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POVZETEK 

Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, so učenci, ki imajo mejne in 

podpovprečne intelektualne sposobnosti. Pri njih je opaziti večjo splošno nezrelost in 

težave na področjih, kot so koncentracija, kratkotrajno in dolgotrajno pomnjenje, 

metakognicija, motivacija, socialna integracija, izvršilne funkcije idr. Eno izmed področij, 

na katerem imajo ti učenci težave, je tudi področje organizacije. Dobro razvite 

organizacijske spretnosti pa so zelo pomembne, saj vplivajo na številne vidike našega 

življenja. Omogočajo nam uspešno spopadanje z že vsakodnevnimi opravili, kot tudi z bolj 

zapletenimi nalogami, kot so izdelava projekta v določenem času ali postavljanje in 

doseganje življenjskih ciljev. Prav tako organizacijske spretnosti vplivajo na urejenost 

zapiskov, načrtovanje časa opravljanja nalog in učenje, torej neposredno vplivajo na 

doseganje uspehov in dobrih učnih rezultatov. Zaradi njihovih posebnih potreb se pri teh 

učencih kažejo težave tudi na področju učenja in obvladanja različnih učnih spretnosti. 

Zaradi počasnejšega tempa dela in težav na področju mišljenja osnovne učne spretnosti in 

znanja lahko usvojijo, vendar počasneje in ne tako poglobljeno kot njihovi vrstniki.  

V svojem diplomskem delu sem želela poiskati in oblikovati različne strategije za 

razvijanje učnih in organizacijskih spretnosti, ki bi jih lahko uporabili pri delu z učenci z 

učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, ter pri učencih, ki potrebujejo na teh dveh 

področjih specifično pomoč. V svojo raziskavo sem vključila učenko z učnimi težavami, 

ki počasneje usvaja znanja, obiskuje 8. razred osnovne šole. Cilj praktičnega dela je bil 

izboljšanje učenkinih organizacijskih in učnih spretnosti s pomočjo oblikovanega treninga, 

prav tako pa sem želela preveriti vpliv treninga na učenkino učno samopodobo. Na začetku 

sem s pomočjo Vprašalnika o učni samopodobi (Burden, 1999), Vprašalnika o učnih stilih 

(Mavrin idr., 2012), Vprašalnika o organizacijskih spretnostih (Organization Skills Test, 

2016) in Kontrolne liste učenkinega funkcioniranja doma in v šoli (izpolnile so jo mama, 

učiteljica matematike, slovenščine in nemščine) pridobila začetno oceno učenkinega 

funkcioniranja. Na podlagi te ocene in ob upoštevanju obravnavanih učnih vsebin pri 

predmetih matematike, slovenščine in nemščine sem si zastavila cilje, na podlagi katerih 

sem nato oblikovala trening. Izvajala sem ga 8 tednov po pet ur tedensko pri urah dodatne 
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strokovne pomoči v sklopu obravnavanih učnih vsebin. Pri matematiki je trening vključeval 

ureditev zvezka in delovnih listov ob pomoči predloge, organiziranje in prinašanje šolskih 

potrebščin in izdelavo, dopolnjevanje ter uporabo matematičnega slovarčka. Pri slovenščini 

je trening vključeval načrtovanje govornega nastopa po korakih, načrtovanje učenja in 

izboljšanje bralnega razumevanja ob pomoči sheme. Pri predmetu tujega jezika nemščina 

pa je trening vključeval izdelavo pojmovnih zloženk in vrednotenje lastnega znanja ob 

pomoči kartončka. Ob koncu treninga sem ponovno izvedla Vprašalnik o učni samopodobi 

(Burden, 1999), Vprašalnik o organizacijskih spretnostih (Organization Skills Test, 2016) 

in Kontrolno listo učenkinega funkcioniranja doma in v šoli in pridobljene rezultate 

primerjala z rezultati pred pričetkom treninga.  

Učenka je dosegla napredek na vseh področjih organizacijskih spretnosti, izboljšala se je 

njena učna samopodoba, prav tako pa je pridobila nekaj kognitivnih in eno metakognitivno 

učno strategijo.  

 

Ključne besede: učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, organizacijske 

spretnosti, izvršilne funkcije, učne spretnosti, trening organizacijskih in učnih spretnosti.  
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ABSTRACT 

Slow learners are individuals with below average cognitive abilities. In general they are 

more immature and show problems in areas such as concentration, short-term and long-

term memory, metacognition, motivation, social integration, executive functions and some 

others. One of the problematic areas is also organization. Well-developed organizational 

skills are very important because they affect many aspects of our lives. They enable us to 

cope with everyday tasks, as well as more complex tasks such as project work and achieving 

life goals. Organizational skills also affect the arrangement of notes, time planning and 

learning, which have a direct impact on achieving success and good learning outcomes. 

Due to their specific needs slow learners have difficulties with learning and also with 

mastering and using different learning skills. Due to the slower pace of work and thinking 

they can assimilate basic learning skills, but in slower way and not as profoundly as their 

peers. 

In my thesis I wanted to find and formulate various strategies with which we can develop 

learning and organizational skills that can be used when working with slow learners or 

other students who need help with these two specific areas. In my study I included a slow 

learner who attends 8th grade of primary school. The aim of the empirical part was to 

prepare and carry out training which would improve her organizational and learning skills, 

and I also wanted to see the impact of training on her academic self-concept. An academic 

self-concept questionnaire (Burden, 1999), learning styles questionnaire (Mavrin et al., 

2012), Organizational skills test (Organization Skills Test, 2016) and a checklists of the 

slow learners functioning at home and at school (completed by her mother and the teachers 

of mathematics, Slovenian language and German language) were used before training to 

obtain an initial assessment of the pupil’s functioning. Based on this assessment and 

considering the learning content in the subjects of mathematics, Slovenian language and 

German language, the goals of training were set, and on the base of those training was 

devoloped. Training was implemented as a part of the pupil’s individualized help from a 

special education teacher and lasted five hours per week for 8 consecutive weeks. In 

mathematics, training included organizing a notebook and worksheets with the help of a 
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template, organizing and bringing school supplies to school and making, complementing 

and using a mathematical dictionary. In Slovenian language, training included a step by-

step planning of an oral presentation, making a learning plan and improving reading 

comprehensions with the help of a scheme. In German language, training included making 

word brochures and evaluating the pupil’s learning with the help of a card. At the end of 

training I used the academic self-concept questionnaire (Burden, 1999), Organizational 

skills test (Organization Skills Test, 2016) and the checklists of the slow learners 

functioning at home and at school, and compared the results of the initial and final testings.  

The pupil has made progress in all areas of organizational skills, improved its academic 

self- concept, and also assimilated some cognitive and one metacognitive learning strategy. 

 

Key words: slow learners, organizational skills, executive function, learning skills, 

organizational and learning skills training. 
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1 UVOD 

Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, imajo zaradi zmanjšanih 

kognitivnih sposobnosti težave na številnih področjih delovanja. Zaradi svojih posebnih 

potreb dosegajo nižje rezultate na različnih predmetnih področjih in v primerjavi s svojimi 

vrstniki pogosteje doživljajo učni neuspeh. Doživljanje številnih neuspehov na šolskem 

področju pa lahko ima za rezultat učno neuspešnost in posledično tudi slabo samopodobo. 

Kot rezultat tega se lahko pojavijo nižja raven izobrazbe, večja stopnja brezposelnosti, 

življenje na socialnem obrobju, razvoj socialno manj ustreznih oblik vedenja, pogostejše 

kršitve zakonov ipd. Učna neuspešnost ima tako številne negativne učinke na različna 

področja posameznikovega življenja, zato je pomembno, da učencem omogočimo ustrezno 

pomoč in podporo ter doživljanje učnih uspehov.  

V obdobju svoje zaposlitve sem se že večkrat srečala z učenci z učnimi težavami, ki 

počasneje usvajajo znanja. Zelo pogosto so se po nasvete za delo z njimi name obrnili 

učitelji, ki zaradi slabega poznavanja posebnih potreb te skupine učencev niso poznali njim 

primernih in učinkovitih strategij dela in oblik pomoči. Eden izmed razlogov za izbiro teme 

je bil ta, da sem želela tudi sama bolje spoznati in se poglobiti v sposobnosti, značilnosti, 

posebne potrebe in učinkovite strategije dela z učenci z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja. Dobro poznavanje te skupine učencev bi mi omogočalo tudi dobro 

svetovanje in pomoč ostalim sodelavcem, učencem ter staršem. Prav tako sem se pri svoje 

delu srečala učenko, ki je opredeljena kot učenka z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi. 

Učenka v tem šolskem letu obiskuje 8. razred osnovne šole, v katerem so zaradi 

zahtevnosti, abstraktnosti in količine vsebin pri posameznih predmetih njene težave in 

primanjkljaji postali zelo izraziti. S pomočjo treninga sem tako želela učenki nuditi 

intenzivno pomoč na področju samostojnega dela in učenja, kar bi ji omogočalo lažje 

shajanje z vsemi obveznostmi, večjo samostojnost, boljše učne rezultate in doživljanje učne 

uspešnosti.   
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Učenci z učnimi težavami so podrobneje opredeljeni v Zakonu o osnovni šoli (2007), kjer 

je v 11. členu zapisano: »Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z motnjami 

v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-

jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z 

dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma 

posebni program vzgoje in izobraževanja ter učenci z učnimi težavami in posebej nadarjeni 

učenci.« 

Glede na opredelitve v skupino učencev s posebnimi potrebami tako spada tudi skupina 

učencev z učnimi težavami. Zakon o osnovni šoli (2007) v 12. členu opredeljuje, da so 

učenci z učnimi težavami učenci, ki jim je treba prilagoditi metode in oblike dela ter jim 

omogočiti vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.  

Lerner (2003, po Kavkler in Magajna, 2008) otroke z učnimi težavami definira kot 

heterogeno skupino otrok z različnimi emocionalnimi, socialnimi, kognitivnimi in drugimi 

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

Po Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič (2008) se v skupino 

učencev z učnimi težavami uvrščajo učenci, ki  imajo lažje in zmerne specifične učne 

težave ter jezikovne težave, učenci, ki imajo učne težave zaradi motnje pozornosti in 

hiperaktivnosti, učenci, ki imajo učne težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja, učenci, 

ki imajo slabše razvite samoregulacijske spretnosti, učenci, katerih učne težave so posledica 

pomanjkljive učne motivacije, učenci s čustveno pogojenimi učnimi težavami, učenci, 

katerih učne težave so pogojene z drugojezičnostjo in socialno-kulturno drugačnostjo, ter 

učenci, katerih učne težave so pogojene s socialno-ekonomskim prikrajšanjem.   
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Učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težkih, od enostavnih do 

zapletenih, od kratkotrajnih do tistih, ki trajajo vse življenje ali so vezane na čas šolanja 

(Kavkler in Magajna, 2008). Nekateri učenci imajo samo splošne učne težave, nekateri le 

specifične, mnogi pa imajo učne težave obeh vrst (Magajna idr., 2008).   

2.1.1 Splošne učne težave 

Splošne učne težave so značilne za zelo heterogeno skupino učencev. Ti učenci imajo nižje 

izobrazbene rezultate in so pri enem ali več predmetih manj uspešni ali neuspešni. V 

primerjavi z vrstniki imajo več težav pri usvajanju spretnosti in znanj pri enem ali več 

predmetnih področjih (Magajna idr., 2008). 

Splošne učne težave se pojavljajo kot posledica več zunanjih ter notranjih dejavnikov. 

Notranji dejavniki so na primer: splošno upočasnjen razvoj kognitivnih sposobnosti, 

pomanjkljiva učna motivacija, čustvene težave in slabše razvite samoregulacijske 

spretnosti. Kot zunanji dejavnik so vzrok za splošne učne težave lahko drugojezičnost, 

socialno-kulturna drugačnost in socialno-ekonomska oviranost. Vsi našteti dejavniki se 

lahko povezujejo še z neprilagojenim in neustreznim poučevanjem (Magajna idr., 2008). 

2.1.2 Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja 

Glede na zgoraj opisane opredelitve so učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo 

znanja, ena od podskupin učencev s splošnimi učnimi težavami.    

V vsakem razredu sta v povprečju dva do trije učenci z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja. Ti učenci nimajo motnje v duševnem razvoju, imajo pa mejne in 

podpovprečne intelektualne sposobnosti (IQ 7090). Večina jih ima ves čas šolanja težave 

na področju izobraževanja. Pogosto jih učitelji in starši označijo kot lene in težko razumejo, 

da učenci niso leni, ampak le počasneje usvajajo kompleksna in abstraktna znanja (Kavkler, 

2004). 

Shaw (2010) učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, opredeli kot učence, 

ki imajo nižje ali mejne intelektualne sposobnosti (70–90) in predstavljajo 14 % 

šoloobveznih otrok. Trdi, da predstavljajo eno izmed najzahtevnejših skupin učencev za 
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učitelje. Podpora in pomoč, ki jim je nudena, je namreč pogosto neučinkovita, če se ne 

sklada z njihovimi posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Zato se znajdejo med 

rednim osnovnošolskim in prilagojenim osnovnošolskim izobraževanjem. Ti učenci so 

velikokrat »spregledani« in potrebujejo razvoj dodatnih možnosti za načrtovanje ter 

izvajanje vzgoje in izobraževanja, ki ustreza njihovim potrebam. Velikokrat se zgodi, da 

zaradi neustrezne pomoči zapadejo v začaran krog neuspeha.  

2.1.3 Težave in značilnosti učencev z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja 

Pri učencih z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, opažamo večjo splošno 

nezrelost in težave na področjih razumevanja predvsem abstraktnih vsebin in kompleksnih 

pojmov, generalizacije in transfera znanj, reševanja večstopenjskih problemov, medtem ko 

so uspešni pri reševanju eno- ali dvostopenjskih problemov, razumevanju daljših in/ali 

sestavljenih navodil, kratkotrajnem in dolgotrajnem pomnjenju, koncentraciji, jezikovnih 

sposobnosti, ustnem in predvsem pisnem izražanju, usvajanju šolskih veščin (npr. branje, 

pisanje, računanje), metakogniciji (načrtovanje časa in dela, samopreverjanje rezultatov 

…), motivaciji za učenje, ki se manjša zaradi pogostega doživljanja neuspehov, socialne 

integracije, duševnega zdravja itd. (Kavkler, 2004). 

S. Chauhan (2011) dodaja, da so učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, 

fizično dobro razviti, njihovi gibi pa manj koordinirani in so zato nespretni. Zaradi 

omejenih kognitivnih sposobnosti se težje spopadajo z učnimi situacijami in imajo težave 

z abstraktnim mišljenjem. Počasni so pri usvajanju novega znanja in se vrstniki zato iz njih 

velikokrat norčujejo. Imajo tudi omejeno sposobnost predelave in razumevanja abstraktnih 

in simboličnih vsebin (jezik, števila, postopki, problemi in koncepti) ter težave s 

posploševanjem znanja. Prav tako je njihovo razumevanje pojmov, konceptov in vsebin v 

praktičnih situacijah v primerjavi z njihovimi vrstniki slabše, zaradi česar imajo težave pri 

spopadanju z zapletenimi igrami in šolskimi nalogami. J. Košir (2011a) dodaja, da so zaradi 

težav na teh področjih prisotne težave tudi na socialnem področju, ki se kažejo v slabšem 

prepoznavanju in uporabi ustreznih oblik vedenja oziroma socialnega funkcioniranja, ki 

učencem omogoča sodelovanje v učnem in socialnem okolju. V šoli sicer ne povzročajo 

težav in so potrpežljivi ter sodelujoči. Imajo tudi dokaj kratkotrajno pozornost in 
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koncentracijo, zaradi česar več kot trideset minut ne zmorejo slediti navodilom in razlagi 

učitelja, ki so po navadi podana verbalno (Chauhan, 2011).  

Shaw (2010) navaja, da učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, v svetu 

predstavljajo velik odstotek otrok, ki predčasno zapustijo šolanje, so prešolani v prilagojeni 

program z nižjim izobrazbenih standardom, hitro postanejo starši, pristanejo v zaporu, 

uporabljajo droge, so agresivni, nezaposleni ali zaposleni na nižjih delovnih mestih. Poleg 

tega se njihovi šolski neuspehi z opravljanjem zahtevnih preizkusov za napredovanje v 

razrede in ob zaključevanju šolanja le še povečujejo. Kot ostali učenci s posebnimi 

potrebami lahko tudi učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, razvijejo 

različne podporne strategije, s pomočjo katerih lahko premagajo svoje težave in so uspešni 

tako v osnovnošolskem kot tudi srednješolskem izobraževanju. 

Obdobje, ko so njihove težave najbolj očitne, je obdobje šolanja. Njihove težave so namreč 

povezane z njihovo sposobnostjo mišljenja in učenja, zato pogosto niso sposobni doseči 

zahtev izobraževanja in življenja v moderni družbi. V šoli sta namreč sposobnosti, kot sta 

verbalna inteligenca in sposobnost abstraktnega mišljenja, zelo cenjeni, učenci pa te 

spretnosti razvijajo počasneje  in se zato težje spopadajo s svojimi vrstniki.  Njihove učne 

težave se v primeru neupoštevanja njihovega počasnega tempa dela in napredka in v 

primeru, da poučevanje ni prilagojeno njihovim posebnim potrebam ter doseganju najbolj 

učinkovitih načinov učenja, vedno bolj povečujejo (Chauhan, 2011). 

Zavedati se je treba, da kljub nekaterim splošnim, skupnim in najpogostejšim značilnostim 

skupine učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, gre za heterogeno 

skupino učencev. Pri vsakem posamezniku so tako določene značilnosti bolj izrazite, 

nekatere pa manj. Za nudenje ustrezne pomoči učencu moramo tako zelo dobro poznati 

njegove posebnosti in značilnosti (Košir, 2011b). 

2.1.4  Posebne potrebe učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo 

znanja 

Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, imajo posebne potrebe na različnih 

področjih, kot so: izobraževalno področje, področje organizacije dela in načrtovanja časa, 

področje motorike in področje socialne integracije (Magajna, 2004). 
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Področja posebnih potreb učencev, ki počasneje usvajajo znanja, so na naslednjih področjih 

delovanja:  

učenci se težje govorno izražajo in težje dojamejo govorjeno. Imajo namreč težave pri 

priklicu in kombiniranju besed. Glavna razloga za težave pri izražanju sta  njihova nezrelost 

in čustvena zadržanost. Težave imajo tudi s pomnjenjem sporočil in poslušanjem navodil, 

kot rezultat tega pa imajo težave z jasnim izražanjem idej (Chauhan, 2011). 

Veliko učencev, ki počasneje usvaja znanja, kaže težave v zaznavanju. Nagibajo se k 

prezrevanju podrobnosti in k splošnemu razumevanju in proizvodnji. Tako na primer ne 

opazijo apostrofa ali množinskih oblik med branjem, te težave pa se prav tako odražajo pri 

njihovem govoru in v pisnih izdelkih (Al-Hashmi, b.d.). 

Težave se pojavljajo tudi na področju organizacije (Cooter in Cooter, 2004). 

Organizacijske sposobnosti imajo velik vpliv na izobraževalno uspešnost, saj vplivajo na 

urejenost zapiskov, strategije prepisovanja s table, pisanje domačih nalog, načrtovanja časa, 

dela itd. (Magajna, 2004). Shaw (2010) dodaja, da se težave kažejo tudi na področju 

časovne organizacije. To potrjujeta tudi Cooter in Cooter (2004), ki dodajata, da se slabše 

razvita časovna organizacija pri učencih kaže v težavah pri razmišljanju o prihodnjih 

dogodkih in pri načrtovanju dolgoročnih ciljev. Učenci namreč »živijo v sedanjosti«.  

Vuijk, Hartman, Scherder in Visscher (2010) pri učencih z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja, na področju motorike ugotavljajo težave na področju gibalnih  spretnosti, 

kjer izpostavljajo težave na področju koordinacije okoroka, ročnih spretnosti in 

manipulacijskih spretnosti z žogo. Največ težav se pojavlja na področju ročnih spretnosti, 

kjer se več pomanjkljivosti kaže v hitrosti in natančnosti predvsem pri uporabi vsake roke 

posebej.  Težave imajo tudi na področju gibalnih sposobnosti, in sicer predvsem na 

področju ravnotežja. R. R. Borah (2013) dodaja, da se težave na področju koordinacije  

kažejo pri rokopisu, športu in oblačenju.  

Motorične sposobnosti pa pomembno vplivajo na razvoj nekaterih šolskih spretnosti, kot 

so hitrost in oblika pisanja, risanje, oblikovanje z materiali, manipulacije z učnimi 

pripomočki, raba orodij in aparatur, dejavnosti pri telesni vzgoji itd. Vse to prav tako vpliva 

na izobraževano uspešnost učencev (Magajna, 2004). 
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Učenci, ki počasneje usvajajo znanja, imajo na socialnem področju težave na primer pri 

navezovanju stikov z vrstniki, samostojnosti, razumevanju pravil iger in upoštevanju 

socialnih pravil. Posebno pozornost, dodatno vodenje in specifične vaje veščin potrebujejo  

na področju samostojnosti in socialne odgovornosti (Magajna, 2004). R. R. Borah (2013) 

dodaja, da so pogosto tihi, sramežljivi in imajo zato težave s sklepanjem prijateljstev. 

Ko učenci stopijo v šolo, je njihova motivacija za šolo in šolsko delo le redko problem. Ko 

odraščajo, pa doživljajo učni neuspeh in se srečujejo s frustracijami. Pogosto tudi slišijo, 

da se ne trudijo dovolj. Učenci se zaradi teh ponavljajočih se neuspehov in frustracij čez 

čas nehajo truditi (Shaw, 2010). Doživljanje ponavljajočih se neuspehov brez možnosti za 

doživljanje uspeha, brez ustreznega modela vodenja itd. pa vodi k čedalje manjši motivaciji 

za šolsko delo. Motivacija se namreč brez  neke močne spodbude, vodenja k razvoju 

delovnih navad  in brez ciljev prihodnosti ne more razviti (Magajna, 2004). 

Bonifacci in Snowling (2008) v svoji raziskavi ugotavljata, da so učenci z mejnimi in 

podpovprečnimi intelektualnimi sposobnosti počasnejši v hitrosti procesiranja informacij. 

Alloway (2010) v svoji raziskavi ugotavlja, da  imajo težave na področju izvršilnih funkcij 

(načrtovanje, sprejemanje odločitev, reševanje problemov). Hartman, Houwen, Scherder in 

Visscher (2010) v svoji raziskavi te ugotovitve potrjujejo.  

Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, imajo težave na področju 

kratkotrajnega in dolgotrajnega pomnjenja (Kavkler, 2004). S. Chauhan (2011) pa dodaja, 

da imajo poleg kratkotrajnega in dolgotrajnega spomina težave tudi na področju delavnega 

spomina. Te ugotovitve potrjuje Alloway (2010), ki v svoji raziskavi ugotavlja, da se pri 

učencih, ki počasneje usvajajo znanja, kažejo obširni primanjkljaji in težave na področju 

delavnega spomina, prostorskega in verbalnega (še posebno vizualno-prostorskega 

delovnega spomina).   

Ker se učenci pogosto srečujejo s številnimi neuspehi, lahko razvijejo nizko samopodobo. 

Zaradi tega se lahko oddaljijo od šolskega okolja, vse to pa povečuje možnosti za nastanek 

težav na socialnem in vedenjskem področju (Shaw, 2010). R. R. Borah (2013) dodaja, da 

se pri učencih nizka samopodoba kaže kot rezultat njihovih neuresničenih vzgojno-

izobraževalnih potreb. 
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2.1.5 Vzroki za počasnejše usvajanje znanja 

Yusha'u (2012) vzroke za počasnejše usvajanje znanja razdeli v tri skupine. V prvo skupino 

uvrsti vzroke, ki primarno izhajajo iz učenca. To so na primer težave na področju vizualno-

motorične koordinacije, negativen odnos učenja in težave na področju generalizacije. V 

drugo skupino uvrsti vzroke, ki izhajajo iz učiteljev. Ti vzroki so na primer učiteljeva 

osebnost, uporabljena metodologija, strategije in njegov način evalvacije. V tretjo skupino 

pa uvrsti vzroke, ki izhajajo iz učenčevih staršev. Ti vzroki so lahko negativen odnos do 

učenčevega napredka in pritisk na učenca glede njegovih šolskih uspehov. Yusha'u (2012) 

prav tako predpostavlja, da se vzgojno-izobraževalne težave učencev, ki počasneje usvajajo 

znanja, lahko pojavljajo tudi kot vzrok oziroma v kombinaciji z drugimi učnimi težavami, 

kot so  disleksija, motnja pozornosti, diskalkulija, disgrafija ali motnja pozornosti in 

hiperaktivnosti. 

Khan (2008) kot sekundarne vzroke za počasnejše usvajanje znanja navaja vzroke, kot so 

čustvena rast, okolje, omejene možnosti za učenje, pogosta odsotnost iz šole, okvare vida, 

finančne težave, nepismeni starši, učitelji, ki ne poznajo učencev, ki počasneje usvajajo 

znanja, ter njihovih posebnih potreb, velikost razredov, obremenjeni starši, ki nimajo časa 

za svoje otroke, nasilje v šoli, velikost družine, zdravstveni problemi, premajhno število 

učiteljev, slabo vodenje s strani učiteljev in staršev, neustrezne učne metode, psihološke 

težave, težave v komunikaciji idr.  

2.1.6 Pomoč in podpora učencem z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja 

V Sloveniji je sprejet koncept dela (Učne težave v osnovi šoli: koncept dela, 2008), v 

katerem je kot sprejet model dela z učenci z učnimi težavami zapisan in predstavljen 

petstopenjski model učne pomoči. Model je sestavljen iz petih stopenj, na katerih se po 

kontinuumu razprostirata odkrivanje in diagnostično ocenjevanje ter pomoč in podpora 

učencem. Prva stopnja predstavlja pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v 

okviru podaljšanega bivanja. Učitelj učencu pomaga z izvajanjem dobre poučevalne 

prakse, večjo individualizacijo in diferenciacijo učnih zahtev, prilagajanjem nalog, načinov 
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pridobivanja, utrjevanja in ocenjevanja znanja ipd. Na drugi stopnji se na pobudo učitelja 

ali staršev vključi svetovalni delavec, ki učencu svetuje, nudi diagnostično oceno učenčevih 

posebnih potreb, svetuje staršem in učitelju. Na tretji stopnji se za učenca organizira 

individualna ali skupinska pomoč. Če učenec kljub nudenim oblikam pomoči in 

prilagoditvam ne napreduje, lahko šola zunanjo strokovno ustanovo zaprosi za dodatno 

strokovno mnenje. Če učenec potrebuje pri svojem delu še več prilagoditev in pomoči, se 

predlaga usmeritev v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo (Kavkler, 2011).  

Ker učenci, ki počasneje usvajajo znanja, spadajo v skupino učencev s splošnimi učnimi 

težavami, nimajo pravice do intenzivnejših oblik pomoči in prilagoditev procesa 

poučevanja.  Zakon o osnovni šoli (2007) določa, da jim pripada pravica do prilagojenih 

metod in oblike dela, vključitev v dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in 

skupinske pomoči. Nekatere učence, ki počasneje usvajajo znanja in imajo še druge motnje, 

se po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011), kot učence s 

kombiniranimi motnjami, usmeri v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, vendar tiste učence, ki zaradi sopojavljanja več motenj v 

procesu poučevanja potrebujejo intenzivnejše prilagodite ter oblike pomoči.  

Mercer (1996, po Khan, 2008) navaja, da imajo učenci z učnimi težavami, ki počasneje 

usvajajo znanja, težave v šoli, kljub temu pa niso upravičeni do prilagojenega 

izobraževanja. Njihovi rezultati na testih inteligentnosti so namreč previsoki, da bi bili 

opredeljeni kot učenci z motnjami v duševnem razvoju. 

2.1.6.1 Prilagoditve za učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja 

Za uspešno delo in napredek učencev, ki počasneje usvajajo znanja, so pomembne in 

potrebne prilagoditve na naslednjih področjih: 

 Prilagoditve okolja 

Vključujejo delo v majhnih skupinah, parih, po kotičkih, tihih kotih za individualno delo 

učencev z motnjo pozornosti, prostor za individualno organizacijo pomoči idr. Učenec naj 

ima stalen prostor za svoje učne pripomočke, prav tako pa naj sedi blizu učitelja ali učenca, 
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ki mu je pripravljen pomagati pri njegovem šolskem delu (Kavkler, 2004). Sodelovalno 

učenje in vrstniška pomoč namreč učencu pomagajo pri pripravi na učenje in pri aktivnem 

sodelovanju pri učnih aktivnostih (Košir, 2011a). Zmanjšati je treba moteče dejavnike in 

učencu med delom dovoliti več odmorov (Borah, 2013).  

 Prilagoditve časa 

Količina dodatnega časa je odvisna od posebnih vzgojno- izobraževalnih potreb učenca. 

Prilagodi se čas, ki je potreben za avtomatizacijo veščin, za pridobivanje, utrjevanje in 

preverjanje znanja (Kavkler, 2004). Prav tako je treba poskrbeti, da so učenčeve obveznosti 

pri različnih predmetih primerno časovno razporejene, da ima dovolj časa, da jih lahko čim 

bolj samostojno opravlja, usvoji in izkaže (Košir, 2011a). 

 Prilagoditve učnih pripomočkov in gradiv 

Te prilagoditve vključujejo različno zahtevnost gradiv in aktivnosti, za kar so nujni izdelani 

standardi ter kriteriji znanja na različnih nivojih. Učencem je treba zagotoviti več 

konkretnih pripomočkov, kot so računalo, link kocke in računalnik, ter uporabo različnih 

učnih opor, kot so preglednice, seznami ipd. (Košir, 2011a).  

 Prilagoditve domačih nalog in drugih obveznosti 

Naloge oziroma obveznosti  morajo biti tako diferencirane in individualizirane, da učenec 

lahko večino obveznosti opravi samostojno (Kavkler, 2004). Po količini in zahtevnosti naj 

bi bile domače naloge prilagojene tako, da bi učenec lahko od 80 % do 90 % dela opravil 

samostojno. Prav tako jih je treba redno pregledovati in se pri starših pozanimati, ali jih 

lahko učenci samostojno rešujejo, in koliko časa zanje porabijo (Košir, 2011a). Domače 

naloge naj bodo kratke, pred in med opravljanjem nalog pa je učencu treba omogočiti več 

odmorov oziroma različnih aktivnosti (Borah, 2013).  

 Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

Pri preverjanju in ocenjevanju znanja naj prevladuje ustno ocenjevanje. Prilagajamo lahko 

kompleksnost nalog (enostopenjski in dvostopenjski problemi, kratke naloge), način 

posredovanja vprašanj (kratka, enostavna, jasna), dolžino časa izvajanja preizkusov (več 

časa ali na več delov razdeljen pisni preizkus), obliko gradiv (več prostora za zapis 
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odgovorov, večji tisk), rabo učnih in tehničnih pripomočkov idr. (Kavkler, 2004). Dobro 

je, da učencem vprašanja posredujemo najprej ustno, nato pa še pisno, saj s tem 

nadomestimo primanjkljaje na področju kratkotrajnega spomina (Hopkins, b.d.). 

 Prilagoditve učnih metod in pristopov 

Z upoštevanjem posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb učenca, kot so: 

 poudarjanje ključnih idej, besed ali misli z obkroževanjem ali podčrtovanjem 

 aktivnosti s konkretnimi materiali in povezovanje znanj z izkušnjami, 

 reševanje praktičnih nalog, ki so povezane z življenjskimi izkušnjami, 

 vsebinsko in jezikovno manj zahtevna razlaga z večkratno ponovitvijo, 

 uporabo različnih učnih pripomočkov, ponazoritev ključnih informacij, plakatov itd., 

 učenje po modelu, ki naj bodo srednje uspešni učenci, 

 učenje strategij korak za korakom,  

 pogoste povratne informacije, ki naj sledijo takoj po opravljeni nalogi, 

 zagotavljanje veliko možnosti za doživljanje uspeha z delitvijo materiala na manjše enote, 

saj učence doseganje uspehov motivira za delo (Kavkler, 2004).  

J. Košir (2011a) dodaja, da se je treba posluževati večkratnega direktnega poučevanja 

strategij reševanj problemov in nalog, prav tako pa jim je treba nuditi podaljšan čas za 

izvedbo aktivnosti. 

2.1.6.2  Osnovna načela dela  

Za načrtovanje in nudenje ustrezne in učinkovite pomoči učencem z učnimi težavami, ki 

počasneje usvajajo znanja, je treba upoštevati naslednja načela dela: 

 Abstraktne vsebine moramo spremeniti v konkretne. 
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Za boljše razumevanje osnovnih pojmov učenci potrebujejo določene prilagoditve in 

poenostavitev gradiv. Učenje je namreč uspešnejše v praktičnih in znanih situacijah, kar 

tudi poveča generalizacijo znanja. Da bi učenci posredovane informacije lažje razumeli in 

jih usvojili, morajo biti te čim bolj enoznačne ter konkretne. Učenje izobraževalnih vsebin 

se lahko izboljša tudi z njihovim ustreznim posredovanjem. Učenci naj pri svojem delu 

eksperimentirajo, uporabljajo konkretne materiale tako v resničnih kot simuliranih 

situacijah.  Pri reševanju nalog se jim naj omogoči več časa za reševanje, pri reševanju pa 

naj uporabljajo več učnih in tehničnih pripomočkov (Kavkler, 2004). 

 Načrtujmo realne učne cilje. 

Da učencem omogočimo postopno usvajanje vseh podspretnosti, ki so potrebne za dosego 

določenega cilja in napredovanje, je treba učne cilje načrtovati na različnih nivojih. 

Pozornost je treba usmeriti predvsem na izbor vsebin in ciljev ustrezne zahtevnosti, pri 

načrtovanju katerih se je treba zavedati, da morajo biti realni in hkrati tudi stimulativni, 

torej takšni, da učencu omogočajo razvijanje njegovih potencialov. Pomembno je, da se pri 

načrtovanju ciljev upoštevajo močna področja učencev, na predmetni stopnji pa je 

načrtovane cilje dobro povezati z načrtovanjem učenčevega prehoda v srednješolski 

program (Košir, 2011a). Postavljanje realnih, dosegljivih ciljev namreč povečuje realne 

možnosti za uspeh in povečuje motivacijo za delo in učenje (Magajna idr., 2008). 

 Omogočimo jim povezovanje znanja. 

Ker učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, težje najdejo povezave med 

novim in že obstoječim znanjem, jim je treba na tem področju pomagati ter jim na 

konkreten način pokazati, kako lahko novo znanje povežejo z že usvojenim. Povezave jim 

je treba nazorno prikazati in predstaviti ter demonstrirati na primerih. Priporočljivo je, da 

se novo vsebino vedno najprej poveže z že usvojenim znanjem in da se pri poučevanju 

večkrat uporablja strategija direktnega poučevanja. Da bi učencem omogočili boljše 

razumevanje vsebin in aktivnosti, je pred usvajanjem novih vsebin in ciljev, povezanih z 

njimi, dobrodošel kratek in predhoden celostni pregled, ki se ga lahko izvede ob pomoči 

grafičnih organizatorjev vsebin, kot so plakat, miselni vzorec, slika idr. (Košir, 2011a). 

 Ne pričakujmo posploševanj. 
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Kljub dobremu razumevanju posameznega primera učenci zaradi slabše razvite induktivne 

in deduktivne sposobnosti mišljenja znanje težko prenesejo v druge situacije. Učenci zato 

aritmetičnih strategij, strategij reševanja problemov, znanj itd. ne posplošujejo samostojno 

in hitro (Kavkler, 2004). Ker imajo na tem področju težave, je treba, da jih učimo različnih 

strategij, s pomočjo katerih znanje čim bolj samostojno preizkusijo in ga uporabljajo v 

drugih situacijah oziroma na drugih primerih. Pomembno je, da jim nudimo konkretno 

razlago in demonstracijo uporabe znanja na primerih, v življenjskih in avtentičnih 

situacijah (Košir, 2011a). 

 Omogočimo jim učenje z razumevanjem. 

Učenje z razumevanjem se lahko  poveča z učenjem znanj in veščin, ki so res pomembne. 

Pri učenju najprej pričnemo z uvodom, kjer opredelimo glavni pomen snovi, nadaljujemo 

s poučevanjem in zaključimo s povzetkom pomembnih vsebin. Razlaga snovi naj bo najprej 

preprosta in nato podrobnejša, nepomembnim podrobnostim pa se izogibajmo. Dobro je, 

da razlago in vadbo težje snovi razdelimo na manjše dele. Preden pričnemo uporabljati 

novo besedo, moramo razložiti njen pomen. Prav tako med poučevanjem poudarjajmo 

ključne besede in definicije, poseben poudarek pa naj damo na vprašalnici kako in zakaj. 

Snov večkrat ponovimo in jo razložimo z drugimi besedami. Med delom večkrat preverimo 

razumevanje in obseg informacij, navodil in nalog  s spodbujanjem učencev, da slišane 

informacije ponovijo. Razumevanje lahko podkrepimo tudi s povezovanjem novega znanja 

z že usvojenim. Za boljše razumevanje poudarjajmo praktično uporabnost naučenega, 

lastne izkušnje in primere iz vsakdanjega življenja. Prav tako se izogibajmo pretiranemu 

mehaničnemu učenju, učenci pa si naj zapomnijo samo dejstva in podrobnosti. Pomembno 

je, da prikažemo pomembnost in uporabnost učnih vsebin in naredimo povezavo med šolo 

in življenjem, torej med teorijo in prakso. Raje uporabljajmo učenje po čim več različnih 

senzornih poteh, nazorni material, ki spodbuja razvoj predstav, ter učne tehnike, kjer so 

učenci aktivni. Učenje povezujmo z učenčevimi močnimi področji, znanjem in interesi. 

Učenci imajo slabše razvite induktivne in deduktivne sposobnosti mišljenja, zato znanje 

težko prenesejo v druge situacije (Kavkler, 2004). 

 Nudimo jim celostno obravnavo in pomoč. 

Ker imajo učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, težave na več in ne samo 

učnih področjih, jim je treba nuditi celostno obravnavo in pomoč (Magajna, 2004). Šele 
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vsestranska in obsežna oblika pomoči lahko namreč omogoča ustvarjanje optimalnih 

razmer za napredovanje na poti prilagajanja in učenja (Magajna idr., 2008). Da lahko 

načrtujemo ustrezno obravnavo, je najprej potrebno dobro poznavanje učenčevih vzgojno-

izobraževalnih potreb (Magajna, 2004). Pri načrtovanju pomoči moramo zato ob težavah 

na učnih področjih upoštevati, vključiti in biti pozorni tudi na težave učencev na področju 

motivacije, socialne integracije, samopodobe idr. Da bi bila pomoč oblikovana kar se da 

celostno, je potrebno dobro sodelovanje med različnimi strokovnjaki na šoli, kot so učitelji, 

svetovalni delavci, mobilni specialni pedagogi idr., saj to omogoča dobro medsebojno 

izmenjavo izkušenj, znanj in informacij. Za nudenje celostne obravnave in pomoči je 

izjemnega pomena tudi dobro sodelovanje med šolo in starši, s katerimi je treba vzpostaviti 

delavni odnos. Ta pristop namreč učencu in staršem omogoča soustvarjanje poteka pomoči 

in učenja ter iskanje dobrih in primernih rešitev (Magajna idr., 2008). 

 Odkrivajmo in poudarjajmo njihova močna področja. 

Poenostavljanje, konkretiziranje učnih vsebin, načrtovanje ustreznih in realnih ciljev, 

podpora razvoja organizacijskih strategij idr. mora biti povezano z prepoznavanjem 

učenčevih interesov in močnih področij. Z njihovo pomočjo namreč učencu pomagamo 

prepoznavati njegove interese, spretnosti in želje (Košir, 2011a), na predmetni stopnji 

osnovne šole mu pomagamo pri raziskovanju želja in oblikovanju realnih ciljev glede 

njegovega prihodnjega poklicnega izobraževanja in dela. (Košir, 2011b). 

 Omogočimo jim poznano organizacijsko strukturo. 

S pomočjo ustreznih navodil in poznane organizacijske strukture dela lahko učencem z 

učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, omogočimo lažje sodelovanje in oporo pri 

zahtevnejših vsebinah ter aktivnostih. Gre za poznavanje kdaj, kako, kaj in na kakšen način 

poteka vodeno in samostojno delo, pregled domačih nalog, priprava pripomočkov idr. Prav 

tako dobro poznana in utečena struktura dela omogoča samostojno delo učencev, kar pa 

omogoča učitelju več časa za delo z določenim posameznikom ali z manjšo skupino 

učencev (Košir, 2011a). 

 Osnovna dejstva in strategije naj čim bolj avtomatizirajo. 

Avtomatizacija vsebin in strategij je pomembna zato, da lahko probleme hitreje rešujemo. 

Da bi učenci dosegli čim boljšo avtomatizacijo dejstev in strategij, je za to potrebnih od 3 
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do 5-krat več ponavljanj kot pri njihovih vrstnikih (Kavkler, 2004). Učenci, ki počasneje 

usvajajo znanja, bodo potrebovali veliko več ponavljanj, da usvojijo vsebino, ki jo ostali 

učenci lahko usvojijo zelo hitro (Muppudathi, 2014).  

 Zmanjšajmo doživljanje frustracij. 

S pomočjo uporabe različnih prilagoditev z oporami lahko pri učencu povečamo njegovo 

učno uspešnost in dosežemo hitrejše osvajanje ustreznega vedenja. Z uporabo opor 

pripomoremo k zmanjšanju števila napak pri učenju, s tem pa učenje za učenca postane 

učinkovitejše in se je zato pripravljen več učiti. Učenec, ki dobi veliko spodbud in opor pri 

učenju, ne občuti frustracij (Kavkler, 2004). 

2.1.6.3 Strategije dela z učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja 

Različni avtorji predstavijo številne splošne in specifične strategije dela in pomoči za 

učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, ki jih z določenimi prilagoditvami 

lahko uporabimo na vseh treh stopnjah petstopenjskega modela učne pomoči. 

Strategije dobre poučevalne prakse 

Na začetku učne ure je treba pregledati in preveriti vsebine, ki so jih učenci že spoznali in 

usvojili, kar omogoča povezavo novega znanja z že obstoječim. Pozornost učencev lahko 

med uro niha, zato je zelo pomembno, da na začetku ure jasno predstavimo 

najpomembnejše informacije. Pri  urah naj se uporabljajo privlačni materiali in pripomočki, 

kot so na primer barvne krede in barvni označevalci besedila za označevanje pomembnih 

informacij. Zanimivi materialni namreč hitreje pritegnejo učenčevo pozornost. Pri 

samostojnem delu naj bo poudarek na kvaliteti namesto na kvantiteti. Učenci, ki počasneje 

usvajajo znanja, verjetno ne bodo končali toliko vaj kot ostali učenci. Zato je pomembno, 

da so učiteljeva pričakovanja v skladu z učenčevimi sposobnostmi. Naloge, ki jih učenci 

rešujejo med urami, naj bodo čim bolj podobne nalogam, ki bodo vključene pri ocenjevanju 

znanja. Paziti je treba, da v uro ne bo vključenih več kot pet novih informacij ali strategij, 

ki si jih morajo učenci zapomniti. Na koncu ure je treba povzeti pomembne informacije in 

zagotoviti, da so učenci  med ponavljanjem pozorni. Pomembne informacije je treba 
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ponoviti ustno in pisno, na primer z zapisom na tablo, zapisom ključnih besed na list 

papirja, ki se ga zalepi na steno kot učni pripomoček idr. (Hopkins, b.d.). 

Različni drugi avtorji navajajo še druge splošne strategije dobre poučevalne prakse, 

kot so: 

 uporaba preprostega besedišča in navodil (Al-Hashmi, b.d.); 

 vključevanje nalog, ki učencem predstavljajo izziv in jim omogočajo doživljanje uspeha 

(Al-Hashmi, b.d.); 

 organizacija več krajših aktivnosti namesto ene daljše (Al-Hashmi, b.d.); 

 poudarjanje močnih področij z pogostimi pohvalami (Al-Hashmi, b.d.); 

 čim pogostejša uporaba številnih, različnih in zanimivih učnih materialov, kot so 

sestavljanke, didaktične igre (Al-Hashmi, b.d.); 

 omogočanje konkretnih in smiselnih aktivnosti namesto abstraktnih. (Al-Hashmi, b.d.); 

 spodbujanje učencev, da raziščejo svoja interesna področja (Al-Hashmi, b.d.); 

 uporaba barvnega materiala, kar povečuje pozornost za delo (Hopkins, b.d.) ipd. 

 učenje po vseh senzornih poteh (Kavkler, 2004); 

 omogočanje aktivnosti, pri katerih učenci dosegajo uspeh, kar zelo pozitivno vpliva na 

njihovo učno motivacijo in šolski uspeh (Kavkler, 2004) 

 ponavljanje, ponavljanje, ponavljanje tako stare kot nove snovi na različne načine 

(Kavkler, 2004); 

 uporabljanje verbalnih, barvnih in grafičnih opor (Kavkler, 2004); 

 nagrajevanje truda in ne samo dosežkov (Shaw, 2010); 

 povezava učenja z življenjskimi izkušnjami (Shaw, 2010); 
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Specifične strategije pomoči 

Strategija učna pogodba omogoča  učitelju dobro organizirati navodila za delo. Pogodba 

lahko zajema seznam virov in aktivnosti, ki jih bodo učenci uporabili pri delu, ter zapisane 

metode, ki jih bodo uporabili pri predstavitvi svojih rezultatov. Dobro je, da pogodba 

prikazuje tudi način, kako bo učenčevo delo ovrednoteno in katere aktivnosti mora učenec 

opraviti, da bo njegov projekt končan (Chauhan, 2011). 

Učitelj  pomočnik lahko učencu pomaga doseči višje cilje, mu sproti daje povratne 

informacije, navodila, vaje praktičnih dejavnosti idr. (Kavkler, 2004). 

Obstajata dve vrsti vrstniške pomoči, ko je učenec pomočnik od učenca nekaj let starejši, 

in ko je star enako. Pomembno je, da so pravila za tutorje natančna. Tutor pove ali pokaže 

učencu, kaj mora storiti, nato pa ga med izvajanjem opazuje. Če se učenec zmoti, tutor 

ponovno prikaže potek dela ali ponovno daje navodila. Ko učenec nalogo uspešno izvede, 

mu tutor nudi pohvalo (Chauhan, 2011).  S pomočjo tutorjev lahko tudi spodbujamo učno 

motivacijo, saj se nekateri učenci veliko pozitivneje odzivajo na spodbude svojih vrstnikov. 

Oblikovanje in razvijanje učne motivacije je namreč zelo pomembno za učenčevo šolsko 

delo (Shaw, 2010).  

Učenci se lahko naučijo in poznajo pravilo ali strategijo, vendar imajo težave pri 

razumevanju kdaj, kako in kje to pravilo oziroma strategijo uporabiti. Zato je 

najučinkoviteje, da učence s pomočjo neposrednih navodil učimo, kje, kdaj in kako 

določeno strategijo ali znanje uporabiti (Shaw, 2010). 

Na področju razvoja organizacije dela naj učitelj oziroma svetovalni delavec pomaga 

učencu in staršem izdelati strategije za pomoč pri organizaciji učenčevega dela, ki naj 

vsebujejo rabo raznih spiskov, knjig ali urnikov, označenih z različnimi barvami idr. Ti 

učenci se namreč težko spoprijemajo z organizacijskimi nalogami, kot so oblačenje, 

urejanje šolske torbe in organiziranje pripomočkov (Kavkler, 2004). 

Uporaba avdio in video navodil omogoča, da lahko posneta navodila ali določeno 

predmetno vsebino poslušajo tudi doma, kar pa pozitivno vpliva na njihovo učenje 

(Chauhan, 2011). 
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Strategija učenja do avtomatizma temelji na tem, da vsi ali skoraj vsi učenci določeno 

strategijo obvladajo do stopnje avtomatizacije, preden pričnejo z učenjem nove strategije. 

To omogoča grajenje učenja na učenju in omogoča doseganje uspeha in doživljanje 

dosežkov (Chauhan, 2011). 

Strategija treh transferjev temelji na tem, da morajo učenci prebrano vsebino uporabiti 

oziroma jo prikazati na tri različne načine. Ti načini so lahko predstavitev informacije drugi 

osebi, risanje slike, izdelava izpiskov idr. (Borah, 2013).  

Na področju socialnih spretnosti je  pomembno, da v razredu vzpostavljamo jasna pravila 

in rutine, vsak napredek jačamo k samostojnosti, postavljamo dosledna in jasna 

pričakovanja z naravnimi posledicami, omogočamo možnost opazovanja vrstnikov kot 

modelov in priložnosti za posnemanje socialno ustreznih veščin, jih učimo ustreznih 

načinov iskanja pomoči in pozornosti ter jih učimo ustreznih načinov izražanja svojih 

potreb ter frustracij (Magajna, 2004).  

Učenje lahko pomembno izboljšamo z učenjem različnih učnih spretnosti, kot so izdelava 

izpiskov in podčrtovanje podatkov. Medtem ko nekateri učenci lahko te spretnosti razvijejo 

samostojno, moramo učence z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, te spretnosti 

sistematično učiti (Muppudathi, 2014). 

2.1.6.3.1 Razvijanje učnih strategij pri učencih z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo 

znanja 

B. Marentič Požarnik (2012) opredeljuje učne strategije kot zaporedje ali kombinacijo v 

cilj usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih posameznik uporablja na svojo lastno pobudo in 

spreminja glede na zahteve situacije. Razlikujejo se po predmetu, namenu in predmetnem 

področju, po vsebini informacij, ki se jih želimo naučiti, in glede na to, za katero starostno 

skupino so najbolj primerne.  

Kognitivne učne strategije  

Weinsten in Mayer (1986, po Pečjak in Gradišar, 2015) opredeljujeta tri sklope kognitivnih 

strategij, ki so pomembne za učno uspešnost: strategije ponavljanja, elaboracijske strategije 
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in organizacijske strategije. Te strategije omogočajo prejemanje znanja in pripomorejo k 

njegovi pridobitvi ter organizaciji.   

1. Strategije ponavljanja 

Strategije ponavljanja so pomembne predvsem za zapomnitev bistvenih vsebin in podatkov 

(Peklaj, 2000). Predpostavljajo aktivno ponavljanje gradiva z namenom, da si ga bolje 

zapomnimo in nam omogočajo ohranitev informacij v kratkotrajnem spominu ter njihov 

prenos v dolgoročni spomin (Pečjak in Gradišar, 2015). 

Pri učencih lahko razvijamo različne strategije ponavljanja, kot so glasno obnavljanje 

ključnih povedi ali besed ter ponovno branje gradiva, izdelava obnov ali izpiskov, 

zapisovanje učiteljeve razlage, podčrtovanje in označevanje pomembnih podatkov, 

uporaba mnemotehnik, ponavljanje zaporedja korakov pri določeni dejavnosti s pomočjo 

rim, ponavljanje imen predmetov v zaporedju oddaljenosti od Sonca in večkratno 

ponavljanje abecede s pomočjo melodije (Pečjak in  Gradišar, 2015). 

2. Elaboracijske strategije 

Te strategije nam omogočajo smiselno povezovanje starih in novih informacij, 

vzpostavitev mostu med novimi informacijami in tem, kar že vemo, ter ohranitev 

informacij v taki obliki, da jih lahko smiselno uporabimo v prihodnosti (Pečjak in  Gradišar, 

2015). 

Pri učencih lahko razvijamo različne elaboracijske strategije, kot so učenje in povezovanje 

pojmov v nadrejene pojmovne kategorije s pomočjo ustvarjene miselne slike, povzemanje 

učnega gradiva s svojimi besedami, postavljanje vprašanj in odgovarjanje nanje, 

poučevanje drugih, iskanje podobnosti in razlik v gradivu, uporaba znanja v novih 

situacijah ter analiziranje odnosov med deli besedila ali podatki (Pečjak in Gradišar, 2015). 

3. Organizacijske strategije 

Organizacijske strategije pri predelavi informacij pomagajo delovnemu spominu prevzeti 

del bremena, informacije pomagajo osmisliti in vgraditi v spomin tako, da jih lahko tudi 

kasneje uporabimo, prav tako pa usmerjajo učenčevo pozornost na pomembne točke v 

gradivu in spodbujajo učenčevo aktivno razmišljanje (Pečjak in Gradišar, 2015). 
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Pri učencih lahko razvijamo različne organizacijske strategije, kot so izbiranje osrednje 

ideje iz besedila, iskanje ključnih pojmov, uporaba specifičnih tehnik za selekcioniranje ter 

organiziranje idej in materiala (Peklaj, 2000), hierarhično urejanje informacij, klasifikacija 

informacij iz gradiva, shematsko in grafično prikazovanje gradiva in združevanje podatkov 

v višje pojmovne kategorije (Pečjak in Gradišar, 2015). 

Metakognitivne učne strategije 

Povezovanje novih informacij s starim znanjem, premišljeno izbiranje miselnih strategij in 

načrtovanje, spremljanje ter evalviranje miselnih procesov pri učencih dosežemo s 

pomočjo razvijanja metakognitivnih strategij (Tancig, 2004). Učenec se lahko nauči 

različnih metakognitivnih strategij, kot so spremljanje samega sebe med delom ter 

vrednotenje lastnega napredka, ob pomoči nudenih strategij pomoči. Pri učencih lahko 

metakognicijo razvijamo na različne načine in ob uporabi različnih strategij dela med 

šolskim delom ali s specifičnim poučevanjem določenih metakognitivnih strategij (Dawson 

in Guare, 2010). 

Metakognicijo lahko med šolskim delom razvijamo s pomočjo uporabe in vpletanja 

različnih vprašanj, kot so: Kako rešiti ta problem? Kaj lahko narediš, da si boš zapomnil te 

podatke?  Ali bi lahko po nalogo/problem rešil še na drugačen način?Metakognicijo lahko 

razvijamo tudi s pomočjo usmerjanja učencev na iskanje in spremljanje napak pri reševanju 

nalog. Učenci tako na primer pokažejo, kako so preverili svoje delo oziroma ustreznost 

rešene naloge, lahko pa imajo oblikovan tudi kontrolni seznam, s katerim preverjajo 

pravilnost reševanja. Med delo je smiselno vključevati različne naloge, ki od učencev 

zahtevajo uporabo metakognitivh strategij. Takšna naloga je na primer ta, da učenec oceni 

lastno znanje in poda pojasnila, zakaj si je to oceno dodelil. Metakognicijo lahko razvijamo 

tudi s pomočjo uporabe rubrik z zapisanimi rezultati, ki opredeljujejo, kaj vključuje 

kakovostna rešitev ali izdelek  (Dawson in Guare, 2010). 

Poučevanje oziroma razvijanje specifičnih  metakognitivnih strategij poteka po naslednjih 

korakih: Najprej opredelimo spretnost, ki jo bomo poučevali. Sledi naštevanje korakov, 

skozi katere bo učenec med učenjem pri učenju spretnosti šel. Urjenju spretnosti v 

kontroliranem okolju sledi dajanje namigov učencu pri uporabi spretnosti v naravnem 

okolju. Nato s pomočjo besed ali uporabe sistema nagrajevanja oziroma spodbud učenca 
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ojačujemo pri uporabi spretnosti, ki jih na koncu postopoma zmanjšujemo (Dawson in 

Guare, 2010). 

Metakognicijo lahko razvijamo tudi z uporabo različnih postopkov in z direktnim  

poučevanjem ter razvijanjem različnih metakognitivnih strategij, kot so: 

 Oblikovanje kontrolnega seznama za nadziranje napak, s pomočjo katerega učenec 

preverja svoje napake. Najprej za  uporabo seznama učencu nudimo spodbude, ki pa jih 

sčasoma zmanjšujemo (Dawson in Guare, 2010). 

 Učenca lahko naučimo niz vprašanj, ki si jih postavlja med reševanjem in soočanjem s 

problemskimi nalogami in situacijami. Lahko so zapisana na listu ali obešena na vidnem 

mestu v razredu.  Ko se učenec sreča s težavami pri reševanju ali delu, ga spodbudimo, da 

si pri reševanju pomaga z zapisanimi vprašanji. Ta vprašanja so lahko: Kaj je moj problem? 

Kakšen je moj načrt reševanja? Sledim načrtu? Kako mi je šlo? (Dawson in Guare, 2010). 

 Učenca naučimo, da si v problemski situaciji pri specifičnem problemu odgovori na 

določena vprašanja. Če učenec na primer pogosto vdira v osebni prostor drugih oseb, ga 

lahko naučimo, da se v primeru srečanja s to specifično situacijo vpraša: Sem prišel 

preblizu?To mu omogoča, da o tem premisli in se v primeru pritrdilnega odgovora umakne. 

Pri tem pa ga je prav tako treba naučiti, kaj pomeni, da pride preblizu (Dawson in Guare, 

2010). 

 S pomočjo aktivacije predznanja lahko učenec preveri, kaj o določenem predmetu že ve 

in kaj bi želel še izvedeti. To mu omogoča, da lahko svoje staro znanje s pomočjo učenja 

razširi, ga preveri, razčisti ali pa ga zamenja z ustreznejšim (Tancig, 2004).   

 Pri učencu lahko s pomočjo učenja po modelu razvijamo strategijo glasnega mišljenja, ki 

jo lahko uporablja pri načrtovanju in reševanju problemov. Učenci jo lahko uporabljajo tudi 

v parih, ko eden od njiju glasno opisuje svoj miselni proces med reševanjem problema, 

drug učenec pa ga pri tem posluša, ga sprašuje, to mu pomaga razčistiti svoj miselni proces 

(Tancig, 2004).   
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 Primerna strategija za razvijanje metakognicije je pisanje dnevnika, v katerega učenec 

zapisuje svoje dosežke, razmišljanja o svojem učenju in mišljenju ter ugotovitve in 

opažanja o težavah in nejasnostih, s katerimi se pri učenju srečuje ipd. (Tancig, 2004).  

 Po tristopenjski metodi poročanja o miselnih procesih učenci najprej pod vodstvom 

učitelja pregledajo dejavnost in zberejo podatke o občutjih ter miselnih procesih, ki učenje 

spremljajo. Nato se razdelijo v manjše skupine, v katerih ugotovijo, katere miselne 

strategije so bile uporabljene, in uredijo svoje ideje. Na koncu vrednotijo uspešnost in 

ugotovijo, katere izmed strategij so ustrezne in uporabne v prihodnje, katere neučinkovite 

ter iščejo druge učinkovite strategije (Tancig, 2004).  

 Samoevalvacija učencu omogoča ocenjevanje lasnega razumevanja. Na samoevalvacijo 

ga lahko učitelj navaja s pomočjo ocenjevalnih listov, osredotočenih na miselne procese. 

Postopoma pa učenec prične s samostojnim izvajanjem evalvacije, brez pomoči učitelja 

(Tancig, 2004).     

2.2 IZVRŠILNE FUNKCIJE 

Dawson in Guare (2004, po Hudoklin 2011) opredeljujeta izvršilne funkcije kot 

kompleksni pojem, ki je tesno povezan s spominom in pozornostjo in ga težko opredelimo 

z eno opredelitvijo.  Hart in Jacobs  (1993, po Hudoklin 2011) pa izvršilne funkcije 

opredeljujeta kot spretnosti, ki nam pomagajo izbirati med različnimi aktivnostmi in 

nalogami ter usmerjati pozornost.  

2.2.1 Področja izvršilnih funkcij 

Dawson in Guare (2010) sta opredelila 12 področij izvršilnih funkcij, ki so inhibicija 

odzivanja, delovno pomnjenje, samoregulacija čustev, vzdrževanje pozornosti, začenjanje 

z aktivnostjo, načrtovanje, organizacija, upravljanje s časom, v cilj usmerjeno vztrajanje, 

prožnost, metakognicija in stresna toleranca. 

Inhibicijo odzivanja predeljujeta kot zmožnost razmisleka pred ukrepanjem. Sposobnost 

razmisliti o ustreznosti dejanja ali primernosti izgovorjenih besed pred izvedbo dejanja 

oziroma izrekom besed nam omogoča, da ocenimo situacijo in ocenimo, kako bo nanjo naš 
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odziv vplival. Otroci, ki imajo težave z inhibicijo odzivanja, rečejo ali reagirajo brez 

premisleka in so impulzivni. Zaradi tega imajo pogosto težave z učitelji, vrstniki ali starši.   

Delovno pomnjenje je sposobnost ohraniti informacije v spominu med reševanjem 

kompleksnih nalog. Vključuje sposobnost učenja iz preteklih izkušenj in prenos teh 

izkušenj na sedanjo situacijo ali za predvidevanje prihodnosti.   

Samoregulacija čustev je sposobnost upravljanja s čustvi za dosego nekega cilja, 

dokončanje naloge ali kontroliranje in usmerjanje vedenja.  

Vzdrževanje pozornosti je kapaciteta, ki nam pri določeni aktivnosti ali nalogi kljub 

motečim dejavnikom, dolgočasju ali utrujenosti omogoča vzdrževanje pozornosti.  

Začenjanje z aktivnostjo je sposobnost učinkovito in pravočasno začeti z aktivnostjo brez 

nepotrebnega odlašanja.  

Načrtovanje je sposobnost izdelati zemljevid za dosego cilja ali za dokončanje naloge. Prav 

tako vključuje sposobnost  odločanja o tem, kaj je pomembno in na kaj naj damo poudarek 

ter kaj ni pomembno.   

Organizacija je sposobnost ustvariti in vzdrževati sistem za urejanje informacij ali 

materialov. 

Upravljanje s časom je sposobnost ocene, koliko časa imamo na voljo, kako ga razdeliti ter 

kako ostati znotraj časovnih rokov in okvirjev.  

V cilj usmerjeno vztrajanje je sposobnost imeti cilj, mu slediti do njegovega doseganja in 

ne odnehati  ali ga odložiti zaradi drugih interesov.  

Prožnost je sposobnost ponovnega pregleda in posodabljanja načrtov, ko naletimo na ovire, 

nazadovanje, nove informacije ali napake.  

Stresna toleranca je sposobnost uspeti v stresni situaciji in biti kos negotovosti, 

spremembam in zahtevam  uspešnosti.  

Metakognicija je sposobnost v določeni situaciji »stopiti nazaj« in pogledati  nase s ptičje 

perspektive. Je sposobnost opazovanja, kako rešujemo probleme. Prav tako vključuje tudi  

spremljanje in ocenjevanje  svojih sposobnosti.  
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2.3 ORGANIZACIJA 

Dawson in Guare (2010) opredeljujeta organizacijo kot sposobnost ustvariti in vzdrževati 

sistem za urejanje informacij ali materialov. 

Organizacija je zapletena sposobnost, ki zajema številne procese. Organizacijske spretnosti 

vplivajo na različne vidike našega življenja, od vsakodnevnih opravil, kot so načrtovanje 

prehrane, do bolj zapletenih prizadevanj, kot so na primer izdelava projekta ali naloge do 

določene roka. Dobro razvita organizacija ima za nas številne koristi, kot na primer, da 

hitro najdemo svoje stvari, prav tako pa ima na nas tudi globlji psihološki vpliv. Zato je 

zelo pomembno, da imamo organizacijske spretnosti dobro razvite (Organization Skills 

Test, 2016). 

2.3.1 Organizacijske sheme 

Učenci, ki imajo težave na področju organizacije, pri svojem delu potrebujejo 

organizacijske sheme.  Glede uporabe organizacijskih shem jim je treba namigniti, kdaj jih 

uporabiti in jih pri tem ojačevati. Nekatere izmed organizacijskih shem, ki se jih učenci 

lahko naučijo, so (Dawson in Guare, 2010): 

 Sistem pospravljanja sobe, ki jo lahko spodbudimo s pomočjo plastičnih posod z 

oznakami stvari, ki jih v teh posodah učenci shranjujejo.   

 Sistem za organizacijo šolske torbe s pomočjo posebnih predalov za malico, denar ali 

opravičila. 

 Sistem za organizacijo šolskega dela lahko na primer razvijamo s pomočjo barvnih map 

za razlikovanje nalog, ki so že opravljene od tistih, ki jih je še treba dokončati.  

 Sistem za organizacijo učenčevega učnega prostora doma in v šoli. 

Oblikovanju posebnih organizacijskih shem za učence večina staršev in tudi učiteljev ne 

posveča posebne pozornosti. V primeru, da se na tem področju pri učencu pojavijo težave, 

pa je treba vzpostaviti zunanji nadzor. Na ta način se lahko zagotovi, da učenec sheme 

uporablja na vsakodnevni rabi (Dawson in Guare, 2010).  
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2.3.2 Poučevanje organizacijskih spretnosti 

Če imamo težave ne področju organizacijskih spretnosti, jih lahko razvijemo s pomočjo 

nekaj vloženega časa in truda. Dobro razvita organizacija namreč pozitivno vpliva na 

različne vidike našega življenja. Moramo pa se zavedati, da organizacijskih spretnosti ne 

moremo razviti čez noč, saj je za to potreben čas (Organization Skills Test, 2016). 

Za učence, ki imajo organizacijske spretnosti slabše razvite, je poučevanje le-teh 

dolgoročna dejavnost. Predpogoj za razvijanje organizacijskih spretnosti pri mlajših 

učencih sta sposobnost kategorizacije in diferenciacije, zato se razvijanje oziroma učenje 

organizacijskih spretnosti priporoča, ko učenci ti dve spretnosti razumejo oziroma 

razvijejo. Učencem dajemo na različnih vidikih življenja različne organizacijske sheme, te 

sheme pa se učenci preko namigov, vaje in ojačevanja poskušajo dobro naučiti. Namige in 

ojačevalce sčasoma, ko te sheme ponotranjijo, umaknemo. Učencem opremljanje z 

različnimi organizacijskimi shemami omogoča splošne predloge, na podlagi katerih lahko 

kasneje razvijejo svoje lastne organizacijske sisteme oziroma strategije. Ko posamezne 

sheme ponotranjijo, jim lahko s pomočjo postavljanja novih nalog omogočamo oblikovanje 

novih shem (Dawson in Guare, 2010). 

2.3.3 Področja organizacijskih spretnosti 

Organizacija je zapletena sposobnost, ki vključuje številne spretnosti. Test o 

organizacijskih spretnostih (Organization Skills Test, 2016) nam podrobneje predstavi in 

opiše naslednje organizacijske spretnosti: organiziranost v šoli/na delovnem mestu, osebna 

organiziranost, miselna organiziranost, strategije, osebna urejenost, časovna organiziranost 

in samomotivacija. 

Organiziranost v šoli/na delovnem mestu 

Slaba organiziranost na delovnem mestu, v šoli oziroma domačem delavnem okolju se 

lahko kaže v neopravljanju obveznosti do dogovorjenih rokov, izgubljanju pomembnih 

dokumentov in v nižji delovni oziroma učni uspešnosti (Organization Skills Test, 2016). 

Strategije in nasveti za izboljšanje organiziranosti v šoli oziroma na delovnem mestu: 
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 Učenec lahko organizira svojo šolsko ali delovno mizo s pomočjo podloge. Na trši papir 

v velikosti mize učencu narišemo, kje naj bi določen predmet stal. Pripomočke 

postavimo na papir, jih obrišemo in po potrebi tudi dopišemo imena predmetov 

(Camloh, Krstulović, Milavec in Štular, 2016). 

 Urejenost in organiziranost mize, omarice v šoli ali knjižnih polic lahko spodbujamo in 

vzdržujemo s pomočjo fotografij. Ko ima npr. učenec mizo lepo pospravljeno, jo 

fotografiramo, fotografijo pa razvijemo in jo namestimo na vidno mesto ob mizi. 

Učenci namreč pogosto potrebujejo primer oziroma zgled, kaj pomeni in kako izgleda 

organiziran prostor (Dolin, b.d.). 

 Delovne zvezke, učbenike ter druge šolske pripomočke lahko organiziramo s pomočjo 

knjižnih omar. Vsaka polica naj bo namenjena enemu šolskemu predmetu, katerega ime 

naj bo zapisano na polici. Učenec na to polico pospravi vse učne pripomočke in 

potrebščine za ta predmet (How to be Organized, 2016). 

 S pomočjo zložljivega kartona lahko izdelamo zložljivo učno postajo, ki jo učenec 

lahko poljubno premika in po potrebi pospravi. Na to učno postajo lahko pritrdimo 

različne potrebne učne pripomočke, kot so ravnila, tedenske ali dnevne urnike, urnike 

učenja ali urnike domačih nalog, sezname, kaj učenec mora narediti, lepljive lističe, 

označevalce besedila ipd. (Dolin, b.d.). 

 Mapa v obliki harmonike je lahko odličen pripomoček za organiziranje delovnih listov, 

preverjanj in ocenjevanj znanja. Ko učenec iz šole prinese delovne liste, preverjanja 

oziroma ocenjevanja znanja, jih lahko položi v ustrezen zavihek v mapi. Zavihki naj 

bodo označeni z imeni učnih predmetov. Učenec ima na ta način zbrane vse pomembne 

dokumente, ki jih lahko v primeru učenja hitro najde (Sedita, 1999). 

 Tudi dvostranska mapa je lahko dober pripomoček za organizacijo delovnih listov in 

domače naloge. Učenec naj ima eno mapo za vsak predmet pospravljeno v zvezku. Ko 

dobi delovni list, ki ga mora zalepiti v zvezek, domačo nalogo, preverjanje ali 

ocenjevanja znanja, ga lahko pospravi v ustrezen zavihek. Na vsakem zavihku naj bo 

zapisana kategorija, glede na katero učenec vstavi dokument. Kategorije so lahko: 

domača naloga, preverjanja in ocenjevanja znanja, listi, ki jih je treba zalepiti ipd. 

(Newton, 2003). 

 Delovne liste, preverjanja in ocenjevanja znanja lahko učenec doma pospravi v viseče 

organizatorje, ki jih lahko obesimo na vrata ali omaro. Predalčke pri organizatorju 
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imenujemo po predmetih. Ta način učencu omogoča hiter dostop do dokumentov, ki 

jih lahko med učenjem hitro poišče in se iz njih uči (Dolin, b.d.).   

 Občasno je treba organizirati stare delovne liste, ocenjevanja in preverjanja znanja ter 

drugo gradivo, ki se je v tem času nabralo. S pomočjo starša naj učenec oceni in določi, 

katere dokumente je dobro obdržati, katere pa vreči v koš. Na dokumente, ki jih učenec 

obdrži, napiše ime predmeta in približen datum njegovega prejema. Dokumente nato 

vloži v mapo, namenjeno za ta predmet (School-Wide Strategies for Managing … 

STUDY SKILLS / ORGANIZATION, 2016). 

 Da bodo v peresnici vedno vsi potrebni pripomočki, si lahko učenec pomaga s 

kartončkom pripomočkov. Učenec nanj zapiše ali nariše pripomočke, ki morajo biti v 

peresnici. Ko mu določenega pripomočka zmanjka, to na kartončku označi in ga doma 

doda (Camloh, idr., 2016). 

 Škatla za domačo nalogo, ki jo učenec mora opraviti, in škatla za nalogo, ki je že 

opravljena. Učenec vzame iz torbe zvezke, v katerih mora opraviti nalogo, in jih položi 

v škatlo z imenom »opraviti«. Ko določeno nalogo opravi, jo postavi v škatlo z imenom 

»opravljeno« (Sedita, 1999). 

Osebna organiziranost 

Pomanjkljive organizacijske spretnosti se lahko na področju osebne organiziranosti kažejo 

v pozabljanju pomembnih datumov, izgubljanju pomembnih predmetov ter ne opravljanju 

potrebnih zadolžitev, kar pa lahko močno vpliva na naše odnose z drugimi ljudmi 

(Organization Skills Test, 2016). 

Strategije in nasveti za izboljšanje osebne organiziranosti 

 Ček lista opravljanja domačih nalog. Na tem opomniku so zapisani koraki, ki jim mora 

učenec slediti med opravljanjem domačih nalog, ob posameznem koraku pa je prostorček, 

ki ga učenec odkljuka, ko korak opravi. Ti koraki so lahko: Imam pripravljene vse 

pripomočke, ki jih potrebujem; Končal sem nalogo; Nalogo sem ponovno pregledal in se 

tako prepričal, da je pravilno narejena; Danes pri tem predmetu ni bilo naloge. Dobro je, 

da ček liste plastificiramo, saj jih lahko učenci uporabljajo dlje časa (Sedita, 1999). 
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 Organizacijska mapa predstavlja dober sistem, ki ga lahko uporabljamo na šolskem, 

službenem ali osebnem področju. Mapa naj bo vpenjalna, saj omogoča enostavno dodajanje 

in odvzemanje dokumentov. Mapa za šolsko delo naj ima pet področij: opombe, domača 

naloga, delovni listi, preverjanje in ocenjevanja znanja in prazen papir. Učenec v mapo 

dodaja delovne liste, zapisuje domače naloge, razne opombe, obvestila za starše idr.  (Study 

Skills for Improving School Success  2016). 

 Sestava seznama je strategija, ki jo lahko uporabljamo na različnih področjih življenja 

(nakup živil, opravljanje domače naloge, domača opravila, učenje, seznam predmetov, ki 

jih moramo vzeti na potovanje ipd. (How to be Organized, 2016). 

 Razvrstitev aktivnosti po vrstnem redu glede na pomembnost lahko dosežemo z 

zapisanimi števili ali z zapisom opravil od najbolj do manj pomembnih. Na ta način imamo 

lep pregled nad tem, kaj moramo storiti, in tem, kaj ni tako pomembno (Tracy, 2016). 

 Priprava za dan pred nami. Da bo dan potekal kar se da po načrtu, je dobro, da dan prej 

pregledamo svoj koledar, pripravimo oblačila, šolsko torbo, športno opremo  ipd. (Sedita, 

1999). 

 S pomočjo lepljivih lističev se lahko opomnimo na določena opravila. Zalepimo jih na 

določeno površino ali predmet in nas s tem opomnijo na naše opravilo. Če moramo na 

primer počistiti ogledalo v kopalnici, ga zalepimo na ogledalo. Ko opravilo opravimo, ta 

listič odstranimo (How to be Organized, 2016). 

 Če učenec pogosto pozablja doma copate, knjige ali športno opremo, lahko to izboljšamo 

s pomočjo škatle za šolske potrebščine in pripomočke. Vsak večer učenec vanjo položi vse 

šolske potrebščine in pripomočke, ki jih naslednji dan potrebuje. To so lahko šolska torba, 

knjige, ki jih mora vrniti v knjižnico, šolski copati, športna oprema, dežnik ipd. S tem 

zmanjšamo jutranje hitenje, iskanje in pozabljanje potrebščin. Škatla naj bo na mestu, kjer 

učenec lahko zjutraj svoje stvari hitro vzame in gre (Dolin, b.d.). 

 Pameten telefon je odličen pripomoček za vpisovanje dejavnosti, pomembnih datumov 

in dogodkov. Ima tudi funkcijo, da nas na pomembne dogodke opomni (How to be 

Organized, 2016). 
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Miselna organiziranost 

Osebe z dobro miselno organiziranostjo so uspešne pri načrtovanju in oblikovanju govorov, 

sestankov in diskusij. Imajo sposobnost preoblikovati in sporočati svoje misli na način, da 

jih lahko poslušalci bolje razumejo. Prav tako vedo, kako težke informacije razčleniti na 

manjše, obvladljive in razumljive dele (Organization Skills Test, 2016). 

Strategije in nasveti za izboljšanje miselne organiziranosti: 

 Učenca je treba učiti, kako zahtevnejše obveznosti razdeliti na manjše dele. Da učenec 

izdela plakat, je na primer treba poiskati literaturo v knjižnici, literaturo pregledati, izločiti 

pomembne informacije, jih zapisati na plakat itd. Učenca učimo, da te aktivnosti načrtuje 

in jih vpiše v svoj urnik (Sedita, 1999). 

 Ko posredujemo informacije, jih posredujmo na različne načine. Pomembno je tudi, da 

se med posredovanjem informacij poslušamo (Organization Skills Test, 2016). 

 Pred podajanjem informacij in svojih misli si le-te zapišimo. Prav tako moramo razmisliti 

in se prepričati, da informacije posredujemo logično (Organization Skills Test, 2016). 

Strategije 

Strategije predstavljajo postopke, s pomočjo katerih si pomagamo, da ostanemo 

organizirani. Strategije so na primer načrtovanje dodatnega načrta, razdelitev zahtevnih 

naloge na krajše in razumljivejše dele, sestavljanje seznama opravil in nastavitev 

opomnika. Sposobnost uporabe različnih strategij je spretnost, ki nam lahko koristi na 

skoraj vseh  področjih našega življenja. Prav tako predstavljata spretnost oblikovanja 

načrtov za doseganje lastnih ciljev in spretnost načrtovanja rezervnega načrta neprecenljivo 

spretnost za življenje (Organization Skills Test, 2016). 

Nasveti pri uporabi različnih strategij 

 Pomembno je, da je je sistem organizacije kar se da učinkovit in enostaven za uporabo. 

Najprimerneje je, da imamo en način oziroma pripomoček (planer, koledar …), kamor 

vpisujemo vse svoje obveznosti, kot so termini sestankov, treningov, športnih dogodkov, 

terminov pri zdravniku ipd. (Lepard in Petta, 2016). 
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Osebna urejenost 

Za večino ljudi težnja po osebni urejenosti ne pride sama od sebe. Osebe, ki imajo zelo 

dobro razvito osebno urejenost, imajo sposobnost, da se ločijo od stvari, ki jih več ne 

potrebujejo, predmete hranijo na določenih mestih in ne dovolijo, da bi njihove stvari 

preplavile prostor drugih oseb. Na  splošno ne nabirajo več, kot dejansko potrebujejo, in 

običajno počistijo za seboj (Organization Skills Test, 2016). 

Strategije in nasveti za izboljšanje osebne urejenosti 

 Pomembno je, da stvari redno pospravljamo in se jih po potrebi znebimo. Pri odločanju, 

ali določeno stvar še potrebujemo, si lahko postavljamo vprašanja, kot so: Ali to 

potrebujem? Bom še to potreboval čez eno leto? Kako pogosto sem to uporabljal v tem 

letu? Bom to stvar pogrešal, če se je znebim? (How to be Organized, 2016). 

 Najboljši način, da stvari ohranimo organizirane, je, da jih takoj po uporabi vrnemo nazaj 

na svoje mesto (How to be Organized, 2016). 

 Pri organiziranju predmetov moramo biti pozorni na to, kako pogosto jih uporabljamo. 

Predmeti, ki so v uporabi zelo pogosto, na primer ključi ali začimbe, naj bodo shranjeni na 

vidnem in lahko dostopnem mestu  (How to be Organized, 2016). 

 Predmete lahko organiziramo tudi z upoštevanjem tega, kje jih najpogosteje uporabljamo. 

Kar pomeni, da naj bodo lonci pospravljeni blizu štedilnika, pisemske ovojnice in znamke 

naj bodo pri delovni mizi ipd. (How to be Organized, 2016). 

 Hrano v hladilniku lahko organiziramo po načelu »najprej noter, najprej ven«. To 

pomeni, da naj bo hrana, ki je bila v hladilnik pospravljena prej, postavljena na začetek 

polic, da jo bomo prej porabili. Lahko jo organiziramo tudi glede na datum uporabnosti 

(How to be Organized, 2016). 

 Da bo sistem organizacije dobro deloval, je priporočeno, da enkrat na teden opravimo 

»tedensko čistilno akcijo«. Učenec v tem času pregleda, pospravi in uredi svojo delovno 

mizo, delovne liste in ostale dokumente. Da učenec česa ne pozabi, mu lahko oblikujemo 

seznam njegovih nalog, kot so na primer: pospravi svojo mizo, izprazni svojo torbo, preglej 

učne pripomočke ipd.  (Dolin, b.d.). 
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Časovna organiziranost 

Osebe z dobro časovno organiziranostjo imajo dober občutek za čas in si znajo določiti 

prioritete. Prav tako so realne pri ocenitvi časa, ki ga potrebujejo za opravljanje  določenega 

opravila, kar jim omogoča, da ga tudi uspešno izpeljejo in zaključijo. Prav tako znajo bolje 

organizirati svoj čas ter ga uravnavati med delom, prijatelji, družino in svojimi potrebami 

(Organization Skills Test, 2016). 

Strategije in nasveti za izboljšanje časovne organiziranosti 

 Uporaba spletnega koledarja. Ti koledarji imajo sposobnosti, da pošljejo e-pošto ali 

SMS-sporočila na računalnik oziroma prenosni telefon, s pomočjo katerih nas 

obveščajo o prihajajočih aktivnostih in dejavnostih (Kokemuller, 2016). 

 Družinski koledar naj bo na vidnem mestu v hiši. Nanj vsi člani družine vpisujemo 

svoje obveznosti in aktivnosti, kar omogoča dober pregled ter boljše načrtovanje. Vsak 

član lahko za boljši pregled uporablja določeno barvo pisala (Sedita, 1999). 

 Določi, kam gre tvoj čas. Učenec si izdela tabelo s tedenskimi aktivnostmi ter časom, 

ki ga na teden zanje porabi. Na ta način bo lahko opazil, da ima kljub vsem aktivnostim 

še vedno veliko časa za branje, učenje in opravljanje šolskih obveznosti (Lepard in 

Petta, 2016). 

 Oblikovanje urnika oziroma načrta opravljanja domačih nalog, ki ga ima učenec 

zalepljenega ob mizi, kjer nalogo opravlja. Oblikujemo ga v sodelovanju z otrokom in 

pri tem upoštevamo njegov učni stil. Urnik lahko vključuje vmesne odmore in 

aktivnosti. Lahko je v obliki tabele, lahko pa ima dodane tudi sličice, oblačke in 

puščice, kar je lahko za majhne učence dobro motivacijsko sredstvo (Sedita, 1999). 

 Dnevni planerji  nam omogočajo dobro načrtovanje vseh dnevnih aktivnosti. V 

načrtovanje vključimo načrtovanje učenja, opravljanja domačih nalog, prostega časa ter 

drugih aktivnosti (Sedita, 1999). 

 Mesečni planerji oziroma koledarji nam omogočajo dobro načrtovanje in pregled nad  

dejavnostmi, ki se izvajajo redkeje. Te so na primer servis avtomobila, nakup 

rojstnodnevnih daril ipd. Ob pomoči tega koledarja lahko sestavimo tudi mesečni 

seznam opravil  (How to be Organized, 2016). 
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 Da bo naš čas kar se da dobro uporabljen, je treba združevati podobne aktivnosti. To 

pomeni, da vse položnice plačamo naenkrat, nakupimo vse potrebno v enem obisku 

trgovine ipd. Pri tem so nam lahko v veliko pomoč različni seznami, kot so seznam 

opravil, nakupovalni seznam ipd. (How to be Organized, 2016). 

 Pri opravljanju svojih opravkov načrtujmo svojo pot, da jih opravimo kar se da hitro 

(How to be Organized, 2016). 

Samomotivacija 

Samomotivacija pomeni, da  se za opravljanje določenega opravila ali zadolžitve zanašamo 

samo nase, na svojo lastno spodbudo in ne na spodbudo druge osebe. Ljudje se pogosto 

težko samomotivirajo, saj to zahteva veliko miselnega napora. Sposobnost samomotivacije 

pa je ključnega pomena za to, da ostanemo organizirani. Osebe, ki so samomotivirane, 

izpeljejo in opravijo določeno nalogo ne glede na okoliščine. Pogosto uporabljajo tehnike, 

kot so samonagrajevanje ob dosegi cilja, ali se v akcijo poženejo s pomočjo vizualizacije 

končnega rezultata. Osebe z visoko stopnjo samomotivacije se redko zanašajo na spodbudo 

s strani drugih oseb, saj se lahko same prepričajo, da pričnejo z dejavnostjo in jo izpeljejo 

(Organization Skills Test, 2016). 

Strategije in nasveti za izboljšanje samomotivacije 

 Sistem nagrajevanja učenčeve lastne pobude za šolsko delo je dobra strategija za 

razvijanje samomotivacije. V primeru, da se učenec sam spomni na domačo nalogo, dobi 

v tabelo sličico, štampiljko ali kljukico. V tabelo dopišemo tudi datum in predmet, pri 

katerem je domača naloga bila. Če otrok v enem tednu dobi vse kljukice, ga čaka nagrada, 

o kateri se z njim vnaprej dogovorimo (Camloh, idr., 2016). 

 Ko določeno nalogo ali opravilo opravimo, je dobro, da se nagradimo (Organization 

Skills Test, 2016). 

 Pri povečanju motivacije si lahko pomagamo s spoznavanjem sebe ter spoznavanjem in 

uporabo metod, ki nas za delo motivirajo. Te metode so lahko na primer branje pozitivnih 

misli ali sledenje svojemu cilju (Organization Skills Test, 2016). 
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 Boljšo samomotivacijo lahko dosežemo z razmišljanjem o prednostih organizacije ter 

njenim pozitivnim vplivom na naše življenje (Organization Skills Test, 2016).  

 Samomotiviramo se lahko s pomočjo vizualizacije dejavnosti ali končnega cilja (How to 

be Organized, 2016). 

2.3.4 Organizacijski stili 

Kutscher in Moran (2009) sta opredelila in opisala tri različne organizacijske stile, ki jih 

lahko opazimo pri učencih. 

Vizualni organizator 

V to skupino spadajo učenci, ki imajo radi vse na določenem mestu in se lahko počutijo 

neorganizirane, ko je njihovo učno okolje prenasičeno z vizualnimi dražljaji. Ti učenci se 

dobro odzivajo na vizualne opore, kot so barve in slike. Kadar iščejo izgubljen predmet, si 

pomagajo tako, da razmišljajo o tem, kje so ta predmet nazadnje videli. 

Prostorski/udoben organizator 

V to skupino spadajo učenci, ki so v svojem okolju zelo občutljivi, prav tako so občutljivi 

do čustev drugih oseb. Da lahko delajo, potrebujejo svoj delovni prostor, v katerem se 

počutijo udobno. Dobro se odzivajo na urejena in mirna delovna okolja. Kadar iščejo 

izgubljen predmet, si pomagajo tako, da razmišljajo o tem, kje so ta predmet nazadnje 

uporabljali. 

Kronološki/zaporedni organizator 

So učenci, ki radi razmišljajo v številkah in posvečajo veliko pozornosti podrobnostim. 

Njihov delovni prostor lahko zgleda neurejen, vendar je zanje vse v določenem vrstnem 

redu oziroma na določenem mestu, ki ga razumejo in poznajo. Ti učenci se dobro odzivajo 

na strukturo in red. Kadar iščejo izgubljen predmet, si pomagajo tako, da razmišljajo o tem, 

kdaj so ta predmet nazadnje uporabljali. 
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2.4 SAMOPODOBA 

Žibert (2011) opredeljuje samopodobo kot odnos, ki ga imamo do sebe, je vrednotenje 

samega sebe.  

Izraz samopodoba se v psihologiji nanaša na ideje, stališča in občutke, ki jih imamo ljudje 

o sebi. Lahko jo vidimo kot naš poskus pojasniti svoje občutke, vtise in stališča do sebe. 

Ker se naše zaznavanje sebe od situacije do situacije spreminja, ta model ali shema ni 

stalna. Prav tako je lahko različna v različnih fazah našega življenja (Doria, 2011).  

Številni avtorji so izdelali različne modele samopodobe. Eden izmed najbolj znanih je 

Shavelsonov model, ki ga je oblikoval skupaj s sodelavcema in je zasnovan na 

predpostavki, da je samopodoba posameznikova zaznava samega sebe (Doria, 2011). 

Model je oblikovan hierarhično, na vrh pa postavlja splošno samopodobo. Ta se deli na 

akademsko oziroma učno samopodobo in na neakademsko samopodobo. Učna 

samopodoba zajema samopodobe na posameznih področjih: materni jezik, zgodovina, 

matematika in znanost oziroma naravoslovne vede. Neakademska samopodoba pa je 

razdeljena na socialno, emocionalno in telesno samopodobo. Na dnu sheme se nahajajo 

posameznikovi specifični odzivi na različne situacije, v katerih se trenutno nahaja. Opisan 

model predstavlja strukturo samopodobe v mladostništvu, v dobi odraslosti je namreč 

samopodoba bolj hierarhično urejena in strukturirana (Pečjak, 1998).  

Shavelson in sodelavci (1976, v Pečjak 1998) navajajo sedem značilnosti, ki naj bi 

samopodobo določale. Te so: 

1. Organiziranost/strukturiranost samopodobe 

Posameznik bi naj svoje izkušnje zaradi raznovrstnosti klasificiral v kategorije, ki 

predstavljajo način osmišljanja izkušenj in organiziranja.  

2. Večdimenzionalnost samopodobe 

Sistem izkušenj posameznika vsebuje več dimenzij, ki spadajo na različna področja, kot so 

na primer šolsko področje, področje socialnih spretnosti itd. 
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3. Hierarhična urejenost samopodobe 

Različne plasti samopodobe oblikujejo hierarhijo od individualnih izkušenj v specifičnih 

situacijah do globalne samopodobe na vrhu hierarhije. 

4. Stabilnost splošne samopodobe 

Za splošno samopodobo naj bi bila značilna relativna stabilnost, s spuščanjem po 

hierarhični lestvici pa naj bi samopodoba postala vse bolj odvisna od specifičnih situacijin 

vse manj stabilna.  

5. Razvojna določenost samopodobe 

Oblikovanje samopodobe posameznika je proces recipročne interakcije med njim in 

njegovim socialnim okoljem.  

6. Vrednostni značaj samopodobe 

V posameznih situacijah se človek ne le opisuje, ampak tudi vrednoti, vrednoti pa to, kar 

pri sebi opazi.  

7. Razločnost samopodobe 

Samopodobo in posamezne dimenzije samopodobe lahko razlikujemo od drugih pojmov, s 

katerimi so teoretično povezane.  

 

2.4.1 Učna samopodoba 

Po modelu Shavelsona in sodelavcev se učna samopodoba deli na samopodobo na štirih 

šolskih področjih: materinščina, zgodovina, matematika in naravoslovni predmeti (Pečjak 

in Košir, 2002). 

March in Shavelson sta oblikovala model z dvema akademskima faktorjema, ki 

predstavljata učno samopodobo na področju matematičnih spretnosti in učno samopodobo 

na področju verbalnih spretnosti. Obe samopodobi vključujeta samopodobe, ki se nanašajo 

na specifične šolske predmete. Učna samopodoba na področju matematičnih spretnosti 

vsebuje učne samopodobe, ki jih učenec oblikuje do različnih šolskih predmetov, in sicer 
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do matematike, fizikalno naravoslovnih predmetov, biologije, ekonomsko-poslovnih 

predmetov in do vseh šolskih predmetov. Učna samopodoba na področju verbalnih 

spretnosti pa se nanaša na učenčeve učne samopodobe pri predmetih geografija, zgodovina, 

tuji jeziki, materinščina in pri vseh šolskih predmetih. Deloma se učna samopodoba na 

področju matematičnih spretnosti nanaša tudi na samopodobi pri predmetih geografija in 

zgodovina, ki sta del učne samopodobe v področju verbalnih spretnosti (Pečjak in Košir, 

2002). 

Izvedenih je bilo veliko raziskav, ki proučujejo odnos med učno samopodobo in učno 

uspešnostjo. Kljub tem raziskavam pa še vedno obstaja vprašljiva narava odnosa med 

njima. Avtorji si namreč niso enotni v tem, ali vpliva učna uspešnost na učno samopodobo 

ali velja obratno (Pečjak in Košir, 2002). 

M. Juriševič (1999, po Pečjak in Košir 2002) med učno uspešnostjo in učno samopodobo 

na podlagi sodobnih raziskav predpostavlja tri tipe odnosov glede na obdobje šolanja.  V 

obdobju začetnega osnovnega šolanja učna uspešnost vpliva na učno samopodobo. V 

obdobju srednjega osnovnega šolanja vplivata učna samopodoba in učna uspešnost 

vzajemno druga na drugo. V obdobju zaključnega osnovnega šolanja pa je učna 

samopodoba tista, ki vpliva na učno uspešnost.   

M. Juriševič (1999, po Pečjak in Košir 2002)  prav tako poudarja, da je treba poleg odnosa 

med učno uspešnostjo in učno samopodobo preučiti tudi proces učenčevega učenja ter 

njegovega pristopa k učenju.   
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 CILJI IN HIPOTEZE 

3.1.1 Opredelitev problema 

Dobro razvite organizacijske spretnosti so pomembne, saj vplivajo na različne vidike 

našega življenja. Od stopnje razvitosti organizacijskih spretnosti je odvisna naša uspešnost 

pri opravljanju šolskih obveznosti, vsakodnevnih aktivnosti in obveznosti v službi. Težave 

na področju organizacijskih spretnosti se pojavljajo tudi pri učencih z učnimi težavami, ki 

počasneje usvajajo znanja, kar pomembno vpliva na njihovo izobraževalno uspešnost in 

učno samopodobo. Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, imajo zaradi 

svojih posebnih potreb težave tudi na področju učenja in poznavanja ter uporabe različnih 

učnih strategij oziroma spretnosti. Področjema organizacijskih in učnih spretnosti učitelji 

in starši pogosto ne posvečajo posebne pozornosti, saj menijo, da jih učenci razvijejo 

samostojno. Učenci, ki imajo na teh dveh področjih težave, potrebujejo pri razvijanju 

organizacijskih in učnih spretnosti ustrezno in specifično pomoč v obliki neposrednega 

poučevanja. V svojem diplomskem delu sem se usmerila v izboljšanje organizacijskih in 

učnih spretnosti  pri učenki, ki počasneje usvaja znanja, ob pomoči razvijanja različnih 

strategij na teh dveh področjih.  

3.1.2 Cilji raziskave 

Zastavila sem si naslednje cilje, ki temeljijo na analizi različnih strokovnih virov: 

 oceniti področja organizacijskih spretnosti (organiziranost v šoli, osebna organiziranost, 

miselna organiziranost, strategije, osebna urejenost, časovna organiziranost in 

samomotivacija); 

 oceniti učenkino učno samopodobo; 

 na osnovi ocene sposobnosti učenke načrtovati, izvesti in preveriti učinkovitost treninga 

organizacijskih in učnih spretnosti; 
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 preveriti vpliv treninga organizacijskih in učnih strategij na učno samopodobo. 

3.1.3 Raziskovalna vprašanja 

Na podlagi oblikovanih ciljev sem opredelila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kakšne so pri učenki z učnimi težavami, ki počasneje usvaja znanja, organizacijske in 

učne spretnosti pred pričetkom treninga? 

 Katera področja organizacijskih in učnih spretnosti naj trening zajema in razvija? 

 Kakšna je učenkina učna samopodoba pred pričetkom treninga in ali trening 

organizacijskih in učnih spretnosti vpliva tudi na učenkino učno samopodobo? 

 Kako učinkovit je trening organizacijskih in učnih spretnosti, ki vključuje strategije za 

razvijanje področij miselne organiziranosti, organiziranosti v šoli, časovne organiziranosti, 

samomotivacije ter kognitivne in metakognitivne učne strategije? 

 

3.2 METODA DELA 

3.2.1 Opis vzorca 

V raziskavo je bila vključena učenka, ki je stara 13 let, obiskuje 8. razred osnovne šole in 

je usmerjena v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. Opredeljena je kot učenka z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi in kot učenka 

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Učenka ima tedensko 5 ur dodatne 

strokovne pomoči, ki jo izvaja specialni in rehabilitacijski pedagog. Dodatna strokovna 

pomoč se izvaja individualno v kabinetu. 

Starši pogosto sodelujejo z razredničarko in izvajalko dodatne strokovne pomoči, ki jo 

prosijo za nasvete glede dela z učenko, spremljajo njen napredek in se trudijo, da domače 

delo poteka na enak način kot pri urah dodatne strokovne pomoči. 
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Pri učenki se kažejo vedno večje težave na področju učenja in samostojnega šolskega dela, 

pri čemer je nesamostojna in odvisna od druge pomoči. Ne ve, kako se učiti, ne zna 

načrtovati svojega učenja in oceniti, ali je bilo učenje uspešno oziroma ustrezno. Ker bo 

kmalu nadaljevala šolanje na srednji šoli, se starši bojijo, da ji pri učenju ne bodo zmogli 

več nuditi tolikšne pomoči, kot so ji jo do sedaj. Težave so prisotne tudi na področju 

organizacijskih spretnosti, ki se kažejo v pozabljanju pripomočkov pri matematiki, pri 

načrtovanju učenja in opravljanja domačih nalog ter predvsem pri pomanjkanju 

organizacijskih strategij, ki bi ji šolsko delo olajšale. Tako je tudi na tem področju v veliki 

meri odvisna od staršev, ki spremljajo njeno delo in ga pogosto vodijo. Zato smo se skupaj 

s starši in razredničarko odločili, da bi bilo najbolj učinkovito, da bi pri urah dodatne 

strokovne pomoči razvijali učenkine učne in organizacijske spretnosti.  

3.2.2 Opis instrumentarija 

3.2.2.1 Vprašalnik ugotavljanja učnih stilov (Mavrin idr., 2012) 

Za ugotavljanje prednostnega učnega stila sem uporabila vprašalnik Učni stili, ki ga 

najdemo v Mapi učnih dosežkov (Mavrin idr., 2012). Izbrala sem ga predvsem zato, ker je 

lahko razumljiv in  enostaven za uporabo. 

Vprašalnik je sestavljen iz 33 trditev, ob katerih učenec zapiše točke od 1 do 5, pri čemer 

1 pomeni »skoraj nikoli«, 2 »redko«, 3 »včasih«, 4 »precej pogosto« in 5 »skoraj vedno«.  

Ob koncu točke seštejemo, seštevek pa poiščemo v priloženi tabeli. Tabela  nas glede na 

seštevek točk seznani, ali je prevladujoči učni stil pri učencu slušni, vidni ali telesno-

gibalni. 

Najvišji seštevek točk nam pove, kateri je najmočnejši učni stil, najnižji seštevek točk pa 

nam pove, kateri je najšibkejši učni stil. Na koncu vprašalnika je izpostavljeno, da 

pravilnega in popolnega učnega stila ni. Vsak izmed nas namreč izkazuje mešanico vseh 

treh učnih stilov, vendar pri večini ljudi en stil prevladuje. Seštevek točk, večji od 40, kaže 

na posebej močno izražen učni stil; seštevek točk, manjši od 20, pa pomeni, da je določen 

učni stil  precej šibak.  
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3.2.2.2 Vprašalnik o organizacijskih spretnostih (Organization Skills Test, 2016) 

Test je sestavljen iz 115 vprašanj. Od tega učenec pri 91 vprašanjih izbira med odgovori: 

večino časa, pogosto, občasno, redko in skoraj nikoli, pri ostalih 24 vprašanjih pa izbira 

med ponujenimi odgovori. Vsebuje vprašanja iz različnih področij organizacijskih 

spretnosti: organiziranost v šoli oziroma na delovnem mestu, osebna organiziranost, 

miselna organiziranost, strategije, osebna urejenost, časovna organiziranost in 

samomotivacija. Vprašalnik na koncu prikaže naše rezultate v grafični in opisni obliki, kjer 

jih podrobneje predstavi na posameznih področjih organizacijskih spretnosti. Pri vsakem 

področju lahko zberemo 100 točk. Test nam prav tako prikaže skupen rezultat. Na koncu 

vprašalnika so zapisani še nasveti in priporočila, kako lahko svoje organizacijske spretnosti 

izboljšamo.  

3.2.2.3 Vprašalnik o učni samopodobi (Burden, 1999) 

Vprašalnik o učni samopodobi je sestavil Burden (1999), namenjen pa je ugotavljanju učne 

samopodobe pri učencih, starih od 9 do 16 let.  

Vprašalnik zajema 20 vprašanj, na katera učenci odgovarjajo s pomočjo petstopenjske 

lestvice. Izbirajo lahko med trditvami zagotovo se strinjam, se strinjam, res je v polovici 

primerov, se ne strinjam in zagotovo se ne strinjam. Vsako vprašanje tako prinese od 1 do 

5 točk, kar pomeni, da je skupaj možnih 100 točk. Na podlagi seštevka zbranih točk 

določimo nivo učne samopodobe, ki jih je na podlagi lastne raziskave oblikoval Burden. 

Opredelil je tri nivoje učne samopodobe, in sicer nizka učna samopodoba (pod 60 točk), 

povprečna učna samopodoba (od 60 do 82 točk) in visoka učna samopodoba (od 82 do 100 

točk).  

3.2.2.4 Kontrolna lista o učenkinem funkcioniranju v šolskem in domačem  okolju 

Kontrolno listo o učenkinem funkcioniranju v šolskem in domačem okolju sem sestavila 

ob pomoči analize različnih virov, kot so Vprašalnik motivacijskih strategij (Hudoklin, 

2004) in članka Samoregulativni mehanizmi pri učenju (Peklaj, 2000). Kontrolna lista 

zajema področje uporabe kognitivnih in metakognitivnih učnih strategij pri učenju in 

šolskem delu ter področje organizacijskih spretnosti. Z vprašalnikom sem želela preveriti, 
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katere kognitivne in metakognitivne učne strategije učenka uporablja pri učenju in šolskem 

delu. S kontrolno listo sem prav tako želela preveriti učenkine organizacijske spretnosti 

predvsem z vidika njenega učenja in samostojnega šolskega dela. Zato sem vključila 

področja časovne organizacije, organiziranosti v šoli oziroma na delovnem mestu in 

področje strategij.  

Izdelano kontrolno listo so izpolnile nosilke predmetov (matematike, slovenščine in 

nemščine), pri katerih sem izvajala trening organizacijskih spretnosti. Ta kontrolna lista 

vsebuje 19 trditev, ki so razdeljene na področje organiziranosti v šoli in pri šolskem delu 

in na področje učnih strategij, ki jih učenka pri šolskem delu uporablja. Nosilke predmetov 

so vsako trditev ocenile s kriteriji drži, delno drži ter ne drži. 

Kontrolno listo, ki je prilagojena za domače šolsko delo in učenje, sem izdelala tudi za 

starša. Vsebuje 40 trditev, ki so razdeljene na področje organiziranosti pri domačem 

šolskem delu in učenju ter na področje učnih strategij. Starši so vsako trditev ocenili s 

kriteriji drži, delno drži ter ne drži. 

3.2.3 Opis raziskave in obdelave podatkov 

Raziskavo sem izvajala v šolskem letu 2015/2016. V šolskem letu 2015/2016 sem zbirala 

podatke o učenki z učnimi težavami, ki počasneje usvaja znanja. Podatke sem zbirala z 

različnimi testi in vprašalniki. Najprej sem izvedla vprašalnik Učni stili (Mavrin idr., 2012), 

na podlagi katerega sem lahko določila učenkin prevladujoči učni stil. Nato sem z učenko 

izvedla Test organizacijskih spretnosti (Organization Skills Test, 2016), na podlagi 

katerega sem ocenila njene organizacijske spretnosti na različnih področjih. Prav tako je 

učenka izpolnila še Vprašalnik o učni samopodobi (Burden, 1999), ki je podal informacije 

o stopnji njene samopodobe. Na koncu je sledilo še izpolnjevanje Kontrolne liste 

učenkinega funkcioniranja v domačem in šolskem okolju, ki so ga izpolnile tri učiteljice in 

mama.  

S pomočjo zbranih podatkov sem oblikovala učenkino globalno oceno, na osnovi katere 

sem oblikovala in nato izvedla trening organizacijskih in učnih spretnosti. Izvajala sem ga 

8 tednov v okviru izvajanja ur dodatne strokovne pomoči, ki potekajo pet ur na teden. Pri 

oblikovanju treninga sem upoštevala tudi predmetna področja, pri katerih je dodatna 
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strokovna pomoč izvedena. Trening sem oblikovala in izvedla na predmetnih področjih: 

matematika (2 uri tedensko), slovenščina (2 uri tedensko) in  tuji jezik  nemščina (1 ura 

tedensko). Trening je tako potekal od začetka marca do konca aprila, v tem času se je 

zvrstilo 37 srečanj.  

Ob koncu treninga sem z učenko ponovno izvedla test organizacijskih spretnosti 

(Organizational Skills Test, 2016) in Vprašalnik o učni samopodobi (Burden, 1999). Mama 

in nosilke predmetov, pri katerih je bil trening izveden, so ponovno izpolnile Kontrolno 

listo o učenkinem funkcioniranju. Primerjanje začetnih in končin rezultatov mi je 

omogočilo vpogled v učenkin napredek na področju organizacijskih in učnih spretnosti, 

preverjanje ustreznosti izvedenih strategij ter evalvacijo treninga.  

3.3 REZULTATI ZAČETNEGA TESTIRANJA IN 

NJIHOVA INTERPRETACIJA 

3.3.1 Vprašalnik ugotavljanja učnih stilov (Mavrin idr., 2012) 

Učenka je pri vidnem učnem stilu dosegla 36 točk, telesno-gibalnem 22 točk in pri slušnem 

30 točk. Na podlagi pridobljenih rezultatov je njen prevladujoči učni stil vidni, prav tako je 

bolj izražen tudi slušni.  

 

Graf 1: Prevladujoči učni stil učenke. 

Vidni tip

Telesno-gibalni tip

Slušni tip
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Med opravljanjem šolskih obveznosti pogosto sedi za mizo in hrup, kot je na primer prižgan 

radio, jo pri tem pogosto moti. Ustreza ji predvsem glasno učenje, med samim procesom 

učenja pa ima veliko odmorov. Prav tako si bolje zapomni, če vsebino zapisuje. Med 

razlago se trudi izdelovati zapiske, ki so pogosto neurejeni in ji vzamejo veliko časa. Pri 

zapisovanju v zvezek ali pri branju učne snovi pogosto uporablja barve, kot so na  primer 

markerji in barvice. Prav tako ji pomaga, da si o vsebini, ki si jo mora zapomniti, ustvari 

miselno podobo, ki si jo pogosto sestavlja tudi med branjem. Učenka tudi zelo rada ustvarja 

in dela s svojimi rokami. Težje si predstavlja neznane stvari, pojave in naprave, bolj ji 

ustreza branje s strani druge osebe.  

3.3.2 Vprašalnik o organizacijskih spretnostih (Organization Skills Test, 

2016) 

Učenka je na začetnem testiranju od možnih 100 točk na posameznih področjih 

organizacijskih spretnosti dosegla naslednje rezultate: organiziranost v šoli  36 točk; 

miselna organiziranost  22 točk; osebna organiziranost  38 točk; strategije  27 točk; 

osebna urejenost  37 točk; časovna organiziranost  28 točk in  samomotivacija  24 točk. 

Skupno je tako od 100 točk dosegla 30.  

 

Graf 2: Rezultati na Testu organizacijskih spretnosti pred pričetkom treninga. 
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Glede na dosežene rezultate ima učenka organizacijske spretnosti zelo slabo razvite. 

Najmanj točk je dosegla na področju strategij, miselnih sposobnosti in samomotivacije. Na 

podlagi odgovorov je razvidno, da ima učenka malo razvitih strategij, ki nam pomagajo 

razvijati organizacijske spretnosti in vzdrževati določeno stopnjo organizacije. Na področju 

miselne organiziranosti ima učenka težave s sporočanjem  svojih misli in z njihovim 

oblikovanjem v smiselno, povezano ter dobro razumljivo celoto. Prav tako ima težave z 

razčlenjevanjem informacij na razumljivejše in manjše dele. Samomotivacija nam 

omogoča samostojno začenjanje in vztrajanje v opravljanju določene aktivnosti. Učenka 

dejavnosti najpogosteje začne in jih opravi zaradi spodbude drugih oseb, prav tako pa nima 

razvitih strategij, ki bi ji pomagale do boljše samomotivacije.  

Učenka je nizke rezultate dosegla tudi na področju časovne organiziranosti, kjer ima težave 

s samostojnim časovnim načrtovanjem lastnega dela, učenja in opravljanja domačih nalog. 

Na tem področju ji namreč v večini pomagajo oziroma jo vodijo starši.   

Boljše rezultate je dosegla na področju organiziranosti v šoli oziroma na delovnem mestu, 

osebne urejenosti in osebne organiziranosti. Na področju organiziranosti v šoli ima sicer 

razvite določene strategije, kot so na primer shranjevanje delovnih listov v mapo, vendar 

so nekatere od njih neučinkovite, saj učenka kljub temu pozablja pripomočke, izgublja 

delovne liste ipd. Najboljše rezultate je učenka dosegla na področju osebne urejenosti in 

osebne organiziranosti, saj je na teh dveh področjih s pomočjo staršev razvila določene 

ustrezne strategije, ki ji omogočajo, da ne pozablja na pomembne datume in dogovore ter 

skrbi za urejenost in čistočo svoje sobe. Strategije, ki jih je na teh področjih razvila, so na 

primer tedensko pospravljanje sobe in delovne mize, izločanje starejših delovnih listov iz 

mape, priprava torbe ob pregledu urnika, torba in šolski pripomočki, pospravljeni na 

določenem mestu, zapis pomembnih datumov na velik koledar idr. 

3.3.3 Vprašalnik o učni samopodobi (Burden, 1999) 

Na Vprašalniku o učni samopodobi je učenka od 100 točk dosegla 48 točk, kar pomeni, da 

ima nizko učno samopodobo.  

Meni, da ima največ težav pri reševanju problemskih in zahtevnejših nalog, ki jih pogosto 

ne zna rešiti. Če obtiči sredi šolske naloge, ovire ne zna premagati. Prav tako meni, da v 
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šoli ni dobra pri diskusiji o stvareh in ima težave, ko je pri nalogah treba uporabiti »lastno 

pamet«. Šolsko učenje se ji zdi težavno in veliko šolskega dela, kot so domače in projektne 

naloge, se ji zdi pretežkega. Prav tako meni, da pri svojem šolskem delu potrebuje veliko 

pomoči. Nekoliko bolje je ocenila trditve, da je pametna, se zna dobro učiti, pozna veliko 

besed, je dobra v reševanju šolskih nalog in se, ko dobi novo šolsko delo, počuti zanj 

sposobna.  

3.3.4 Kontrolna lista o učenkinem funkcioniranju v šolskem in domačem  

okolju 

Tabela 1: Odgovori ocenjevalk na začetnem testiranju na področju organiziranosti pri 

domačem in šolskem delu ter učenju. 

 Učiteljica 

matematike 

Učiteljica 

slovenščine 

Učiteljica tujega 

jezika  nemščine 

Mama 

 DRŽI DELNO 

DRŽI 

NE 

DRŽI 

DRŽI DELNO 

DRŽI 

NE 

DRŽI 

DRŽI DELNO 

DRŽI 

NE 

DRŽI 

DRŽI DELNO 

DRŽI 

NE 

DRŽI 

Drži se 

dogovorjenih 

rokov ocenjevanj 

znanja. 

X   X   X   X   

Založi ali izgubi 

delovne liste in 

druge učne 

pripomočke. 

X    X   X  X   

Pozablja oziroma 

si ne označi 

domače naloge. 
 X   X   X   X  

Svoje šolske 

obveznosti si 

zapiše v koledar.  
X   X   X   X   

Samostojno si 

pripravi torbo in 

šolske 

pripomočke.  

         X   

Svoje zadolžitve 

opravlja v roku. 
X   X   X   X   

Na učenje in 

opravljanje 

domačih nalog se 

spomni sama. 

         X   

Da prične z 

učenjem, 

potrebuje veliko 

spodbude. 

          X  

Da prične s 

samostojnim  
 X   X   X   X  
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delom, 

potrebujeveliko 

spodbude. 

Zna si razporediti 

čas za učenje.  
           X 

Zna si razporediti 

čas za opravljanje 

domačih nalog. 
           X 

Čas  za učenje  

vnaprej načrtuje. 
           X 

Svoje učenje 

načrtuje na 

podlagi terminov 

ocenjevanj 

znanja. 

           X 

Zna si razporediti 

čas pri reševanju 

pisnega 

ocenjevanja 

znanja.  

  X   X   X    

Zna si razporediti 

čas pri 

samostojnem 

delu pri pouku. 

  X   X   X    

Pomembne 

datume si 

zapisuje na 

koledar. 

X   X   X   X   

Pred učenjem 

uredi svoj učni 

prostor. 
         X   

Pred učenjem 

pripravi potrebne 

učne pripomočke. 
         X   

Pred pričetkom 

ure pripravi 

potrebne učne 

pripomočke. 

 X  X   X   
 

 
  

Pri učenju le 

redko potrebuje 

pomoč. 
           X 

Pri opravljanju 

domačih nalog le 

redko potrebuje 

pomoč. 

           X 

Pri reševanju 

nalog in 

samostojnem 

delu le redko 

potrebuje pomoč. 

  X   X   X    

 

Tabela 2: Odgovori ocenjevalk na začetnem testiranju na področju učnih strategij pri učenju 

in samostojnem šolskem delu. 
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 Učiteljica 

matematike 

Učiteljica 

slovenščine 

Učiteljica tujega 

jezika  nemščine 
Mama 

 DRŽI 
DELNO 

DRŽI 

NE 

DRŽI 
DRŽI 

DELNO 

DRŽI 

NE 

DRŽI 
DRŽI 

DELNO 

DRŽI 

NE 

DRŽI 
DRŽI 

DELNO 

DRŽI 

NE 

DRŽI 

Učno snov si 

razdeli na dele. 
           X 

Kadar se uči 

novo snov, 

večkrat prebere 

svoje zapiske. 

          X  

Uči se z 

večkratnim 

ponavljanjem 

podatkov/ 

vsebine. 

         X   

Glasno branje ji 

pomaga pri 

učenju. 
         X   

Glasno branje ji 

pomaga pri 

razumevanju 

navodil in 

besedil.  

X   X   X   X   

Pri učenju si 

besedilo 

podčrtuje z 

različnimi 

barvami.  

          X  

Kadar se uči 

neko snov, jo 

poskuša povzeti 

s svojimi 

besedami. 

           X 

Kadar se uči 

novo snov, jo 

pogosto skuša 

razložiti 

prijatelju/prijatel

jici/ ali kateri 

drugi osebi. 

          X  

Pred učenjem si 

pogosto izdela 

miselni vzorec 

ali izpiske.  

           X 

Za lažje učenje 

si  pogosto 

izdela različne 

pripomočke 

(kartončke, 

tabele …) 

           X 

Pri reševanju 

nalog in 

samostojnem 

delu uporablja 

učne 

pripomočke 

(slovarčke, 

X   X    X   X  
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številske trakove 

…) 

Pred učenjem 

snov pregleda in 

pove, kaj se 

mora naučiti. 

           X 

Pred reševanjem 

nalog te 

pregleda in 

najprej reši tiste, 

ki jih zna. 

  X   X   X   X 

Postavlja si 

vprašanja, da je 

prepričana, da 

obvlada snov, ki 

se jo uči. 

           X 

Z učenjem 

nadaljuje do 

konca, tudi če ji 

je snov 

dolgočasna in 

nezanimiva. 

         X   

Če je učna snov, 

ki jo bere, težka, 

spremeni način 

branja. 

          X  

Če potrebuje pri 

učenju pomoč, 

za to poprosi 

starše ali 

sošolke. 

           X 

Če pri šolskem 

delu potrebuje 

pomoč, za to 

poprosi učitelje 

ali sošolce. 

  X   X   X    

Med branjem 

loči, kaj je bolj 

pomembno od 

manj 

pomembnega. 

    X    X    

Med branjem  si 

ob rob besedila 

izpiše ključne 

besede ali 

glavne misli. 

  X   X   X    

Uči se iz svojih 

zapiskov.  
          X  

Njeni zapiski so 

pogosto 

pomanjkljivi. 
X   X   X   X   

Njeni zapiski so 

pogosto slabo 

pregledni.  
X   X   X   X   

Po učenju si 

postavlja 

vprašanja, s 
           X 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Katja Mauko: diplomsko delo 

- 49 - 

 

pomočjo katerih 

preveri 

učinkovitost 

učenja. 

3.3.4.1 Rezultati kontrolne liste učenkine mame 

Na podlagi odgovorov iz prve tabele (Tabela 1) je razvidno, da ima učenka na področju 

organiziranosti pri domačem delu in pri učenju določene organizacijske spretnosti oziroma 

strategije, ki jih je razvijala s pomočjo staršev, dobro razvite. Tako se na učenje in 

opravljanje domačih nalog spomni sama,  pripravlja si torbo in učne pripomočke, prav tako 

pred učenjem uredi svoj učni prostor in si pripravi potrebne pripomočke. Največ težav se 

kaže na področju časovne in tudi miselne organizacije. Učenka si sicer v koledar zapisuje 

termine ocenjevanj in druge zadolžitve, vendar svojega učenja in opravljanja obveznosti ne 

zna sama načrtovati ter jih razdeliti na manjše dele. Drži se rokov ocenjevanj znanja in ob 

pomoči mame svoje zadolžitve opravlja v roku. Na učenje se spomni sama, vendar za 

pričetek potrebuje kar nekaj spodbud. Na podlagi odgovorov v drugi tabeli (Tabela 2) je 

razvidno, da ima učenka zelo malo razvitih kognitivnih in metakognitivnih učnih strategij. 

Med ponujenimi 13 možnimi kognitivnimi strategijami učenka najpogosteje uporablja le 

dve. Pri učenju si tako pomaga predvsem z glasnim branjem in večkratnim ponavljanjem. 

Občasno uporablja še tri strategije, ki so podčrtovanje delov besedila, uporaba učnih 

pripomočkov in razlaga nove snovi prijatelju oziroma drugi osebi. Pogosto si podčrta 

preveč informacij, saj ne loči bistvenih od tistih manj pomembnih, na uporabo učnih 

pripomočkov pri učenju jo je pogosto treba opomniti. Pri razlagi učne snovi drugi osebi je 

učenka osredotočena predvsem na podajanje naučenih informacij in ne na podajanje razlage 

učne vsebine. Med ponujenimi štirimi metakognitivnimi strategijami učenka občasno 

uporablja le eno, in sicer to, da v primeru branja težke vsebine spremeni način branja. Uči 

se iz svojih zapiskov, ki so pogosto pomanjkljivi in slabo pregledni, z učenjem nadaljuje 

tudi v primeru, da je snov dolgočasna in nezanimiva. Pri samem procesu učenja in 

opravljanja šolskih obveznosti učenka potrebuje veliko vodenja in pomoči.    

3.3.4.2 Rezultati kontrolne liste nosilk predmetov 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Katja Mauko: diplomsko delo 

- 50 - 

 

Na podlagi odgovorov v Tabeli 1 in Tabeli 2 učiteljice, ki učijo matematiko, slovenščino 

in tudi jezik nemščino, opažajo, da učenka svoje obveznosti in termine ocenjevanj zapisuje 

v koledar ter se jih drži, nalogo pozabi le občasno, svoje zadolžitve opravlja v roku, pred 

pričetkom ure pa si pripravi vse potrebne pripomočke. Navedle so tudi, da učenka občasno 

založi ali izgubi delovne liste in druge učne pripomočke. Vse so opazile težave predvsem 

na področju učenkinega samostojnega dela, kjer si svojega časa za reševanje nalog in 

reševanje pisnih ocenjevanj znanja ne zna ustrezno razporediti. Prav tako pa pri 

samostojnem delu potrebuje zelo veliko pomoči, dodatne razlage, pojasnil in vodenja. Na 

podlagi rezultatov je razvidno, da učenka pri samostojnem delu uporablja zelo malo 

različnih kognitivnih in metakognitivnih učnih strategij. Pri delu si tako pomaga s tihim 

branjem in z različnimi učnimi pripomočki. Za pomoč nikoli ne poprosi sama, zato je treba 

večkrat preverjati njeno razumevanje navodil in nalog. Prav tako so učiteljice opazile, da 

so njeni zapiski pogosto pomanjkljivi in slabo pregledni. Tako se na primer  njeni naslovi 

pogosto ne ločijo od ostalega besedila, pisati začne proti sredini zvezka, prav tako ne 

poudari pomembnih podatkov ali formul. Učiteljica matematike je dodala, da pri reševanju 

nalog teh ne označi ustrezno, zato pogosto ne ve, katera naloga je rešena, kje ter kam spada 

kateri delovni list. Iz odgovorov učiteljic lahko razberemo, da ima učenka težave na 

področju časovne organizacije, samomotivacije in delno tudi na področju organizacije v 

šoli, prav tako pri svojem delu uporablja malo učinkovitih učnih strategij. 

3.3.5 Povzetek pomembnih informacij začetnega testiranja 

Na Vprašalniku ugotavljanja učnih stilov (Mavrin idr., 2012) je učenka največ točk, in sicer 

36, dosegla pri vidnem učnem stilu. Zato sklepamo, da je učenkin prevladujoči učni stil 

vidni, prav tako je izražen tudi slušni učni stil, pri katerem je dosegla 30 točk. 

Na Vprašalniku o organizacijskih spretnostih (Organization Skills Test, 2016) je učenka od 

možnih 100 točk dosegla 30 točk. Ta rezultat nakazuje na slabo razvite organizacijske 

spretnosti, kar potrjujejo tudi odgovori ocenjevalk v Tabeli 1. Najbolj razvita so področja 

osebne urejenosti (37 od 100 točk), osebne organiziranosti (38 od 100 točk) in 

organiziranosti v šoli (36 od 100 točk). Najnižje rezultate je učenka dosegla na področjih 

miselne organiziranosti (22 od 100 točk), strategij (27 od 100 točk), časovne organiziranosti 

(28 od 100 ročk) in samomotivacije (24 od 100 točk). Na področju miselne organiziranosti 
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se težave kažejo predvsem pri oblikovanju in sporočanju informacij v smiselni obliki in v 

njihovi delitvi na manjše dele. Učenka ima na splošno malo razvitih strategij, ki bi ji 

omogočale razvijanje njenih organizacijskih spretnosti ter vzdrževanje določene stopnje 

organizacije. Na področju časovne organizacije ima učenka težave pri načrtovanju svojega 

učenja, reševanja nalog in opravljanja drugih šolskih obveznosti. Na področju 

samomotivacije se težave kažejo predvsem v nesamostojnem začenjanju ter vztrajanju pri 

določeni aktivnosti, pri čemer učenka potrebuje veliko zunanje spodbude.  

Odgovori učiteljic ocenjevalk iz Tabele 1 in Tabele 2 potrjujejo, da ima učenka malo 

razvitih kognitivnih in metakognitivnih učnih strategij. Pri učenju najpogosteje uporablja 

strategiji večkratnega branja in ponavljanja vsebine, občasno pa uporablja še strategije 

uporabe pripomočkov, razlaganja vsebine drugi osebi in podčrtovanje delov besedila. Iz 

podanih odgovorov lahko prav tako vidimo, da učenka pri učenju ne uporablja 

metakognitivnih učnih strategij oziroma občasno uporablja le strategijo spreminjanja 

branja zahtevne vsebine.  

Odgovori pri Vprašalniku o učni samopodobi (Burden, 1999) nakazujejo na učenkino nizko 

učno samopodobo, saj je od možnih 100 točk dosegla 48 točk.  

3.4 TRENING ORGANIZACIJSKIH  IN UČNIH 

SPRETNOSTI 

3.4.1 Načrtovanje in oblikovanje treninga  

Oceni učenkinih sposobnosti in posebnih potreb je sledilo zastavljanje ciljev treninga 

organizacijskih in učnih spretnosti. Na osnovi teoretičnih virov in zastavljenih ciljev sem 

nato trening načrtovala in oblikovala. Pri načrtovanju ciljev in poteka treninga sem 

upoštevala tudi predmetna področja, na katerih je bila izvedena dodatna strokovna pomoč. 

Tako sem pri sestavi treninga upoštevala obravnavano snov in razvijala strategije oziroma 

spretnosti, ki jih je bilo pri posameznem predmetnem področju glede na obravnavano snov 

mogoče razvijati.  
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3.4.2 Cilji treninga 

Cilji treninga pri predmetu matematika: 

 Učenka ima urejen zvezek. 

 Učenka pri predmetu matematika prinaša v šolo vse učne pripomočke. 

 Učenka si vpisuje pomembne podatke v matematični slovarček.  

 Učenka rešuje naloge oziroma se uči ob pomoči matematičnega slovarčka.  

Cilji treninga pri predmetu slovenščina: 

 Učenka po korakih načrtuje svoj govorni nastop.  

 Učenka načrtuje svoje učenje in se načrta drži. 

 Učenka izboljša bralno razumevanje ob pomoči sheme za izpis podatkov. 

 Cilji treninga pri predmetu nemščine: 

 Učenka si pri predmetu tuji jezik  nemščina izdela pojmovne zloženke. 

 Učenka s pomočjo kartončka vrednoti svoje znanje pojmov na pojmovnih zloženkah.  

3.4.3 Potek treninga 

Trening sem izvajala pri urah dodatne strokovne pomoči, in sicer pet ur tedensko. Od tega 

je bila ena ura na teden izvedena pri nemščini (ponedeljek, 6. ura), dve uri pri slovenščini 

(torek, 1. ura, in sreda, 3. ura) in dve uri pri matematiki (ponedeljek in četrtek, 3. ura). 

Poudariti je treba, da sem učenkine učne in organizacijske spretnosti razvijala in urila ob 

obravnavani učni snovi. Trening sem izvajala 8 tednov, v tem času pa je bilo izvedenih 37 

ur. Pri oblikovanju treninga sem si pomagala z nasveti in strategijami, ki sem jih zasledila 

v različni literaturi, kot so knjiga Help your disorganized student od avtorice A. Dolin 

(b.d.), vprašalnik Organization Skills Test (2016),  spletne strani http://www.ldonline.org/, 
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http://www.interventioncentral.org/  idr. Za boljšo preglednost in razumevanje sem trening 

razdelila glede na predmetna področja izvajanja.  

Ker sem v sam potek treninga različno vključevala oziroma dodajala nove vaje, težko 

opišem tipično uro, ki bi veljala za vse ure na posameznih predmetnih področjih. Zato sem 

za vsako predmetno področje opisala uro, ki predstavlja strukturo dela v večini izvedenih 

ur.  

3.4.3.1 Trening pri matematiki 

Sestava ure pri predmetu matematika 

Začetni del ure: 

Na začetku ure je učenka pokazala urejenost svojega zvezka in delovnih listov. Pokazala je 

tudi mapo z učnimi pripomočki, seznam pripomočkov v mapi in listo o prinašanju le-teh.   

Osrednji del ure: 

V osrednjem delu je učenka zapisala obravnavano vsebino v zvezek ob pomoči predloge 

za organizacijo strani v zvezku. Prav tako je pomembne podatke (matematične formule in 

pomembne pojme) zapisala v svoj matematični slovarček. Tega je nato uporabljala pri 

reševanju primerov ob glasnem opisovanju svojega dela. 

Končni del ure: 

Na koncu ure je v zvezek zalepila potrebne delovne liste ob pomoči predloge za 

organizacijo strani v zvezku. Prav tako je ob pomoči matematičnega slovarčka ponovila 

pomembne matematične pojme in formule.  

1. Vaja: Organizacija zvezka 

Cilji: 

 Učenka oblikuje zapis v zvezku po zgledu predloge za organizacijo strani v zvezku.  

 Učenka zalepi delovne liste po zgledu predloge za organizacijo strani v zvezku. 
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Potrebni pripomočki: 

 predloga za organizacijo strani v zvezku. 

 

Slika 1: Predloga za organizacijo strani v zvezku. 

Potek: 

Učenki sem najprej predstavila idejo predloge za organizacijo strani v zvezku in ji pokazala 

primer. S pomočjo pogovora in pregleda zvezka je učenka na list papirja oblikovala osnutek 

predloge. Doma je to predlogo sama narisala in oblikovala, pri naslednji uri pa sva jo 

plastificirali. Sledilo je učenje njene uporabe na praktičnih primerih. Najprej je potrebovala 

moje usmerjanje, sčasoma pa sem svojo pomoč zmanjševala. Ko je to strategijo dobro 

usvojila, je predlogo pričela uporabljati tudi pri pouku, kjer jo je po potrebi usmerjala 

učiteljica.  

Vrednotenje: 

Učenka je strategijo lepo sprejela in tudi hitro usvojila. Za samo načrtovanje, izdelavo 

načrta in izdelavo same predloge je bila zelo motivirana. Sicer je potrebovala moje vodenje 

in pomoč, je pa bila zelo vesela, da je lahko pri njeni izdelavi tako aktivno sodelovala. 

Verjetno je bila motivacija toliko večja zaradi vključenosti njenega močnega področja, 

risanja. Samo oblikovno strukturo je hitro usvojila, prav tako se je držala sprotnega 
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lepljenja delovnih listov. Nekaj težav je imela samo s prepoznavanjem pomembnih  pojmov 

in informacij, kot so matematične formule. Učenka je tako potrebovala občasno pomoč 

samo na tem področju, predlogo pa je uporabljala samostojno. 

2. Vaja: Organizacija učnih pripomočkov 

Cilji: 

 Učenka prinaša vse učne pripomočke.  

 Učenka ima učne pripomočke shranjene v mapi v zvezku. 

 Učenka vsak večer preveri in na kartončku označi, ali ima v mapi pospravljene vse 

potrebne učne pripomočke. 

Potrebni pripomočki: 

 mapa v obliki kuverte, 

 učni pripomočki (ravnilo, šestilo, matematični slovarček, kartonček za pretvarjanje 

merskih enot, kvadrat poštevanke, številski trak), 

 kartonček z narisanimi potrebnimi učnimi pripomočki v mapi.  

 

Slika 2: Mapa za shranjevanje učnih pripomočkov. 
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Slika 3: Kartonček za preverjanje, ali so v mapi shranjeni vsi potrebni učnih pripomočki. 

Opis: 

Z učenko sva se najprej pogovorili o pomembnosti prinašanja učnih pripomočkov in iskali 

možne rešitve za zmanjšanje pozabljanja le-teh. Ker se učenka ni spomnila primerne 

rešitve, sem ji jih nekaj predstavila in praktično prikazala. Predstavila sem ji možnost 

shranjevanja pripomočkov v posebnem predalu v šolski torbi, shranjevanje v navadni mapi, 

ki je shranjena v zvezku, in shranjevanje v mapi v obliki kuverte, ki je zalepljena v zvezek. 

Učenka se je tako odločila za shranjevanje pripomočkov v mapi v obliki kuverte, ki je 

zalepljena v zvezku. Izbrala si je poljubno barvo mape in jo po zunanjem robu zalepila v 

zvezek. To ji je omogočalo, da je mapo premaknila iz zvezka, ni pa je popolnoma 

odstranila. S tem je bilo prinašanje mape zagotovljeno, prav tako pa je ta ni motila pri 

pisanju v zvezek. Sledilo je določanje pripomočkov, ki morajo biti v mapi, kar sva s 

pomočjo pogovora hitro uredili. Pri izdelavi kartončka za preverjanje prisotnosti vseh 

pripomočkov je učenka želela, da so na njem sličice pripomočkov in ne besede. Zato sva 

pripravili osnutek kartončka, učenka pa je doma nato kartonček sama izdelala in potrebne 

pripomočke nanj narisala. Učenkina naloga je bila, da vsak večer oziroma po opravljanju 

domače naloge s pomočjo kartončka pregleda in na njem označi, ali so v mapi shranjeni vsi 

potrebni pripomočki. Prva dva tedna je kartonček pregledovala mama doma in jaz pri urah 

dodatne strokovne pomoči. Po dveh tednih sem pripomočke in kartonček občasno še 

pregledala, medtem ko je mama s tem prenehala. V primeru, da je učenka pozabila 

pripomočke, je to v tabeli označila učiteljica matematike.  
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Vrednotenje: 

Učenka sprva ni bila navdušena nad to strategijo, saj je menila, da ji sedanja mapa ustreza. 

Je pa tudi sama priznala, da mapo ali določene pripomočke kljub temu pogosto pozabi 

doma. Ker je pri izbiri mape, določanju potrebnih pripomočkov ter izdelavi kartončka 

aktivno sodelovala, se je njena motivacija zelo povečala. Sistem dela je hitro usvojila. Tako 

je vsak dan po opravljeni domači nalogi ob pomoči kartončka preverila prisotnost vseh 

potrebščin in izpolnjen kartonček pokazala mami, naslednji dan tudi meni. Ker je učenka 

strategijo hitro usvojila, je po dveh tednih pričela z njenim samostojnim izvajanjem. 

Občasno sem mapo in kartonček preverila pri najinih obravnavah. V primeru, da je učenka 

doma pozabila kakšen pripomoček, je to v tabelo označila učiteljica pri predmetu 

matematika. Učenka je tako potrebščine oziroma določeno potrebščino v času izvajanja 

treninga pozabila samo enkrat.  

3. Vaja: Izdelava matematičnega slovarčka.  

Cilji:  

 Učenka pri določeni vsebini prepozna in poišče pomembne podatke (formulo in 

pomembne pojme). 

 Učenka vpiše pomembne podatke pod ustrezne kategorije v matematičnem slovarčku. 

Potrebni pripomočki: 

 matematični slovarček, 

 delovni zvezek, učbenik in zvezek, 

 pisala. 
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Slika 4: Matematični slovarček. 

Opis:  

Učenki sem najprej podrobno razložila matematični slovarček, kategorije v njem, pokazala 

pa sem ji tudi primer izpolnjenega obrazca. Skupaj sva nato izpolnili eno kategorijo ob 

pomoči iskanja podatkov v zvezku, delovnem zvezku in učbeniku. Pri naslednjih urah sva 

urili postopek prepoznavanja pomembnih podatkov in zapis le-teh v matematični 

slovarček. Tako je po razlagi snovi in  prikazu postopka reševanja vedno sledilo 

izpolnjevanje matematičnega slovarčka. Učenka je potrebne informacije iskala v delovnem 

zvezku in učbeniku, pri tem pa sem jo usmerjala.  Sčasoma sem svoje verbalne opore 

zmanjševala in s tem je učenka postajala pri izpolnjevanju vedno samostojnejša.  

Vrednotenje:  

Pri vpisovanju v ustrezne kategorije je na začetku potrebovala pomoč, kasneje pa si je pri 

izpolnjevanju pomagala z že izpolnjenimi vrsticami. Pri prepoznavanju in vpisovanju 

MATEMATIČNI SLOVARČEK 

 

(ime količine, ki se jo računa) 

POMEMBNI 

POJMI 

 

 

SKICA FORMULA PRIMER 

(ime količine, ki se jo računa) 

POMEMBNI 

POJMI 

 

 

 

SKICA FORMULA PRIMER 

(ime količine, ki se jo računa) 

POMEMBNI 

POJMI 

 

 

 

SKICA FORMULA PRIMER 

 

 
 

 

(ime snovi) 
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formul učenka ni imela večjih težav in jih je ob koncu treninga v slovarček samostojno 

vpisovala. Pomoč je občasno potrebovala pri prepoznavanju pomembnih pojmov in iskanju 

njihovega pomena. Ob koncu treninga je pomembne pojme znala poiskati samostojno ob 

pomoči učbenika in zvezka, še vedno pa je imela težave pri prepoznavanju le-teh na podlagi 

razlage. Učenko sem pri tem zato vedno usmerjala s pomočjo vprašanj, kot so: Kateri so 

pomembni podatki pri tem primeru? Kateri podatki so vključeni v formuli? Kateri podatki 

so predstavljeni na sliki? Največ vodenja in pomoči je učenka potrebovala pri grafični 

predstavitvi pomembnih pojmov oziroma vsebine. Pri tem sem jo prav tako usmerjala s 

pomočjo vprašanj.  

4 Vaja: Reševanje nalog oziroma učenje ob pomoči matematičnega slovarčka.  

Cilji: 

 Učenka rešuje naloge ob pomoči matematičnega slovarčka. 

Potrebni pripomočki: 

 matematični slovarček.  

Opis:  

Na začetku sem postopek reševanja ob pomoči matematičnega slovarčka učenki podrobno 

razložila in pokazala na primeru. Sledilo je vodenje po korakih pri reševanju naslednjih 

primerov. Sčasoma sem svoje vodenje zmanjševala, učenko pa sem spodbujala, da je na 

začetku naloge glasno reševala in opisovala svoje delo. Ko bi določeno strategijo usvojila, 

bi lahko prešla na tiho reševanje.  

Vrednotenje: 

Reševanju nalog ob pomoči matematičnega slovarčka sva pri predmetu matematika 

namenili  največ časa in pozornosti. Učenka je na začetku potrebovala podrobno vodenje 

in večkraten prikaz postopka dela ob pomoči matematičnega slovarčka. Sčasoma je 

postajala samostojnejša, vendar je med delom še vedno potrebovala vodenje in pomoč. Ker 
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je postopek reševanja naloge pogosto pozabila, sva ga na začetku vsake ure ob pomoči 

matematičnega slovarčka vsaj dvakrat ponovili. Prvič sem jo skozi korake vodila jaz, pri 

naslednji ponovitvi pa je učenka postopek poskusila samostojno uporabiti in opisati.  

Učenka je ob koncu treninga matematični slovarček pri reševanju nalog redno uporabljala. 

Kljub zapisanim primerom je ob koncu treninga sam postopek reševanja še vedno pogosto 

pozabljala oziroma si z zapisanim primerom ni znala pomagati. Tako je ob koncu treninga 

potrebovala na začetku reševanja vodenje, proti koncu ure pa je bila sposobna kakšno 

nalogo rešiti skoraj popolnoma samostojno. Matematični slovarček ji je omogočal, da je 

hitro našla potrebno formulo, po kateri je lahko nalogo rešila, ter po potrebi matematične 

pojme, ki jih je pozabila ali se jih ni mogla spomniti. 

3.4.3.2  Trening pri slovenščini 

Sestava ure pri predmetu slovenščina: 

Začetni del ure: 

Na začetku ure je učenka s pomočjo pregleda besedila, fotografij in naslova besedila 

aktivirala svoje predznanje. Z naslova in pregleda slik je predvidevala, o čem bi besedilo 

lahko govorilo. Prav tako je povedala, kaj že ve o obravnavani ali podobni temi.  

Osrednji del ure: 

V osrednem delu ure je sledilo večkratno branje besedila, ki so ga pri uri obravnavali ali 

sva se zanj dogovorili z učiteljico. Besedilo je najprej prebrala učenka, ob koncu branja pa 

je pregledala obrazec za vpis pomembnih podatkov iz besedila in vanj vpisala podatke, ki 

si jih je zapomnila. Nato sem ji besedilo prebrala še jaz, učenka pa je ob poslušanju svoj 

obrazec dopolnila. Na podlagi in ob pomoči zapisanih informacij iz besedila na obrazcu je 

zgodbo obnovila in izpostavila pomembne podatke.  

Končni del ure: 

V končnem delu ure je učenka ob pomoči izpolnjenega obrazca ponovila pomembne 

informacije o prebranem besedilu. Prav tako sva pregledali termine ocenjevanj znanja 

indopolnili načrt učenja.  
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3 Vaja: Načrtovanje govornega nastopa.  

Cilji: 

 Učenka prepozna potrebne sestavine in kriterije ocenjevanja govornega nastopa ter jih 

zapiše v obrazec. 

 Učenka sestavi svoj govorni nastop ob pomoči izpolnjenega obrazca. 

 Učenka vrednoti ustreznost svojega govornega nastopa ob pomoči izpolnjenega obrazca. 

Potrebni pripomočki: 

 zapisani kriteriji ocenjevanja govornega nastopa, 

 obrazec za vpis sestavin in kriterijev ocenjevanja govornega nastopa, 

 pisala. 

 

Slika 5: Obrazec za vpis sestavin in kriterijev ocenjevanja govornega nastopa. 

 

 

 

 

(naslov govornega nastopa) 

VSEBINA: 

 

 

IZVEDBA: 
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Opis: 

Učenka je najprej prebrala sestavine govornega nastopa, ki jih ta mora vsebovati. Prav tako 

so bili zapisani kriteriji  vrednotenja posamezne sestavine. Učenka je najprej z eno barvo 

podčrtala sestavine, ki jih nastop mora vsebovati, nato je z drugo barvo podčrtala še kriterije 

za vrednotenje. Te podatke je izpisala v obrazec, ki ji je nato služil kot učni pripomoček, 

ob pomoči katerega je oblikovala svoj govorni nastop in ga na koncu tudi vrednotila. 

Sledilo je sestavljanje govornega nastopa in urjenje le-tega ob pomoči izpisanih sestavin v 

izpolnjenem obrazcu. Ko izpisanih sestavin pri posredovanju vsebine ni več potrebovala, 

ga je umaknila in ga pregledala le ob koncu izvedenega nastopa. Takrat je na obrazcu 

označila, katere sestavine je vključila in če je katere pozabila. Na podlagi tega je vsebino 

dopolnila, jo nekajkrat ponovila in znova posredovala. Ko je vsebino dobro poznala, je 

sledilo vrednotenje nastopa glede na kriterije ocenjevanja. Učenki sem pokazala postopek 

vrednotenja nastopa in nastop na ta način tudi nekajkrat vrednotila. Proti koncu je učenka 

svoj nastop vrednotila sama, jaz pa sem ji nudila povratno informacijo.   

Vrednotenje: 

Učenka je hitro prepoznala in našla sestavine govornega nastopa, pomoč pa je potrebovala 

predvsem pri njihovem zapisu v obrazec, na katerega je zaradi boljše preglednosti zapisala 

le ključne besede in ne celotne povedi. Tako je potrebovala pomoč pri preoblikovanju 

oziroma krajšanju posameznih zapisanih sestavin besedila. Učenka je prav tako 

potrebovala pomoč pri razumevanju določene sestavine oziroma razumevanju, kaj vse 

vključuje. Več težav je imela pri prepoznavanju kriterijev ocenjevanja, kjer je potrebovala 

podrobno razlago in vodenje. Na začetku sem ji morala podrobno pokazati postopek dela, 

ki ga je dokaj hitro usvojila. S seznamom si je znala pomagati ter vsebino sestaviti, uriti in 

jo posredovati. Najprej je imela težave pri določanju, katere sestavine je vključila in katere 

pozabila, ob koncu treninga pa ji to več ni povzročalo težav. Prav tako je znala na podlagi 

seznama in moje povratne informacije vnesti določene spremembe. Tudi pri vrednotenju 

nastopa s pomočjo seznama kriterijev ocenjevanja je potrebovala dobro razlago in praktičen 

prikaz uporabe. Uporabo seznama je hitro usvojila, potrebovala pa je nekaj pomoči pri 

vrednotenju posameznega kriterija. Na koncu je govorni nastop dobro pripravila in ga tudi 

izvedla.  
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4 Vaja: Shema za izpis pomembnih podatkov iz besedila 

Cilji: 

 Učenka v besedilu poišče pomembne informacije. 

 Učenka pomembne informacije iz besedila vpiše v shemo. 

 Učenka ob pomoči sheme obnovi besedilo in pomembne informacije.  

Potrebni pripomočki: 

 shema za vpis podatkov, 

 različna besedila v berilu ali v delovnem zvezku.  

 

Slika 6: Shema za vpis podatkov iz prebranega besedila.  

 

 

 

(AVTOR) 

(NASLOV) 

NASTOPAJOČE OSEBE: 

- 

- 

- 

- 

VSEBINA (DOGODKI): 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(VRSTA BESEDILA): 

(KRATEK OPIS VRSTE BESEDILA) 
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Opis:  

Učenki sem najprej pokazala in razložila shemo, ki jo bo uporabljala ob branju besedil. 

Prav tako sem ji razložila namen sheme in kaj bo s tem pridobila. Sledil je kratek pogovor 

o posameznih sestavinah sheme, nato pa si je učenka izbrala poljubno pravljico in jo 

ponovila. Ob moji pomoči je iz pravljice v shemo pod posamezno kategorijo zapisala 

ustrezne podatke. Ob pomoči sheme je nato vsebino ponovila. Pri vsaki uri je učenka po 

svojem branju dopolnila shemo s pomočjo informacij, ki si jih je zapomnila. Po mojem 

branju je shemo še dodatno dopolnila. Če je bilo treba, sva besedilo prebrali še enkrat. V 

primeru, da je bilo besedilo dolgo, sva ga razdelili na manjše dele in najprej obravnavali 

vsak del posebej, na koncu pa je učenka obnovila še celotno besedilo. Sledilo je obnavljanje 

besedila ob pomoči sheme in ponovitev pomembnih informacij.  

Vrednotenje:  

Učenka je na začetku dela potrebovala natančno vodenje in pomoč. Sestavine, kot so na 

primer nastopajoče osebe, naslov in avtor, je iz besedila že hitro prepoznala. Pri določenih 

sestavinah pa je potrebovala pomoč tudi ob koncu treninga. Največ težav ji je povzročala 

kategorija dogodki, kjer je učenka imela velike težave pri prepoznavanju ključnih in 

pomembnih dogodkov in zapisu le-teh v skrajšani obliki. Pri tej kategoriji je vedno 

potrebovala vodenje in pomoč. Na začetku je imela velike težave tudi s kategorijo vrsta 

besedila, saj ni vedela, kje poiskati te informacije in kako si pomagati. Ob koncu treninga 

je tako postala bolj spretna pri iskanju informacij v berilu. Sedaj v kazalu literarnih pojmov 

zna poiskati potrebne podatke, v primeru, da jih tam ne najde, pa si pomaga tudi s spletom. 

Pri kratkem opisu vrste besedila učenka tudi ob koncu treninga potrebuje pomoč. S 

pomočjo pogovora in dodatne razlage prepozna pomembne informacije, oblikuje vsebino 

s svojimi besedami in jo zapiše.  

5 Vaja: Časovno načrtovanje učenja.  

Cilj: 

 Učenka v koledarju pregleda datume ocenjevanj znanja. 

 Učenka ob pomoči terminov ocenjevanja po dnevih načrtuje svoje učenje. 
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 Učenka si zapiše načrt učenja v svoj tedenski urnik.  

Potrebni pripomočki: 

 mesečni koledar z zabeleženimi termini ocenjevanj znanja,  

 tedenski urnik za vpis načrta učenja. 
 

 

Slika 7: Tedenski urnik učenja.  

Opis: 

Ob koncu ure sva z učenko pregledali datume ocenjevanj znanja in tedenski načrt učenja, 

ki ga je učenka po potrebi nato dopolnila. Za posamezni predmet sva se v sodelovanju z 

mamo dogovorili za približno število dni, potrebnih za učenje pred ocenjevanjem znanja. 

Za vse predmete smo tako določili štiri ali tridnevni časovni okvir učenja, kar je bilo 

odvisno od količine snovi. Mama je nato učenki pomagala pri delitvi učne snovi na dele. 

Tri tedne sem učenko najprej vodila oziroma ji pomagala pri načrtovanju učenja. Učenka 

je nato pri urah načrtovanje učenja in izpolnjevanje urnika opravila sama. Ob koncu sem 

njen urnik samo pregledala. Njena naloga je prav tako bila, da je ob koncu učenja 

določenega predmeta to v urniku odkljukala.   

Vrednotenje: 

Učenka je potrebovala vodenje predvsem pri določanju časovnega trajanja učenja. Težko 

je namreč ocenila, koliko dni bo potrebnih za učenje. Zato smo se v sodelovanju z mamo 

dogovorili za dnevni okvirni časovni rok učenja. Učenki je bil ta okvir v zelo veliko 

MOJ URNIK UČENJA 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA 

(datum) (datum) (datum) (datum) (datum) (datum) (datum) 
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pomoč, saj ji je omogočal samostojno načrtovanje svojega učenja. Po dveh tednih je tega 

samostojno izpolnjevala in se ga tudi držala. Ko je določeno učenje opravila, je to v svojem 

urniku tudi odkljukala. Seveda pa učenka še potrebuje materino pomoč pri deljenju snovi 

na dele. Izdelava načrta je učenki tudi omogočala, da se je lažje dogovarjala za ustna 

ocenjevanja znanja, saj je učiteljem omogočal vpogled v njene zadolžitve in datume 

ocenjevanj.   

3.4.3.3 Trening pri nemščini 

Sestava ure pri predmetu nemščina: 

Začetni del ure: 

Na začetku ure je učenka s pomočjo pojmovne zloženke ponovila že usvojene pojme. Po 

ponovitvi je preverila njihovo poznavanje in svoje znanje vrednotila ob pomoči kartončka.  

Osrednji del ure: 

V osrednjem delu ure je sledilo spoznavanje nove vsebine. Učenka je vsebino spoznavala 

ob pomoči sličic in njihovega opisovanja v slovenskem jeziku. Sledilo je iskanje besed v 

slovarju, tvorjenje povedi in dopolnjevanje pojmovnih zloženk.  

Končni del ure: 

Ob koncu ure je sledilo razvijanje učenja iz pojmovnih zloženk, kjer je učenka utrjevala že 

usvojeno pojme, dodajala nove in jih med seboj povezovala. Učenka je tako glasno 

ponovila že usvojene pojme ter temu dodala nove.  

4 Vaja: Pojmovne zloženke. 

Cilji: 

 Učenka si izdela pojmovne zloženke.  

 Učenka usvoji snov s pomočjo pojmovnih zloženk. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Katja Mauko: diplomsko delo 

- 67 - 

 

Potrebni pripomočki: 

 listi papirja oziroma zloženke, 

 sličice,  

 kuverta za shranjevanje pojmovnih zloženk. 

 

Slika 8: Pojmovna zloženka.  

Opis: 

Na začetku sva z učenko pregledali vsebino v učbeniku, kjer je učenka imenovala 

posamezne poklice v slovenskem jeziku. Takrat se je seznanila tudi z njihovimi 

poimenovanji v nemškem jeziku. Med vsemi poklici si jih je nato izbrala 5, za katere je 

izdelala pojmovne zloženke. Na prvi listič zloženke je tako zalepila sličico, ki predstavlja 

poklic, na drugega pa je zapisala nemško besedo. Pod nemško besedo je v oklepaj zapisala 

izgovorjavo besede, torej je zapisala besedo tako, kot jo slišimo in izgovorimo. Prav tako 

sem ji praktično prikazala, kako se s pomočjo teh zloženk naj uči.  Pri naslednjih urah sva 

ob pomoči pogovora v slovenskem jeziku, iskanju besed  v slovarju in lepljenju sličic na 

zloženke dodali naslednje kategorije: kje oseba v tem poklicu dela in dva zapisa o vsebini 

dela. Učenka je zloženke vsak dan doma vsaj dvakrat pregledala in ponovila. Prav tako je 

imela učenje ob pomoči pojmovnih zloženk zapisano v svojem urniku učenja, ki ga je 

morala odkljukati. Da učenka zloženk ne bi izgubila, jih je vedno shranila v kuverto, ki jo 

je imela zalepljeno na zadnji platnici zvezka. 
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Vrednotenje:  

Učenka je bila za izdelavo zloženk zelo motivirana. Ker je imela težave pri pravilni 

izgovorjavi besed, ji je zapis izgovorjave zelo koristil in pomagal. Zloženke je doma redno 

pregledovala in snov utrjevala. Na koncu je znala poimenovati vse poklice, občasno pa je 

imela težave pri pripovedovanju o kraju in vsebini dela katerega izmed njih. Ob koncu 

treninga sva pričeli tudi z izdelavo novih zloženk, in sicer na temo živali v gozdu. Učenka 

je bila samostojnejša, vedela je, kako sestaviti zloženko, kje poiskati določene besede in 

potrebne informacije. 

5 Vaja: Vrednotenje svojega znanja ob pomoči kartončka. 

Cilji: 

 Učenka s pomočjo kartončka ovrednoti svoje znanje. 

 Učenka na kartončku označi kategorijo, ki opisuje njeno znanje. 

 

Potrebni pripomočki: 

 kartonček za vrednotenje znanja pojmov, 

 kuverta. 

 

Slika 9: Kartonček za vrednotenje znanja pojmov.  

ZNAM: 

OB POMOČI ZLOŽENKE 

OB DELNI POMOČI ZLOŽENKE 

BREZ ZLOŽENKE 
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Potek: 

Ko je učenka pričela s ponavljanjem in usvajanjem pojmov, sem ji predstavila kartonček 

za vrednotenje znanja. Ta je vseboval več kategorij, s pomočjo katerih je učenka 

ovrednotila svoje znanje in to na kartončku označila. Učenka je pojme s pomočjo zloženk 

doma ponavljala vsak dan in si označila v kartončku, ali pojme pozna ob pomoči zloženke, 

ob delni pomoči zloženke ali brez pomoči zloženke. Učenka mi je vsak dan pokazala 

kartonček, jaz pa sem nato poznavanje pojmov preverila. Ob pomoči kartončka je takrat 

svoje znanje tudi ovrednotila, jaz pa sem ji podala povratno informacijo. Da učenka 

kartončka ne bi izgubila, ga je vedno shranila v kuverto, ki jo je imela zalepljeno na zadnji 

platnici zvezka. 

Vrednotenje: 

Učenka je imela na začetku nekaj težav pri razumevanju kriterijev in odločanjem za 

ustreznega na podlagi lastnega znanja. Zato ji je na začetku pri tem pomagala mama. Med 

potekom treninga sem učenki zelo pogosto morala nuditi povratno informacijo glede 

ustreznosti izbrane kategorije. Dobro sem ji morala razložiti, zakaj je izbrala napačno 

kategorijo oziroma kaj pomeni, če določeno besede pozabi, pove napačno ali kaj izpusti. 

Učenka je namreč pogosto svoje znanje ocenila za boljše, kot je dejansko bilo. Na začetku 

je zaradi tega pogosto na mojo povratno informacijo odreagirala s trmo in neodobravanjem. 

Zato sem ji pogosto nudila razlago o tem, zakaj to strategijo uporabljava in zakaj ji bo 

koristila. Pogosto sem morala poudariti, da ni cilj te strategije, da bo vedno označila 

okvirček znam brez pomoči zloženke, ampak je cilj ta, da bo znala ustrezno ovrednotiti 

svoje znanje. Učenka je tako proti koncu treninga v večini že samostojno določala ustrezno 

stopnjo svojega znanja. Sama je povedala, da je v primeru, da je označila prvi kriterij, 

vsebino še enkrat ali dvakrat dodatno ponovila. Tako je na koncu treninga poznala vse 

besede za poimenovanje poklicev, občasno pa se ji je zatikalo še pri priklicu določenih 

besed, uporabljenih pri opisu kraja in vsebine dela.   
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3.4.4 Povzetek treninga organizacijskih in učnih spretnosti 

V trening organizacijskih in učnih spretnosti sem na področju organizacijskih spretnosti 

vključila in razvijala različne strategije na področjih organiziranosti v šoli, miselne 

organiziranosti, časovne organiziranosti in posredno tudi samomotivacije. Na področju 

organiziranosti v šoli je učenka pri predmetu matematika razvijala in usvojila strategiji 

shranjevanja učnih potrebščin in organizacijo zapisa oziroma strani v zvezku. Učenka je ob 

koncu treninga obe strategiji samostojno uporabljala in obvladala. Pripomočke je redno 

prinašala in ob pomoči kartončka skrbela, da so bili v mapi vsi potrebni pripomočki. Pri 

zapisovanju vsebine ter skrbi za delovne liste je učenka ob koncu treninga samostojno in 

redno uporabljala predlogo za organizacijo strani in zapisa v zvezku. Na področju časovne 

organizacije je učenka s pomočjo strategije časovnega načrtovanja svoje učenje samostojno 

načrtovala, načrt zapisovala v svoj tedenski urnik in se ga tudi držala. 

Na področju učnih spretnosti je učenka razvijala različne kognitivne in tudi metakognitivne 

učne strategije. S pomočjo strategije izdelave in uporabe matematičnega slovarčka je 

postala uspešnejša in samostojnejša pri reševanju matematičnih nalog ter tudi učenju. Ob 

koncu treninga v večini matematični slovarček izpolnjuje samostojno, občasno pa še 

potrebuje določeno vodenje in pomoč. Slovarček ji je pri reševanju nalog v veliko pomoč, 

saj ima vse potrebne podatke zbrane na enem mestu. Ker so slovarčki razdeljeni tudi po 

sklopih, učenki to omogoča, da določene informacije najde razmeroma hitro. Pri predmetu 

nemščina je učenki ob pomoči pojmovnih zloženk uspelo usvojiti večino informacij, ki so 

bile na njih zapisane, kljub temu da je nemščina njeno šibko področje. S strategijo 

vrednotenja lastnega znanja ob pomoči kartončka je učenka ob začetku treninga imela 

največ težav. Težko je namreč ovrednotila svoje znanje glede na zapisane kriterije, saj je 

pogosto svoje znanje napačno interpretirala. Ob koncu treninga ji je tako uspelo svoje 

znanje v večini primerov ustrezno vrednotiti in na kartončku izbrati ustrezno kategorijo.  

Strategiji načrtovanja govornega nastopa in uporaba obrazca za izpis pomembnih podatkov 

iz besedila pa sta vključevali razvijanje tako organizacijskih in učnih spretnosti. S pomočjo 

strategije načrtovanja govornega nastopa je učenka razvijala miselno organizacijo, saj je 

bilo treba vsebino razdeliti na smiselne sestavne dele in jih med seboj dobro povezati, prav 

tako pa je razvijala tudi učno strategijo iskanje pomembnih podatkov v besedilu. Pri iskanju 

pomembnih podatkov učenka še potrebuje mojo pomoč in vodenje, pri vrednotenju in 
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dopolnjevanju svojega govornega nastopa pa je bila uspešnejša. S pomočjo obrazca za izpis 

pomembnih podatkov iz besedila je učenka prav tako razvijala miselno organizacijo, saj je 

morala pomembne podatke razvrstiti in zapisati v ustreznem zaporedju in v smiselni obliki, 

in strategijo iskanja pomembnih podatkov besedilu. S pomočjo te strategije je učenka 

postala samostojnejša pri iskanju potrebnih literarnih pojmov in  bolj vešča pri iskanju 

informacij v besedilu. Za prepoznavanje pomembnih informacij pa še potrebuje pomoč in 

dodatno razlago. Da bo učenka sposobna samostojno poiskati in izločiti pomembne 

podatke, bo potrebnega še veliko dela in vaj. 

Učenka je ob koncu treninga pridobila veliko strategij, ki ji bodo omogočale izboljšanje 

njenih organizacijskih in učnih spretnosti. Trening se je na koncu pokazal kot dobro 

zastavljen in učinkovit. Učenka je namreč ob pomoči treninga razvijala in usvojila različne 

strategije, ki so razvijale in pozitivno vplivale na učenkino organiziranost v šoli, miselno 

organiziranost, časovno organiziranost in posredno tudi na samomotivacijo. Učenka je 

namreč ob pomoči usvojenih strategij postala samostojnejša in uspešnejša na področju 

učenja in samostojnega dela za šolo, s čimer se je povečala tudi njena samomotivacija.  

 

3.5 REZULTATI KONČNEGA TESTIRANJA IN NJIHOVA 

INTERPRETACIJA 

3.5.1 Vprašalnik o organizacijskih spretnostih (Organization Skills Test, 

2016) 

Učenka je pri  končnem testiranju od možnih 100 točk na posameznih področjih 

organizacijskih spretnosti dosegla naslednje rezultate: organiziranost v šoli  41 točk; 

miselna organiziranost  32 točk; osebna organiziranost  44 točk; strategije 39  točk; 

osebna urejenost  40 točk; časovna organiziranost  37 točk in  samomotivacija  38 točk. 

Skupno je tako dosegla 39 od 100 točk.  
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Graf 3: Primerjava rezultatov na Testu organizacijskih spretnosti pred pričetkom in ob 

zaključku treninga.  

Iz Grafa 3 lahko v primerjavi rezultatov pred in po izvedbi treninga pri učenki z učni 

težavami, ki počasneje usvaja znanja, opazimo napredek na vseh področjih organizacijskih 

spretnostih. Na nekaterih izmed njih  je napredek večji, pri drugih je zelo majhen. Največji 

napredek je opazen na področju samomotivacije, kjer je na začetnem testiranju dosegla 24 

točk, na končnem pa 38 točk. Na tem področju je učenka razvila številne strategije, ki ji 

omogočajo večjo samostojnost za delo, s tem pa se je povečala tudi njena samomotivacija. 

To se kaže v samostojnem začenjanju aktivnosti, samostojni pripravi šolskih pripomočkov 

in potrebščin, samostojnem časovnem načrtovanju učenja, večji samostojnosti pri šolskem 

in domačem delu in večji samostojnosti na področju učenja. Velik napredek je opazen tudi 

na področju strategij. Učenka sedaj pozna različne strategije, ki ji pomagajo pri 

vzpostavljanju organizacijskega sistema in ohranjanju organiziranosti. Velik napredek se 

kaže tudi na področju miselne organiziranosti. Učenka lažje razdeli vsebino na manjše in 

razumljivejše dele, zna načrtovati svoj govor v smiselno celoto, kjer misli ne preskakujejo. 

Napredek se je pokazal tudi na področju časovne organiziranosti. Učenka je s pomočjo 

treninga razvila občutek in strategijo za načrtovanje učenja in izdelave načrta učenja, 

katerega se tudi drži. Na področju organiziranosti v šoli je učenka usvojila strategije, ki ji 
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omogočajo še boljšo organiziranost šolskih pripomočkov in potrebščin. Njen zvezek pri 

matematiki je urejen, zapisi imajo enotno obliko, prav tako so smiselno zalepljeni tudi vsi 

delovni listi. Učne pripomočke redno prinaša in skrbi, da so v mapi pospravljeni le potrebni. 

Zelo majhen napredek se je pokazal tudi na področjih osebne organiziranosti in osebne 

urejenosti, na katerem  je učenka na začetnem testiranju dosegla 37 točk, na končnem pa 

40 točk. Razlog za to lahko najdemo v tem, da trening ni zajemal razvijanja strategij na teh 

dveh področjih organizacijskih spretnosti. Verjetno pa so strategije, ki sva jih razvijali, 

pripomogle tudi k razvoju oziroma izboljšanju organizacijskih spretnosti na področjih, ki 

jih trening ni zajemal, torej na področju osebne urejenosti in organiziranosti.  

3.5.2 Vprašalnik o učni samopodobi (Burden, 1999) 

Pri Vprašalniku o učni samopodobi je učenka od možnih 100 točk dosegla 55 točk, kar 

pomeni, da je učenkina učna samopodoba še vedno nizka. Velikega napredka v tako 

kratkem času sicer ni bilo pričakovati, sem pa želela preveriti, ali bo prišlo na tem področju 

do vsaj majhne spremembe. 

Učenka je v primerjavi s prvotnim testiranjem, na katerem je dosegla 48 točk, na končnem 

testiranju dosegla 7 točk več. Bolje je ocenila trditve, ki so se nanašale na dojemanje njenih 

učnih sposobnosti in sebe kot učenke. Tako je bolje ocenila naslednje trditve: Ko dobim 

novo šolsko nalogo, se običajno počutim sposobna zanjo; sem pametna; veliko šolskega 

dela se mi zdi pretežkega; znam se dobro učiti in šolsko učenje je zabavno. Trditvi 

potrebujem veliko pomoči pri svojem šolskem delu pa je namenila manj točk.  

3.5.3 Kontrolna lista o učenkinem funkcioniranju v šolskem in domačem  

okolju 

Tabela 3: Odgovori ocenjevalk na začetnem in končnem testiranju na področju 

organiziranosti pri domačem in šolskem delu ter učenju. 

 Učiteljica 

matematike 

Učiteljica 

slovenščine 

Učiteljica tujega 

jezika   

nemščine 

Mama 

 DRŽI DELNO 

DRŽI 

NE 

DRŽI 

DRŽI DELNO 

DRŽI 

NE 

DRŽI 

DRŽI DELNO 

DRŽI 

NE 

DRŽI 

DRŽI DELNO 

DRŽI 

NE 

DRŽI 
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Drži se 

dogovorjenih 

rokov ocenjevanj 

znanja. 

X 

O 
  

X 

O 
  

X 

O 
  

X 

O 
  

Založi ali izgubi 

delovne liste in 

druge učne 

pripomočke. 

X  O  X O  X O X O  

Pozablja oziroma 

si ne označi 

domače naloge. 
 

X 

O 
  

X 

O 
  

X 

O 
  

X 

O 
 

Svoje šolske 

obveznosti si 

zapiše v koledar.  

X 

O 
  

X 

O 
  

X 

O 
  

X 

O 
  

Samostojno si 

pripravi torbo in 

šolske 

pripomočke.  

         
X 

O 
  

Svoje zadolžitve 

opravlja v roku. 
X 

O 
  

X 

O 
  

X 

O 
  

X 

O 
  

Na učenje in 

opravljanje 

domačih nalog se 

spomni sama. 

         
X 

O 
  

Da prične z 

učenjem, 

potrebujeveliko 

spodbude. 

          X O 

Da prične s 

samostojnim  

delom, potrebuje 

veliko spodbude. 

 X O  
X 

O 
  

X 

O 
  

X 

O 
 

Zna si razporediti 

čas za učenje.  
         O  X 

Zna si razporediti 

čas za opravljanje 

domačih nalog. 
         O  X 

Čas  za učenje  

vnaprej načrtuje. 
         O  X 

Svoje učenje 

načrtuje na 

podlagi terminov 

ocenjevanj 

znanja. 

         O  X 

Zna si razporediti 

čas pri reševanju 

pisnega 

ocenjevanja 

znanja.  

  
X 

O 
  

X 

O 
  

X 

O 
   

Zna si razporediti 

čas pri 

samostojnem 

delu pri pouku. 

  
X 

O 
  

X 

O 
  

X 

O 
   

Pomembne 

datume si 

zapisuje na 

koledar. 

X 

O 
  

X 

O 
  

X 

O 
  

X 

O 
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Pred učenjem 

uredi svoj učni 

prostor. 
         

X 

O 
  

Pred učenjem 

pripravi potrebne 

učne pripomočke. 
         

X 

O 
  

Pred pričetkom 

ure pripravi 

potrebne učne 

pripomočke. 

O X  
X 

O 
  

X 

O 
  

 

 
  

Pri učenju le 

redko potrebuje 

pomoč. 
          O X 

Pri opravljanju 

domačih nalog le 

redko potrebuje 

pomoč. 

          O X 

Pri reševanju 

nalog in 

samostojnem 

delu le redko 

potrebuje pomoč. 

 O X   
X 

O 
  

X 

O 
   

X  Odgovor začetnega testiranja 

O  Odgovor končnega testiranja 

Tabela 4: Odgovori ocenjevalk na začetnem in končnem testiranju na področju učnih 

strategij pri učenju in samostojnem šolskem delu. 

 Učiteljica 

matematike 

Učiteljica 

slovenščine 

Učiteljica tujega 

jezika  nemščine 
Mama 

 

DRŽI 
DELNO 

DRŽI 

NE 

DRŽI 
DRŽI 

D

E

L

N

O 

D

R

Ž

I 

NE 

DRŽI 
DRŽI 

DELNO 

DRŽI 

NE 

DRŽI 
DRŽI 

DELNO 

DRŽI 

NE 

DRŽI 

Učno snov si 

razdeli na dele. 
          O X 

Kadar se uči 

novo snov, 

večkrat prebere 

svoje zapiske. 

          
X 

O 
 

Uči se z 

večkratnim 

ponavljanjem 

podatkov/ 

vsebine. 

         
X 

O 
  

Glasno branje ji 

pomaga pri 

učenju. 
         

X 

O 
  

Glasno branje ji 

pomaga pri 
X   X   X   X   
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razumevanju 

navodil in 

besedil.  

O O O O 

Pri učenju si 

besedilo 

podčrtuje z 

različnimi 

barvami.  

          
X 

O 
 

Kadar se uči 

neko snov, jo 

poskuša povzeti 

s svojimi 

besedami. 

           
X 

O 

Kadar se uči 

novo snov, jo 

pogosto skuša 

razložiti 

prijatelju/prijatel

jici/ali kateri 

drugi osebi. 

          
X 

O 
 

Pred učenjem si 

pogosto izdela 

miselni vzorec 

ali izpiske.  

           
X 

O 

Za lažje učenje 

si  pogosto 

izdela različne 

pripomočke 

(kartončke, 

tabele …) 

         O  X 

Pri reševanju 

nalog in 

samostojnem 

delu uporablja 

učne 

pripomočke 

(slovarčke, 

številske trakove 

…) 

O X   
X 

O 
   

X 

O 
 

X 

O 
 

Pred učenjem 

snov pregleda in 

pove, kaj se 

mora naučiti. 

          O X 

Pred reševanjem 

nalog te 

pregleda in 

najprej reši tiste, 

ki jih zna. 

  
X 

O 
  

X 

O 
  

X 

O 
  

X 

O 

Postavlja si 

vprašanja, da je 

prepričana, da 

obvlada snov, ki 

se jo uči. 

          O X 

Z učenjem 

nadaljuje do 

konca, tudi če ji 

je snov 

         
X 

O 
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dolgočasna in 

nezanimiva. 

Če je učna snov, 

ki jo bere, težka, 

spremeni način 

branja. 

          
X 

O 
 

Če potrebuje pri 

učenju pomoč, 

za to poprosi 

starše ali 

sošolke. 

          O X 

Če pri šolskem 

delu potrebuje 

pomoč, za to 

poprosi učitelje 

ali sošolce. 

  
X 

O 
  

X 

O 
  

X 

O 
   

Med branjem 

loči, kaj je bolj 

pomembno od 

manj 

pomembnega. 

    
X 

O 
   

X 

O 
   

Med branjem  si 

ob rob besedila 

izpiše ključne 

besede ali 

glavne misli. 

  
X 

O 
  

X 

O 
  

X 

= 
   

Uči se iz svojih 

zapiskov.            
X 

O 
 

Njeni zapiski so 

pogosto 

pomanjkljivi. 
X  O 

X 

O 
  

X 

O 
  

X 

O 
  

Njeni zapiski so 

pogosto slabo 

pregledni. 
X  O X O  X O  X O  

Po učenju si 

postavlja 

vprašanja, s 

pomočjo katerih 

preveri 

učinkovitost 

učenja. 

          O X 

X  Odgovor začetnega testiranja 

O  Odgovor končnega testiranja 

V Tabeli 3 in Tabeli 4 je iz primerjave rezultatov začetnega in končnega izpolnjevanja 

kontrolne liste na področju učenkinega funkcioniranja pri domačem delu in pri učenju 

opazen napredek. Na področju organizacije v šoli oziroma v domačem delavnem okolju je 

mama opazila, da je učenka postala vestnejša pri skrbi za svoje delovne liste. Te pri 

predmetu matematika sproti lepi v zvezek, pri ostalih predmetih pa je sedaj razvila podobno 

strategijo. Učenka tako vsak dan, ko pride iz šole, pregleda delovne liste in jih zalepi v 
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zvezek, če ji to v šoli ni uspelo. Opazila je, da je učenka postala pri svojem domačem delu 

za šolo samostojnejša. To se kaže v učenkinem samostojnemu načrtovanju učenja po 

dnevih ob upoštevanju terminov ocenjevanj znanja. Učenka tako mami vsak dan sama 

pove, kateri predmet se mora učiti, prav tako pa si sama sestavi vrstni red učenja. Mama je 

opazila napredek tudi pri opravljanju domačih nalog in samostojnem učenju predvsem pri 

predmetu matematika. Učenka si pri tem pomaga z matematičnim slovarčkom. Ko 

potrebuje pomoč in dodatno razlago, pa za to poprosi mamo. Mama je opazila napredek 

tudi na področju samostojnega učenja. Sedaj si učenka pri določenih predmetih z mamino 

pomočjo izdela učne kartončke, s pomočjo katerih se zelo rada uči. Učenka je postala 

samostojnejša tudi pri pregledu snovi, ki se jo mora naučiti, in delitvi le-te po posameznih 

dnevih. Sicer še vedno potrebuje pomoč, vendar se trudi biti na tem področju kar se da 

samostojna. Učenkini zvezki so pri predmetu matematika sedaj zelo lepo urejeni in 

strukturirani.  

V Tabeli 3 in Tabeli 4 je na podlagi primerjave rezultatov začetnega in končnega 

izpolnjevanja kontrolne liste na področju učenkinega funkcioniranja pri šolskem delu 

opazen napredek. Učiteljica matematike je opazila, da so učenkini zapisi v zvezku 

preglednejši, prav tako ima delovne liste zalepljene v zvezku in jih več ne izgublja. Enako 

sta ugotovili tudi učiteljica slovenščine in učiteljica tujega jezika  nemščine, ki pravita, da 

učenka delovne liste sedaj takoj med uro zalepi v zvezek. Učiteljica matematike je opazila, 

da učenka ne potrebuje več tolikšnih spodbud za pričetek samostojnega dela in pri tem ne 

potrebuje več tolikšne pomoči. Pri svojem delu namreč vedno uporablja matematični 

slovarček, s pomočjo katerega je sedaj pri reševanju nalog uspešnejša in samostojnejša. 

Učiteljica matematike je opazila tudi, da učenka sedaj prinaša vse potrebne učne 

pripomočke in jih ima vedno pripravljene pred pričetkom ure. 

Učiteljica tujega jezika   nemščine ob koncu treninga ni opazila večjih sprememb. Glede 

na njene odgovore je bila sprememba ta, da so sedaj učenkini zapisi v zvezku bolj pregledni. 

Povedala je, da si je učenka izdelala sistem, s pomočjo katerega sedaj oblikuje svoje zapise. 

Tako naslove vedno zapiše z enako barvo, z velikimi tiskanimi črkami in na večje. Učenka 

si pomembne informacije, na katere jo opozori učiteljica, tudi vedno označi z določenimi 

barvami. Menim, da je razlog, da učiteljica ni opazila večjega napredka, v tem, da je bil 

trening na področju tujega jezika  nemščine usmerjen predvsem na razvijanje učenkinih 
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učnih strategij, na kar učiteljica ni bila pozorna. Prav tako so učenkini primanjkljaji in 

težave na področju tujega jezika  nemščine izraženi v takšni obliki, da izrazitega napredka 

v tako kratkem času ne bi bilo realno pričakovati.  

3.5.4 Pomembne ugotovitve ob koncu treninga organizacijskih in učnih 

spretnosti 

Glede na primerjavo začetnih in končnih rezultatov, ki sem jih zbrala s pomočjo kontrolne 

liste, Vprašalnika o organizacijskih spretnosti (Organization Skills Test, 2016) in 

Vprašalnika o učni samopodobi (Burden, 1999) se je pokazal napredek na različnih 

področjih učenkinega funkcioniranja. 

Na področju organizacijskih spretnosti se je pokazal viden napredek na področjih 

organizacijskih spretnosti, ki jih je trening vključeval in razvijal. Na področju organizacije 

v šoli je učenka ob koncu treninga pri predmetu matematika imela urejen zvezek in je 

prinašala vse potrebne učne pripomočke ter potrebščine. Na tem področju sta se strategiji 

shranjevanje učnih pripomočkov v mapi in predloga za oblikovanje strani v zvezkih 

izkazali kot ustrezni. Na področju miselne organizacije je učenka sposobna svoje misli 

oblikovati v smiselno celoto brez preskakovanja. Na tem področju sta se kot ustrezni 

strategiji pokazali strategiji izdelave govornega nastopa in obrazec za izpis pomembnih 

podatkov. Učenka je s pomočjo teh dveh strategij svoje misli uspela oblikovati v smiselno 

celoto brez preskakovanja misli.  Prav tako je postala uspešnejša na področju razdelitve 

učne snovi na manjše dele, saj je na tem področju na določenih predmetnih področjih 

samostojnejša. Pri učenki je vidno opaziti povečano samomotivacijo, saj je sedaj potrebnih 

manj spodbud za pričetek učenja ali pričetek reševanja nalog. Učenka ima do učenja bolj 

pozitiven odnos, saj je razvila določene strategije, ki ji na tem področju omogočajo več 

samostojnosti in uspeha. Na področju časovne organiziranosti učenka ob koncu treninga 

samostojno načrtuje lastno učenje, zastavljenega načrta pa se tudi drži.  

Na področju učnih spretnosti je učenka razvila različne strategije, ki jih sedaj pri učenju in 

šolskem delu pogosto uporablja. Strategije, ki jih je učenka tekom treninga razvila, ji 

omogočajo večjo samostojnost pri učenju kot tudi boljše rezultate. Pri predmetu 

matematika tako uporablja matematični slovarček, pri nemščini in nekaterih drugih 
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predmetih pa je učenka začela z uporabo pojmovnih zloženk. Kot je povedala sama, se ob 

pomoči zloženk uči lažje in hitreje, matematični slovarček pa ji omogoča večjo 

samostojnost pri delu. Ob njegovi pomoči namreč potrebne podatke in formule hitro najde 

in si lahko z njimi pomaga. Učenka ob koncu treninga  občasno uporablja metakognitivno 

strategijo preverjanja učinkovitosti lastnega učenja ter ustreznosti znanja. Mama je namreč 

opazila, da učenka pri predmetih, kjer ima za ocenjevanje zapisana vprašanja in odgovore, 

ob koncu učenja posameznega odgovora pogosto preveri oziroma oceni svoje znanje. Kot 

ustrezna strategija se je pokazala tudi strategija izpisa podatkov med branjem v obrazec, ki 

učenki omogoča boljše razumevanje prebranega besedila. Prav tako se je naučila, kako si 

pomagati pri iskanju in izpisu pomembnih podatkov in oblikovanju izpiskov. S pomočjo 

strategije oblikovanja govornega nastopa se je učenka naučila, kako poiskati sestavine in 

kriterije, ki jih mora pri oblikovanju nastopa upoštevati oziroma biti nanje pozorna. Naučila 

se je tudi, kako s pomočjo potrebnih sestavin in kriterijev ovrednotiti svoj nastop in ga 

dopolniti. Učenka je proti koncu leta izvedla še en govorni nastop, ki ga je načrtovala ob 

pomoči tega obrazca, pri čemer je bila zelo samostojna in tudi uspešna.  

Glede na začetne in končne rezultate na Vprašalniku o učni samopodobi (Burden, 1999)se 

je učenkina samopodoba povečala. Na podlagi njenih odgovorov se ob koncu treninga na 

področju šolskega dela in učenja dojema kot uspešnejšo in samostojnejšo. 

3.5.5 Povratne informacije učenke 

Učenka je povedala: 

»Všeč mi je bilo, da nisem pozabljala potrebščin in sem vedno vedela, kje jih lahko najdem. 

Matematični slovarček mi pri reševanju nalog zelo pomaga. Brez njega jih veliko ne bi 

znala rešiti. Pri nemščini so mi bile zloženke zelo všeč. Zelo hitro sem se lahko naučila 

novih besed in sem si jih tudi hitro zapomnila. Upam, da jih bova uporabljali še naprej. 

Zelo sem bila vesela, da sem lahko sama odločala o svojem učenju. Do sedaj je bila vedno 

mama tista, ki je povedala, kaj se moram učiti. Všeč mi je bilo tudi to, da sedaj lahko več 

nalog naredim sama brez pomoči. Tudi pri učenju lahko več stvari naredim sama.« 
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3.5.6 Povratne informacije staršev 

Mama je povedala, da je opazila, da je učenka postala na področju učenja in dela za šolo 

veliko samostojnejša in uspešnejša. Različne strategije, ki jih je razvila v okviru treninga, 

ji omogočajo dobro spopadanje z učenjem in delom za šolo. Učenka je mami povedala, da 

se počuti sposobnejšo, saj lahko več dela opravi sama in ni več toliko odvisna od pomoči 

druge osebe. Zato ima tudi večjo voljo in veselje do učenja in dela za šolo. Mama je 

izpostavila predvsem matematični slovarček, s pomočjo katerega učenka hitro najde 

potrebne podatkein naloge reši. Povedala je tudi, da bi bilo s tem načinom dela  pri 

predmetu matematika smiselno nadaljevati, saj učenki omogoča večjo samostojnost, prav 

tako je za učenje matematike dobila več veselja. Tudi načrtovanje učenja se je izkazalo kot 

zelo dobra strategija, pri čemer učenka sicer še vedno potrebuje pomoč pri deljenju učne 

snovi na dele po posameznih dnevih. Zato je izrazila željo, da bi to strategijo razvijali v 

prihodnje. Mama je zelo veliko zadovoljstvo izrazila nad pojmovnimi zloženkami pri 

predmetu nemščina. Nemščina je namreč področje, na katerem ima učenka zelo veliko 

težave in tudi odpor do učenja. S to strategijo se je učenka raje učila, znanje pa je usvojila 

bolj kvalitetno.  

3.5.7 Povratne informacije učiteljic 

Učiteljica pri predmetu matematika je opazila, da je učenka pri delu postala samostojnejša 

in tudi uspešnejša. Enostavne naloge reši ob nudenju občasne pomoči, prav tako pa se 

poskusi lotiti tudi težjih nalog, ki jih je prej izpuščala. Pri zapisovanju v zvezek je postala 

zelo skrbna in si pri tem vedno pomaga s predlogo. Njen zvezek je zdaj zelo pregleden, 

prav tako so zalepljeni tudi vsi delovni listi, ki jih vedno zalepi že med uro.   

Učiteljica pri predmetu slovenščina je bila zelo zadovoljna z učenkinim govornim 

nastopom, ki ga je izvedla zelo samozavestno in odločno. Izpostavila je, da je ta govorni 

nastop izvedla najbolje od vseh dosedanjih. Opazila je tudi veliko spremembo na področju 

učenkinega branja, dela z besedilom in bralnega razumevanja, kjer se zdaj bolje znajde, 

obrazec za izpis podatkov pa ji je pri tem v veliko pomoč.   

Učiteljica, ki poučuje nemščino, je opazila zelo veliko spremembo na področju učenkinega 

znanja in tudi razumevanja vsebine, ki sva jo predelali s pomočjo pojmovnih zloženk. 
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Učenka je bila namreč pri urah vedno pasivna in je pri uri zelo redko sploh spregovorila. 

Sedaj jo je učiteljica med samo uro pogosteje spodbudila, da je pri ponavljanju tudi sama 

povedala kaj o katerem izmed poklicev in je bila pri tem uspešna.   

3.6 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kakšne so pri učenki z učnimi težavami, ki počasneje usvaja znanja, 

organizacijske in učne spretnosti pred pričetkom treninga? 

Učenka je na testu organizacijskih spretnosti (Organization Skills Test, 2016) od skupnih 

100 točk dosegla le 30 točk. Ta rezultat je pokazal, da ima učenka organizacijske spretnosti 

zelo slabo razvite, to pa potrjujejo tudi odgovori matere in učiteljic. Rezultati so bili nizki 

na vseh področjih organizacijskih spretnosti. Najmanj točk, 22 od 100, je dosegla na 

področju miselnih organiziranosti, na kar kažejo težave s smiselnim sporočanjem svojih 

misli, njihovim oblikovanjem v smiselno, dobro razumljivo in povezano celoto. Prav tako 

se težave na tem področju kažejo pri razčlenjevanju informacij na manjše, obvladljivejše 

in razumljivejše dele. Nizke rezultate je dosegla tudi na področju samomotivacije, kjer je 

dosegla 24 od 100 točk. Samomotivacija je spretnost, ki nam omogoča samostojno 

opravljanje določene zadolžitve ali opravila ob pomoči lastne spodbude. Zaradi nizke 

stopnje samomotivacije se učenka pogosto zanaša na spodbudo s strani druge osebe, saj se 

težko prepriča, da bi z dejavnostjo pričela in jo izpeljala samostojno. Pri pouku in učenju 

je tako potrebnih kar nekaj spodbud, da učenka prične z delom. Področje samomotivacije 

je pa zelo pomembno tudi pri ohranjanju organizacije. 

 Na področju strategij je učenka od 100 točk dosegla 27, kar pomeni, da  ima zelo malo 

razvitih strategij, ki nam organizacijske spretnosti pomagajo razvijati in pomagajo 

vzdrževati določeno stopnjo organizacije.  

Na področju časovne organiziranosti je učenka od 100 točk dosegla 28, kar se kaže v 

težavah s samostojnim časovnim načrtovanjem lastnega dela, učenja in opravljanja 

domačih nalog. V veliko pomoč so učenki na tem področju njeni starši.  

Nekoliko boljše rezultate je dosegla na področju organiziranosti v šoli oziroma na 

delovnem mestu, kjer ja od 100 točk dosegla 36. Na tem področju ima razvitih več strategij, 
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so pa nekatere izmed njih manj učinkovite oziroma neučinkovite. Tako učenka pogosto 

izgublja delovne liste, pozablja  učne pripomočke in določenih pripomočkov ne pripravi 

pravočasno. Nekoliko boljše rezultate je učenka dosegla tudi na področju osebne urejenosti, 

kjer je od 100 točk dosegla 37 točk. Učenka je navajena, da ima vsaka stvar svoje mesto, 

veliko učnih pripomočkov, kot so pisala in ravnila, ima označenih s svojim imenom.  Na 

področju osebne organiziranosti je učenka od 100 točk dosegla 38 točk. Ne tem področju 

ima razvite nekatere učinkovite strategije, kot so zapis ocenjevanj znanja in drugih šolskih 

obveznosti v šolski koledarček ter na velik koledarček doma. Na domačem koledarčku ima 

zapisane tudi vse ostale pomembne datume, kot so rojstni dnevi, različna praznovanja idr. 

Učenki ta sistem omogoča sledenje pomembnim datumom, ob pomoči tega pa tudi skrbi, 

da svoje obveznosti opravlja pravočasno. Osebno organiziranost in urejenost ohranja s 

tedenskim pospravljanjem sobe in delovne mize, izločanjem starejših delovnih listov iz 

zvezkov idr.  

Odgovori mame in učiteljic pri predmetih slovenščina, matematika in tuji jezik  nemščina 

kažejo na to, da ima učenka malo razvitih kognitivnih strategij učenja in strategij pri 

samostojnem šolskem delu. Med ponujenimi 13 možnimi kognitivnimi strategijami učenka 

najpogosteje uporablja le dve. Pri učenju tako najpogosteje uporablja strategiji večkratnega 

branja in ponavljanja informacij, občasno pa uporablja še strategije podčrtovanja delov 

besedila, uporabe učnih pripomočkov ter razlage nove snovi prijatelju oziroma drugi osebi. 

Zaradi malo razvitih strategij ima velike težave pri samostojnem šolskem delu, opravljanju 

domačih nalog in učenju. Pogosto namreč ne ve, kako do določene naloge ali dejavnosti 

pristopiti, kako pričeti z reševanjem in kako jo izpeljati do konca. Na tem področju je v 

veliki meri odvisna od pomoči staršev in učiteljic pri pouku. Prav tako učenka pri učenju 

ne uporablja nobene strategije, ki bi ji na podlagi njenega učnega stila omogočala boljše in 

lažje učenje. Pri učenju tako le občasno uporablja metakognitivno strategijo spreminjanja 

branja v primeru branja zahtevne vsebine. 

2. Katera področja organizacijskih in učnih spretnosti naj trening zajema in 

razvija? 

Ker je učenka dosegla nizke rezultate na vseh področjih organizacijskih spretnosti, trening 

temelji na razvijanju tistih organizacijskih spretnosti, na katerih je imela učenka največ 
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težav oziroma je dosegla najnižje rezultate. V trening so vključene strategije, ki razvijajo 

miselno organizacijo, ki omogoča sporočanje misli in idej v smiselni celoti. Trening prav 

tako vključuje razvijanje in usvajanje različnih strategij na področju časovne organizacije, 

ki so usmerjene na področje časovnega načrtovanja učenja. Ker je imela učenka nekaj težav 

tudi na področju organizacije v šoli, je del treninga usmerjen tudi na to področje. Za 

uspešno delo je namreč prinašanje učnih pripomočkov in potrebščin zelo pomembno. Na 

področju učnih spretnosti trening vključuje razvijanje različnih kognitivnih učnih strategij, 

ki so v skladu z njenim prevladujočim učnim stilom. Prav tako trening vključuje razvijanje 

enostavne metakognitivne učne strategije. Z razvijanjem vseh teh različnih strategij je 

trening posredno usmerjen tudi na področje samomotivacije ter povečevanje učenkine 

samostojnosti pri šolskem delu in učenju. 

1. Kakšna je učenkina učna samopodoba pred pričetkom treninga in ali trening 

organizacijskih in učnih spretnosti vpliva tudi na učenkino učno samopodobo? 

Učenka je na Vprašalniku o učni samopodobi (Burden, 1999) pred pričetkom treninga od 

možnih 100 točk dosegla 48. Ta rezultat je nakazal, da ima učenka zelo nizko učno 

samopodobo. Na podlagi njenih odgovorov je bilo razvidno, da ima največ težav pri 

reševanju problemskih in zahtevnejših nalog, ki jih pogosto ne zna rešiti. V primeru, da 

obstane sredi šolske naloge, ovire ne zna premagati. Prav tako je menila, da v šoli ni dobra 

pri diskusiji o stvareh in ima težave, ko je pri nalogah treba uporabiti »lastno pamet«. 

Šolsko učenje se ji je zdelo težavno in veliko šolskega dela, kot so domače in projektne 

naloge, se ji je zdelo pretežkega. Prav tako je menila, da pri svojem šolskem delu potrebuje 

veliko pomoči. Nekoliko bolje je ocenila trditve, da je pametna, se zna dobro učiti, pozna 

veliko besed, je dobra v reševanju šolskih nalog in se, ko dobi novo šolsko delo, počuti zanj 

sposobna.  

Ob koncu treninga je učenka na Vprašalniku o učni samopodobi (Buredn, 1999) od možnih 

100 točk dosegla 55 točk, kar je za 7 točk več kot pri začetnem testiranju. Glede na kriterije 

je njena učna samopodoba kljub temu še vedno nizka. Učenka je pri končnem testiranju 

bolje ocenila trditve, ki so se nanašale na dojemanje njenih sposobnosti ter sebe kot učenke. 

Več točk je namenila naslednjim trditvam: Ko dobim novo šolsko nalogo, se običajno 

počutim sposobna zanjo; sem pametna; znam se dobro učiti in šolsko učenje je zabavno. 
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Negativnima trditvama potrebujem veliko pomoči pri svojem šolskem delu in veliko 

šolskega dela se mi zdi pretežkega pa je pri končnem testiranju namenila manj točk. 

Primerjava rezultatov začetnega in končnega testiranja tako kaže na napredek na področju 

učenkine samopodobe. Na podlagi primerjanja začetnih in končnih rezultatov testiranja 

lahko rečem, da je trening na učenkino samopodobo vplival pozitivno. 

2. Kako učinkovit je trening organizacijskih in učnih spretnosti? 

Na področju organizacijskih spretnosti je iz primerjave začetnih (30 točk) in končnih (39 

točk) rezultatov, doseženih na Testu organizacijskih spretnosti (Organization Skills Test, 

2016), viden napredek na vseh področjih organizacije. Na določenih področjih je napredek 

sicer večji kot pri drugih. Na področju samomotivacije je učenka na začetnem testiranju 

dosegla 24 točk, na končnem pa 38 točk. Učenka je ob pomoči treninga razvila različne 

organizacijske in učne spretnosti, s pomočjo katerih je postala pri svojem šolskem delu in 

učenju samostojnejša, to so prav tako opazile učiteljice in mama. Večja samostojnost in 

uspeh sta povečala njeno samomotivacijo na področju šolskega dela in učenja. To se kaže 

predvsem v tem, da učenka več ne potrebuje tolikšnih spodbud za pričetek dela in učenja, 

prav tako sedaj občasno zavrača mamino pomoč in želi določeno stvar opraviti sama.  Na 

področju strategij je učenka na začetnem testiranju dosegla 27, na končnem pa 39 točk. 

Tekom treninga je pridobila kar nekaj organizacijskih in učnih strategij, ki jih sedaj pri 

svojem delu uporablja. Na področju miselne organiziranosti je učenka postala uspešnejša 

pri posredovanju svojih misli. Na tem področju je na začetnem testiranju dosegla 22 točk, 

na končnem pa 32.  Ob pomoči strategije načrtovanja govornega nastopa se je naučila, kako 

si pomagati, da so misli posredovane v smiselni in povezani celoti brez preskakovanja. 

Učenka je to strategijo uporabila tudi pri naslednjem govornem nastopu. Ob pomoči 

obrazca za izpis podatkov med branjem je učenka postala uspešnejša na področju 

razumevanja prebranega besedila. Prav tako ob pomoči obrazca sedaj zna posredovati 

obnovo, kjer si misli sledijo v smiselnem vrstnem redu in ne preskakujejo. Na področju 

časovne organiziranosti je na začetnem testiranju dosegla 28 točk, na končnem pa 37 točk. 

Sedaj samostojna načrtuje lastno učenje, si izdela načrt učenja in se tega načrta tudi drži. 

Napredek se je pokazal tudi na področju organiziranosti v šoli, kjer je na začetnem 

testiranju dosegla 36 točk, na končnem pa 41.  Njen zvezek pri matematiki je sedaj urejen, 
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zapisi imajo enotno obliko, prav tako so smiselno zalepljeni tudi vsi delovni listi. Učne 

pripomočke redno prinaša in skrbi, da so v mapi pospravljeni le potrebni. Tudi ostali dve 

učiteljici sta povedali, da je učenka glede delovnih listov postala veliko skrbnejša in jih 

sedaj vedno takoj zalepi v zvezek. Prav tak so učiteljice opazile, da je učenka pričela v 

zvezku naslove pisati na večje in vedno z enako barvo, prav tako je z določeno barvo pričela 

označevati pomembne informacije. Na tem področju sta se kot uspešni in ustrezni pokazali 

strategiji urejanja strani v zvezku ob pomoči obrazca in shranjevanja učnih pripomočkov v 

mapi, ki je zalepljena v zvezku. Ob koncu treninga se je prav tako pokazal zelo majhen 

napredek na področju osebne organizacije in osebne urejenosti. Na področju osebne 

organiziranosti je učenka na začetnem testiranju dosegla 38 točk, na končnem pa 44 točk.  

Pri osebni urejenosti je na začetnem testiranju dosegla 37 točk, na končnem pa 40 točk.  

Razlog, da je napredek na teh dveh področjih majhen, lahko najdemo v tem, da trening ni 

vključeval vaj za razvijanje strategij na teh dveh področjih, so pa verjetno razvite strategije 

na ostalih področjih organizacije vplivale tudi na ti dve področji.   

Na področju učnih spretnosti je učenka razvila nekatere kognitivne učne spretnosti oziroma 

strategije, ki jih sedaj pri učenju tudi uporablja. Na podlagi odgovorov učiteljic in mame je 

učenka ob koncu treninga postala samostojnejša predvsem pri samostojnem delu in 

opravljanju domačih nalog pri predmetu matematika. Enostavne naloge pri matematiki 

sedaj rešuje samostojno ob pomoči matematičnega slovarčka. Kot zelo uporabna in 

ustrezna strategija so se izkazale tudi pojmovne zloženke, ki jih je učenka oblikovala pri 

predmetu tujijezik nemščina. Učenka se je snov veliko hitreje naučila, prav tako je podatke 

povezala v neko smiselno celoto. Učenka si sedaj učne zloženke v enostavnejši obliki 

pogosto ob pomoči mame oblikuje tudi pri učenju na drugih predmetnih področjih, kot so 

biologija, državljanska vzgoja in etika idr. Mama je povedala, da se sedaj pri določenih 

predmetih pri učenju pogosto vpraša o svojem znanju in ga oceni. To sicer velja samo pri 

učenju, kjer ima zapisana vprašanja za ocenjevanja znanja in odgovore nanje. Pri tem zna 

oceniti, ali vprašanje zna, ga ne zna ali ga zna samo delno.   

Napredek se je ob koncu treninga pokazal na področju učenkine samopodobe. Ta je bila 

tudi ob koncu še vedno nizka, je pa učenka spremenila pogled na določene svoje učne 

zmožnosti in sposobnosti.  
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Na osnovi vseh opažanj in zbranih podatkov lahko rečem, da je bil trening učinkovit na 

področju organizacijskih spretnosti, samostojnega šolskega dela in učenja, malo pa se je 

izboljšala tudi učenkina učna samopodoba. Prav tako so se kot ustrezne in uspešne pokazale 

vse uporabljene strategije. Napredek sicer ni velik, je pa opazen. Glede na časovni okvir 

trajanja treninga zelo velikega napredka ni bilo pričakovati. 
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4 ZAKLJUČEK IN SKLEPNE MISLI 

V diplomskem delu sem želela oblikovati različne strategije za razvijanje učnih in 

organizacijskih spretnosti, ki bi jih lahko uporabljali učitelji, starši ali drugi strokovni 

delavci pri delu z učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, oziroma pri vseh 

učencih, ki imajo težave na področju organizacijskih in učnih spretnosti. Prav tako sem 

želela preveriti vpliv izbranih strategij oziroma treninga na področja posameznih 

organizacijskih spretnosti, usvojenih kognitivnih in metakognitivnih strategij ter učenkino 

učno samopodobo.  

Trening sem izvajala z učenko z učnimi težavami, ki počasneje usvaja znanja, in obiskuje 

8. razred osnovne šole. Na podlagi zbranih začetnih rezultatov in zastavljenih ciljev sem 

poiskala, izdelala in izbrala različne strategije za razvijanje organizacijskih in učnih 

spretnosti. Na področju organizacijskih spretnosti sem v trening vključila strategije na 

področjih organiziranosti v šoli, miselne organiziranosti, časovne organiziranosti in 

samomotivacije. Na področju učnih spretnosti pa sem izbrala nekaj kognitivnih učnih 

strategij in eno metakognitivno učno strategijo, ki jih je učenka v času treninga urila in 

razvijala. 

Glede na primerjavo začetnih in končnih rezultatov se je pokazal pozitiven vpliv treninga 

na posamezna področja organizacijskih spretnosti. Napredek se je pokazal na vseh 

področjih organizacijskih spretnosti, ki jih je trening vključeval, majhen napredek pa se je 

pokazal tudi na področjih organizacijskih spretnosti, ki v trening niso bile vključene. 

Uporabljene strategije so se pokazale kot ustrezne, primerne in uspešne. Na področju učnih 

spretnosti je učenka usvojila nekaj kognitivnih in eno metakognitivno strategijo, ki jih tudi 

po koncu treninga uporablja pri učenju in samostojnem šolskem delu. Nekatere strategije 

bo seveda treba uriti še v prihodnje, saj še niso utrjene. Pozitiven vpliv treninga se je 

pokazal tudi na področju učenkine samopodobe, kjer je učenka na končnem testiranju, v 

primerjavi z začetnim, dosegla boljše rezultate. Ob koncu treninga je tako bolje dojemala 

svoje učne sposobnosti in sebe kot učenko. Ker sem izvajala študijo primera, rezultatov ne 

moremo posploševati na celotno populacijo učencev z učnimi težavami, ki počasneje 
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usvajajo znanja. Za bolj natančne in reprezentativne rezultate bi bilo treba v trening 

vključiti večje število učencev, dobro bi bilo tudi, da bi se trening izvajal dlje.  

Učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, imajo zaradi svojih značilnosti in 

posebnih potreb težave na številnih področjih delovanja. Eno izmed teh področij 

predstavljajo organizacijske spretnosti, ki zelo pomembno vplivajo na učenčevo učno 

uspešnost in samopodobo. Zaradi težav z načrtovanjem časa, načrtovanja strategij 

reševanja problemov, oblikovanjem svojih misli v smiselno in dobro povezano celoto ipd. 

dosegajo namreč slabše učne rezultate in slabšo učno uspešnost. Na slabše učne rezultate 

in uspešnost pa vplivajo tudi slabše razvite oziroma pomanjkljive učne strategije. Učenci z 

učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, imajo namreč slabši nabor kognitivnih in 

metakognitivnih učnih strategij, ki pa bistveno vplivajo na količino ter predvsem kvaliteto 

pridobljenega znanja. Ker učna uspešnost v končnem obdobju osnovnošolskega 

izobraževanja neposredno vpliva na učenčevo samopodobo, je še toliko pomembneje, da 

se učencem nudi učinkovita pomoč, ki ima za rezultat tudi boljšo učno uspešnost in s tem 

posledično tudi boljšo samopodobo. Eden izmed možnih korakov pri izboljšanju učne 

uspešnosti je tako neposredno in načrtno razvijanje organizacijskih in učnih spretnosti, 

čemur pa se v domačem in šolskem okolju pogosto ne posveča dovolj pozornosti, saj 

prevladuje prepričanje, da učenci te spretnosti razvijejo samostojno.  

Predvsem pri učencih, ki počasneje usvajajo znanja, je treba zaradi njihovih težav v 

posploševanju in generalizaciji znanja te spretnosti načrtno ter sistematično razvijati. 

Dobro razvite organizacijske in učne spretnosti namreč ne vplivajo le na boljše 

izobraževalne rezultate, ampak nam omogočajo boljše funkcioniranje na vseh področjih 

našega življenja. 

Zavedati se je treba, da je razvijanje organizacijskih in učnih spretnosti dolgotrajen proces, 

ki zahteva veliko vztrajnosti in potrpežljivosti. Pri razvijanju organizacijskih in učnih 

spretnosti prav tako ne smemo pozabiti na pomembnost nudenja pomoči in podpore na vseh 

ravneh učenčevega življenja. Pomembno je, da se enotna struktura uporablja tako v šoli pri 

pouku, urah dodatne strokovne pomoči in tudi doma. Celostno oblikovana in izvedena 

pomoč je namreč tista, ki omogoča uspeh, dosežke in napredek. 
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6 PRILOGE 

6.1 Kontrolna lista učenkinega funkcioniranja doma 

Kontrolna lista je razdeljena na dva dela. V prvem delu so zbrane trditve o učenkini 

organiziranosti pri domačem šolskem delu in učenju. V drugem delu pa so zbrane trditve o 

učenkinih učnih strategijah, ki jih uporablja pri učenju in samostojnem delu za šolo. Vsako 

trditev dobro preberite in jo ocenite glede na to, v kolikšni meri drži za učenko (izbirate 

lahko med trditvami drži, delno drži in ne drži). Vaši odgovori mi bodo v veliko pomoč pri 

načrtovanju treninga, zato prosim odgovorite iskreno.  

Organiziranosti pri domačem šolskem delu in učenju. 

 DRŽI DELNO DRŽI NE DRŽI 

Drži se dogovorjenih rokov ocenjevanj 

znanja. 
   

Založi ali izgubi delovne liste in druge 

učne pripomočke. 
   

Pozablja oziroma si ne označi domače 

naloge. 
   

Svoje šolske obveznosti si zapiše v 

koledar.  
   

Samostojno si pripravi torbo in šolske 

pripomočke.  
   

Svoje zadolžitve opravlja v roku.    

Na učenje in opravljanje domačih nalog se 

spomni sama. 
   

Da prične z učenjem, potrebuje veliko 

spodbud. 
   

Da prične s samostojnim  delom, 

potrebuje veliko spodbud. 
   

Zna si razporediti čas za učenje.     

Zna si razporediti čas za opravljanje 

domačih nalog. 
   

Čas  za učenje vnaprej načrtuje.    

Svoje učenje načrtuje na podlagi terminov 

ocenjevanj znanja. 
   

Pomembne datume si zapisuje na koledar.    

Pred učenjem uredi svoj učni prostor.    
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Pred učenjem pripravi potrebne učne 

pripomočke. 
   

Pri učenju le redko potrebuje pomoč.    

Pri opravljanju domačih nalog le redko 

potrebuje pomoč. 
   

 

Učne strategije pri učenju in samostojnem delu za šolo. 

 DRŽI DELNO DRŽI NE DRŽI 

Učno snov si razdeli na dele.    

Kadar se uči novo snov, večkrat prebere 

svoje zapiske. 
   

Uči se z večkratnim ponavljanjem 

podatkov/vsebine. 
   

Glasno branje ji pomaga pri učenju.    

Glasno branje ji pomaga pri razumevanju 

navodil in besedil.  
   

Pri učenju si besedilo podčrtuje z 

različnimi barvami.  
   

Kadar se uči neko snov, jo poskuša 

povzeti s svojimi besedami. 
   

Kadar se uči novo snov, jo pogosto skuša 

razložiti prijatelju/prijateljici/ali kateri 

drugi osebi. 

   

Pred učenjem si pogosto izdela miselni 

vzorec ali izpiske.  
   

Za lažje učenje si  pogosto izdela različne 

pripomočke (kartončke, tabele …) 
   

Pri reševanju nalog in samostojnem delu 

uporablja učne pripomočke (slovarčke, 

številske trakove …) 

   

Pred učenjem snov pregleda in pove, kaj 

se mora naučiti. 
   

Pred reševanjem nalog te pregleda in 

najprej reši tiste, ki jih zna. 
   

Postavlja si vprašanja, da je prepričana, da 

obvlada snov, ki se jo uči. 
   

Z učenjem nadaljuje do konca, tudi če ji je 

snov dolgočasna in nezanimiva. 
   

Če je učna snov, ki jo bere, težka, 

spremeni način branja. 
   

Če pri učenju potrebuje pomoč, za to 

poprosi starše ali sošolke. 
   

Uči se iz svojih zapiskov.     

Njeni zapiski so pogosto pomanjkljivi.    

Njeni zapiski so pogosto slabo pregledni.     
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Po učenju si postavlja vprašanja, s 

pomočjo katerih preveri učinkovitost 

učenja. 

   

6.2 Kontrolna lista učenkinega funkcioniranja v šoli 

Kontrolna lista je razdeljena na dva dela. V prvem delu so zbrane trditve o učenkini 

organiziranosti pri šolskem delu. V drugem delu pa so zbrane trditve o učenkinih učnih 

strategijah, ki jih uporablja pri samostojnem šolskem delu. Vsako trditev dobro preberite 

in jo ocenite glede na to, v kolikšni meri drži za učenko (izbirate lahko med trditvami drži, 

delno drži in ne drži). Vaši odgovori mi bodo v veliko pomoč pri načrtovanju treninga, zato 

prosim odgovorite iskreno.  

Organiziranosti pri  šolskem delu. 

 DRŽI DELNO DRŽI NE DRŽI 

Drži se dogovorjenih rokov ocenjevanj 

znanja. 
   

Založi ali izgubi delovne liste in druge 

učne pripomočke. 
   

Pozablja oziroma si ne označi domače 

naloge. 
   

Svoje šolske obveznosti si zapiše v 

koledar.  
   

Svoje zadolžitve opravlja v roku.    

Da prične s samostojnim  delom, 

potrebuje veliko spodbud. 
   

Zna si razporediti čas pri reševanju 

pisnega ocenjevanja znanja.  
   

Zna si razporediti čas pri samostojnem 

delu pri pouku. 
   

Pomembne datume si zapisuje na koledar.    

Pred pričetkom ure pripravi potrebne učne 

pripomočke.    

Pri reševanju nalog in samostojnem delu 

le redko potrebuje pomoč. 
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Učne strategije pri samostojnem šolskem delu. 

 
DRŽI 

DELNO 

DRŽI 
NE DRŽI 

Glasno branje ji pomaga ori 

razumevanju navodil in besedil.  
   

Pri reševanju nalog in samostojnem delu 

uporablja učne pripomočke (slovarčke, 

številske trakove …) 

   

Pred reševanjem nalog le-te pregleda in 

najprej reši tiste, ki jih zna. 
   

Če pri šolskem delu potrebuje pomoč, za 

to poprosi učitelje ali sošolce. 
   

Med branjem loči, kaj je bolj pomembno 

od manj pomembnega. 
   

Med branjem si ob rob besedila izpiše 

ključne besede ali glavne misli. 
   

Njeni zapiski so pogosto pomanjkljivi.    

Njeni zapiski so pogosto slabo 

pregledni.  
   

6.3 Vprašalnik o učni samopodobi (Burden, 1999) 

Vprašalnik vsebuje 20 trditev, ki jih najprej dobro preberi. Za vsako trditev nato obkroži, v 

kolikšni meri se z njo strinjaš. V vprašalniku ni napačnih in pravilnih odgovorov, zato te 

prosim, da odgovarjaš iskreno. 

 Zagotovo se 

strinjam. 

Se 

strinjam. 

Res je v 

polovici 

primerov. 

Se ne 

strinjam. 

Zagotovo 

se ne 

strinjam. 

Dobra sem v reševanju 

šolskih nalog. 
A B C D E 

V šoli rada rešujem 

problemske naloge. 
A B C D E 

Ko dobim novo šolsko delo, 

se običajno počutim 

sposobna zanj. 

A B C D E 
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Če podrobneje razmislim o 

svoji nalogi, jo lahko bolje 

opravim. 

A B C D E 

V šoli sem dobra v 

razpravljanju o stvareh. 
A B C D E 

Potrebujem veliko pomoči 

pri svojem šolskem delu. 
A B C D E 

Rada imam zahtevne šolske 

naloge. 
A B C D E 

Postanem nervozna, ko se 

lotim novega šolskega dela. 
A B C D E 

V šoli se mi zdi reševanje 

problemskih nalog zabavno. 
A B C D E 

Če obtičim  sredi šolske 

naloge, običajno znam 

premagati oviro. 

A B C D E 

Šolsko učenje je enostavno. A B C D E 

V šoli sem zelo dobra v 

reševanju problemskih 

nalog. 

A B C D E 

Poznam pomen veliko besed 

– imam bogat besedni 

zaklad. 

A B C D E 

V šoli običajno dobro 

premislim, kaj moram 

narediti. 

A B C D E 

Znam rešiti problemske 

naloge na katere naletim v 

šoli. 

A B C D E 

Veliko šolskega dela (delo v 

šoli, domače naloge, 
A B C D E 
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projektne naloge …) se mi 

zdi pretežkega. 

Sem pametna. A B C D E 

Znam se dobro učiti. A B C D E 

V šoli rada uporabljam svojo 

pamet. 
A B C D E 

Šolsko učenje je težavno. A B C D E 

 

 


