učenkini prihodnosti, moramo biti usmerjeni k zmanjševanju njenih 

primanjkljajev, predvsem k iskanju možnosti za izboljšanje njene socialne vpetosti v razredno 

skupnost in širše okolje ter k izboljšanju njenih vizualno-prostorskih in časovnih spretnosti. 

Za optimalen celostni razvoj učenke je potrebno upoštevati njene posebne potrebe in iskati 

prilagoditve vzgojno-izobraževalnega dela, ki so v določeni situaciji zanjo najprimernejše in 

najbolj učinkovite. Pozitivne spremembe in uspehe je mogoče doseči le s proaktivnim in 

preventivnim delovanjem ter interdisciplinarnim pristopom. S tem se strinja tudi S. Pulec Lah 

(2009), ki pri poučevanju učencev z učnimi težavami vidi predvsem pozitivne strani, 

priložnosti, možnosti in izzive za bolj učinkovito poučevanje, prav tako pa opozarja tudi na 

vidik preventivnih ukrepov.  Zelo pomembno je, da so vsi, ki so vključeni v njeno socialno 

mrežo, seznanjeni z njenimi težavami, saj je ustrezno reagiranje na njeno vedenje ključno za 

doseganje uspehov. Seveda pa nikakor ne smemo biti osredotočeni le na področja, kjer ima 

učenka težave. Prav tako pomembno je, da učenki omogočimo doživljanje uspehov na njenih 

močnejših področjih. Prav zato sva z učenko oblikovali listovnik, v katerega lahko vpisuje in 

dodaja njene izdelke, dosežke, doživetja. Nadaljuje naj tudi s pisanjem socialnih zgodb, 

refleksij v dnevnik in pesmic ter s tem razvija svojo literarno žilico. Hkrati pa se lahko 

prijavlja na različne literarne natečaje, saj tako pridobi tudi veljavo in pohvalo od širše 

okolice. Delo z ustvarjanjem na literarnem področju je tudi ena izmed možnosti za razvoj 

njene karierne poti, kar potrjuje trditev M. Kavkler in M. Košak Babuder (2013), ki pravita, 
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da med osebami s specifičnimi učnimi težavami pogosto najdemo umetnike, ki pišejo prozo in 

poezijo.  

Žal učenci z NSUT, kljub visokim sposobnostim, pogosto doživljajo neuspehe, saj težje 

osvajajo vzorce učenja, težko počakajo na vrsto, imajo nizek nivo zbranosti in pozornosti pri 

pouku ter slabše organizacijske veščine. Če pa pogledamo izobraževalno prognozo učenke, bo 

le-ta verjetno še naprej uspešna pri šolskem delu, saj ima nadpovprečne intelektualne 

sposobnosti in področja, na katerih je zelo nadarjena, hkrati pa je osvojila tehnike in metode, s 

pomočjo katerih lahko kompenzira svoje primanjkljaje. Njene verbalne zmožnosti se bodo 

zagotovo še razvijale do visoke stopnje dekodiranja besed ter odličnega pomnjenja 

dobesednih verbalnih sporočil. Verjetno pa bo učenka v primerjavi s sovrstniki še naprej 

imela več težav pri prepoznavanju vizualnih vzorcev, branju zemljevidov, grafov in 

diagramov. Prav tako se bodo kljub prilagoditvam verjetno skozi vse življenje pojavljale tudi 

težave na področju prostorskih in časovnih organizacijskih sposobnosti. Tudi slabše 

motorične spretnosti, kot so težave s koordinacijo, ravnotežjem in razumevanjem osebnega 

prostora, jo bodo spremljale še naprej. Kljub pridobljenim socialnim kompetencam tekom 

treninga socialnih veščin so primanjkljaji na tem področju še vedno prisotni. Učenka tako 

težko razume svoje vedenjske reakcije in zakaj so v določenih situacijah neprimerne ter kako 

vplivajo na okolico. Po burnem odzivu na določeno situacijo je potrebno ugotoviti, kaj jo je 

razjezilo in izzvalo neprimerno reakcijo, ter poiskati načine, kaj bi v prihodnje lahko storila 

drugače. Na tem področju bo potrebovala še veliko vzpodbud, pogovorov in predvsem 

razumevanja, drugače bo lahko razvila asocialna vedenja in se zaprla vase. Čustvene in 

socialne težave ter neučinkovite strategije za spoprijemanje z vsakodnevnimi izzivi pa lahko 

vodijo v anksioznost, depresivnost ali celo v samomorilne misli in vedenje, opozarja Rourke 

(1995).  

Težave, kot so neverbalne specifične učne težave, običajno vplivajo na vsa področja 

izobraževalnega in socialnega življenja otroka. Prav zato morajo biti programi, ki so 

zasnovani za pomoč tem otrokom, zelo kompleksni, celoviti in integrirani v okolje. Pri 

oblikovanju pomoči pa je ključnega pomena timski pristop, ki na otrokove težave pogleda iz 

različnih vidikov, in tako tudi skuša dosegati pozitivne spremembe na več področjih hkrati.  

Zavedati se je potrebno, da nihče od nas ni popoln in uspešen na vseh področjih, zato upam, 

da učenkini primanjkljaji ne bodo vzrok za pomanjkanje samozavesti ali nizko samopodobo 

ter da bo v sebi našla notranjo motivacijo za osebno rast in doseganje uspehov na njenih 

močnih področjih. Z uspešno izpeljanim treningom je učenka na dobri poti, da ji v življenju 
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uspe. Za njeno prihodnost in prognozo je tako pomembnih več dejavnikov, predvsem pa je 

potrebno prilagoditi pričakovanja in razumevanje njenih težav s strani njene bližnje okolice 

ter ji omogočiti pomoč na področjih, kjer jo potrebuje. Osnove za njen osebnostni in socialni 

razvoj namreč predstavljajo spontane izkušnje, ki jih dobi doma, v šoli in v širši skupnosti. 

Šola je torej pomemben dejavnik, zato naj predstavlja vključujočo in skrbno skupnost, ki 

otroku prisluhne. Prognoza je namreč v veliki meri odvisna od spremljanja učenke s strani 

strokovnjakov v okviru timskega dela in sodelovanja (Rourke, Del Dotto, 1994), zelo 

pomembne pa so tudi realno postavljene zahteve in nudenje povratnih informacij, saj 

precenjevanje njenih sposobnosti lahko povzroči veliko škode. 

 

3.6. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V1: Kakšne so posebne potrebe, primanjkljaji in močna področja učenke z NSUT? 

 

Posebne potrebe  

Učenka Ana se je v šoli vsakodnevno srečevala z nerazumevanjem njenih posebnih potreb. 

Od njenih učiteljev smo lahko pogosto slišali, da neprestano govori, starši pa so jo 

zagovarjali, da očitno ne ve, kdaj naj bo tiho, kar med značilnostmi učencev z NSUT opisuje 

tudi S. Thompson (1997). Žal veliko učiteljev težav pri izražanju in predvsem prepoznavanju 

neverbalne komunikacije ni prepoznalo in so tako napačno sklepali, da je Ana vedenjsko 

težavna in čustveno vznemirjena. Neprepoznani vzroki njenih težav so pomenili neprimerno 

pomoč, vse dokler ji niso pomagali strokovnjaki in je dobila odločbo o usmeritvi v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Uspešen 

program podpore temelji na upoštevanju učenkinih posebnih potreb in je sočasno usmerjen v 

učne, podporne, usmerjevalne, spodbujevalne, korektivne ter predvsem odnosne in socialne 

dimenzije, so prepričane A. Kobolt, Z. Cimermančič, J. Rapuš Pavel in T. Verbnik Dobnikar 

(2010). Pri poučevanju pa je potrebno upoštevati tudi njeno nadarjenost, saj učenka spada v 

skupino dvojno izjemnih otrok. D. Montgomery (2013) namreč opozarja na prepoznavanje 

obeh skupin posebnih potreb, saj lahko ob težavah, ki so najbolj očitne, hitro pozabimo in 

zanemarimo otrokovo nadarjenost. Anine težave spadajo v skupino specifičnih učnih težav, 

ker pa gre za težjo obliko, je diagnostično ocenjena kot učenka s primanjkljaji na posameznih 
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področjih učenja. Njene posebne potrebe so tako prisotne predvsem na področju organizacije, 

socialnih veščin in vizualno-prostorskih odnosov.  

 

Primanjkljaji 

Učenka ima slabše razvite motorične spretnosti, zato ima težave s slabšo koordinacijo, 

orientacijo ter z umeščanjem svojega telesa v prostor, svoje telesne sheme ne dojema povsem 

celostno, zato deluje nekoliko nerodno. Zaradi pomanjkanja motoričnega nadzora so pogoste 

socialne zavrnitve med njenimi vrstniki, na kar med značilnostmi otrok z NSUT opozarja tudi 

B. Tuller s sodelavci (2007). Prav tako pa so težave prisotne tudi na področju fine motorike 

ter predvsem na področju grafomotorike – drža svinčnika, močen pritisk na podlago, kar je 

potrdil tudi rezultat Vprašalnika o šolskem življenju za učitelje (Skumavc, 2005). Zanimivo 

je, da v nasprotju z opisom značilnosti otrok z NSUT avtorice S. Thompson (1997) učenka ni 

razvila strahu pred višino. Učenka se celo zateka na višje predele (npr. pleza na ograjo, na 

šolske omarice, okenske police). Kljub svoji nerodnosti in okornosti ji to očitno predstavlja 

neko trenutno rešitev, beg pred okolico in izogib morebitnim socialnim odnosom.  

Podpovprečno so razvite tudi učenkine vizualno-prostorske in organizacijske spretnosti, 

kar dokazuje rezultat Vprašalnika o organizacijskih veščinah (dosegla je 35,4 točk od možnih 

100). Težave ima pri prehodu iz ene dejavnosti v drugo in s samo organizacijo pripomočkov v 

prostoru. Kot učence z NSUT opisuje že K. Burke (2008), ima tudi Ana rada ustaljen red in 

rutino, zato je vsaka sprememba zanjo najprej frustracija, ter tako že vnaprej zavrača vse 

neznane situacije. Težko se sooča tudi z negativni povratnimi informacijami v neznanih ali 

kompleksnih situacijah, kar je še ena izmed lastnosti oseb z NSUT, na kar je opozorila že T. 

Bryan (1998). Na vsakdanjo rutino se pogosto preveč zanaša in se posledično neprimerno 

vede v neznanih situacijah.  

Socialne spretnosti in zaznavanje posameznikovega osebnostnega prostora so za učenko z 

NSUT prevelik zalogaj. Verbalna komunikacija ji tako predstavlja edino sredstvo za 

oblikovanje odnosov, zbiranje informacij in pobeg iz tesnobe, kar je ena izmed prvih 

značilnosti, ki jih opazimo pri učencih z NSUT, sta prepričana Pierangelo in Giuliani (2008). 

Učenka je bila kljub visoki inteligentnosti in zelo bogatem izraznem področju jezika zato 

pogosto označena kot zmedena, kar pri otrocih z NSUT ni redkost (Rourke, 1989). Največji 

primanjkljaji so zagotovo prisotni v socialni percepciji, socialni presoji in interakcijskih 

veščinah. Učenka se tako zateka v okorne monologe in se izmika običajnemu pogovoru, kjer 
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sodelujeta sporočevalec in prejemnik, vse bolj se tudi izolira od okolice in teži k socialnemu 

umiku, na kar pri učencih z NSUT opozarja tudi S. Thompson (1997). Čeprav večino časa 

preživi v razredu, se ne želi izpostavljati, zato se tudi nerada udeležuje različnih socialnih 

aktivnosti in tekmovanj. Tako se vnaprej izogne čustvenim napetostim, ki so zanjo 

prezahtevne in jo vznemirjajo. V razredu ji je zelo nerodno pokazati svoja čustva, sramežljiva 

je ob pohvali učitelja in bi se ji raje izognila, se umaknila iz razreda ali bila povprečna.  

 

Močna področja 

Učenka pa ima poleg primanjkljajev tudi izrazito močna področja, na katerih je nadpovprečna 

in posledično zelo uspešna. Odlično ima razvite sposobnosti slušne pozornosti in slušnega 

spomina. Uspešna je pri dejavnostih, ki od nje zahtevajo učenje na pamet (zapomnitev 

pesmice, dramska besedila), kar je po mnenju S. Thompson (1997) za učence z NSUT zelo 

značilno. Na verbalnem področju ima nadpovprečno razvite kognitivne sposobnosti in ima 

odličen besedni zaklad. Zelo dobre so tudi njene debatne spretnosti, rada bere in je 

vedoželjna. Zaradi svojih posebnih potreb in močnih področij spada v skupino dvojno 

izjemnih otrok, za katero velja, da imajo posebne emocionalne lastnosti, težave v prilagajanju 

šolskemu sistemu ter težave v odnosu z vrstniki, kar se po mnenju J. Božič (2013) odraža v 

otrokovem pogosto neprilagojenem vedenju, emocionalnem doživljanju in motivacijski 

naravnanosti.  

 

V2: Kateri simptomi v učenkini anamnezi so opozarjali na sindrom NSUT in kateri so 

prisotni še danes? 

 

Težave, s katerimi se je Ana spopadala v predšolskem obdobju in prvih letih šolanja, so bile 

podobne težavam drugih otrok, vendar so bile bolj izrazite, poleg tega pa za razliko od njenih 

vrstnikov učenka svojih težav ni prerastla in je zato vedno bolj zaostajala za vrstniki, na kar 

opozarja tudi M. Košak Babuder (2009). Njene posebne vzgojno-izobraževalne potrebe so 

tako najbolj izrazite na področju motorike, vidnega zaznavanja, orientacije, neverbalne 

komunikacije ter na področju socialno-emocionalnih spretnosti, kar pri učencih z NSUT 

opaža tudi S. Thompson (1997). S pomočjo učenkine anamneze sem skušala ugotoviti, kakšen 

je bil potek njenega življenja ter šolanja v preteklosti, saj naj bi težave s starostjo otroka 

postajale vse očitnejše, je prepričan Rourke (1995). Zanimalo me je tudi, katere od teh težav 

jo spremljajo še danes.  
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Učenkina anamneza (rezultati Vprašalnika o anamnezi za starše, Skumavc, 2005) razkriva, da 

so starši najprej postali pozorni na dekličine nadpovprečne verbalne sposobnosti, saj se je zelo 

hitro naučila govoriti, besedni zaklad pa se je širil veliko hitreje kot pri njenih vrstnikih. Že 

pred vstopom v šolo je tudi osvojila veščino branja, to pa je še vedno njeno daleč najbolj 

priljubljeno opravilo. Kot otrok je bila zelo radovedna in je postavljala veliko vprašanj, 

vedoželjnost pa jo spremlja tudi v sedanjosti. Zanimajo jo podrobnosti, ki si jih zelo hitro tudi 

zapomni, pogosto pa ne zna izluščiti pomembnih podatkov in ne prepozna bistva, kar so 

potrdili tudi rezultati Lestvice za ugotavljanje vizualno-prostorskih spretnosti učencev 

(Mammarella s sodelavci, 2010). Že kot otrok je pogosto zgubljala svoje stvari ali pa se ni 

spomnila, kje jih je pustila, vendar starši tega niso dojemali kot primanjkljaj. Za mlajšega 

otroka je namreč to povsem normalno, vendar pa so te težave prisotne tudi danes, saj ima Ana 

slabše organizacijske sposobnosti. Prav tako je bilo sprejemljivo, da se je Ana kot otrok 

oklepala staršev, danes pa je to preraslo v preveliko navezanost, včasih celo lepljivost, na 

odrasle osebe. S. Thompson (1997) meni, da je občutek varnosti poglaviten razlog za takšno 

navezanost na odrasle, medtem ko M. Košak Babuder (2007) dodaja, da se učenec z NSUT v 

družbi odraslih bolje počuti, saj so ti bolj predvidljivi, in tako otrok vedno ve, kaj lahko v 

določeni situaciji pričakuje. Še posebej je to izraženo v neznanih situacijah, ko učenka 

postane nemirna in kot najpogostejšo strategijo izbere beg. Stvarem, ki jih ni poznala, se je 

izogibala že v otroštvu. Prav tako je že kot otrok delovala okorno in nerodno, težave na 

področju motorike pa so prisotne tudi v sedanjosti. Zagotovo najbolj očiten primanjkljaj pa 

ima Ana na področju socialnih sposobnosti. Že kot otrok je bila neuspešna v socialnih 

odnosih, pri vzpostavljanju in vzdrževanju prijateljskih vezi, teh veščin pa tudi kasneje ni 

osvojila. Eden izmed simptomov, ki je značilen za NSUT (Hudoklin, 2011b), pa je tudi ta, da 

Ana trmasto vztraja pri določeni aktivnosti in jo je, če se tako odloči, od nje zelo težko 

odvrniti.  

Vsi našteti primanjkljaji in težave, s katerimi se Ana vsakodnevno spopada, močno vplivajo 

na njen učni proces, saj otežujejo nemoten prenos informacij in ji onemogočajo, da bi v celoti 

razvila svoje potenciale. Z upoštevanjem njenih posebnih potreb in s prilagoditvami, ki ji 

učenje olajšajo, pa Ana lahko nadomesti ali celo zmanjša svoje primanjkljaje, se izkaže v 

njenih močnih področjih in doživlja uspehe.  
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V3: V kolikšni meri lahko organizacijske tehnike izboljšajo učenkino prostorsko, 

časovno orientacijo? 

 

Primerjava rezultatov Vprašalnika o organizacijskih veščinah (Do you have good organization 

skills?, 2009) pred in po izvedenem treningu je potrdila, da je z dobro načrtovanim treningom 

ter veliko mero doslednosti in vztrajnosti mogoče doseči spremembe na področju 

organizacijskih veščin. Prostorska orientacija se najbolj nanaša na področje organiziranosti v 

šoli in na tem področju se je začetni rezultat zvišal kar za 37 točk in ob končnem testiranju 

znašal 58 točk od možnih 100. Čeprav je še vedno prostor za napredek, je dosežen rezultat 

velik uspeh, saj dejstvo, da ima učenka primanjkljaje pri zaznavanju prostorskih predstav, kar 

je za učence z NSUT značilno (Thompson, 1997), ostaja. Na področju časovne orientacije pa 

je učenka s pomočjo treninga dosegla največji napredek in začetni rezultat popravila za več 

kot polovico možnih točk, in sicer za 53 točk. Iz nizkih 18 točk je na koncu osvojila kar 71 

točk od skupnih 100. Trening je torej dokaz, da lahko pridobivanje organizacijskih strategij in 

tehnik močno izboljša učenkino prostorsko in časovno orientacijo, v to pa sta prepričani tudi 

S. Thompson (1997) in D. Heacox (2009).  

Kljub uspešnemu delu in napredku v času izvajanja treninga pa bo učenka tudi v prihodnje 

morala utrjevati naučene strategije, če želi z uspehi nadaljevati. V veliko pomoč so ji lahko  

posebne organizacijske sheme, ki ji pomagajo kompenzirati ali zmanjševati primanjkljaje na 

vizualnem, prostorskem in organizacijskem področju (Hudoklin, 2011c). Prav tako bo k 

učinkovitosti lahko pripomogla okolica, ki ji bo omogočala prilagoditve, kot so na primer več 

časa na razpolago za dokončanje določene naloge v primerjavi z vrstniki, več spodbud in 

omogočanje materialov, ki so ji v pomoč pri kompenzaciji organizacijskih primanjkljajev 

(urnik, koledarček, razpredelnice za učenje, seznami šolskih potrebščin in podobno). J. Košir 

(2011) je prepričana, da tovrstni pripomočki učencem nudijo konkretnejšo predstavo o 

njihovih učnih obveznostih in časovni umeščenosti, to pa omogoča uspešnejše načrtovanje 

učenja in posledično tudi boljše rezultate.  

Čeprav organizaciji časa in prostora nista neposredno povezani z vedenjem in socialnim 

zaznavanjem, pa so se s strukturiranjem okolja oblikovale pozitivne spremembe tudi na 

področju odnosov. Zaradi učenkinih emocionalnih in vedenjskih posebnih potreb je bilo 

nujno, da sem ji ves čas stala ob strani, jo podpirala in se trudila razumeti njene, včasih tudi 

neprimerne odzive. Le tako sem namreč lahko pridobila njeno zaupanje in s časom dosegla, 

da je učenka začela spoštovati najine dogovore in se drugače odzivati na različne situacije. S 
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strukturiranjem in stalnimi pozitivnimi spodbudami, ki jih predlaga tudi Rourke (1995), se je 

nekoliko zmanjšal tudi njen strah pred neznanim. Zelo pomembno pa je bilo tudi to, da sem 

upoštevala njene primanjkljaje, bila pozorna na njena močna področja ter da sem raven 

pričakovanj za doseganje pozitivnih sprememb prilagodila njenim sposobnostim. Nerealne 

zahteve in precenjevanje njenih sposobnosti s strani učiteljev ali staršev bi lahko pripeljala do 

dodatnih čustvenih težav in frustracij, na kar opozarja K. Burke (2008). Tudi zato je ključnega 

pomena, da NSUT prepoznamo čim bolj zgodaj v razvoju, in tako hitro oblikujemo celosten 

program pomoči. Z opazovanjem od zunaj bi namreč njeno nenavadno in izstopajoče vedenje 

lahko hitro označili kot moteče in neprimerno, kar je seveda v določenih situacijah tudi bilo. 

Vendar pa bi kaznovanje in novo izpostavljanje socialnim situacijam, ki jih težko razume, 

lahko pomenilo ponovno ponotranjenje negativnih čustev, morda celo zatekanje k umiku, 

anksioznosti ali depresiji, kar je pogosta psihosocialna prognoza oseb z NSUT (Mamen, 

2007). A s poznavanjem njenih potreb in natančnim strukturiranjem je učenka dobila drugo 

priložnost, da se izkaže v boljši luči. Z upoštevanjem primanjkljajev na področju prostorske 

orientacije ter njene hipersenzitivnosti na področju sluha in gibanja (rezultat Ocenjevalne 

lestvice disfunkcije senzorne integracije za določanje hiper- in hiposenzibilnosti, Viola, 2007) 

ter z oblikovanjem pozitivnih sprememb je učenka osvojila organizacijske tehnike, ki so ji v 

veliko pomoč in ji omogočajo doseganje uspehov na različnih področjih.  

 

V4: Katere socialne in organizacijske prilagoditve učenki zagotavljajo ustrezno 

integracijo (razred, šola, dom)? 

 

Učenka je zaradi primanjkljajev nujno potrebovala program pomoči, ki ji je omogočil 

vključitev v socialne odnose in občutek sprejetosti – tako v razredu, kot tudi v širši okolici. V 

času razrednih ur sem tako ostale otroke v razredu poučila o različnih specifičnih učnih 

težavah in med njimi omenila tudi NSUT, saj učenke nisem želela stigmatizirati s 

predstavljanjem le njene vrste težav. Učitelje, ki učenko poučujejo, pa sem opozorila, naj ji 

nudijo čim bolj konkretne, zanesljive in jasne verbalne informacije. Predlagala sem jim, naj 

učenko določijo za opravljanje določene naloge v razredni skupnosti, kar svetuje tudi S. 

Thompson (1997). Moj nasvet so upoštevali in učenka je kot velika ljubiteljica knjig postala 

skrbnica za knjižni kotiček v razredu. Nalogo je ves čas vestno opravljala, bila večkrat 

pohvaljena, s tem pa se je povečal tudi njen občutek za odgovornost in pomembnost. Učitelji 



 
 

200 

 
 

so namreč imeli ključno vlogo pri vključevanju učenke v skupino. Pomembno je bilo, da so 

učitelji sami učenko sprejeli takšno, kot je, in jo vključili v razredno skupnost, jo obravnavali 

enakovredno kot vse druge učence v razredu. Učitelj mora namreč najprej biti sam dober 

zgled učencem, ne sme biti nestrpen in nepotrpežljiv z otrokom, ki potrebuje več časa in 

pozornosti, meni M. Kavkler (2008b). Vključenost je učenki pomenila sprejetost, varnost in 

možnost za socialno primerjanje in preizkušanje. Vse to pa je s časom prispevalo k višji 

motivaciji, k pozitivnemu vrednotenju in višjemu samoocenjevanju. 

Trening socialnih veščin pa je lahko uspešen samo takrat, ko učencu z NSUT omogočimo 

takšno učno okolje, ki dnevno nudi neogrožujoče stike z ostalimi vrstniki, saj le tako lahko 

napreduje v socialnem razvoju, je prepričan Rourke (1989). Učenka je zato veliko socialnih 

izkušenj pridobila v sodelovalnih učnih situacijah, še posebej, ko je lahko sama prispevala k 

uspehu skupine, ali takrat, ko je bil v njeni skupini kakšen »dober vzornik«, kot predlaga S. 

Thompson (1997). Pri učenju ji je bila v veliko pomoč aktivna verbalizacija, saj je pri 

skupinskem delu v razredu vedno imela veliko verbalnih informacij, ki jih je želela deliti z 

okolico. Učitelje sem spodbudila, da ji pri skupinskem delu ne dodelijo vloge zapisnikarja, saj 

je to zaradi njenih primanjkljajev na motoričnem in organizacijskem področju težja naloga, 

zelo uspešna pa je bila v vlogi govorca ali predstavnika skupine. S tem so učenki omogočili, 

da je ubesedila svoje mišljenje, hkrati pa so ji sproti nudili tudi verbalne povratne informacije, 

preko katerih se je učila in spoznavala svet okoli sebe. Vse to je potrdil tudi rezultat, ki ga je 

Ana dosegla pri Vprašalniku za ugotavljanje učnih stilov (Memletics Learning Styles 

Questionnarie, 2009). Pri učenki namreč močno izstopata individualistični in govorni učni 

stil, medtem ko je najmanj prisoten kinestetični ali praktični učni stil. Zato je pomembno, da 

so tudi prilagoditve pri pouku oblikovane tako, da od nje ne zahtevajo pogostih praktičnih 

preizkusov in nenehnega sodelovanja v skupini, ampak so usmerjenje predvsem v njene 

odlične verbalne spretnosti in njeno samostojnost.  

Ana je s pomočjo treninga razvila tudi veščine na področju prostorske in časovne 

organizacije. Tako se je naučila, kako s pomočjo strukturiranja svojega časa in delovnega 

prostora zmanjšati vsakodnevni stres ter prihraniti energijo za doseganje zastavljenih ciljev v 

šoli in doma. Pri tem ji je bila v veliko pomoč strategija, ki jo priporoča M. Hudoklin (2011a), 

in sicer oblikovanje urnika ter tedenskega načrta, ki sta pripomogla k vzpostavitvi dnevne 

rutine. Ana si danes zna strukturirati čas, ne le v šoli, ampak tudi doma. Kadar je to potrebno, 

si vzame čas za aktiven odmor ali počitek med delom, kar učencem z NSUT priporoča tudi 

M. Košak Babuder (2009). Uspešna je pri postavljanju prioritet in zastavljanju ciljev, ki jih 
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tudi doseže v želenem časovnem obdobju. S pomočjo različnih organizacijskih tehnik, 

učenjem strategij in uporabo didaktičnega materiala je Ana dosegla napredek na vseh 

področjih organizacije. Čeprav je pred treningom imela največ težav prav s časovno 

organiziranostjo, je ravno na tem področju dosegla največji napredek. Glede na rezultate 

Vprašalnika o organizacijskih veščinah (Do you have good organization skills?, 2009) je 

povprečni rezultat izboljšala za kar 23,6 točk (iz začetnih 35,4 na končnih 59,0 točk od 

skupno 100 možnih točk). Z osvojitvijo veščin organizacije je prevzela nadzor na lastnim 

učenjem in življenjem, kar je vplivalo na dvig samozavesti in višje samovrednotenje, to pa je 

po mnenju Burka (2008) glavni cilj izvajanja treninga.   

 

  



 
 

202 

 
 

3.7. SKLEPNE MISLI 

 

Učenci z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami spadajo v skupino učencev s posebnimi 

potrebami. In res imajo nekatere posebne potrebe in primanjkljaje, pa tudi področja, na 

katerih lahko močno izstopajo v pozitivni smeri, zato jih imenujemo tudi dvojno izjemni 

učenci. A v prvi vrsti so tudi ti učenci v osnovi le učenci s svojimi sposobnostmi in 

omejitvami. Zato je pomembno, da se učitelji in učenci naučijo sprejemati vse učence s 

posebnimi potrebami in z njimi enako ravnajo na vseh tistih področjih, kjer so dejansko kot 

otroci brez posebnih potreb. Tako učenca z NSUT ne bomo izpostavljali v socialnih in 

neznanih situacijah, ki mu predstavljajo stres, lahko pa ga povabimo k sodelovanju v 

literarnih natečajih ali k tekmovanju iz črkovanja.  

Učitelj ima ključno vlogo pri vključevanju učenca z NSUT v razredno skupnost. Pomembno 

je otroka sprejeti, ga obravnavati enakovredno drugim učencem v razredu in ga ne izrivati na 

rob socialnega dogajanja, opozarja T. Knez (2005). Vključenost pomeni otroku sprejetost, 

varnost in možnost za socialno primerjanje in preizkušanje. To prispeva k višji motivaciji, 

pozitivnemu vrednotenju in višjemu samoocenjevanju,  pomembno pa vpliva tudi na višjo 

samopodobo. Vse to pa lahko dosežemo le, če vsakega učenca obravnavamo individualno ter 

učni pristop prilagodimo vsakemu posebej.  

Peti člen Odredbe o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli 

(Gabrovšek, 2003) določa za izvajalca individualne ali skupinske pomoči specialnega 

pedagoga, pedagoga, psihologa ali socialnega delavca. V praksi pa zaradi kadrovskih pogojev 

na osnovnih šolah tovrstno učno pomoč nudijo tudi učitelji, socialni pedagogi in drugi 

strokovnjaki. Ker ima učenka Ana najbolj izrazite primanjkljaje prav na področju socialne 

integracije, sem ji kot univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja v okviru treninga 

socialnih veščin v prvi vrsti omogočila usvajanje teh spretnosti. Pozitivne spremembe v 

socialni vključenosti učenke pa sem dosegla tudi s prilagoditvami na nekaterih drugih 

področjih, kjer ima prav tako težave (kot na primer področje organizacije in motorike) in so 

prvenstveno domena specialnih in rehabilitacijskih pedagogov.  

Učenci z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami se zaradi motoričnih, vidno-prostorskih 

in socialnih primanjkljajev soočajo s težavami na učnem in socialnem področju. Zavedati pa 

se moramo, da imajo ti učenci v ustreznem izobraževalnem in socialnem okolju veliko 

spodbud, ki jim omogočajo, da napredujejo in razvijajo svoje potenciale. Za napredek so 

ključnega pomena strokovno usposobljeni učitelji in svetovalni delavci, ki težave učencev 



 
 

203 

 
 

najprej pravočasno prepoznajo, nato pa iščejo primerne metode za izboljšanje njihovih 

dosežkov. Pomembno je, da ne obupamo prehitro, saj se po sprva majhnih napredkih 

pokažejo boljši šolski uspehi ter vzpostavljeni pozitivni socialni odnosi, tako z vrstniki kot 

odraslimi. S pravočasno in pravo pomočjo se torej tudi otroci z neverbalnimi specifičnimi 

učnimi težavami lahko uspešno vključijo v svoje okolje.  

Da bi lažje razumeli, kako se počuti oseba z NSUT, S. Thompson (1997) poda slikovito 

primerjavo. Učenec z NSUT je po njenem mnenju (prav tam) kot barvno slep voznik pred 

semaforjem, ki se trudi uporabiti in upoštevati vsa sredstva, ki so mu na voljo, da bi svet okoli 

sebe naredil kar se da razumljiv. Svet pa mu nudi napačna znamenja in nezanesljive podatke. 

Zelo zanimiva se mi zdi tudi prispodoba avtorice M. Mamen (2007), ki govori o sliki, 

sestavljeni iz majhnih barvnih koščkov, ki sprva delujejo kot abstraktni mozaik. Če pa dovolj 

dolgo strmimo v sliko in jo opazujemo, se pojavi nek motiv. Nekateri nikoli ne bodo sposobni 

odkriti tega motiva in prav ti ljudje lažje razumejo težave učencev z NSUT, ki imajo 

primanjkljaje na področju prepoznavanja vzorcev. Razumejo tudi, kakšne frustracije in 

anksioznost se pojavljajo ob tem, ko skušaš neko stvar osmisliti, čeprav veš, da nikoli ne boš 

videl slike, ki jo drugi vidijo.  

Moj glavni cilj je bil oblikovati kompleksno obravnavo učenke z NSUT s strukturiranim 

načrtom pomoči in timskim delom. Diagnostična ocena je pokazala njene posebne potrebe in 

močna področja ter s katerimi težavami se srečuje, dokazala pa sem, da je te z ustreznimi 

prilagoditvami mogoče omiliti. Pozitivne spremembe so najbolj opazne predvsem na področju 

organizacije, tako prostorske kot časovne, velik napredek pa je viden tudi v socialni 

vključenosti učenke. Čeprav si na začetku raziskave nisem zastavila cilja, da bi izboljšala 

učenkine motorične spretnosti, je bil tudi na tem področju po končanem treningu opazen 

napredek. Učenka je v času obravnave uvidela svoje težave, ozavestila svoj učni stil in motnje 

senzorne integracije ter aktivno sodelovala pri doseganju zastavljenih ciljev. Eden izmed 

pomembnejših doseženih ciljev je bil poiskati njena močna področja in jo spodbujati k 

razvijanju teh ter ji omogočiti doživljanje uspeha.  

Aplikativen prispevek magistrskega dela so spoznanja pri razumevanju ovir, na katere naletijo 

učenci z NSUT, in konkretne spremembe v življenju učenke. Ugotovila sem, da je pri 

prepoznavanju in ocenjevanju neverbalnih specifičnih učnih težav celostni pristop ključnega 

pomena. S tovrstnim pristopom sem namreč uspešno dosegla zastavljene cilje in tako učenki 

omogočila, da omili svoje primanjkljaje, okrepi svoja močna področja, doživlja uspehe in 

zasije v svoji dvojni izjemnosti, ki jo dela zares posebno. Hkrati sem upoštevala njeno 
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kompetentnost za sodelovanje pri oblikovanju načrta pomoči, njena participacija pa je še 

povečala možnost za doseganje pozitivnih sprememb. Tako sem upoštevala nasvet C. 

Macintyre (2005), ki je prepričana, da je v procesu pomoči nujno potrebno, da ima otrok 

prostor in čas, kjer izrazi svoje ideje. Učenka je z idejami in predlogi sodelovala pri snovanju 

strategij, za dvig notranje motivacije na višji nivo pa sem poskrbela s tem, da je bilo učenje 

zanimivo in pomenljivo, nudilo je pravo mero izziva, spodbujala sem avtonomnost in ji dala 

možnost izbire, hkrati pa sem bila učenki ves čas na razpolago za zagotavljanje konstruktivnih 

pozitivnih povratnih informacij (Gilmore & Boulton-Lewis, 2009).  

Nevrološko stanje, ki ga ima človek z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami, mu 

povzroča težave skozi vse življenje. Z ustrezno pomočjo, metodami in hitrim prepoznavanjem 

pa lahko težave omilimo. Uspeh je močno odvisen od zagotavljanja in strokovnosti pomoči. 

Velik problem pa predstavlja majhna prepoznavnost teh težav, tako med strokovnjaki kot v 

javnosti, kar lahko pripišemo tudi manjši pojavnosti (v primerjavi z ostalimi specifičnimi 

učnimi težavami). Učitelji učence s tem sindromom zato pogosto označijo kot neposlušne, 

nevodljive, moteče. Večkrat so tudi narobe diagnosticirani kot učenci z vedenjsko ali 

emocionalno motnjo. Žal je tudi literatura na področju sindroma NSUT še vedno precej skopa 

z informacijami. M. Mamen (2007) pravi, da je z literaturo tako kot s posamezniki, ki imajo 

NSUT – vse preveč besed in premalo konkretnih nasvetov za pomoč.  

Na področju prepoznavanja in pomoči učencem z NSUT je zato v slovenskem prostoru še 

veliko možnosti za raziskovanje. Zanimivo bi bilo raziskati pojavnost učencev z NSUT v 

naših osnovnih šolah. Prepričana sem, da je v našem prostoru veliko otrok, ki imajo takšne 

težave, vendar jih okolica ne razume, saj je pravilno diagnosticiranje še vedno zelo redko. 

Tudi če otroku pravilno diagnosticirajo primanjkljaj, bo težko vključen v njemu prilagojen 

program, saj so njegovi izobraževalni dosežki pogosto povprečni ali celo nadpovprečni pri 

večini nalog, ki se v šoli ocenjujejo, medtem ko bo imel velike težave na področju socialnih 

odnosov in v neverbalni komunikaciji. Trening, ki sem ga zasnovala za pomoč učenki Ani, pa 

bi pri svojem delu lahko uporabili tudi drugi pedagoški delavci, ki se srečujejo z učenci z 

NSUT in bi jim radi pomagali zmanjšati primanjkljaje na organizacijskem ter socialnem 

področju. Vsekakor pa so predlogi, prilagoditve, strategije in pripomočki, ki jih opisujem v 

delu, lahko v pomoč tudi učiteljem pri vsakdanjih situacijah v razredu in jih lahko vključijo v 

proces vzgoje in izobraževanja za vse učence kot primer dobre prakse. Magistrsko delo ima 

zato pomemben znanstveni doprinos za pedagoško delo, ki ga učitelji opravljajo predvsem v 

razredih, kjer je prisoten učenec z NSUT.  
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Izredno pomembno je, da upoštevamo različne vire informacij in da se o težavah 

pogovarjamo ter seznanimo tudi preostale pedagoške delavce o tem problemu. Timsko delo in 

sodelovanje različnih strok je namreč nujno za doseganje pozitivnih sprememb. Ustrezen in 

učinkovit program pomoči je lahko le rezultat celostne ocene in dobrega poznavanja NSUT. 

Če ni pravočasne in primerne obravnave, se lahko razvije veliko tveganje za socialne in 

emocionalne težave. Z ustreznimi prilagoditvenimi tehnikami in metodami, ki še izboljšajo 

močna področja posameznika z NSUT, pa lahko učenec napreduje, optimalno razvije svoje 

potenciale, uspešno zaključi šolanje in se zaposli. Tako je tudi Ana v času treninga začela 

vzpostavljati pozitivne socialne odnose z vrstniki in odraslimi ter se uspešno vključila v svoje 

okolje. Vse to pa sem lahko dosegla le tako, da sem upoštevala njeno dvojno izjemnost, saj se 

kot učenka z NSUT ves čas srečuje z notranjim neravnovesjem. Pomoč je zato morala biti 

načrtovana zelo kompleksno, saj so to na eni strani zahtevale njene posebne potrebe in učne 

težave, na drugi strani pa njena nadarjenost. Glede na dosežene rezultate in spremembe v 

življenju učenke lahko zaključim, da je bil trening uspešen, saj sem dosegla zastavljene cilje 

iz začetka raziskave. Zagotovo pa bi bili uspehi in dosežki še veliko večji, če bi se trening 

začel izvajati že v nižjih razredih osnovne šole, če bi trajal dlje časa, bolj intenzivno in bi bilo 

sodelovanje še bolj kompleksno.  

Pedagoški delavci moramo zato biti zagovorniki otrok z NSUT in se o tovrstnih težavah ves 

čas izobraževati. Svoje znanje pa je potrebno deliti tudi s širšo okolico, ki se srečuje z 

otrokom z NSUT. Ta se namreč spopada z edinstvenimi močnimi in šibkimi področji. Težko 

si je predstavljati, koliko energije je potrebne za soočanje z vsakodnevnim socialnimi, učnimi, 

organizacijskimi in motoričnimi izzivi. Učitelji, ki razumejo drugačen način osvajanja novih 

znanj učenca z NSUT, so z upoštevanjem njegovih potreb pripravljeni oblikovati prilagoditve 

za uspešno učenje. Tako se breme težav razporedi na vse vpletene in otrok se lažje sooča s 

svojimi primanjkljaji, zvišata se notranja motivacija in samozavest. Če se učitelju proces 

prilagajanja, diferenciacije in individualizacije zdi preveč naporen, naj samo pomisli, s 

kakšnimi napori se vsakodnevno srečuje učenec z NSUT. Zavedati se je potrebno, da vsi 

otroci potrebujejo vzgojo in izobraževanje, vendar ne vsi z enakimi strategijami, metodami in 

tehnikami. Kot pravi S. Thompson (1997), se noben otrok ne odloči, da mu bo spodletelo.  

Vsak otrok v sebi skriva močna področja, na katerih lahko doživlja uspehe, in ključna naloga 

učitelja je, da ugotovi, katera so ta področja in v kakšnih pogojih je učenec lahko uspešen, ter 

te zagotovi v procesu poučevanja. Spodbujanje k razvoju močnega področja tako poveča 

možnost za doživljanje uspeha vsakega učenca. Individualizacija, diferenciacija ter 
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omogočanje prilagoditev za doseganje napredka morajo zato postati vsakodnevna poučevalna 

praksa za vse učence, ne le za otroke s posebnimi potrebami. Prav tako pa morajo tudi starši v 

otroku videti ne le učenca, ampak človeka, ki potrebuje pomoč pri uveljavljanju na področjih, 

na katerih je uspešen.   
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5. PRILOGE 

 

5.1. PRILOGA 1 

 

Lestvica disfunkcije senzorne integracije za določanje hiper- in hiposenzitivnosti (Viola, 

2007) 

 

DA – če se vedenje pojavlja pogosto. 

VČASIH – če se vedenje pojavlja občasno. 

NE – če se vedenje ne pojavlja ali se pojavlja zelo neredno.  

 

Taktilno področje 

Ali otrok: da včasih ne 

Pretirano reagira na boleče fizične izkušnje? 2 1 0 

Premalo reagira na boleče fizične izkušnje (zdi se, da se ne zaveda 

urezov, udarcev in poškodb)? 

2 1 0 

Pretirano reagira na dotik (se umakne, izogiba)? 2 1 0 

Ne opazi dotika? 2 1 0 

Je pretiramo žgečkljiv? 2 1 0 

Se ne odziva na žgečkanje? 2 1 0 

Pretirano reagira na umazane sestavine, kot so barva prsti, lepilo, blato, 

ali se jih izogiba? 

2 1 0 

Hrepeni po umazanih aktivnostih? 2 1 0 

Ne mara pranja, česanja ali krtačenja las; striženja las ali nohtov? 2 1 0 

Se pretirano umiva, grize nohte, ima rad pretirano vroče ali mrzle kopeli? 2 1 0 
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Ne mara, da se ga kdo dotika, še posebej nepričakovano; postane 

vznemirjen, kadar je v gneči ali sam, stran od drugih? 

2 1 0 

Ne mara, da se ga kdo dotika; išče fizično agresiven stik (glasni prepiri in 

zabave, zaletavanje v stene in ljudi, udarjanje z glavo, grizenje samega 

sebe ali praskanje)? 

2 1 0 

Nosi samo določene vrste oblačil ali ne mara oblačil (raje ima kratke 

rokave, zavrača kape, rokavice)? 

2 1 0 

Raje nosi debelejša oblačila, npr. puloverje in plašče, ali tesna oblačila? 2 1 0 

 

Vestibularno področje 

Ali otrok: Da včasih ne 

Se izogiba ali ne mara guganja, drsenja ali igranja na igralih? 2 1 0 

Hrepeni po guganju ali drsenju? 2 1 0 

Močno zavrača premetavanje po zraku? 2 1 0 

Hrepeni po premetavanju po zraku? 2 1 0 

Ne mara skakanja z višine (tudi iz majhne višine)? 2 1 0 

Neprestano skače (s postelje, igral, stopnic)? 2 1 0 

Se zdi preobčutljiv za gibanje, mu v avtu zlahka postane slabo in postane 

omotičen? 

2 1 0 

Ne postane omotičen ali mu ni slabo po intenzivnem vrtenju, hrepeni po 

aktivnostih, ki vključujejo vrtenje? 

2 1 0 

Močno zavrača položaje, v katerih je postavljen na glavo (stoja na glavi, 

»prevračanje kozolcev«? 

2 1 0 

Hrepeni po položajih, v katerih je postavljen na glavo, hrepeni po 

»prevračanju kozolcev«? 

2 1 0 
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Področje sluha 

Ali otrok: Da včasih ne 

Se zdi prestrašen ali vznemirjen ob glasnih zvokih? 2 1 0 

Se zdi, da se glasnih zvokov ne zaveda? 2 1 0 

Se zdi zelo občutljiv za zvoke v ozadju? 2 1 0 

Se zdi, da presliši zvoke, kot so telefon, zvonec pri vratih, alarm? 2 1 0 

Ima težave pri usmerjanju pozornosti ob prisotnosti hrupa v okolici? 2 1 0 

Nima težav z usmerjanjem pozornosti ob prisotnosti hrupa v okolici 

(lahko bere in dela domačo nalogo ob igranju televizije in radia)? 

2 1 0 

 

Področje vida 

Ali otrok: da včasih ne 

Se zdi občutljiv na svetlobo, ima raje temo ali zatemnjeno svetlobo? 2 1 0 

Kadar dela, ima raje močno osvetljene sobe; ali med branjem potrebuje 

osvetljeno knjigo? 

2 1 0 

Spregleda podrobnosti, kadar opazuje slike? 2 1 0 

Se osredotoči na najmanjše pozornosti v slikah? 2 1 0 

 

Področje voha 

Ali otrok: da včasih ne 

Se zdi pretirano občutljiv na določene vonje? 2 1 0 

Se zdi neobčutljiv za nezdrave vonjave? 2 1 0 

 

  



 
 

223 

 
 

Področje okusa 

Ali otrok: da včasih ne 

Močno vztraja pri hrani blagega okusa (jo ima raje)? 2 1 0 

Močno vztraja pri začinjeni hrani (jo ima raje)? 2 1 0 

Se pritožuje čez hrano kot prevročo ali prehladno? 2 1 0 

Se zdi, da se ne zaveda temperature hrane (prevroče ali prehladne)? 2 1 0 

Močno vztraja pri hrani brez teksture (jo ima raje)? 2 1 0 

Močno vztraja pri hrani z močno teksturo (jo ima raje)? 2 1 0 
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5.2. PRILOGA 2 

 

Ocenjevalna lestvica za ugotavljanje vizualno-prostorskih spretnosti učencev (Mammarella, 

Lucangeli in Cornoldi, 2010) 

 

VPRAŠANJE 1 2 3 4 

Ali otrok zna uporabljati pripomočke, kot so škarje ali ravnilo, 

ki zahtevajo samostojno in koordinirano ravnanje z obema 

rokama? 

    

Ali otrok zna uporabiti razpoložljiv prostor za risanje?     

Ali otrok razume verbalna navodila, ki se navezujejo na 

prostorske odnose? 

    

Ali je otrok uspešen v kompleksnih vsakodnevnih nalogah, ki 

zahtevajo koordinacijo in finomotorične spretnosti (npr. 

zavezovanje čevljev)? 

    

Ali otrok razume prostorske odnose in zna pravilno vpisovati 

številke v stolpce (npr. pri pisnem seštevanju ali odštevanju)? 

    

Ali ima otrok dobro razvito prostorsko orientacijo?     

Ali otrok lepo riše?     

Ali se otrok uspešno uči teme, ki vključujejo vizualno-

prostorske sposobnosti? 

    

Ali je otrok dober opazovalec okolja, v katerem živi?     

Ali otrok kaže zanimanje za nove stvari, predmete in ali jih zna 

uporabljati? 

    

 

Opomba: 1 pomeni odgovor ne, 4 pomeni odgovor da, pri odgovoru 2 in 3 gre za delno 

strinjanje. Na koncu točke seštejemo, nizko število točk pomeni večje težave na vizualno-

prostorskem področju.  
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5.3. PRILOGA 3 

 

Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov (Memletics Learning Styles Questionnarie, 2009) 

 

Vprašalnik obsega 70 izjav in vključuje 7 učnih stilov – vidni, slušni, govorni, kinestetični, 

logični, socialni in individualistični. Učenka vsako trditev oceni z oceno od 0 do 2 ( 0 – kadar 

trditev ne drži, 1 – kadar trditev delno drži in 2 – kadar trditev povsem drži).  

 

TRDITEV OCENA 

1. Imaš osebno interesno področje, pri katerem si najraje sama.  

2. Rada sestavljaš načrte za potovanja. Pripravljaš načrtne sezname in aktivnosti, 

ki jih razvrščaš po pomembnosti. 

 

3. Preproste rime, refreni znanih skladb se kar sami pojavljajo v tvojih mislih.  

4. Matematika in naravoslovje sta tvoja najljubša šolska predmeta.  

5. Dobro se počutiš, kadar si sama. Določenih stvari se raje lotiš samostojno, se 

umakneš od ostalih.  

 

6. Rada se učiš v učilnici skupaj s sošolci. Interakcija z drugimi ti pomaga pri 

učenju.  

 

7. Rada bereš knjige, časopise, revije, jedilne liste, razne napise in podobno.   

8. Glede na dan načrt in opis si zlahka predstavljaš predmete, zgradbe in 

situacije.  

 

9. Si ciljno naravnana. Veš, kako boš določen cilj tudi dosegla.   

10. Rada imaš skupinske igre in športe, kot so nogomet, košarka, rokomet, 

odbojka.  

 

11. Dobro se orientiraš, tudi zemljevid brez težav uporabljaš. Redko se izgubiš, 

saj imaš dober občutek za smer. Običajno veš, kje je sever.  
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12. Najraje se učiš in delaš samostojno.   

13. Rada si mentor oziroma vodnik drugim.   

14. Prosti čas preživljaš sama. Razmišljaš o pomembnih vidikih svojega življenja.   

15. V pogovoru se pogosto sklicuješ na stvari, ki si jih slišala ali o njih brala.   

16. Rada iščeš odnose med števili in predmeti. Rada razvrščaš ali grupiraš 

predmete, saj tako odnose med njimi bolje razumeš. 

 

17. Svoja razmišljanja beležiš v obliki zapiskov ali osebnega dnevnika.   

18. Dobro komuniciraš z drugimi in si pogosto posrednica med njimi.   

19. Rada imaš šport in vadbo.   

20. Rada poslušaš. Ljudje se radi pogovarjajo s teboj, ker čutijo, da jih razumeš.   

21. Rada poslušaš glasbo – v avtu, med učenjem, pri delu.   

22. Dobro ravnaš z denarjem, urejaš finančno stanje in druge številčne naloge.  

23. Imaš mnogo dobrih prijateljev.   

24. Pri komunikaciji uporabljaš gestikuliranje z rokami ali kako drugo gibalno 

govorico telesa.  

 

25. Materni jezik, tuji jeziki in književnost so v šoli tvoji najljubši predmeti.   

26. Rada oblikuješ modele, sestavljaš sestavljanke.   

27. Raje se zgolj pogovarjaš o problemih, bistvenih vprašanjih ali določenih 

temah, kot da bi jih sama tudi razrešila.  

 

28. Glasbena umetnost je tvoj najljubši šolski predmet.   

29. V šoli imaš najraje umetnost, tehnično risanje in geometrijo.   

30. Rada pripoveduješ zgodbe, prispodobe in anekdote.   
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31. Rada iščeš logične napake v govoru in dejanjih drugih.   

32. Rada uporabljaš fotoaparat ali kamero za dokumentiranje sveta okoli nas.   

33. Uporabljaš ritem ali rimo, da si lažje zapomniš telefonske številke, gesla ali 

druga sporočila.  

 

34. V šoli imaš rada šport, razna ročna dela, oblikovanje lesa in gline.   

35. Imaš bogat besedni zaklad, vedno uporabiš pravo besedo ob pravem času.   

36. Rada tipaš različne teksture tkanin, oblačil, pohištva in drugih predmetov.   

37. Raje bi preživela počitnice na samotnem otoku kot v množično obiskanem 

kraju ali na križarjenju z ladjo, kjer bi bila obkrožena z ljudmi.  

 

38. Rada imaš knjige, kjer je veliko ilustracij in raznih prikazov ter shem.   

39. Zlahka se ustno in pisno izražaš. Drugim posreduješ jasne razlage.   

40. Rada igraš karte, šah in druge podobne igre.   

41. Za podkrepitev svojega mnenja uporabljaš konkretne primere in razne vire.   

42. Pozorna si na različne zvoke. Po zvoku prepoznaš inštrumente, avtomobile in 

podobno.  

 

43. Imaš zelo dober občutek za barve.   

44. Rada rešuješ uganke, se učiš težko izgovorljive besede, ustvarjaš rime.   

45. Med fizičnim delom dobivaš nove ideje in rešuje probleme.  

46. Bereš knjige o samopomoči, obiskuješ razne delavnice, kjer spoznavaš sebe.   

47. Znaš igrati na instrument ali dobro peti.  

48. Rada rešuješ križanke in druge besedne igre.  

49. Rada rešuješ logične in miselne uganke, igraš strateške, taktične igre.   
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50. Rada se družiš z ljudmi in se udeležuješ zabav, družabnih prireditev.   

51. Občasno opaziš, da ob glasbi nezavedno udarjaš po ritmu ali si mrmraš neko 

melodijo. Čeprav melodijo slišiš le nekajkrat, si jo dobro zapomniš.  

 

52. Probleme rešuješ z »glasnim razmišljanjem« – s pogovarjanjem, 

postavljanjem vprašanj, iskanjem možnih rešitev. 

 

53. Rada plešeš.   

54. Raje delaš samostojno ali pa si na to že večkrat pomislila.   

55. Ne maraš tišine. Raje imaš, da v prostoru slišiš glasbo ali druge šume.   

56. Obožuješ zabaviščne parke ali pa jih povsem sovražiš, saj si preobčutljiva na 

dražljaje.  

 

57. Dobro rišeš. Med razmišljanjem rišeš ali čečkaš po papirju.  

58. Zlahka operiraš s števili, dobro računaš na pamet.   

59. Uporabljaš diagrame, skice, barvna pisala za izražanje misli ali pojmov.   

60. Slišiš podrobnosti, ki jih drugi preslišijo.   

61. Delovanje naprav rada preizkušaš z dotikom, praktično.   

62. Dobro se počutiš v vlogi vodje. Druge usmerjaš k napredku.   

63. Zlahka sprejemaš informacije z branjem, s poslušanjem razlag. Brez težav 

prikličeš ključne besede.  

 

64. Razumeti hočeš, kako stvari delujejo. Seznanjena si z novostmi na področju 

znanosti in tehnologije.  

 

65. Predmete rada razstaviš in jih ponovno sestaviš. Zlahka slediš navodilom, ki 

so shematično prikazana.  

 

66. Poslušanje glasbe ti vzbudi močna čustva in domišljijo. Pomaga ti pri priklicu 

podatkov iz spomina.  
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67. Poznaš svoj način razmišljanja in samostojno sprejemaš odločitve. Zavedaš se 

lastnih močnih in šibkih področij.  

 

68. Rada vrtnariš ali opravljaš razna praktična opravila.   

69. Rada imaš slikarstvo, kiparstvo, razne sestavljanke in labirinte.   

70. Probleme rešuješ sistematično, po korakih.   
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5.4. PRILOGA 4 

 

Vprašalnik o organizacijskih veščinah (Do you have good organization skills, 2009) 

 

TRDITEV skoraj 

vedno 

pogosto včasih redko skoraj 

nikoli 

1. Zamudim pomembne roke.       

2. Učitelji in sošolci me neprestano 

čakajo, saj dela ne dokončam 

pravočasno.  

     

3. Kadar se lotim učenja nezanimive 

snovi, se motiviram z vizualizacijo – 

predstavljam si občutke zadovoljstva 

po končanem delu, z nagradami in 

podobno.  

     

4. Pri učenju si zastavim cilje, ki jih 

želim doseči.  

     

5. Pričnem z zadolžitvami in projekti, 

kljub temu da nisem prepričana, ali jih 

bom uspela dokončati.  

     

6. Pri učenju sem pozorna na detajle.       

7. Imam težave s sporočanjem svojih 

zamisli v pisni obliki.  

     

8. Moja pisalna miza je pospravljena, na 

njej ni odvečnih stvari.  

     

9. V šolo, na dogovorjeno mesto pridem 

pravočasno.  
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10. Načrtujem si premalo časa za učenje, 

za dokončanje neke naloge.  

     

11. Založim šolske pripomočke.       

12. Pozabim na pomembne dogodke, 

srečanja, roke in podobno.  

     

13. Uporabljam strategije, ki mi pomagajo 

pri organizaciji šolskega dela in 

učenja, kot so na primer beležke, 

opomniki, koledarček.  

     

14. Skrbim, da so šolske potrebščine, 

zapiski, mape vedno urejeni.  

     

15. Izdelki so slabši, kadar jih dokončam 

ravno pred iztekom roka za oddajo.  

     

16. Kadar imam osebne probleme, se 

težko osredotočim na učenje in šolsko 

delo.  

     

17. Vem, koliko časa bom potrebovala za 

učenje ali šolsko nalogo.  

     

18. Šolske potrebščine imam vedno na 

istem mestu.  

     

19. Imam jasno predstavo o tem, kaj si v 

prihodnosti želim postati in kaj želim 

doseči.  

     

20. Pripomočke za šolsko delo in učenje 

imam sistematično urejene.  
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21. Vztrajam pri učenju in šolskem delu, 

čeprav je enolično in nezanimivo.  

     

22. Pri dolgočasnem delu in učenju 

poskušam najti vsaj eno zanimivo 

temo ali vidik, ki pritegne mojo 

pozornost.  

     

23. Zadovoljna sem, kadar je moj delovni 

prostor urejen.  

     

24. Težko sledim zapleteni projektni 

nalogi, ki zahteva dolgotrajno delo.  

     

25. Najpomembnejših ter težkih nalog se 

lotim v tistem delu dneva, ko sem 

najbolj produktivna.  

     

26. Pri učenju in zapomnitvi informacij si 

pomagam z barvnim podčrtovanjem in 

izdelavo izvlečkov. 

     

27. Kadar me sošolec prosi, da mu 

posodim zvezek, ki ga že nekaj časa 

nisem uporabljala, točno vem, kje ga 

imam. 

     

28. Imam težave, ko moram svoje zamisli 

verbalno predstaviti sošolcem.  

     

29. Pomembne datoteke na računalniku 

večkrat shranim in naredim kopije. 

     

30. Svojo elektronsko pošto in razne 

dokumente imam sistematično urejene 

ter shranjene.  
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31. Pri delu se držim reda, saj 

pomembnejša dela opravim na 

začetku.  

     

32. Kadar berem zapleteno snov, si jo 

razdelim v krajše dele, ki jih lažje 

razumem.  

     

33. Čas ustrezno načrtujem.       

34. Kadar je potrebno, se za delo in 

učenje brez težav motiviram.  

     

35. Ko stvari ne potrebujem več, jih 

pospravim nazaj na dogovorjeno 

mesto.  

     

36. Ko povem svoje mnenje ali 

predstavim neko zamisel, me sošolci 

razumejo.  

     

37. Pri reševanju zapletene naloge imam 

vedno izdelan tudi rezervni načrt.  

     

38. Kadar sošolcem predavam o zapleteni 

snovi, jo predstavim z dodatnimi 

ponazoritvami, na primer z grafi ali 

slikami.  

     

39. Moji prijatelji bi rekli, da sem točna.       

40. Pred pomembno odločitvijo dobro 

premislim in pridobim ter primerjam 

različne informacije.  

     

41. Kadar imam težave z motivacijo, za 

pomoč prosim sošolce ali učitelja.  
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42. Težko se prilagodim novim, 

nepričakovanim situacijam.  

     

43. Ko se pogovarjam z ljudmi, me ti 

napačno razumejo.  

     

 

44. Projektno nalogo si razdelim na: 

– manjše sklope; 

– za vsak del si določim datum izdelave; 

– naredim pregleden seznam vseh poglavij; 

– nastavim si opomnik za oddajo naloge.  

da ne 

  

  

  

  

 

 

45. Moj delovni prostor je (na splošno) ________________ razmetan.  

 izredno; 

 precej; 

 dokaj; 

 malo; 

 nikakor ni.  

 

46. Ko pospravim svoj delovni prostor, ta ostane urejen  __________________.  

 mesec ali več; 

 nekaj tednov; 

 1 teden; 

 nekaj dni; 

 manj kot en delovni dan.  

 Delovnega prostora ne urejam.  

 

47. Telefonski klic vrnem _________________.  

 takoj; 

 še isti dan; 

 čez nekaj dni; 

 v roku enega tedna.  

 Počakam, da me klicatelj še enkrat pokliče.  

  



 
 

235 

 
 

TRDITEV skoraj 

vedno 

pogosto včasih redko skoraj 

nikoli 

48. Naloge opravim v zadnjem hipu pred 

iztekom roka.  

     

49. Čeprav z delom odlašam, ga 

pravočasno dokončam.  

     

 

50. Kadar imam težave pri reševanju določene naloge ali projekta, običajno ___________.  

 nadaljujem z uporabo istih strategij reševanja, čeprav nisem na pravi 

poti; 

 vztrajam pri nalogi, vendar z uporabo novih strategij; 

 z reševanjem za nekaj časa preneham ter se k nalogi vrnem kasneje; 

 z reševanjem preneham, dokler ne najdem nekoga, ki bi mi pomagal; 

 z reševanjem preneham ter na nalogo pozabim.  

 

51. Kadar najdem zapiske, ki sem jih zapisala pred časom, vem, o čem govorijo, kdaj in 

zakaj sem jih naredila: 

 skoraj vedno; 

 pogosto; 

 včasih; 

 redko; 

 skoraj nikoli.  

 

52. Klepet sošolcev te zmoti med samostojnim delom v razredu. Kaj storiš? 

 Preneham z delom in se jim pridružim. 

 Pridružim se jim za nekaj časa, nato se vrnem k delu.  

 Poskušam se osredotočiti na svoje delo, čeprav mi pozornost večkrat uide k 

pogovoru.  

 Poskušam najti način, da se izognem motečim dejavnikom v okolici, ter 

nadaljujem z delom. 

 Sošolce prosim, da me pri delu ne motijo, in z delom mirno nadaljujem.  
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TRDITEV skoraj 

vedno 

pogosto včasih redko skoraj 

nikoli 

53. Uporabljam beležko, opomnik, 

mobilni telefon ali rokovnik, da 

zapišem svoje ideje ali obveznosti. 

     

54. Rada urejam svoj delovni prostor ter 

pripomočke.  

     

55. Učbenike, zvezke, zgoščenke in druge 

predmete imam urejene po velikosti, 

glede na temo, po abecednem vrstnem 

redu, glede na uporabnost, in 

podobno.  

     

56. Doma razmišljam o tem, kaj se je 

zgodilo v šoli – kadar sem na primer 

naredila kakšno napako, kadar pišemo 

test in podobno.  

     

57. Točno vem, kje najdem zdravstveno 

kartico, pomembne račune in 

dokumente.  

     

58. Kadar sem zelo zaposlena in 

obremenjena z delom, težko ostanem 

organizirana.  

     

59. S predmeti, kot so šolske potrebščine, 

oblačila, posteljnina in podobno, se 

ukvarjam, jih pospravljam, dokler niso 

popolnoma urejeni tako, kot mi je 

všeč.  
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60. Pred učenjem in šolskim delom se 

prepričam, da imam pri roki vse 

pripomočke, ki jih potrebujem.  

     

61. Ne najdem časa za vse stvari, ki bi jih 

želela početi.  

     

62. Težko se osredotočim na delo, kadar 

me je strah ali razmišljam o drugih 

stvareh.  

     

63. Težko se sprostim v tuji sobi, ki je 

razmetana.  

     

64. Mislim, da sem preobremenjena z 

različnimi obveznostmi.  

     

65. Ko je mogoče, naloge razporedim 

tako, da jih opravim v delu dneva, ko 

sem najbolj uspešna.  

     

66. Dobro ocenim čas, ki ga bom 

potrebovala za določeno nalogo.  

     

67. Pozabljam stvari v šoli, na javnih 

mestih in pri prijateljih.  

     

68. Težko se zberem ali zaspim, kadar 

neka stvar ni na dogovorjenem mestu.  

     

69. Lahko delam in se učim tudi v 

neorganiziranem prostoru.  

     

70. Naporne zadolžitve opravim pred 

svojim prostim časom.  
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71. Moti me, kadar imajo sošolci neurejen 

in razmetan delovni prostor.  

     

72. Doma se s težavo držim urnika, v 

predvidenem času težko izpolnim vse 

obveznosti.  

     

73. Predstavljam si, kaj si v življenju 

želim doseči.  

     

74. Imam težave pri izbiranju, urejanju in 

organiziranju svojih misli.  

     

75. Spremeniti moram načrte in razočarati 

ljudi, saj ne morem pravočasno priti 

na dogovorjeno mesto, ker sem si 

naložila preveč obveznosti.  

     

76. Pospravim šolsko torbo, jo očistim, 

odstranim ostanke malice, papirčke in 

nepotrebne predmete. 

     

77. Izgubim, pozabim gesla, telefonske 

številke, pomembne datume.  

     

78. Ko potrebujem določen pripomoček in 

ga ne najdem, ga moram ponovno 

kupiti, čeprav vem, da sem ga pred 

kratkim.  

     

79. Kadar se lotim učenja nezanimive 

snovi, se motiviram z vizualizacijo – 

predstavljam si občutke zadovoljstva 

po končanem delu, z nagradami in 

podobno.  
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80. Dobim opomine, saj pozabim 

pravočasno vrniti knjige, plačati 

položnice, predstaviti projekt.  

     

81. V pogovoru zaslutim, da me 

poslušalci ne razumejo najbolje. 

     

82. Umazano posodo pustim v umivalnem 

koritu več kot en dan.  

     

83. Težko vse postorim v predvidenem 

času, zato s težavo sledim urniku.  

     

84. Skrbim, da so moje osebne stvari 

vedno urejene.  

     

85. Imam težave s sporočanjem svojih 

zamisli v pisni obliki.  

     

86. Ko govorim, mi drugi težko sledijo.       

87. Najdem oblačila in predmete, ki jih 

nikoli nisem nosila in sem že pozabila 

nanje.  

     

88. Pozabljam na pomembne dogodke, 

kot so obletnice, rojstni dnevi, 

srečanja.  

     

89. Ko se pogovarjam z ljudmi, me ti 

napačno razumejo.  

     

90. Doma začnem z določenim 

opravilom, na primer s čiščenjem 

omare, vendar ga ne dokončam v 

celoti.  
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91. Sprašujem se, kdo si je sposodil mojo 

knjigo, zgoščenko.  

     

92. Brez težav se motiviram za delo, ki 

zahteva dobro pozornost in zbranost.  

     

93. Starih stvari ne zavržem, čeprav jih že 

dolgo časa ne potrebujem več.  

     

94. V pogovoru se zlahka zmedem.       

95. Pri reševanju zapletenega projekta 

imam vedno izdelan tudi rezervni 

načrt.  

     

96. Moji prijatelji in družinski člani so 

mnenja, da sem točna.  

     

97. Kadar imam težave z motivacijo, za 

pomoč prosim prijatelja ali družino.  

     

98. Ljudi prosim za dodatno razlago, saj 

jih ne razumem, kaj mi želijo 

povedati.  

     

99. Nimam časa zase, saj sem 

prezaposlena.  

     

100. Družini in prijateljem jasno povem 

svoje misli in mnenja.  
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101. Redno uporabljam (možnih več odgovorov):  

 nakupovalni seznam;  

 potovalni seznam; 

 dnevni seznam dejavnosti; 

 tedenski seznam dejavnosti; 

 spisek dolgoročnih ciljev; 

 imenik; 

 koledar; 

 spisek daril ob rojstnih dnevih; 

 seznam pomembnih datumov; 

 seznam opravil; 

 seznam dobrih in slabih posledic pred odločitvijo; 

 »nevihto možganov«.  

 

102. Kadar se dogovorim s prijatelji, potem oni vedo, da ____________ 

 se bom dogovora držala. 

 se bom dogovora držala, vendar vmes lahko tudi kaj pride.  

 se bom s težavo držala dogovora, vendar jim bom to tudi povedala.  

 se dogovora verjetno ne bom držala, saj vseh načrtov ne morem uresničiti.  

 se dogovora ne bom držala, saj sem prezaposlena.  

 

103. Ko grem skozi kup starih oblek, papirjev ali predmetov ______________ 

 lahko odvržem oziroma podarim vse stvari, za katere mislim, da jih ne bom 

potrebovala.  

 lahko odvržem oziroma podarim večino stvari, tiste, ki mi nekaj pomenijo, pa 

obdržim.  

 lahko odvržem oziroma podarim nekatere stvari, nekatere pa obdržim, saj menim, 

da jih bom nekoč potrebovala.  

 ne najdem razloga, da bi stvari obdržala, zato jih običajno odvržem proč.  

 nimam časa in energije za pospravljanje, zato jih običajno le prenesem v drug 

prostor, če je to potrebno.  

 ne bom dovolila, da se mi stvari nakopičijo.  
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104. Ko moram narediti nekaj, kar mi ni všeč, kot na primer pospraviti sobo ali pisati 

domačo nalogo, običajno ______________ 

 namesto tega počnem bolj zanimive, a neproduktivne stvari, na primer gledam 

televizijo ali klepetam po telefonu.  

 naredim nekaj bolj zanimivega in koristnega. 

 takoj pričnem z delom. 

 pričnem z delom, vendar se hitro zamotim z drugimi opravili.   

 

105. Ko pospravim moje stvari, te ostanejo organizirane ___________ 

 mesec ali dlje. 

 nekaj tednov. 

 približno en teden. 

 nekaj dni. 

 manj kot en dan. 

 Ne urejam svojih stvari.  

 

106. Običajno potrebujem ____________ vsak dan, da poiščem stvari, ki sem jih založila.  

 več kot eno uro; 

 30–60 minut; 

 20–30 minut; 

 10–20 minut, 

 5–10 minut; 

 1–5 minut; 

 manj kot minuto.  

 

107. Telefonske klice vrnem ____________________ .  

 takoj.  

 še isti dan. 

 čez nekaj dni. 

 v roku enega tedna.  

 Počakam, da me klicatelj še enkrat pokliče.  
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TRDITEV skoraj 

vedno 

pogosto včasih redko skoraj 

nikoli 

108. Postavljam si osebne cilje, ki jih v 

življenju želim doseči.  

     

109. Kadar si postavim osebni cilj, se 

potrudim, da ga čim prej dosežem.  

     

110. Kadar si postavim nek cilj, si 

načrtujem potek za doseg cilja.  

     

111. Kadar si pripravim urnik, načrtujem, 

kako bom neko dejavnost izpeljala, in 

ga upoštevam.  

     

 

112. Telefonsko podjetje te vpraša po plačanem računu. Ti ______________ . 

 točno veš, kje ga najdeš.  

 imaš idejo, kje bi ga našla, vendar ga iščeš kar nekaj časa.  

 ne veš, ali račun še vedno imaš ali si ga že odvrgla.  

 

113. Bi našla garancijski list naprave, ki si jo kupila pred osmimi meseci? 

 Zagotovo. 

 Verjetno. 

 Verjetno ne. 

 Nikakor.  

 

114. Ali lahko v trenutku našteješ tri stvari, ki te motivirajo za delo? 

 Da. 

 Eno ali dve lahko. 

 Ne.  
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115. Koliko predalov ali škatel z nepotrebnimi ali neuporabnimi predmeti imaš? 

 Nobenega. 

 Enega. 

 Dva. 

 Tri. 

 Štiri. 

 Pet ali več.  
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5.5. PRILOGA 5 

 

Vprašalnik o anamnezi za starše (Skumavc, 2005) 

 

ANAMNEZA (15 trditev)  

 

1. Kot otrok se je hitro naučil govoriti. Besedni zaklad se mu je širil bolje in 

hitreje kot drugim otrokom, bil je zgovoren in zelo radoveden, vedno je 

postavljal veliko vprašanj o vsem.  

2. Bil je zelo miren otrok, nikoli se ni veliko gibal. Igrač v svoji okolici ni imel 

veliko v rokah in se z njimi ni veliko igral. 

3. Shodil je razmeroma pozno, kasneje kot ostali otroci. Dolgo časa je trajalo, 

preden se je postavil na noge, kasneje pa je imel precejšnje težave z 

ravnotežjem, za stojo na nogah ali hojo je potreboval oporo.  

4. Nikoli ni maral igrač, ki so zahtevale veliko mero motoričnih sposobnosti (sem 

spadajo igrače, ki jih lahko jahamo ali vozimo).  

5. Svoje okolice samostojno (brez usmerjanja) ni raziskoval. Velikokrat je 

deloval kot zelo pasiven otrok.  

6. Čeprav je imel dobro razvit besedni zaklad, pa je z izgovarjavo nekaterih besed 

na začetku imel težave. Te težave so se izboljšale ali izginile.  

7. Že pred vstopom v šolo je znal precej dobro brati (bolje kot večina vrstnikov).  

8. Svoje stvari je velikokrat izgubil oziroma se ni spomnil, kje jih je pustil.  

9. Nikoli ni maral barvanja in risanja. Pri aktivnostih risanja je imel težave z 

osnovnimi oblikami in upoštevanjem črte, velikokrat je barval čez črto.  

10. Zapomnil si je zelo veliko podrobnosti, vendar ni nikoli videl »celotne slike«. 

11. Vedno se je bal visokih mest. Njegovo igranje je vedno potekalo bolj pri tleh.  

12. V novih situacijah je vedno postal nemiren in se jim je rajši izogibal.  

13. Rad se je oklepal staršev.  

14. Neznanih predmetov ni nosil k ustom in se jih ni dotikal. Rajši je postavljal 

vprašanja.  

15. Velikokrat se je zgodilo, da je trmasto vztrajal pri neki aktivnosti, od katere ga 

je bilo težko odvrniti.  
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5.6. PRILOGA 6 

 

Vprašalnik o šolskem življenju za učitelje (Skumavc, 2005) 

 

ŠOLSKO ŽIVLJENJE  

 

MOTORIČNO PODROČJE – 10 trditev (Skumavc, 2005) 

 

1. Pri gibanju se zdi okoren in neroden. Velikokrat se zaletava v predmete in 

ljudi, ki mu stojijo na poti.  

2. Pri sedenju v šolski klopi ima težave z ravnotežjem. Zgodi se, da pade s 

stola.  

3. Pri igrah in motoričnih aktivnostih, ki zahtevajo veliko mero ravnotežja in 

hitre spremembe smeri, se zdi zbegan in ravnotežje velikokrat izgubi, pade 

ali pa ni zmožen hitro spremeniti smeri gibanja (sem spadajo tudi stoje na 

rokah, brcanje žoge, poskoki, vožnja s kolesom).  

4. Pri igri se zateka k dejavnostim, ki se odvijajo na tleh oz. se ne odvijajo na 

višjih mestih.  

5. Aktivnosti, ki zahtevajo razvito fino motoriko, mu gredo slabše od rok kot 

njegovim vrstnikom (rezanje s škarjami, rokovanje z majhnimi predmeti, 

zavezovanje čevljev, uporaba barvic in drugih pisal, umivanje zob).  

6. Pri otipavanju predmetov nima natančnega otipa (stvari mu padajo iz rok, 

krhke predmete prijema pretrdo).  

7. Vidni so znaki disgrafije (motenj pisanja). Otrokova pisava je grda in 

slabše razpoznavna.  

8. Pri aktivnostih, ki zahtevajo križno modalno integracijo vseh vidnih zaznav 

in motoričnih aktivnosti (sestavljanje puzel, reševanje labirintov, vodenje 

črte po začrtani poti), je vidno slabši od svojih vrstnikov.  

9. Ne zaveda se meja svojega telesa, ima slabšo telesno shemo. V prostoru in 

stavbah ima slabo orientacijo, večkrat se izgubi.  

10. Gledano v splošnem, ima otrok na motoričnem področju opazno slabše 

sposobnosti od svojih vrstnikov.  
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VIDNO-ORGANIZACIJSKO in VERBALNO PODROČJE – 12 trditev (Skumavc, 2005)  

 

1. Ima dobro razvit mehanični spomin. Zapomni si izredno veliko 

podrobnosti.  

2. Je zelo zgovoren in veliko sprašuje. Sprašuje pogosteje kot vrstniki, včasih 

postavlja neprimerna vprašanja.  

3. Čeprav si zapomni veliko podrobnosti, ima težave s pregledom celote. 

Velikokrat ne zna povedati bistva zgodbe ali sestavka.  

4. Slike, sheme in skice mu ne predstavljajo opore pri reševanju nalog, prav 

tako ima velike težave z risanjem in skiciranjem.  

5. Ne razume ali napačno razume kompleksnejša navodila. Ob navodilih 

postavlja ogromno vprašanj. Za dokončanje aktivnosti po navodilih je 

večkrat potrebna učiteljeva konkretnejša razlaga.  

6. Težave ima z organizacijo prostora v zvezkih, na papirju in ostalih 

ploskvah. Pisni izdelki so običajno manj organizirani kot pri vrstnikih, 

velikokrat piše čez dano črto in ne upošteva roba lista.  

7. Pri prepisovanju s table velikokrat zaostaja ali ne prepiše vsega.  

8. Posamezne postopke (reševanja nalog, problemov) si zapomni šele po 

dolgotrajnem ponavljanju ali večkratni obrazložitvi.  

9. Njegov govor vsebuje precej neustrezne intonacije. Stavke in besede 

naglašuje neprimerno, ima monoton govor. Govori s »pojočim« govorom.  

10. Otrokova verbalna sporočila so vsebinsko kljub dobremu besednemu 

zakladu površinska. Sporočila so velikokrat tudi vsebinsko nepovezana.  

11. Ne razume prenesenih pomenov v stavkih. Iz konteksta ne zna razbrati 

pravega namena sporočila.  

12. Je dober bralec, vendar velikokrat ne razume prebranega oz. bralno 

razumevanje ne ustreza sposobnostim verbalnega izražanja.  
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SOCIALNO in ČUSTVENO PODROČJE – 14 trditev (Skumavc, 2005) 

 

1. Otrok svojih čustev ne izraža z obrazno in telesno mimiko ali jih izraža 

neustrezno.  

2. Dobesedno uboga navodila in jih tako tudi razume. Neustrezno interpretira 

neverbalne znake v sporočilih.  

3. V skupini ne stopa v ospredje kot neformalni vodja. Ima majhen krog 

prijateljev.  

4. Rajši se druži z odraslimi (učitelji in vzgojitelji) kot s svojimi vrstniki.  

5. Njegove reakcije v socialnih odnosih z vrstniki so večkrat neustrezne, je 

nepredvidljiv. Z vrstniki večkrat pride v konflikt.  

6. V stresnih situacijah izgubi kontrolo nad svojimi čustvi in reagira zelo burno.  

7. Čustvene reakcije otroka so večkrat drugačne od reakcij skupine. Čustvene 

reakcije so nesmiselne.  

8. Na nagle spremembe v socialnih situacijah ne reagira hitro in svoje 

razpoloženje oziroma čustva prilagodi občutno kasneje kot vrstniki.  

9. Zelo je navezan na starše in ima velike težave pri ločitvi (tudi za krajši čas).  

10. Večkrat je žrtev potegavščin vrstnikov. Je naiven in prekomerno zaupljiv.  

11. Od utečenega urnika težko odstopi in kaže znake težjega prilagajanja na 

socialnem in drugih področjih.  

12. V igrah in socialnih situacijah, kjer pravila niso natančno določena, ima velike 

težave s sodelovanjem ali pa se jih izogiba.  

13. Rajši dela sam kot v skupini, kjer pride do pogostih konfliktov.  

14. Vse socialne situacije vidi kot črno-bele in ni dober pri sklepanju 

kompromisov. V svojem vztrajanju je trmast.   
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5.7. PRILOGA 7 

 

ORGANIZACIJA UČNEGA PROSTORA 

 

Naloga 1: Pred teboj je učenje matematike, ker boste kmalu imeli preverjanje znanja iz 

geometrije. Natančno nariši svoj prostor za učenje in kaj vse zanj potrebuješ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naloga 2: Načrtuj spremembe svojega učnega prostora in jih zapiši pod skico. 

 

Načrt sprememb: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Povzeto po: Ažman, T. (2009). Učenje učenja – kako učiti in se naučiti spretnosti 

vseživljenjskega učenja. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 
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5.8. PRILOGA 8 

 

Priporočila za organizacijo učnega prostora 

 

Preden se začneš učiti, je pomembno, kako si organiziraš svoj delovni kotiček. Upoštevaj 

naslednja priporočila (Ažman, 2009): 

 Svetloba: če je le možno, naj bo miza ob oknu; na mizi naj bo tudi namizna svetilka. 

 Svež zrak: pred začetkom učenja in ob vsakem odmoru prezrači prostor. 

 Pripravi vse potrebne pripomočke (učbenik, zvezek, pisala, matematične pripomočke, 

slovar, atlas ...). 

 Preprečevanje motenj: utišaj mobitel, ugasni televizijo, izklopi računalnik (razen če ga 

potrebuješ za učenje), prepreči motnje ostalih družinskih članov.  

 Nad mizo na steno pritrdi tablo iz plutovine, kamor si lahko izobešaš pomembnejše 

informacije. 

 Izogibaj se učenju v postelji. 

 

Povzeto po: Ažman, T. (2009). Učenje učenja – kako učiti in se naučiti spretnosti 

vseživljenjskega učenja. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

  



 
 

251 

 
 

5.9. PRILOGA 9 

 

 

DOGOVOR O UPOŠTEVANJU ŠOLSKIH PRAVIL 

 

Učenka __________________________ , ki obiskujem _____ razred, se bom v tem šolskem 

letu trudila izpolnjevati naslednje dogovore:  

 

 Redno in točno bom prihajala k pouku. 

 Zavedam se, da sem za lastno znanje odgovorna sama. K pouku bom 

prihajala z vsemi šolskimi potrebščinami in opravljenimi šolskimi obveznostmi. 

 Trudila se bom za oblikovanje delovnega razpoloženja, reda in miru v razredu 

med poukom. Upoštevala bom učiteljeva navodila za delo in pri pouku aktivno 

sodelovala. 

 Do sošolcev, učiteljev in ostalih delavcem šole bom spoštljiva, vljudna in 

prijazna. Pozorna bom zlasti do mlajših in šibkejših učencev. 

 Aktivno bom sodelovala pri reševanju oddelčne problematike, skupaj s sošolci 

bomo oblikovali oddelčne dogovore, skrbeli za doseganje skupnih ciljev in si 

med seboj pomagali. 

 Aktivno bom sodelovala pri šolskih projektih, akcijah in natečajih ter tako 

prispevala k pozitivni šolski klimi, dobremu počutju na šoli in ugledu šole. 

 Trudila sem bom, da bom vedno ravnala odgovorno, pošteno in bom mlajšim 

za zgled. 

 

S tem se strinjam:  

_____________________________ 

 

 

 


