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Da bi lahko v šoli sama pridobila prilagoditve, ki 

jih potrebuješ, moraš najprej odgovoriti na 

naslednja vprašanja: 

 Kdo si in kaj potrebuješ? 

 Na kakšen način boš povedala drugim, kaj 

potrebuješ, in razložila, zakaj to potrebuješ? 

 Kakšen je tvoj učni stil? 

 Ali imaš dovolj spretnosti, da se sama 

zagovarjaš? 

 Katere prilagoditve ti omogočajo zakoni in 

katere res potrebuješ? 

 Katere so tvoje pravice in dolžnosti? 

 Kaj pomeni dogovor? 

 

Na prvi pogled vidiš veliko napisanega, ampak 

ne ustraši se. Skozi vodnik ti bo ves čas pomagala 

prijateljica Vanja, ki je že sama šla po tej poti, ki 

zdaj čaka tebe. Reši vse naloge in pozorno preberi, 

kaj ti svetuje Vanja. To ti bo pomagalo, da boš 

znala sama povedati, kaj potrebuješ. 
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1. Povej in napiši svoje ime, starost, razred.  

Imaš kakšne posebnosti? 

a) »Sem Vanja. Stara sem 12 let in obiskujem 7. razred.« 

b) Jaz: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

2. Kako izgledaš? Opiši se, nariši se ali pa prilepi svojo 

fotografijo. 

  a) Vanja 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4 

b) Moje ime: _________________ 

 

 

3. Kaj najraje počneš v prostem času?  

a) Vanja »Rada pečem, rolam, pojem – obiskujem tudi 

pevski zbor.«  

b) Jaz: __________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

OPIS, SLIKA, RISBA: 
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4. V čem se razlikuješ od drugih sošolcev/sošolk?  

a) Vanja: »Imam drugačno barvo las, drugačno barvo 

oči, sem med manjšimi. Sem najboljša v petju. Imam 

disleksijo, kar pomeni, da imam več težav pri branju.« 

b) Jaz: __________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

5. Katera sta tvoja najljubša predmeta v šoli? 

a) Vanja: »Moja najljubša predmeta sta matematika in 

nemščina.« 

b) Jaz: »Moja najljubša predmeta sta _______________________ in 

_________________________________.« 
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6. Katera predmeta sta ti najmanj všeč? Zakaj? 

a) Vanja: »Nista mi všeč slovenščina in zgodovina, ker se 

moram veliko učiti, brati in pisati.« 

b) Jaz: »Nista mi všeč ____________________ in ____________________, 

ker __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________.« 

 

 

(branje, 

pisanje, računanje, risanje) 

a) Vanja: »Dobro mi gre računanje.«  

b) Jaz: »Dobro mi gre _____________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________.« 
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(branje, pisanje, računanje, risanje)  

a) Vanja: »Težave imam pri branju in pisanju.«  

b) Jaz: »Težave imam pri ___________________________________ 

_______________________________________________________.« 

 

 Pri predmetih:  

a) Vanja: »Pri slovenščini mi lahko pomaga učiteljica, 

če obiščem dopolnilni pouk, lahko pa prosim in 

obiščem tudi svetovalno delavko ali specialno pedagoginjo na 

šoli.  Pri zgodovini lahko za pomoč prosim brata: on mi lahko 

pove, kateri so bistveni podatki, in me sprašuje, da preverim 

svoje znanje.« 

b) Jaz: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________. 
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 Pri branju, pisanju, računanju, risanju: 

a) Vanja: »Pri branju mi lahko pomaga učiteljica in 

specialna pedagoginja/svetovalna delavka. 

Doma lahko berem tudi z mami. Pri pisanju pa si 

lahko pomagam sama, tako da vadim z navodili, kako se 

lotiti; lahko pa mi pomaga tudi svetovalna delavka.« 

b) Jaz: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

Z so označeni deli, iz katerih lahko poiščeš in 

povzameš svoja močna področja. Z so 

označeni deli, kjer poiščeš svoja šibka področja. Z 

 so označeni deli, kjer najdeš pomoč, ki jo 

potrebuješ.  
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Še enkrat preglej vse, kar si prej zapisala in zapiši na 

podoben način kot Vanja. 

 

a) Moja so: računanje, risanje in petje, saj v 

prostem času obiskujem tudi pevski zbor in sem uspešna pri 

njem.  

 

b) Moja so: branje in pisanje, težko se učim 

slovenščino ter zgodovino. 

 

c) Za bom prosila: pri slovenščini najprej učiteljico, nato 

svetovalno delavko. Pri zgodovini mi bo pomagal brat. Za 

branje bom prosila svetovalno delavko in mami, pri pisanju 

pa si bom skušala pomagati sama in prosila za dodatno 

pomoč in napotke svetovalno delavko.  
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a) Moja so:________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________. 

 

 

b) Moja so:__________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________. 

 

 

c) Za  bom prosila:___________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________. 
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Vanja ti svetuje:  

lahko narediš plakat, powerpoint predstavitev, si napišeš ključne 

besede na list, posnameš video posnetek ali pa zvočni posnetek.  

 

V RAZREDU PRED SOŠOLCI ali DOMA PRED DRUŽINO: 

Vključi dele, ki si jih o sebi zapisala v poglavju »Kdo sem in kaj 

potrebujem?«.  

V predstavitvi povej: 

 kako ti je ime, iskreno povej, kakšne so tvoje posebnosti, kako 

si drugačna od drugih; 

 poišči, po čem se razlikujejo tvoji sošolci, izpostavi te razlike 

(npr. lasje, barva oči); 

 povej, da ste vsi na nek način drugačni; 

 povej, kaj rada počneš, kaj ti gre dobro;  

 nato povej, kje imaš težave in kje bi potrebovala pomoč;  

 lahko vprašaš, če gre komu to dobro in če ti je kdo 

pripravljen pomagati. 
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UČITELJICI ali SVETOVALNI DELAVKI: 

Vključi dele, ki si jih o sebi zapisala v poglavju Kdo sem in kaj 

potrebujem? Lahko uporabiš in pokažeš fotokopijo izdelka iz 

omenjenega poglavja ali pa pripraviš kratko predstavitev, osnutek, 

govor … 

 

V predstavitvi povej: 

 kako ti je ime, iskreno povej, kakšne so tvoje posebnosti, kako 

si drugačna od drugih; 

 povej, kaj rada počneš, kaj ti gre dobro; 

 nato povej, kje imaš težave, kje bi potrebovala pomoč. 

 vprašaj, če ti je pripravljen pomagati in na koga se še lahko 

obrneš. 
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Vanja pravi, da je dobro poznati svoj učni stil, saj 

to pomaga tudi učiteljem, da lažje prilagodijo učne 

vsebine stilu učenja vsakega posameznika. Reši spodnji vprašalnik 

in ugotovi svoj učni stil. Rešen vprašalnik pokaži učiteljici in ji povej, 

kateri učni stil imaš. S svetovalno delavko se pogovori, kako si lahko 

s tem pomagaš pri učenju doma. 

 

UČNI STILI 

 

Obkroži črko pred trditvijo, ki velja zate. 

1. Če se učim nekaj narediti, potem se najbolje naučim, če 

a) opazujem nekoga, ki mi to pokaže. 

b) poslušam nekoga, ki mi postopek razloži. 

c) poskusim narediti sama. 

 

2. Ko berem, pogosto ugotovim, da 

a) si v mislih predstavljam, o čem berem. 

b) berem glasno ali si poskušam priklicati zvoke v sebi. 

c) se poskušam vživeti v situacijo. 
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3. Ko me vprašajo za neko smer, 

a) si v mislih predstavljam kraje, da smer lažje razložim, še raje pa 

jih kar narišem. 

b) nimam težav, da nekomu razložim smer. 

c) to pokažem ali pa se premikam. 

 

4. Če ne vem, kako naj izgovorim kako besedo, 

a) jo zapišem, da ugotovim, ali sem na pravi poti. 

b) jo glasno izgovorim, da ugotovim, ali pravilno zveni. 

c) jo zapišem, da ugotovim, ali jo pravilno občutim. 

 

5. Ko pišem, 

a) me skrbi, če je med črkami in besedami enakomeren razmik. 

b) si ves čas ponavljam črke in besede. 

c) močno pritiskam s pisalom, da lahko občutim, kako 

zapisujem črke in besede. 

 

6. Če si moram zapomniti seznam stvari, si ga najbolje zapomnim, 

če, 

a) ga zapišem na papir. 

b) si ga nenehno ponavljam. 

c) se premikam in uporabljam prste pri naštevanju stvari, ki jih 

potrebujem. 
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7. Raje imam učitelje, ki 

a) uporabljajo tablo ali projektor, ko razlagajo vsebino. 

b) razlagajo vsebino z veliko primerjavami. 

c) so zelo aktivni in se veliko premikajo. 

 

8. Če se želim skoncentrirati, mi povzroča težave, če 

a) je v prostoru veliko gibanja. 

b) je v prostoru hrup. 

c) moram ves čas sedeti na mestu. 

 

9. Če rešujem problem, 

a) ga napišem ali narišem, da si ga lažje predstavljam. 

b) se pogovorim s samo seboj. 

c) se veliko premikam ali uporabim različne predmete, ki mi 

pomagajo pri razmišljanju. 

 

10. Če dobim napisana navodila, kako naj nekaj sestavim, 

a) jih tiho preberem in si poskušam v mislih predstavljati, kateri 

deli spadajo skupaj. 

b) jih preberem glasno in se pogovarjam s samo seboj, ko 

sestavljam dele skupaj. 

c) najprej poskušam sestaviti dele skupaj, šele potem preberem 

navodila. 
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11. Da se zamotim, ko čakam: 

a) gledam naokrog, strmim ali berem. 

b) govorim ali poslušam ljudi. 

c) hodim naokrog, z rokami premikam razne predmete ali 

premikam noge, ko sedim. 

 

12. Če moram z govorico nekomu nekaj pojasniti: 

a) raje povem na kratko, saj ne želim predolgo govoriti. 

b) razložim s podrobnostmi, saj rada govorim. 

c) premikam roke in se gibljem, ko razlagam. 

 

13. Če mi nekdo nekaj govori in razlaga: 

a) si poskušam priklicati podobe, da si lažje predstavljam. 

b) uživam v poslušanju, vendar ga tudi prekinem in govorim tudi 

sama. 

c) dolgočasi me, če je njena/njegova razlaga predolga in s 

preveč podrobnostmi. 

 

14. Če si želim priklicati imena: 

a) si zapomnim obraze, vendar pozabim imena. 

b) si zapomnim imena, vendar pozabim obraze. 

c) si bolje zapomnim okoliščine, v katerih sem osebo srečala, kot 

ime in obraz te osebe. 
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Sedaj pa seštej število odgovorov pod a, pod b 

in pod c.   

Število odgovorov a: ___________ 

Število odgovorov b: ___________ 

Število odgovorov c: ___________ 

Če si obkrožila največ trditev pod točko a, si najbrž 

pretežno vidni tip.  

Če si obkrožila več trditev pod točko b, pripadaš 

pretežno slušnemu tipu.  

Če si zbrala največ odgovorov pod točko c, si gibalni 

tip. 
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Obkroži, kaj velja zate: 

a) Razmišljam in poznam svoja šibka, močna področja.  

b) Vem, kakšni so moji cilji, kateri je moj učni stil.  

c) Vem kakšno pomoč potrebujem in pri kom to pomoč 

najdem. 

d) Sama znam povedati, kaj potrebujem, z besedami in 

kretnjami. 

e) Znam poslušati in povedati, kaj sem slišala. 

f) Znam se dogovoriti in najti skupno rešitev. 

g) Poznam nekaj prilagoditev, ki so mi na voljo. 

h) Poznam svoje pravice do prilagoditev. 

i) Vem, kakšne so moje dolžnosti. 

 

Če si obkrožila vse, potem si pripravljena sama povedati in prositi 

za prilagoditve. Če katere črke nisi obkrožila, potem nadaljuj z 

reševanjem priročnika in si pomagaj z Vanjinimi nasveti. Če imaš še 

vedno težave ali kakšno vprašanje, pojdi k svetovalni delavki in jo 

prosi, da ti pri tem pomaga.   
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 Vanja je bila v knjižnici in izpisala seznam prilagoditev, ki 

jih je našla v eni knjigi. Izpisala jih je in označila 

tiste, ki jih potrebuje: 

 

PRILAGODITEV GRADIV, DELOVNIH LISTOV, KONTROLNIH NALOG 

- Večji razmik med vrsticami;  

- namesto praznega prostora črte za zapis odgovora; prijazna oblika 

pisave (Comic Sans, Arial, Century Gothic) in velikost črk (12 -18);  

- dodaten karo list za račune;  

- povečan format/velikost delovnega lista;  

- podčrtane in okrepljene pomembne besede;  

- podaljšan čas pisanja v tihem okolju, izven razreda;  

- učitelj glasno prebere navodila;  

- ustno ocenjevanje se bolj upošteva; 

- preizkus razdeljen na podenote;  

- dodana podvprašanja;  

- drugačne naloge;  

- ponovno pisanje kontrolne naloge;  

- z barvo označene naloge, ki naj jih učenec prej reši;  

- slovnica se ocenjuje ločeno od vsebine;  

- dovoljeni kratki odmori med preverjanjem znanja;  

- cilji so v skladu s sposobnostmi učenca. 
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PRILAGODITVE PROSTORA 

- Sedež stran od motečih dejavnikov;  

- na klopi le tisto, kar učenec potrebuje;  

- sedi s sošolcem, ki je pripravljen pomagati; 

- lahko sedi sam;  

- na voljo dodatni svinčniki, šestilo, ravnila, učbeniki;  

- miren kotiček, kamor se lahko učenec umakne;  

- dobra organizacija prostora – pripomočki vedno na istih mestih;  

- občasen umik v drugi prostor – v primeru utrujenosti, nemira;  

- zmanjšani moteči vidni izvori na stenah ali policah v razredu. 

 

PRILAGODITVE ČASA 

- Več manjših prekinitev;  

- kratek premor z izhodom iz razreda;  

- več časa za reševanje nalog;  

- manj nalog oz. manj obsežne naloge;  

- opozorilo za menjavo dejavnosti;  

- ure individualne pomoči so usklajene s potrebami;  

- dodatne ure pomoči potekajo tako, da učenec ni dodatno 

obremenjen (da ne ostaja dlje na šoli zaradi tega). 

 

DRUGE PRILAGODITVE 

- Dajanje takojšnjih povratnih informacij s strani učitelja; 

- kratke zaposlitve – naloge z odgovornostjo; učna snov podana ustno 

in pisno; 

- mreža pomoči preko vrstnikov;  

- dogovorjen znak, ki opozarja na neprimerno vedenje; 

- dovoljena uporaba konkretnega materiala;  

- uporaba različnih pripomočkov … 
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Vanja je izbrane prilagoditve tudi pojasnila: 

Večji razmik med vrsticami in namesto praznega prostora črte za 

zapis odgovora; prijazna oblika pisave (Comic Sans, Arial, Century 

Gothic) in velikost črk (12 -18). Ti dve stvari potrebujem, ker težje 

berem in slabše vidim, včasih črke kar migajo pred mojimi očmi.  

Podaljšan čas pisanja v tihem okolju, ločeno od razreda ter 

ocenjevanje slovnice ločeno od vsebine potrebujem, ker ko pišem 

preverjanje znanja, potrebujem več časa, da preberem navodila. 

Ko pišem, me zmoti zvok pisal sošolcev, zato se med branjem 

izgubim. Imam veliko slovničnih napak, čeprav vem pravilen 

odgovor – tako lahko izrazim svoje znanje, ne da bi se ukvarjala s 

slovnico. 

To, da bi sedela s sošolcem, ki mi je pripravljen pomagati, bi mi bilo 

v veliko pomoč. Trenutno sedim sama in ko se izgubim v snovi, mi 

včasih učiteljica ne utegne pomagati. Lahko bi vprašala sošolca in 

takoj vedela, kaj moram narediti.  

Dajanje takojšnjih povratnih informacij s strani učitelja. Če bi mi 

učiteljica takoj povedala, če sem pravilno opravila nalogo, ki nam 

jo je dala, bi bila pri reševanju bolj sigurna. Zdaj se dlje časa 

ukvarjam z eno nalogo, čeprav jo imam že pravilno rešeno.« 
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Zdaj pa si ti na vrsti. V tabeli na naslednji strani označi, 

katere prilagoditve potrebuješ. Nato vzemi črtast papir in 

nanj prepiši ter razloži označene prilagoditve. V pomoč ti 

je lahko Vanjin primer. Dodatne informacije lahko poiščeš 

v kakšni knjigi ali pa si pomagaš s spletom in dodaš svoje 

prilagoditve. 
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PRILAGODITEV GRADIV, DELOVNIH LISTOV, KONTROLNIH NALOG 

- Večji razmik med vrsticami;  

- namesto praznega prostora črte za zapis odgovora; prijazna oblika 

pisave (Comic Sans, Arial, Century Gothic) in velikost črk (12–18);  

- dodaten karo list za račune;  

- povečan format/velikost delovnega lista;  

- podčrtane in odebeljene pomembne besede;  

- podaljšan čas pisanja v tihem okolju, ločeno od razreda;  

- učitelj glasno prebere navodila;  

- ustno ocenjevanje se bolj upošteva; 

- preizkus razdeljen na podenote;  

- dodana podvprašanja;  

- drugačne naloge;  

- ponovno pisanje kontrolne;  

- z barvo označene naloge, ki naj se jih prej reši;  

- slovnica se ocenjuje ločeno od vsebine;  

- dovoljeni kratki odmori med preverjanjem znanja;  

- cilji so v skladu s sposobnostmi učenca. 

PRILAGODITVE PROSTORA 

- Sedež stran od motečih dejavnikov;  

- na klopi le tisto, kar učenec potrebuje;  

- sedi s sošolcem, ki je pripravljen pomagati; 

- lahko sedi sam;  
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- na voljo dodatni svinčniki, šestilo, ravnila, učbeniki;  

- miren kotiček, kamor se lahko učenec umakne;  

- dobra organizacija prostora – pripomočki vedno na istih mestih;  

- občasen umik v drugi prostor – če nastopi pretirana utrujenost, nemir;  

- zmanjšani moteči vizualni izvori na stenah ali policah v razredu. 

PRILAGODITVE ČASA 

- Več manjših prekinitev;  

- kratek premor z izhodom iz razreda;  

- več časa za reševanje nalog;  

- manj nalog oz. manj obsežne naloge;  

- opozorilo za menjavo dejavnosti;  

- ure individualne pomoči so usklajene s potrebami;  

- dodatne ure pomoči potekajo tako, da učenec ni dodatno 

obremenjen (da ne ostaja dlje na šoli zaradi tega). 

DRUGE PRILAGODITVE 

- Takojšnje povratne informacije s strani učitelja; 

- kratke zaposlitve – naloge z odgovornostjo; učna snov podana ustno 

in pisno; 

- mreža pomoči preko vrstnikov;  

- dogovorjen znak, ki opozarja na neprimerno vedenje; 

- dovoljena uporaba konkretnega materiala;  

- uporaba različnih pripomočkov … 
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Vanja ti svetuje:  

»Če imaš pravico do prilagoditev, še ne pomeni, da lahko kar 

pozabiš na svoje dolžnosti. Znati moraš razložiti, kaj in zakaj nekaj 

zares potrebuješ. To si naredila v prejšnjem poglavju (Katere 

prilagoditve ti omogočajo zakoni in katere res potrebuješ?).  

Če želiš zagovarjati svoje pravice, jih moraš tudi dobro poznati.« 

Vanja si je pomagala z učbenikom Radovednih pet: 

Družba 4 in izpisal nekaj otrokovih pravic in dolžnosti: 

PRAVICE: 

 imamo pravico do prostega časa; 

 imamo pravico do izobraževanja; 

 imamo pravico povedati, kar mislimo; 

 imamo pravico do zdravstvene in strokovne pomoči. 

DOLŽNOSTI: 

 dolžni smo spoštovati vse ljudi, ne glede na izgled, 

sposobnosti, narodno pripadnost; 

 dolžni smo upoštevati navodila in nasvete staršev; 

 dolžni smo pomagati pri domačih in šolskih opravilih; 

 naša dolžnost je, da redno hodimo v šolo, delamo domače 

naloge in spoštujemo šolska pravila. 
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Ko se z nekom dogovarjaš za prilagoditve, je pomembno, da 

dobro razložiš svoje želje, da poslušaš mnenje sogovornika in da se 

dogovora oba držita. Ne smeš izražati svojih želja ob neprimernem 

trenutku, ne smeš zahtevati, obsojati, groziti … , četudi tvoja želja ni 

uresničena. 

 Vanja svetuje, da slediš naslednjim korakom. 

Predhodno jih lahko zapišeš na list papirja, da jih 

boš imela pri sebi in večkrat prebrala: 

1. Vljudno pozdravi in prosi za pomoč. 

2. Povej, kaj si želiš. 

3. Svojo željo utemelji. 

4. Če se s tvojo željo ne strinja, jo poskušaj dodatno    

razložiti. 

5. Če se s tvojo željo še vedno ne strinja, se sprijazni s 

tem. 

6. Dogovora se drži in ga upoštevaj – samo če ga 

bosta upoštevala oba, bo veljal. 
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Primer Vanje:  

Vanja si je na list papirja naredila osnutek in si s tem 

pomagala:  

1. Vljudno pozdravim in prosim za pomoč: »Pozdravljeni, 

potrebovala bi Vašo pomoč. A mi lahko za trenutek 

prisluhnete?« 

2. Kaj si želim? »Pri preverjanju znanja želim pisavo Arial, velikosti 

14.« 

3. Kako bom svojo željo utemeljila? »Do zdaj sem težko brala 

navodila, ker je bila uporabljena pisava nečitljiva in premajhna, 

zato sem pisala dlje časa.« 

4. Če se s tvojo željo ne strinja, jo poskušaj dodatno razložiti. »Vi 

boste imeli manj dela z branjem, jaz pa bom lažje reševala 

naloge, potrebovala bom manj pomoči.« 

5. Če se s tvojo željo še vedno ne strinja, se sprijazni s tem. »V 

redu. Mi bodo pa navodila še naprej brali.« 

6. Dogovora se drži in ga upoštevaj – samo če ga bosta 

upoštevala oba, bo veljal. »Jaz je ne bom pogosto klicala za 

navodila, učiteljica pa mi bo prilagodila pisavo pri preverjanju 

in ocenjevanju znanja.« 

S tem listom je šla do učiteljice in se dogovoril za pomoč. 

Učiteljica jo je upoštevala in ji razložila, katere bodo 

Vanjine dolžnosti. 
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