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POVZETEK 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami (SUT) imajo primanjkljaje na področju temeljnih 

šolskih spretnosti (branje, pisanje, računanje), ki vplivajo na mnoga področja posameznikovega 

funkcioniranja. Med učenci s SUT je 2–4 % tistih, ki imajo izrazite SUT, ki jih v Sloveniji 

imenujemo primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Izrazite SUT se pogosto 

pojavljajo skupaj z različnimi oblikami specifičnih primanjkljajev ter z nevrorazvojnimi in 

drugimi duševnimi motnjami. Raziskave so pokazale, da je sopojavljanje SUT in drugih motenj 

povezano s slabšim kognitivnim funkcioniranjem, slabšim odzivom na prejete oblike pomoči 

ter s pogosto izobraževalno neuspešnostjo. Pri tej skupini učencev ugotavljajo tudi več 

socialnih, emocionalnih in vedenjskih težav. Učenci z izrazitimi SUT in sopojavnimi drugimi 

motnjami zaradi izrazitih in raznolikih izobraževalnih potreb potrebujejo več in bolj specifične 

oblike pomoči in podpore. V Angliji se ti učenci lahko šolajo na specialnih šolah za učence s 

SUT, kjer poučevanje poteka v razredih z manjšim številom učencev in z večjim obsegom  

pomoči.  

V teoretičnem delu raziskave je predstavljen angleški tristopenjski model prepoznavanja in 

obravnave učencev z izrazitimi SUT in sopojavnimi drugimi motnjami. Izpostavljene so 

značilnosti učencev z izrazitimi SUT in sopojavnimi drugimi motnjami ter navedena najnovejša 

spoznanja iz tujih raziskav. Predstavili smo tudi specialno-pedagoške pristope, metode, 

strategije in prilagoditve učnega okolja, ki so primerne za učence z izrazitimi SUT in 

spojavnimi motnjami. Osnovni namen raziskave je bil ugotoviti značilnosti in potrebe učencev 

z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami ter kakšnih oblik pomoči, metod, strategij in 

prilagoditev učnega okolja so bili deležni v rednem izobraževanju. Raziskovanje je bilo 

usmerjeno tudi na predstavitev primera dobre prakse poučevanja učencev z izrazitimi SUT in 

sopojavnimi drugimi motnjami na specialni šoli Red Rose School v Angliji za učence s SUT 

ter ugotoviti, kakšne oblike pomoči, metode, strategije in prilagoditev so deležni na tej šoli. V 

raziskavo smo  vključili štiri učence z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami, ki se 

izobražujejo na specialni šoli za učence s SUT. Podatke smo dobili z analizo sekundarnih 

dokumentov, aktivnega opazovanja z udeležbo in izvedbo delno strukturiranega intervjuja z 

ravnateljico in ravnateljem specialne šole za učence s SUT v Angliji.  

Rezultati raziskave so pokazali kompleksne in raznolike primanjkljaje učencev z izrazitimi 

SUT in sopojavnimi motnjami. Ugotovljeni primanjkljaji predstavljajo kombinacijo različnih 

psiholoških, kognitivnih in metakognitivnih procesov, ki so značilni za posamezne motnje. 

Raznolikost in izrazitost teh primanjkljajev vpliva na slabše funkcioniranje učencev na 

izobraževalnem področju ter večje težave prilagajanja v vsakodnevnih šolskih okoliščinah. 

Učenci z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami so izkazovali izrazitejše težave na področju 

psihosocialnega prilagajanja ter pojavljanje sekundarnih motenj na socialnem, čustvenem in 

vedenjskem področju. Zaradi izrazitih posebnih potreb so bili v rednem osnovnošolskem 

izobraževanju deležni pomoči po tristopenjskem modelu prepoznavanja in obravnave učencev 

z učnimi težavami. Pomoč in podpora na redni šoli je v večji meri izhajala iz splošnih strategij 

in pristopov za delo z učenci s SUT ter ni zajemala razvijanja učenčevih močnih področij in 

skritih primanjkljajev. Zaradi kompleksnih posebnih potreb učenci z izrazitimi SUT in 

sopojavnimi motnjami potrebujejo bolj intenzivne oblike pomoči in podpore ter specializirane 

storitve, kar jim iz ugotovitev naše raziskave zagotavljajo na specialnih šolah za učence s SUT. 

Rezultati kažejo, da so na specialnih šolah učenci deležni bolj intenzivnih pristopov in oblik 

pomoči, ki v večji meri izhajajo iz učenčevih primanjkljajev ob upoštevanju močnih področij. 

Učitelji v pouk vnašajo intenzivne treninge razvoja šolskih veščin in različnih kompenzacijskih 

strategij. Na specialni šoli prilagojenost učnega okolja posebnim potrebam učencev s SUT, 

strokovna znanja pedagoških delavcev, pozitivna naravnanost in razumevanje posebnih potreb 
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prispevajo k oblikovanju varnega okolja, kjer učenci ponovno doživijo uspeh in razvijejo 

strategije spoprijemanja s primanjkljaji.  

Rezultati magistrskega dela lahko v slovenski prostor pomembno prispevajo k iskanju 

učinkovitejšega modela obravnave učencev z izrazitimi posebnimi potrebami, kot so PPPU in 

sopojavnimi drugimi motnjami, ter predstavljajo učinkovit model šolanja učencev na specialnih 

šolah za učence s SUT. Na podlagi ugotovitev raziskave sklepamo, da je treba ozaveščati 

pedagoške delavce o pogostosti sopojavljanja SUT in drugih motenj ter o kompleksnosti 

njihovih primanjkljajev. V Sloveniji moramo nameniti več pozornost odkrivanju in obravnavi 

učencev z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami ter iskanju učinkovitih oblik pomoči in 

podpore.  

 

KLJUČNE BESEDE  

Inkluzija, učenci s specifičnimi učnimi težavami, učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, pristopi za učence s specifičnimi učnimi težavami, sopojavljanje motenj, 

specialne šole za učence s specifičnimi učnimi težavami. 
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ABSTRACT 

Students with specific learning difficulties (SLD) have trouble with certain basic skills needed 

for school (reading, writing, arithmetic) that also affect many other areas of their general 

functionality. Among students with SLD, 2 – 4 % have pronounced SLD. Learning problems 

are usually accompanied by various forms of specific deficits, as well as disorders in neural 

development and other mental disorders. Research has shown that when SLD is in conjunction 

with other disorders, it is connected to lower cognitive functioning, lesser response to various 

forms of help, and education is often unsuccessful. This group of students also has more social, 

emotional and behavioral difficulties. Students with pronounced SLD in connection with other 

disorders need more specific help and support, as well as more of it, owing to their distinctive 

and varying educational needs. In the UK, these students can go to special schools for 

individuals with SLD, where the teaching process happens in classrooms with fewer students 

and more available help.  

The theoretical section of our research presents the English three-stage model of recognizing 

and intervention with students with pronounced SLD in conjunction with other disorders. We 

highlight the characteristics of students with pronounced SLD in conjunction with other 

disorders, and present the newest findings of international studies. We also present certain 

methods and strategies of special pedagogy, as well as environmental adaptations suitable for 

students with pronounced SLD along with another disorder. The main goal of our research was 

to determine the needs and characteristics of students with pronounced SLD in conjunction with 

other disorders, and what kinds of help, methods and adaptations of learning environment they 

received during their regular education. Our research also focused on the example of good 

practice of teaching these students at the Red Rose School in the UK for students with SLD, 

and finding out what kinds of help, methods, strategies and adaptations are offered at this 

school. Our sample includes four students with pronounced SLD and accompanying disorders, 

who go to this special school for students with SLD. We gained our information by analysing 

secondary documents, through active observation and attendance, and by conducting partially 

structured interviews with the two principals of the school.  

The results of our research showed complex and varying deficiencies in students with 

pronounced SLD in conjunction with other disorders. The deficiencies represent a combination 

of various psychological, cognitive and metacognitive processes that are characteristic of an 

individual disorder. The diversity and distinctiveness of these deficiencies affect these students' 

functioning in the area of education, as well as their difficulties in adapting to everyday school 

circumstances. Students with pronounced SLD in conjunction with other disorders proved to 

have difficulty in the area of psychosocial adaptation, as well as showing secondary disorders 

in social, emotional and behavioral areas. Owing to their distinctive special needs, these 

students were aided through the three-stage model of recognizing and intervention with students 

with learning difficulties while in regular primary school education. The help and support in 

regular school mostly stemmed from general strategies and approaches for intervention with 

students with SLD and did not include the development of the students' strengths and help with 

their hidden deficiencies. Because of their complex special needs, these students need more 

intensive forms of help, support and specialized assistance, which we found to be offered at 

special schools for students with SLD. Our results showed that special schools offer these 

students more intensive approaches and forms of help that stem from the students' deficits, 

while also taking their strengths into account. The teachers integrate intensive instruction on 

the development of school skills and various strategies of compensation. Special schools offer 

learning environments adapted to SLD students, the professional knowledge and methods of 
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the teachers, and the positive inclination and understanding of special needs, which all 

contribute to the creation of a safe environment, where these students can experience success 

and develop strategies for dealing with their shortcomings.  

The results of this Master's thesis could be a valid resource in Slovenia for finding a more 

effective model of intervention for students with pronounced special needs, such as SLD with 

accompanying disorders, and they present an effective model of teaching students at special 

schools for students with SLD. Based on our results, we conclude that it is important to raise 

teachers' awareness of SLD and the possibility of it being connected with other disorders, and 

the complexity of these students' deficits. In Slovenia we need to focus more on recognizing 

and intervention for students with pronounced SLD in connection with other disorders, and on 

finding effective forms of help and support.  

 

KEY WORDS 

Inclusion, students with specific learning difficulties, comorbid disorders, special schools for 

pupils with specific learning difficulties. 
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1 UVOD 

Izobraževalna politika Anglije se zavzema za inkluzivno vzgojo in izobraževanje, ki sta 

osredotočena na vsakega posameznega učenca, na upoštevanje njegovih potreb, da bo lahko 

dosegel svoj potencial ter se uspešno vključil v ožje in širše okolje (DfES, 2004). Model 

prepoznavanja učencev s posebnimi potrebami (PP) v Angliji zajema tri stopnje prepoznavanja 

in obravnave. Poudarek je na zgodnjem odkrivanju in zagotavljanju učinkovitih oblik pomoči. 

Ta model prepoznavanja in obravnave učencev s PP v Angliji predstavlja implementacijo dobre 

prakse na področju pravic staršev, učinkovitosti in uspešnosti prepoznavanja učencev s PP 

(Farrell, 2001; McConkey, 2002), hkrati pa se kažejo težave pri točnosti diagnoz in primernosti 

zagotavljanja pomoči (Lewis, Parsons in Robertson, 2006) zaradi možnega sopojavljanja 

(komorbidnosti) motenj pri učencu. Izraz komorbidnost v medicinski in psihološki literaturi 

označuje hkratno, sočasno, sopojavljanje dveh ali več bolezni, motenj pri posamezniku (Caron 

in Rutter, 1991; Angold, Costello in Erkanli, 1999). V Sloveniji za učence s sopojavnimi 

motnjami uporabljamo različne izraze, tudi izraz otrok z več motnjami. Po podatkih Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport je bilo septembra 2015 18,2 % učencev z več motnjami med 

učence s PP v rednih osnovnih šolah (MIZS, 2015), kar je druga najštevilčnejša skupina.  

Raziskave s področja nevropsihologije ugotavljajo sopojavljanje motenj pri kar 58,3 % učencev 

s prepoznanimi SUT (Margari, Buttiglione, Craig, Cristella, Giambattista, Matera, Operto in 

Simone, 2013). Zaradi izrazitih SUT in sopojavljanjem drugih motenj, kjer vsaka motnja 

neodvisno vpliva na funkcioniranje učenca, se učenci pogosto soočajo s težavami prilagajanja 

v vsakodnevnih šolskih okoliščinah in z učnim neuspehom, kar vpliva na razvoj in pojavljanje 

sekundarnih motenj, kot so: nizka samopodoba, še posebej na izobraževalnem področju 

(Polychroni, Koukoura in Anagnostou, 2006), ter težave na socialnem, čustvenem in 

vedenjskem področju (Polychroni idr., 2006; Terras, Thompson in Minnis, 2009). 

Sopojavljanje motenj je prav tako povezano z bolj izrazitimi in kompleksnimi izobraževalnimi 

posebnimi potrebami, s slabšim kognitivnim funkcioniranjem, slabšo hitrostjo procesiranja 

informacij (Pennington, 2006), s slabim učnim napredovanjem ter odzivom na oblike pomoči 

(Margari idr., 2013; Willcutt, Petrill, Wu, Boada, DeFries, Olson in Pennington, 2013). Učenci 

z izrazitimi SUT in sopojavnimi drugimi motnjami, ki se zaradi kompleksnih posebnih potreb 

kljub intenzivnim pristopom in oblikam individualne pomoči ne odzovejo na prejeto obravnavo 

na rednih šolah, potrebujejo več podpore in pomoči ter specializirane storitve (McMaster, 

Fuchs, Fuchs in Compton, 2005), kar jim lahko zagotovijo na specialnih šolah za učence s SUT 

(Vaughn, Denton in Fletcher, 2010).  
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2 INKLUZIVNO IZOBRAŽEVANJE 

2.1 Opredelitev inkluzije 

Izobraževanje je ena izmed temeljnih človekovih pravic in temelj za bolj pravično in enako 

družbo (UNESCO, 2009). Zagotoviti učinkovito in ustrezno izobraževanje vseh učencev je 

želja številnih izobraževalnih sistemov po vsem svetu. Omogočiti, da se vsi otroci in 

mladostniki uspešno učijo, terja upoštevanje razlik med njimi in potrebo po diferenciaciji 

zahtev v procesu poučevanja (Kavkler, 2008b). Zato številne države in strokovnjaki s področja 

izobraževanja usmerjajo pozornost na vse bolj raznoliko populacijo učencev in se zavedajo 

potreb po prilagajanju vzgojno-izobraževalnih ciljev etničnim skupinam, učencem iz socialno-

ekonomsko šibkih družin, učencem s posebnimi potrebami in nadarjenim učencem (Kavkler, 

2011a). Izobraževanje raznolike populacije učencev, s katero se danes srečujemo v vseh 

državah, je mogoče samo, če postanejo šole boljše pri vzgoji in izobraževanju vseh otrok v 

skupnosti (UNESCO, 2009), kar terja reformo šol (Hegarty, 2003, v Kavkler, 2011a).  

Inkluzija je videna kot proces naslavljanja in odgovora na raznolikost potreb vseh otrok in 

mladostnikov v izobraževanju (UNESCO, 2009). Je pravica posameznika do socialnega, 

intelektualnega, kulturnega in osebnega vključevanja (Grossman, 2003, v Kavkler, 2011a), ki  

temelji na splošno sprejetih demokratičnih vrednotah antidiskriminativnosti, sprejemanju, 

sodelovanju in upoštevanju različnosti (Kavkler, 2011a; Opara, 2007). Inkluzivno naravnano 

izobraževanje gleda na otroke kot na učeče se posameznike z enakimi pravicami, a različnimi 

potrebami (Lesar, 2009). 

 

2.2  Inkluzivna vzgoja in izobraževanje  

V pedagoškem kontekstu kot izhodišče uresničevanja inkluzije v literaturi izpostavljajo 

naslednje ključne principe: 

- cenjenje različnosti pri vseh učencih (Kavkler, 2008b; Rutar, 2011 v Rutar 2012), 

- raznolikost učencev se prepozna, ceni in uporablja kot izhodišče za načrtovanje 

(Tomlison, 1999, v Rutar 2012), 

- izhodišče in cilj je sprejetost, sodelovanje, uspešnost (Kroflič, 2010 v Rutar 2012; 

Vonta, 2006 v Rutar 2012).  

Uspešnost vključevanja otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami je odvisna od 

celostnega funkcioniranja otroka, okolja in količine podpore, ki je zanj organizirana, pri čemer  

poznavanje otrokove diagnoze ne sme biti v ospredju in ni dovolj (Kavkler, 2008a; Lesar, 

2009). Za organizacijo ustreznih oblik pomoči je pomembna osredotočenost na ovire pri učenju 

in odstranitev le-teh ter poznavanje otrokovih močnih področij in njegovih vzgojno-

izobraževalnih potreb. Pomembno je oblikovanje priložnosti posameznika za uspeh. Ta vidik 

avtorica M. Kavkler (2008b) opredeli kot premik od medicinske usmeritve k bolj socialno-

interaktivni usmeritvi. 

Opara (2012) poudarja, da ima dostopnost in fleksibilnost kurikuluma pomembno vlogo pri 

uresničevanju inkluzije v vzgoji in izobraževanju, ki služi kot ključ v oblikovanju šole za vse, 

kar predstavlja največji izziv za šolske strokovne delavce (Kavkler, 2011a). Vsi učenci, ne glede 

na posebne potrebe, morajo imeti priložnost za dostopnost in napredovanje znotraj kurikuluma 

(Mitchell, 2015). Fleksibilen kurikulum zagotavlja upoštevanje individualnih potreb učencev 

in se izvaja s strategijami prilagajanja, zamenjave, izpuščanja in kompenzacije. Več posebnih 
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vzgojno-izobraževalnih potreb ima učenec, več prilagoditev, različnih oblik pomoči ter 

strokovnih virov potrebuje. Pri tem M. Kavkler (2008a) navaja, da posamezniku zmeraj lahko 

ponudimo nalogo, ki jo zmore, kar pa terja prilagoditve, včasih tudi kurikuluma, učnih in 

tehničnih pripomočkov. Pri prilagajanju kurikuluma moramo vedno upoštevati kontinuum 

močnih področij in primanjkljajev posameznega učenca (Mitchell, 2008, v Kavkler, 2011a).  

Velika Britanija je oblikovala tri pomembne principe, za katere je pri poučevanju odgovoren 

učitelj: postavljanje primernih izobraževalnih izzivov (usklajenih z učenčevimi kognitivnimi, 

emocionalnimi, socialnimi in drugimi potrebami), odzivanje na učenčeve raznolike potrebe 

(multisenzorno učenje, prilagajanje gradiv, načinov ocenjevanja, posredovanje snovi itd.) in 

premagovanje potencialnih ovir v vzgoji in izobraževanju (organizacija timskega poučevanja, 

s pomočjo strokovnih delavcev in pomočnikov, odstranjevanje fizičnih ovir itd.) (Inclusive 

schooling Children with Special Educational Needs, 2001 v Kavkler, 2011a). 

Inkluzivno naravnana šola pomembno vpliva na celotno družbo, saj razvija razumevanje in 

sprejemanje različnosti ter oblikuje spoštljiv odnos do vseh ljudi. Inkluzija je neposredno 

povezana s kakovostjo izobraževanja vseh učencev (Rutar, 2012) in predstavlja učinkovito šolo 

(Ainscow, 2005, v Kalan, 2015). Mnoge raziskave kažejo, da učenci v inkluzivnih okoljih bolje 

napredujejo v izobraževalnem in socialnem pogledu (Lesar, 2009). Učenci s posebnimi 

potrebami v inkluzivnih šolah dosegajo boljše rezultate na področju branja in računanja 

(Waldron in McLeskey, 1998, v Mitchell, 2015) in imajo vzpostavljene večje mreže 

prijateljstev (Fryxell in Kennedy, 1995, v Mitchell, 2015).  

Študije so pokazale, da so negativna stališča, napačno pojmovanje inkluzije učiteljev in drugih 

odraslih (Opara, 2012) ter neprilagojen kurikulum največje ovire za inkluzijo (UNESCO, 2003 

v Lesar, 2009). Mitchell (2008, v Kavkler, 2011a) v svojem delu poudari, da je vključevanje le 

posameznih elementov inkluzije v prakso največji tvegani dejavnik za razvoj inkluzije. Pravi, 

da inkluzija ne more uspeti, če učenca s posebnimi potrebami namestimo v redno šolo, a mu ne 

omogočimo vseh strokovnih in materialnih virov. Inkluzija namreč presega samo vključevanje 

učencev s posebnimi potrebami v obstoječe programe, saj terja razvoj celotnega vzgojno-

izobraževalnega sistema in vpliva na spremembo stališč, mišljenja, ravnanja, učnega ozračja in 

kulture, prilagajanja kurikuluma, odstranitev ovir in poudarja upoštevanje individualnih potreb 

učenca (UNESCO, 1994 v Kavkler, 2008a). Namen inkluzije ni spremeniti učencev, temveč 

preoblikovati šole, ki bodo odpravljale ovire in omogočile optimalni razvoj vseh članov družbe 

(Kavkler, 2009). 

 

2.3  Kontinuum oblik inkluzivnega izobraževanja  

Inkluzija je v evropskih državah v šolskem prostoru prisotna različno dolgo. Nekatere države 

so o vključevanju učencev s posebnimi potrebami v redne šole razmišljale že pred desetletji, 

medtem ko druge šele v zadnjih letih (Vislie, 2003). Evropske države so razvile različne modele 

in kontinuume vključevanja učencev s posebnimi potrebami. Razdelimo jih lahko na tri skupine 

(Mejer, Soriano in Watkins, 2003): 

- Prva skupina držav se zavzema za vključitev skoraj vseh učencev s posebnimi 

potrebami v redne osnovne šole, ki imajo močno podporo različnih služb (Španija, 

Grčija, Italija, Portugalska, Švedska, Islandija, Norveška in Ciper).  

- Druga skupina držav imajo poleg večinske osnovne šole še razvejan sistem posebnih 

šol in spodbujajo različne oblike sodelovanja med obema (Danska, Francija, Irska, 
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Luksemburg, Avstrija, Finska, Velika Britanija, Latvija, Estonija, Češka, Litva, Poljska, 

Liecthenstein, Slovaška in Slovenija).  

- Tretja skupina držav imajo ločen sistem šolanja in zakonodaje za redno osnovno šolo in 

specialne šole ali specialne razrede (Belgija, Švica, Nemčija, Nizozemska). 

Handen (1998, v Kavkler 2008a, str. 37) navaja kontinuum oblik izobraževanja otrok z 

izrazitimi posebnimi potrebami: 

- vključevanje otrok v specialni razred in prehajanje v razred z vrstniki pri različnih 

vzgojnih in izobraževalnih predmetih, 

- vključevanje v redni razred samo pri vzgojnih predmetih, 

- šolanje v specialnem razredu na redni šoli, brez sodelovanja z vrstniki v rednem procesu 

poučevanja, 

- šolanje v specialni ali posebni šoli, ki je lokacijsko ločena od redne šole.  

Izbira oblike izobraževanja mora biti odvisna od otrokovega celostnega funkcioniranja s 

poudarkom na njegovih močnih področjih in posebnih vzgojno-izobraževalnih potrebah 

(Kavkler, 2008b). Zato avtor Helgarty (2004 v Lesar, 2009) v svojem razmišljanju poudari, da 

je inkluzija zelo pomembna, vendar je kritičen do zagovornikov popolne inkluzije, saj je 

prepričan, da za nekatere učence z vzgojno-izobraževalnimi ovirami vključenost v okolje 

rednih šol ni primerna. Pri tem Reid (2015) dodaja, da popolno vključevanje v redno šolo za 

nekatero skupino učencev iz izobraževalnega vidika ni primerna v določenem času. Pri učencih 

z izrazitimi primanjkljaji si je pomembno postaviti vprašanje: »Ali bo ta otrok imel korist od 

izobraževanje v redni šoli?« (str. 3, 4), saj meni, da za nekatere učence namestitev v redno šolo 

ni pravilna oziroma ni primerna v tem trenutku. Tako po mnenju nekaterih strokovnjakov 

posebne in specialne šole ostajajo pomemben vir za razvoj inkluzije in najpomembnejša oblika 

izobraževanja za manjši delež učencev z izrazitimi in sopojavnimi primanjkljaji (Helgarty, 

2004, v Lesar, 2009; Kavkler, 2008a; Mitchell, 2008, v Kavkler, 2011a).  

V Angliji so s sprejetjem novega Zakona o posebnih vzgojno-izobraževalnih potrebah (Special 

Educational Needs and Disability Act 2001, 2001) preoblikovali zakonski okvir inkluzije v 

pozitivno potrditev inkluzivne vzgoje in izobraževanja. Ta zakon zahteva in zagotavlja pravico 

šolanja učencev s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v rednih šolah. Pravi, da mora 

biti učenec s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami poučevan v redni šoli, razen v 

primerih, ko je to nezdružljivo z željami staršev ali zagotovitvijo učinkovitega šolanja drugih 

otrok (Special Educational Needs (SEN) Code of Practice, 2001). V zakonu je jasno 

izpostavljeno, da če starši želijo, da bi se njihov otrok izobraževal v redni šoli ali v specialni 

šoli, je treba upoštevati njihove želje in narediti vse, da jim to omogočimo (Inclusive schooling 

Children with Special Educational Needs, 2001). Torej Zakon o posebnih vzgojno-

izobraževalnih potrebah (2001) določa pravico staršem do izbire šole za svojega otroka. 

Dokument za inkluzivno izobraževanje (Inclusive schooling Children with Special Educational 

Needs, 2001) navaja, da izobraževanje v rednih šolah ne bo zmeraj prav za vsakega učenca na 

določeni stopnji izobraževanja, kar pa ne pomeni, da se učenec ne bo uspešno vključil v redno 

šolanje na kasnejši stopnji. S tem je poudarjena možnost prehajanja med sistemi rednega,  

posebnega in specialnega šolanja za učence s posebnimi potrebami.  

M. Kavkler (2008b) poudarja, da »enakosti vseh otrok nikakor ne smemo enačiti z enako 

obravnavo vseh otrok, saj enakost pomeni le enake priložnosti za vse otroke, kar za nekatere 

otroke s posebnimi potrebami pomeni šolanje skupaj z vrstniki v redni šoli, za druge pa šolanje 

v specialnih ustanovah« (str. 36). Pri tem nadaljuje, da »mora biti usmeritev v izobraževalni 
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program odvisna le od učenčevega celostnega funkcioniranja in njegovih posebnih vzgojno-

izobraževalnih potreb« (Kavkler, 2008b, str. 36). Neupoštevanje učenčevega celostnega 

funkcioniranja pri izbiri izobraževalnega programa, ki omogoča najboljše možnosti za otrokov 

in mladostnikov razvoj, je tvegani dejavnik za razvoj inkluzije (Mitchell, 2008 v Kavkler, 

2011a).  
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3 ZAKONSKE OSNOVE ŠOLANJA UČENCEV S SPECIFIČNIMI UČNIMI 

TEŽAVAMI V ANGLIJI 

3.1 Angleški šolski sistem in kurikulum  

Temeljno zakonodajo s področja vzgoje in izobraževanja predstavlja Zakon o šolanju (ang. 

Education Act) iz leta 1996 in nato revidiran v letu 2011. Obvezno šolanje traja od otrokovega 

5. leta starosti do dopolnjenega 16. leta (The national curriculum, 2016). Šolanje je v javnih 

oziroma državnih šolah za vse učence brezplačno (Education Act, 2011; The national 

curriculum, 2016). Brezplačni so tudi učbeniki, šolski pripomočki in učni izleti (Key date on 

Education in Europe 2009, 2009).  

Prvi zakon o osnovnem izobraževanju v Veliki Britaniji je bil sprejet leta 1870. Deset let 

pozneje je bila sprejeta obveznost osnovnega šolanja za otroke, stare od 5. do 10. let. Pomembne 

spremembe v izobraževalnem sistemu je prinesel Zakon o izobraževanju iz leta 1994, ki je 

uzakonil šolsko obveznost od 5. do 15. leta in določil tri stopnje izobraževanja: primarno oz. 

osnovno šolo, sekundarno oz. srednjo šolo in višje izobraževanje (Special educational needs 

and disability code of practice, 2001 v Lesar, 2009). Zakon o šolanju iz leta 2002 je te stopnje 

preoblikoval in določil zakonsko razliko med ključnimi stopnjami (ang. key stages – KS) (The 

Education …, 2004/2005 v Lesar, 2009).  

Predšolsko izobraževanje ni obvezno in vključuje otroke do 5. leta starosti. Od leta 2010 se 

lahko vsi otroci, ki so dopolnili tri leta, brezplačno vključijo v zgodnje izobraževalne programe 

(GOVUK, 2012), v katerih je poudarek na učenju in pripravi otrok na šolo (Krek in Metljak, 

2011). Ti programi se izvajajo v edukacijskih vrtcih in po dopolnjenem 4. letu starosti v 

osnovnih šolah (ang. reception year) (GOVUK, 2012). Ko otrok dopolni 5 let, se mora vključiti 

v obvezno osnovnošolsko izobraževanje (ang. primary school). Osnovne šole učence 

sprejemajo trikrat na leto (31. marec, 31. avgust in 31. december), kar pomeni, da s šolanjem 

lahko začnejo učenci, mlajši od petih let (Special educational needs and disability code of 

practice, 2001 v Lesar, 2009). Osnovnošolsko izobraževanje je razdeljeno na »otroško šolo« 

(ang. infant school), ki jo obiskujejo učenci med 5. in 7. letom starosti (KS1), in »mlajšo šolo« 

(ang. junior school) za učence od 7. do 11. leta (KS2). Po končani osnovni šoli učenci 

nadaljujejo obvezno srednješolsko izobraževanje (ang. primary school), ki traja 5 let, od 11. do 

16. leta starosti in zajema 3. in 4. stopnjo (KS3 in 4) (The national curriculum, 2016). Po 

končanem obveznem izobraževanju učenci opravijo nacionalne preizkuse znanja (ang. General 

Certificate of Secondery Education – GCSE), ki so obvezni, z njimi pa zberejo točke za vpis v 

nadaljnje izobraževanje.  

Angleški državni kurikulum določa predmete poučevanja in standarde znanja za posamezne 

predmete. Obvezno šolanje je v predmetniku razdeljeno na štiri stopnje (ang. key stages – KS). 

Po končanih stopnjah KS1 in KS2 ter končanem srednješolskem izobraževanju (KS4) potekajo 

nacionalni preizkusi znanja, ki so za vse učence obvezni. Pomemben preizkus se opravi tudi 

pred koncem prvega razreda, ko učitelj pri vsakem učencu preveri fonološke sposobnosti s 

testom branja posameznih besed (Šabec in Limon, 2001; The national curriculum, 2016). 

Učenci, ki dosežejo slabše rezultate v primerjavi z vrstniki, prejmejo dodatno pomoč za 

izboljšanje fonološkega zavedanja (Dyslexia Still Matters, 2012).   

Šolski dan oz. pouk v Angliji poteka cel dan (ang. whole-day schooling). Organiziran je na 

dopoldanski in popoldanski pouk, med katerima imajo učenci odmor za kosilo. Dejavnosti ob 

pouku so do nekatere mere usklajene z izvajanjem pouka že med šolskimi urami, predvsem na 

osnovnošolskem izobraževanju, kjer k pouku vključujejo naloge poglabljanja, utrjevanja, 
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sistematiziranja in uporabe znanja. Doma učenci praviloma ne delajo klasičnih, dnevnih 

domačih nalog. Tako kot v večini evropskih držav imajo tudi v Angliji učenci v nižjih razredih 

osnovnošolskega izobraževanja manjše število šolskih ur na teden (23 ur) kot v nižjih razredih 

srednješolskega izobraževanja (35 ur). Drugačna je tudi dolžina šolske ure. V času 

osnovnošolskega izobraževanja šolska ura traja od 30 do 40 minut ter od 35 do 40 minut v 

srednješolskem izobraževanju (Krek in Metljak, 2011; Šabec in Limon, 2001). 

Tabela 1 Predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje v Angliji 

Starost 

učencev 
Razred 

Kurikularna 

stopnja 
Vrsta šole Preizkusi 

3 do 4  »Zgodnje 

obdobje« (ang. 

Early years) 

Predšolsko izobraževanje (ang. nursery 

classes, nursery school) 

 

4 do 5 »Sprejemno 

leto« (ang. 

reception) 

»Zgodnje 

obdobje« (ang. 

Early years) 

FS 

 

5 do 6 1.  
KS1 

 

 »otroška šola« (ang. 

infant school) 

Osnovnošolsko 

izobraževanje 

(ang. primary 

school) 

Fonološki test 

6 do 7 
2.  

Nacionalni 

preizkusi znanja 

7 do 8 3.  

KS2 

 

»mlajša šola« (ang. 

junior school) 

 

8 do 9 4.   

9 do 10 5.   

10 do 11 
6.  

Nacionalni 

preizkusi znanja 

11 do 12 7.  

KS3 

Srednješolsko izobraževanje (ang. 

primary school) 

 

12 do 13 8.   

13 do 14 9.   

14 do 15 10.  

KS4 

 

15 do 16 
11.  

Nacionalni 

preizkusi znanja 

 

3.2  Zakonodaja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Angliji 

Temeljno zakonodajo s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami 

predstavlja Zakon o posebnih vzgojno-izobraževalnih potrebah (ang. Special Education Needs 

and Disability Act), sprejet leta 2001. Pomemben okvir za izobraževanje otrok in mladostnikov 

s posebnimi potrebami predstavljajo Smernice za izvajanje organizacij in podpore posebnih 

vzgojno-izobraževalnih potreb (ang. Special educational needs and disability code of practice), 

ki so bile objavljene leta 1994 in revidirane leta 2001 (Special Educational Needs Code of 

Practice, 2001) ter ponovno leta 2014 (Special Educational Needs Code of Practice, 2015).  

Anglija otroke in mladostnike s posebnimi potrebami opredeli iz vidika otrokovih vzgojno-

izobraževalnih potreb. Tako Zakon o izobraževanju, del 316 (1996) določa, da ima otrok ali 

mladostnik posebne potrebe, če ima učne težave ali motnje, ki zahtevajo oblikovanje posebne 
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obravnave. Pri otroku ali mladostniku lahko govorimo o učnih težavah ali motnjah, kadar 

(Special Educational Needs Code of Practice, 2015): 

- ima pomembno večje težave pri učenju kot večina otrok ali mladostnikov njegove 

starosti ali  

- ima posebne vzgojno-izobraževalne potrebe, ki ga ovirajo ali mu onemogočajo rabo 

učnih gradiv in učnih ter tehničnih pripomočkov, ki so na voljo otrokom ali 

mladostnikom njegove starosti v obdobju obveznega ali kasnejšega izobraževanja.  

Otroci in mladostniki s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami imajo raznolike 

primanjkljaje, ki spadajo v vsaj eno od štirih področij posebnih potreb. Veliko otrok in 

mladostnikov ima posebne potrebe na več področjih, ki se med seboj prepletajo in vplivajo na 

učenčevo funkcioniranje. Posebne potrebe delijo na: 

- Komunikacijske in interakcijske posebne potrebe, kamor spadajo učenci, ki imajo 

govorno-jezikovne in komunikacijske primanjkljaje, ki otežujejo njihovo rabo in 

razumevanje jezika ter učinkovito komuniciranje. 

- Kognitivne in učne posebne potrebe imajo učenci, ki se učijo počasneje kot njihovi 

vrstniki, imajo težave razumevanja nekaterih področij učnega načrta, težave z 

organizacijo in pomnjenjem ali pa imajo specifične primanjkljaje, ki vplivajo na 

izvajanje ene ali več šolskih veščin, kot so branje, pisanje in računanje. 

- Socialno-razvojne in čustvene potrebe ter potrebe na področju duševnega zdravja, ki se 

lahko kažejo v primanjkljajih na področju obvladovanja odnosov z drugimi. Ti učenci  

se zapirajo vase, njihovo vedenje pa lahko ovira učenje njih in ostalih učencev ter vpliva 

na njihovo zdravje in dobro počutje. 

- Senzorne in fizične potrebe, kamor spadajo učenci z vizualnimi ali slušnimi motnjami 

in učenci z gibalno oviranostjo, ki potrebujejo dodatno opremo in pomoč.  

V dokumentu Ministrstva za šolstvo v Angliji (ang. Department for education: Statisic first 

release Special educational needs in England) zasledimo razdelitev otrok in mladostnikov s 

posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami na 12 skupin (SFR, 2016): 

- specifične učne težave, 

- zmerne učne težave, 

- izrazite učne težave, 

- težke in sopojavne učne težave, 

- vedenjske, čustvene in socialno-razvojne težave, 

- govorno-jezikovne in komunikacijske težave, 

- motnje vida, 

- motnje sluha,  

- multi-senzorne motnje, 

- fizične motnje, 

- motnje avtističnega spektra in 
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- druge motnje.  

Po podatkih Ministrstva za izobraževanje je bilo leta 2016 v Angliji 1 228 785 otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami, kar predstavlja 14,4 % otrok in mladostnikov v celotni 

populaciji. Od tega ima samo 2,8 % otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami odločbo o 

otroku s posebnimi potrebami, ostalih 11,6 % prejema dodatno pomoč na šoli ali v vrtcu.  

Učenci, ki so usmerjeni kot učenci s posebnimi potrebami, se lahko izobražujejo v (Inclusive 

schooling Children with Special Educational Needs, 2001): 

- državnih osnovnih in srednjih šolah,  

- državnih posebnih šolah za učence s posebnimi potrebami,  

- v zasebnih/nedržavnih osnovnih in srednjih šolah in  

- posebnih zasebnih/nedržavnih šolah.  

Zakon o posebnih vzgojno-izobraževalnih potrebah (Special Educational Needs and Disability 

Act, 2001) je revidiral del 316 iz Zakona o izobraževanju (1996) in zagotovil pravico šolanja 

učencev s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v rednih šolah. Pravi, da morajo biti 

učenci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami vključeni v redne šole, razen v 

primerih, ko je to nezdružljivo z željami staršev ali zagotovitvijo učinkovitega šolanja drugih 

otrok (Special Educational Needs Code of Practice, 2001). Po uveljavitvi tega zakona šole ne 

smejo zavrniti izobraževanja učenca zaradi učenčevih posebnih potreb (Inclusive schooling 

Children with Special Educational Needs, 2001). Kljub temu je še zmeraj največ učencev, ki 

imajo odločbo o posebnih potrebah, na posebnih državnih šolah (42,9 %). Od leta 2010 do 2016 

je naraslo število učencev s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v zasebnih rednih 

šolah od deleža 4,2 % na 5,7 %, medtem ko je delež učencev v zasebnih posebnih šolah nekoliko 

padel, in sicer iz 2,0 % leta 2010 na 1,6 % v letu 2016 (SFR, 2016).  

Vse državne šole morajo slediti državnemu kurikulumu, ki povzema izjavo o zagotavljanju 

učinkovitih možnosti za vse otroke in mladostnike in poda odgovornost učiteljev za (Inclusive 

schooling Children with Special Educational Needs, 2001): 

- zagotavljanje ustreznih učnih izzivov, 

- upoštevanje učenčevih posebnih potreb in 

- odstranjevanje morebitnih ovir pri učenju ter pri individualni in skupinski obravnavi 

učencev.  

3.3  Učenci s specifičnimi učnimi težavami so otroci s posebnimi potrebami v Angliji 

V Angliji je bilo leta 2016 med učenci s posebnimi potrebami kar 42,9 % učencev z učnimi 

težavami (ang. learning difficulties), med katere so vključeni tudi učenci z znižanimi 

intelektualnimi sposobnostmi. Zato je pri branju angleške strokovne literature treba upoštevati 

kontinuum učnih težav, ki obsega (Special Educational Needs Code of Practice, 2001 v 

Magajna in Kavkler, 2008; Special Educational Needs Code of Practice, 2015): 

- Zmerne učne težave (ang. moderate learning difficulties – MLD), za katere so značilne 

podpovprečne intelektualne sposobnosti (IQ je nižji od 80) ter težave na področju 

govora in jezika, branja, pisanja in računanja, ki otroku onemogočajo, da bi napredoval 

v skladu s svojimi intelektualnimi sposobnostmi.  
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- Izrazite učne težave (ang. severe learning difficulties – SLD), ki jih opredeljujejo 

podpovprečne intelektualne sposobnosti (IQ je 70 ali manj) in izrazite govorno-

jezikovne motnje ter izrazite težave usvajanja šolskih veščin, ki učencu onemogočajo 

izobraževanje v programih z enakovrednim standardom znanja. 

- Težke in sopojavne učne težave (ang. profound and multiple learning difficulties – 

PMLD), ki jih opredeljujejo izrazite in kompleksne učne težave, prav tako pa tudi 

gibalne in senzorne motnje.   

- Specifične učne težave (ang. specific learning difficulties – SpLD)  »prizadenejo eno ali 

več specifičnih področjih učenja. Te težave zajemajo več različnih skupin 

primanjkljajev, kot so disleksija, diskalkulija in dispraksija.« (Special Educational 

Needs Code of Practice, 2015, str. 98). 

Med učenci s posebnimi potrebami je bilo leta 2016 15,6 % učencev s SUT, ki so prejemali 

dodatno pomoč in prilagoditve, ter 4,0 % učencev, ki imajo odločbo o posebnih potrebah zaradi 

prepoznanih izrazitih SUT. Potrebe učencev s SUT so pogosteje prepoznane v srednješolskem 

izobraževanju. Podatki kažejo, da je med sedemletniki s posebnimi potrebami 10,8 % učencev, 

ki imajo SUT. Ta delež se poveča v srednješolskem izobraževanju, kjer ima kar 25,0 %  

petnajstletnikov s posebnimi potrebami prepoznane SUT (SFR, 2016).  

 

3.4  Prepoznavanje in obravnava učencev s specifičnimi učnimi težavami v Angliji 

Izobraževalna politika Anglije se zavzema za enakopravne izobraževalne možnosti za vse 

otroke, mladostnike in odrasle. Stremi k zagotavljanju izobraževanja učencev s posebnimi 

vzgojno-izobraževalnimi potrebami, kjer bodo učenci dosegli svoj polni potencial, se uspešno 

vključili v šolsko skupnost in naredili uspešen prehod v odraslost (Special Educational Needs 

Code of Practice, 2001).  

Anglija ima razvit koncept zgodnje obravnave učencev s posebnimi potrebami (Krek in 

Metljak, 2011). Zgodnja obravnava je osredotočena na odkrivanje posebnih potreb in 

zagotavljanje celovitega pristopa zgodnje pomoči malčkov in otrok že v predšolskem obdobju 

(Special Educational Needs Code of Practice, 2001). Z izvajanjem zgodnje obravnave se 

zmanjša potreba po kasnejših intenzivnejših in daljših oblikah obravnave (O'Connor, 1995 v 

Kavkler, 2011a), s tem pa se izognemo kasnejšemu šolskemu neuspehu ter preprečimo, da bi 

se izolirana težava posplošila na več področij in tako vplivala na razvoj sekundarnih oziroma 

sopojavnih motenj (Kavkler, 2011a).  

Vsaka šola v Angliji mora zagotoviti koordinatorja za posebne potrebe (ang. Special Education 

Need Coordnator – SENCO), ki ima opravljena dodatna izobraževanja na področju posebnih 

potreb. Koordinator za posebne potrebe je  odgovoren za vsakodnevno vodenje politike 

posebnih potreb na šoli, koordinira pomoč za učence s posebnimi potrebami na šoli, odpravlja 

ovire na poti izobraževanja teh učencev, skrbi za vso dokumentacijo učencev s posebnimi 

potrebami, svetuje in pomaga pri izvedbi SEN-pomoči, tesno sodeluje z vodstvom šole, učitelji, 

starši in zunanjimi strokovnjaki (Special Educational Needs Code of Practice, 2015).  

Od septembra 2014 v Angliji velja spremenjen program odkrivanja in pomoči otrok in 

mladostnikov s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (The Children and Families Act, 

2014), ki je nadomestil prejšnjega iz leta 2001 (Special Educational Needs Code of Practice, 

2001). Nov program oz. Smernice za izvajanje organizacij in podpore posebnih vzgojno-

izobraževalnih potreb (Special Educational Needs Code of Practice, 2015) dajejo večji 

poudarek tesnemu sodelovanju med izobraževanjem, zdravstvenim in socialnim varstvom, 



11 

 

večji vključenosti staršev in učenca pri prepoznavanju posebnih potreb in oblikovanju programa 

pomoči ter večji podpori učencem za uspešen prehod v odraslost. Nov program dvigne pomoč 

in podporo učencev s posebnimi potrebami tudi v kasnejše visokošolsko izobraževanje oziroma 

do dopolnjenega 25. leta starosti (Special Educational Needs Code of Practice, 2015). 

Pomoč učencem s posebnimi izobraževalnimi potrebami na redni osnovni šoli temelji na dobri 

poučevalni praksi za vse učence. Dobra poučevalna praksa mora biti zagotovljena na dnevni 

ravni za vse učence in vključuje prilagajanje metod in oblik dela (univerzalna podpora). 

Odgovornost razrednih in predmetnih učiteljev je redno spremljanje in evalviranje napredka 

vseh učencev. Pozorni morajo biti na učence, ki počasneje napredujejo v primerjavi z vrstniki 

ali v primerjavi s svojimi sposobnostmi. Če učenec kljub ustrezni diferenciaciji in 

individualizaciji ne napreduje zadostno, učitelj skupaj s koordinatorjem za posebne potrebe na 

šoli in starši naredi oceno učenčevih posebnih izobraževalnih potreb. Če pri učencu prepoznajo 

posebne izobraževalne potrebe, mora šola poskrbeti za odpravo ovir pri učenju in začeti z 

izvajanjem dodatne pomoči, imenovane pomoč za posebne izobraževalne potrebe (ang. Special 

Education Needs support – SEN support), ki je zamenjala prejšnji stopnji pomoči, poimenovani 

(ang. School Action in School Action Plus). Pomoč za posebne izobraževalne potrebe temelji 

na razumevanju učenčevih posebnih potreb in močnih področij in vključuje 4 faze: ocena, 

načrtovanje, izvedba in evalvacija. Preko teh faz učitelj in koordinator za posebne potrebe 

skupaj s starši in učencem pregledajo dosedanjo pomoč, ki jo dopolnijo z novim in 

poglobljenim znanjem učenčevih posebnih potreb in oblikami pomoči, ki učencu omogoča 

napredovanje. Na tej stopnji pomoči je učenec deležen poučevanja z bolj specifičnimi cilji v 

skladu z njegovimi posebnimi potrebami, uporabljajo prilagojene metode poučevanja, 

organizirano je delo v malih skupinah in druge specialne oblike pomoči. Pomoč in podpora se 

učencu s pomočjo teh faz spremlja in dopolnjuje ali zmanjša glede na njegove posebne potrebe 

(Special Educational Needs Code of Practice, 2015; Special Educational Needs and Disability 

A Guide for parents and Carrers, 2014). Če učenec kljub dobri poučevalni praksi in pomoči za 

posebne izobraževalne potrebe ni napredoval v zadostni meri, ker so njegove posebne potrebe 

izrazitejše, potrebuje intenzivnejšo in specialno pomoč. Tako lahko starši in šola zaprosijo pri 

lokalni upravi (ang. Local Authorities – LA) za poglobljeno oceno učenčevih posebnih 

izobraževalnih potreb, ki lahko vodi do prejetja odločbe o posebnih potrebah oz. do 

izobraževalnega, zdravstvenega in socialnega načrta (ang. Education, Health and Care plan – 

EHC plan). Učenec z EHC-načrtom prejme intenzivnejše oblike pomoči, ki se običajno 

zagotovijo z individualno obravnavo s strani učitelja ali drugega zaposlenega na šoli, ki ima 

opravljena dodatna izobraževanja za poučevanje učencev s posebnimi potrebami. Učenci s SUT 

tako pogosto prejmejo pomoč učitelja, ki ima narejeno dodatno izobraževanje na področju 

poučevanja učencev s specifičnimi učnimi težavami. Lokalna uprava vsakih 12 mesecev 

evalvira EHC-načrt in ga po potrebi spremeni. Evalvacija EHC-načrta je usmerjena tudi na 

prehod učenca v višje izobraževanje in odraslost (Special Educational Needs Code of Practice, 

2015; Special Educational Needs and Disability A Guide for parents and Carrers, 2014). 
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Slika 1 Tristopenjski model prepoznavanja in obravnave PP 

 

 

Slika 2 Pomoč za posebne izobraževalne potrebe temelji na 4 fazah 

 

 

Obveznost in odgovornost za napredek in razvoj posameznika s posebnimi potrebami je v rokah 

razrednih in predmetnih učiteljev in ne na koordinatorju za posebne potrebe, katerega ena izmed 

nalog je svetovanje in podpora učiteljem za delo z učenci s posebnimi potrebami (NASEN, 

2014).  

Nove Smernice za izvajanje organizacij in podpore posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb 

(Special Educational Needs Code of Practice, 2015) določajo, da mora vsaka lokalna uprava 

(LA) objaviti lokalne izobraževalne, zdravstvene in socialne oblike pomoči, zbrane v 

informacijskem dokumentu (ang. Local Offer), ki so na voljo vsem učencem s posebnimi 

potrebami v njihovem območju. S tem dokumentom so starši in šola obveščeni o oblikah 

pomoči, ki so na voljo v njihovem območju in lahko pomagajo pri premagovanju težav učenca.  

 

3.5  Učitelji pomočniki v Angliji 

Zaradi številnih reform v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju na področju dviga 

izobraževalnih standardov ter vse večjega vključevanja učencev s posebnimi potrebami v redne 

oblike izobraževanja v Angliji so se šole odločile za zaposlovanje učiteljev pomočnikov oz. 
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asistentov (ang. teaching assistants). Z zaposlovanjem učiteljev pomočnikov je vlada želela 

zagotoviti bolj kakovostno poučevanje, in sicer s podporo učiteljem in novemu kurikulumu 

(DfES, 2003). Učitelj pomočnik pokriva zelo široko področje dela na šolah. Njegovo delo 

obsega (Blatchford, Bassett, Brown in Webster v Saddler, 2012): 

- podporo učiteljem in/ali kurikuluma, 

- neposredno ali posredno podporo učencem, 

- podporo šoli (administrativna in/ali ureditev fizičnega okolja).  

Učitelj pomočnik nudi podporo in pomoč vsem učencev, s katerimi prihaja stik. Na ravni 

razreda učitelj pomočnik pomaga pri pripravi učne ure, učnih pripomočkov in prilagojenega 

gradiva, urejanju razreda in učnega okolja. Veliko učiteljev pomočnikov večino svojega časa 

posveča učencem, ki imajo večje težave na področju učenja, in učencem s posebnimi potrebami. 

Pogosto izvajajo individualno pomoč ali pomoč manjšim skupinam učencem v ali izven razreda 

na področju opismenjevanja in matematike. Izvajanje individualnih in skupinskih oblik pomoči 

poteka med poukom, za načrtovanje aktivnosti in določanje ciljev poskrbi učitelj ob pomoči 

učitelja pomočnika. Zelo pomembno področje dela učitelja pomočnika je tudi razvoj učenčevih 

socialnih spretnosti in odpravljanje neprimernega vedenja (DfES, 2003).  

Učitelj pomočnik lahko postane kdor koli, ki je končal srednješolsko izobraževanje in ima dobre 

matematične in jezikovne sposobnosti. Zaželeno je, da učitelj pomočnik opravi dodatno 

izobraževanje za učitelje pomočnike, ki zajema splošen pregled nalog in odgovornosti 

pomočnika, ter dodatne informacije na področju inkluzije in posebnih potreb (DfES, 2003). 

Raziskava avtorjev Webster in Blatchford (2014), ki je zajemala 66 učiteljev pomočnikov, je 

pokazala, da ima 42 učiteljev pomočnikov iz vzorca raziskave opravljeno osnovno 

izobraževanje za delo z učenci s posebnimi potrebami. Pomembnost opravljanja dodatnih 

izobraževanj iz področja posebnih potreb za učitelje pomočnike so poudarili v raziskavi 

Blatchford, Russel in Webster (2012 v Webster in Blatchford, 2014). Ugotovili so, da učitelji 

pomočniki z opravljenim dodatnim izobraževanjem izvajajo bolj učinkovite oblike pomoči in 

podpore v rednem izobraževanju kot pomočniki brez teh izobraževanj.  

Učitelji pomočnik pogosto razvije tesne osebne odnose z učenci, kar jim omogoči, da hitro 

prepoznajo in učencu pomagajo ob čustvenih frustracijah in izčrpanosti pri šolskem delu (Elliot, 

Davidson in Lewin, 2007). Pomoč učitelja pomočnika je osredotočena tudi na razvoj pozitivne 

samopodobe in s tem posledično zmanjšanje sekundarnih težav na socialnem, čustvenih in 

vedenjskem področju (Terras idr., 2009). 
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4 UČNE TEŽAVE 

Učenci z učnimi težavami so heterogena skupina otrok in mladostnikov z različnimi 

kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki pri učenju izkazujejo 

pomembno večje težave kot njihovi vrstniki (Lerner, 2003, v Kavkler in Magajna, 2008). 

Težave so lahko prisotne že pred vstopom v šolo, lahko nastanejo postopoma v času šolanja ali 

se pojavijo nenadoma (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). 

Učne težave delimo na splošne in specifične. S terminom splošne učne težave opredeljujemo 

učne težave pri več izobraževalnih predmetih, specifične učne težave pa so vezane na usvajanje 

in izkazovanje znanja na posameznem področju učenja, kot so branje, pisanje, računanje, 

pravopis itd. (Magajna in Kavkler, 2008). Tako splošne kot specifične učne težave se 

razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih, od preprostih do kompleksnih, od kratkotrajnih, 

ki trajajo v času šolanja, ali do vseživljenjskih (Magajna idr., 2011).  

Učne težave ima okrog 20 % šolajoče populacije. Med učenci z učnimi težavami je 10 % tistih 

učencev, ki imajo specifične učne težave (Kavkler in Magajna, 2008).  

 

4.1  Specifične učne težave in primanjkljaji na posameznih področjih učenja  

Izraz specifične učne težave (krajše SUT) ali specifične motnje učenja označuje zelo heterogeno 

skupino primanjkljajev, ki so notranje, nevrološke narave in se kažejo z zaostankom v 

zgodnjem razvoju in/ali težavah s pozornostjo, pomnjenjem, mišljenjem, koordinacijo, 

komunikacijo, branjem, pisanjem, pravopisom, računanjem, socialne kompetentnosti in 

čustvenem dozorevanjem (Kavkler in Magajna, 2008). Strokovnjaki sklepajo, da so posledica 

motenj v delovanju centralnega živčnega sistema, ki vplivajo na posameznikovo sposobnost 

predelovanja, interpretiranja zaznanih informacij in/ali povezovanja informacij (Magajna idr., 

2008).  

Zakon o izobraževanju oseb z motnjami (Individuals with Disabilites Educational Improvement 

Act IDEA, 2004, v Watson, 2014) termin specifične učne težave opredeli kot motnjo v enem 

ali več osnovnih psiholoških procesov, ki so vključeni pri razumevanju ali rabi jezika, tako 

pisnega ali govorjenega in se lahko manifestira kot nepopolna sposobnost poslušanja, mišljenja, 

govorjenja, branja, pisanja, črkovanja ali računanja ter zajema motnje percepcije, možganske 

poškodbe, minimalno možgansko disfunkcijo, disleksijo in razvojno afazijo. Termin specifične 

učne težave ne vključuje učnih težav, ki so primarno posledica vizualnih, slušnih ali motoričnih 

okvar, motenj v duševnem razvoju, emocionalnih motenj in okoljske, kulturne in ekonomske 

prikrajšanosti.  

V najnovejši izdaji Ameriške psihiatrične organizacije DSM-V (2013) specifične učne težave 

definirajo kot pomembne težave pri branju, pisanju, aritmetičnem in matematičnem znanju v 

obdobju šolanja. Simptomi lahko vključujejo netočno, počasno branje z naporom, težave z 

razumevanjem prebranega, slabo pisno izražanje, pomanjkanje jasnosti v pisnem izražanju idej, 

težave na področju pomnjenja številskih dejstev ali šibko matematično sklepanje. Učenec s 

specifičnimi učnimi težavami dosega izrazito nižje rezultate na testih šolskih veščin branja, 

pisanja ali računanja, pri čemer težave posameznika ne izhajajo iz razvojnih motenj, 

nevroloških motenj, senzornih (vid in sluh) motenj ali motoričnih okvar in pomembno vplivajo 

na posameznikove izobraževalne dosežke, poklicno uspešnost ali opravljanje vsakodnevnih 

aktivnosti.  
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Pogostost specifičnih učnih težav ocenjujejo na 5 % do 10 % otrok šolske populacije različnih 

jezikovnih in kulturnih skupin in 4 % med odraslimi (DSM-V, 2013), med katerimi so najbolj 

razširjenje specifične bralno-napisovalne težave (Magajna idr., 2008; Peklaj, 2012).   

Specifične učne težave se pojavljajo na kontinuumu od lažjih preko zmernih do težjih in 

najtežjih. Glede na stopnjo primanjkljajev oziroma motenj delimo specifične učne težave na 

dve skupini (Magajna idr., 2008): učenci z nižjo stopnjo težavnosti oziroma učenci s 

specifičnimi učnimi težavami, kamor uvrščamo učence z lažjimi in zmernimi SUT in učenci z 

višjo stopnjo težavnosti oziroma učenci s primanjkljaji na posameznem področju učenja (krajše 

PPPU), kamor spada del zmernih, predvsem pa težje in najtežje SUT (Magajna idr., 2008). Po 

podatkih avtoric M. Kavkler in L. Magajna (2008) ima težjo obliko SUT oziroma PPPU 2 % 

do 3 % šolajočih se otrok. 

Za prepoznavanje učencev z izrazitimi SUT oz. primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

je poleg učne neuspešnosti treba ugotoviti prisotnost vseh petih kriterijev (Magajna idr., 2015): 

»1. kriterij pomeni dokazano neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi kazalniki 

globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko uspešnostjo na naslednjih področjih učenja, in 

sicer branja, pisanja, računanja in pravopisa.  

2. kriterij so obsežne, izrazite težave (pervazivne) na enem ali več izmed štirih področij šolskih 

veščin (branje, pisanje, pravopis, računanje), ki vztrajajo in so izražene do te mere, da otroku 

izrazito otežujejo napredovanje v procesu učenja.  

3. kriterij vključuje slabšo učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih in/ali motenih kognitivnih 

in metakognitivnih strategij (sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih zahtev) in/ali 

motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij).  

4. kriterij je dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin, 

jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska 

orientacija, organizacija informacij itd.  

5. kriterij izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, druge duševne in nevrološke 

motnje, čustvene in vedenjske motnje, kulturno in jezikovno različnost ter psihosocialno 

neugodne okoliščine in neustrezno poučevanje kot glavne povzročitelje primanjkljajev na 

posameznih področjih učenja, čeprav se lahko pojavljajo tudi skupaj z njimi« (str. 23). 

Učenci s težjo obliko specifičnih učnih težav so zaradi višje stopnje težavnosti primanjkljajev 

upravičeni do intenzivnejših načinov pomoči, prilagojenega poučevanja, preverjanja in 

ocenjevanja znanja (Magajna idr., 2011; Magajna idr., 2008). V Sloveniji po Zakonu o osnovni 

šoli učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) spadajo med učence s 

posebnimi potrebami (Zakon o osnovni šoli, 2007, 11. člen) in so usmerjeni v program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Magajna idr., 2008). 

 

4.2  Skupine specifičnih učnih težav 

Številne študije po svetu so potrdile raznolikost skupine SUT in na osnovi skupnih značilnosti 

oblikovale več skupin (Backenson, Holland, Kubas, Fitzer, Wilcox, Carmichael, Fraccaro, 

Smith, Macoun, Harrison in James, 2015). 

V Mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov (MKB-10, 1995, str. 

192–193) so specifične učne težave opredeljene kot: 
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F 81 Specifične razvojne motnje šolskih veščin 

F 81.0 Specifične motnje branja 

F 81.1 Specifične pravopisne motnje 

F 81.2 Specifične motnje aritmetičnih veščin 

F 81.3 Mešane motnje šolskih veščin  

F 81.8 Druge razvojne motnje šolskih veščin 

F 81.9 Nespecifične razvojne motnje šolskih veščin 

F 82 Specifična razvojna motnja motoričnih funkcij 

F 83 Mešane specifične razvojne motnje 

 

SUT lahko delimo na dve večji skupini, ki vključujeta (Magajna idr., 2011): 

- specifične primanjkljaje na ravni slušno-vidnih procesov, ki povzročajo motnje branja 

(disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge učne težave, povezane s 

področjem jezika; 

- specifične primanjkljaje na ravni vidno motoričnih procesov, ki povzročajo težave pri 

pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in izvajanju 

praktičnih dejavnosti (dispraksija) in tudi težave na področju socialnih veščin.  

Nacionalni center za učne težave (The National Center of Learning Disabilities, 2014) je SUT 

razdeli na več skupin: 

- disleksija je najpogostejša specifična učna težava, za katero so značilne težave 

razumevanja pisnega jezika; 

- disgrafija se nanaša na težave motorične izvedbe zapisa in pisnega izražanja; 

- diskalkulija je povezana s težavami štetja, učenja številskih dejstev, računanja, 

merjenja, miselnega računanja in reševanja matematičnih problemov; 

- motnje slušnega procesiranja zajemajo težave razumevanja in uporabe slušnih 

informacij, ki se odražajo v težavah slušnega razločevanja, verbalnega pomnjenja in 

zaporedja verbalnih informacij, kar vpliva na branje, pisanje in pisno izražanje; 

- motnje vidnega procesiranja se nanašajo na težave razumevanja in sprejemanja vidnih 

informacij, kar se kaže kot težave vidnega razločevanja, vidnega spomina, zaporedja 

vidnih informacij, vizualno-motoričnega procesiranja, vidnega zaključevanja in 

razumevanja prostorskih odnosov; 

- neverbalne učne težave zajemajo posameznike, ki imajo vidno prostorske težave, težave 

motorične koordinacije, prepoznavanja neverbalne komunikacije in socialnih 

kontekstov.  

V publikaciji Učne težave v osnovni šoli – koncept dela (Magajna idr., 2008) specifične učne 

težave razvrstijo v 4 skupine: 

- specifične bralno-napisovalne težave (disleksija, disgrafija, disortografija, specifične 

motnje šolskih veščin); 

- specifične učne težave pri matematiki (diskalkulija, specifične aritmetične učne težave); 
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- dispraksija (razvojna motnja koordinacije); 

- specifični primanjkljaj na področju jezika.   

Slednjo opredelitev učencev s SUT smo uporabili v nadaljevanju magistrskega dela. 

 

4.2.1 Specifične bralno-napisovalne težave 

Specifične bralno-napisovalne težave so ena med najpogostejšimi in najbolj raziskovanimi 

SUT, ki se kažejo kot težave pri branju (disleksija), težave pri pisanju (disgrafija) in težave pri 

pravopisu (disortografija) (Magajna idr., 2008).  

V skupini specifičnih bralno-napisovalnih težav se najpogosteje pojavlja disleksija (Magajna 

idr., 2008). Disleksijo opredeljujejo kot »nevrološko motnjo, za katero so značilne težave v 

točnem in tekočem prepoznavanju besed ter slabše sposobnosti dekodiranja, črkovanja in 

pravilnega zapisa (IDA – Internationl Dyslexia Association, 2002 v Peklaj, 2012). Posamezniki 

z disleksijo imajo motene procese predelovanja jezikovnih informacij, kar vpliva na težave pri 

prepoznavanju posameznih glasov (fonemov), težave s sintezo, analizo in manipulacijo glasov 

ter težave usvajanja povezav med črko in glasom. Zaradi teh težav proces avtomatizacije branja 

poteka počasi, nepopolno in z velikimi težavami ter vpliva na bralno tekočnost in bralno 

razumevanje (Magajna idr., 2008; Magajna idr., 2015).  

Pri učencih s specifičnimi bralno-napisovalnimi težavami se primanjkljaji na področju pisanja 

izkazujejo kot težave priklica simbolov/črk, značilno je nepravilno zaporedje črk in števil, 

nepravilno črkovanje, neustrezno zaporedje navajanja pisnih informacij, pojavljajo se težave 

uporabe pravopisnih pravil, slovnice, težave pisnega izražanja na ravni jasnosti ali organizacije 

zapisanega, težave s tekočnostjo pisanja, ki se kažejo v počasnem in neenakomernem tempu 

pisanja (Magajna idr., 2015).  

Kot spremljajoče težave so lahko (Košir, 2008; Magajna idr., 2015): 

- primanjkljaji hitrosti predelovanja informacij; 

- primanjkljaji kratkoročnega ali delovnega spomina (sposobnosti hkratnega začasnega 

shranjevanja in manipuliranja informacij, težave zapomnitve navodil);  

- primanjkljaji pravilnega zaporedja, orientacije v prostoru in času; 

- primanjkljaji na področju stranskosti; 

- primanjkljaji slušne in/ali vidne zaznave (težave razlikovanja vidno in slušno podobnih 

glasov/črk); 

- primanjkljaji ustnega izražanja in neustrezne rabe jezika in 

- primanjkljaji motoričnih spretnosti, predvsem upočasnjen psihomotorični tempo.   

Disgrafija je specifična motnja pisanja, za katero so značilne težave vizualno-prostorskega 

zaznavanja in procesiranja simbolov, težave ortografskega kodiranja, grafomotoričnih 

spretnosti, težave s hitrostjo in tekočnostjo pisanja ter vidno motorično koordinacijo (Magajna 

idr., 2015).  

Učenci z bralno-napisovalnimi težavami imajo težave tudi v izkazovanju svojega znanja. 

Težave hitrega poimenovanja predmetov in stvari posameznika ovirajo predvsem takrat, ko se 
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zahteva hitro izkazovanje znanja (npr. pri ocenjevanju znanja, pri priklicu določenega pojma, 

zaporedja itd.) (Reid, 2007).  

 

4.2.2 Specifične učne težave pri matematiki 

Specifične učne težave pri matematiki imajo učenci s »primanjkljaji aritmetičnih sposobnosti 

in spretnosti, ki niso posledica motenj v duševnem razvoju ali neustreznega poučevanja. Ti 

specifični primanjkljaji se nanašajo na obvladovanje osnovnih aritmetičnih sposobnosti in 

spretnosti (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje), manj pa na bolj abstraktne sposobnosti 

in spretnosti iz algebre, trigonometrije in geometrije« (Magajna idr., 2008, str. 45). Razširjenost 

SUT pri matematiki se po ocenah različnih avtorjev giblje od 3 do 10 % (Desoete, 2008; Geary, 

2004 v Vipavc in Kavkler, 2015; Geary, 2010 v Vipavc in Kavkler, 2015; Pieters, Roeyers, 

Rosseel, Van Waelvelde in Desoete, 2015), in sicer zaradi razlik v opredelitvi kriterijev učnih 

težav pri matematiki (Vipavc in Kavkler, 2015).  

Primanjkljaji na področju matematične pismenosti so opredeljeni kot (Magajna idr., 2015): 

- razvoj občutka za števila, ki se nanaša na sposobnost prepoznavanja pomena in 

razumevanja števil, odnosov med njimi, njihove raznolike in fleksibilne rabe v vseh 

aritmetičnih operacijah, uporabe in razumevanja števil v strategijah štetja in računanja, 

razvoj strategij za reševanje matematičnih problemov itd.; 

- razvoj avtomatizacije aritmetičnih dejstev (deklarativno znanje);  

- razvoj sposobnosti hitrega in tekočega računanja oz. tekočnosti izvajanja in/ali 

avtomatizacije aritmetičnih postopkov (proceduralno znanje); 

- razvoj tekočnosti matematičnega rezoniranja, ki učencu omogoča evalvacijo 

matematične naloge ali problema, izbiro strategije reševanja matematične naloge ali 

problema, oblikovanje logičnih sklepov, opis rešitev in refleksijo teh rešitev ter 

ugotovitev smiselnosti rešitev.  

Tudi specifične učne težave pri matematiki se razprostirajo na kontinuumu od lažjih preko 

zmernih do težkih (Kavkler, 2011a; Magajna idr., 2008). Pri opredeljevanju SUT pri 

matematiki je pomembno razlikovanje med razvojno diskalkulijo in SUT pri aritmetiki (Vipavc 

in Kavkler, 2015).  

Razvoja diskalkulija je opredeljena s primanjkljaji na področju občutka za števila, pri 

avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in aritmetičnih postopkov ter s težavami točnosti 

matematičnega rezoniranja oz. sklepanja (Magajna idr., 2015). Učenec z diskalkulijo lahko 

hitro reši katero izmed zahtevnejših matematičnih nalog, a se ustavi zaradi težav pri osnovnih 

matematičnih znanjih, npr. pri preprostejšem računu seštevanja, ki ga reši s pomočjo računanja 

na prste (Adler, 2008 v Vipavc, 2015). Težave se tako kažejo pri vidnih predstavah abstraktnih 

števil in njihovih odnosov, občutkih za količine, razumevanju matematičnih simbolov (števil, 

računskih znakov), razumevanju matematičnih pojmov ter težave pri priklicu in avtomatizaciji 

in priklicu poštevanke, seštevanja/odštevanja do deset, dvajset (Vipavc, 2015). 

Učenci s SUT pri aritmetiki imajo izrazite težave na področju avtomatizacije aritmetičnih 

dejstev in postopkov ali vidno-prostorskih sposobnosti, ki vplivajo na točnost in hitrost 

računanja (Vipavc in Kavkler, 2015). SUT pri aritmetiki so pogojene s (Geary, 1994 v Vipavc 

in Kavkler, 2015; Geary, 2004 v Kavkler, 2011a): 
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- slabšim semantičnim spominom, ki vpliva na priklic aritmetičnih dejstev (poštevanke, 

seštevanja in odštevanj z enomestnim številom); 

- proceduralnimi težavami, ki se odražajo v počasnem in manj točnem obvladovanju 

matematičnih postopkov (slabše obvladovanje korakov reševanja aritmetičnih nalog, 

slabše razumevanje pojmovnega znanja, povezanega s postopkom, uporaba nepopolnih 

aritmetičnih postopkov, ki so vidni pri težavah prenašanja desetic pri pisnem odštevanju 

itd.); 

- vizualno-spacialnimi težavami (težave prostorske predstavljivosti, orientacije na 

številski osi, podpisovanje pri pisnem računanju, postavljanje decimalne vejice v 

številu, predstavljivost in zapis ulomkov, zamenjava vrstnega reda mestnih vrednosti v 

številu, zamenjava aritmetičnih znakov npr. +, x itd.). 

 

4.2.3 Dispraksija 

Dispraksija je nevrološko-razvojna motnja procesov načrtovanja motorične dejavnosti, 

usvajanja in izvajanja motoričnih veščin v ustreznem zaporedju z ustrezno močjo, koordinacijo 

in občutkom (Gregg, Colleman in Lindstrom, 2008 v Peklaj, 2012). Po klasifikaciji Ameriške 

psihiatrične organizacije DSM-V (2013) je dispraksija opredeljena kot razvojna motnja 

koordinacije, ki jo opisujejo kot »motnjo v motoričnem razvoju, kjer motorične spretnosti pri 

posamezniku zaostajajo za njegovo starostno skupino. Težave se pojavijo zgodaj v razvoju in 

pomembno vplivajo na posameznikovo funkcioniranje. Težave na področju koordinacije niso 

povezane s težavami na področju intelektualnega razvoja, težavami z vidom ali drugimi 

nevrološkimi težavami, kot so cerebralna paraliza ali druge degenerativne motnje« (str. 75).  

Učenci z dispraksijo imajo težave na področjih: 

- grobe motorike (težave pri izvajanju običajnih motoričnih dejavnosti celega telesa, npr. 

tek, igra z žogo, vožnja s kolesom, plezanje idr.) (Kavkler, 2002b; Kavkler idr., 2008); 

- fine motorike (težave pri izvajanju giba rok, prstov in oči, ki vplivajo na težave 

avtomatizacije pisave, kakovost pisnih izdelkov, težave pri geometrijskem risanju itd.) 

(Kavkler, 2002b; Košir, 2008); 

- percepcije (težave zavedanja telesa v prostoru, kar je pogosto vzrok za zaletavanje v 

predmete in ljudi, pomanjkljiva kontrola drže telesa, šibko ravnotežje, šibka orientacija 

v prostoru in na listu itd.) (Kavkler, 2002b);  

- motorike govoril (artikulacijske težave, nerazločen govor) (Košir, 2008);  

- koordinacije (težave s koordinacijo povzroči okrnjena sposobnost bilateralne 

integracije, ki se kaže v slabši prostorski predstavljivosti, težavah koordinacije oko – 

roka, roka – roka, roka – noga, noga – noga,  težave prečkanja sredinske telesne osi itd.) 

(Christmas, 2009 v Trček, 2013); 

- organizacijskih spretnosti (šibko načrtovanje časa za izvajanje dejavnosti, neurejene 

šolske potrebščine in izdelki, težave prehajanja iz ene na drug dejavnost itd.) (Kavkler, 

2002b); 

- načrtovanja in organizacije misli (Magajna idr., 2008); 

- zaznavanja (slabše razumevanje pomena sporočil in uporabi teh sporočil, npr. šibkejše 

razumevanje nebesednih znakov) (Magajna idr., 2008).  
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Dispraksija se pojavlja med 5–6 % učencev šolske populacije in je pogostejša pri dečkih, in 

sicer v razmerju 4 : 1 (DSM-V, 2013). Težave pri učencih se kažejo na različne načine glede 

na trenutno stopnjo razvoja, intenziteto in obseg težav (Kavkler, 2002b). Izrazita dispraksija se 

pojavlja pri 1,8 % šolske populacije (DSM-V, 2013) in vpliva na izobraževalno uspešnost 

učenca pri številnih predmetih (slovenski jezik, matematika, šport, tehnični pouk idr.) (Kavkler 

idr., 2008).  

 

4.2.4 Specifični primanjkljaji na področju jezika 

Učenci s specifičnimi primanjkljaji na področju jezika so izjemno heterogena skupina učencev, 

ki imajo zmanjšano možnost usvajanja, razumevanja, izražanja nekaterih sistemov jezika in 

komunikacije kot tudi specifičnih kognitivnih procesov, na katerih sloni posameznikovo 

jezikovno delovanje. Specifični jezikovni primanjkljaji se kažejo v različni stopni in težavnosti 

in lahko prizadenejo od 3 do 5 % otrok (Magajna idr., 2008). Bolj pogosto se pojavljajo pri 

fantkih kot pri dekletih v razmerju 3 : 1 (Huleme in Snowling, 2009 v Peklaj, 2012).  

Primanjkljaji pri učencih s specifičnimi jezikovnimi primanjkljaji se kažejo v različnih oblikah 

glede na ovirano področje jezika (glasoslovje, oblikoslovje in pomenoslovje, skladnja) in 

komunikacijski vidik jezika (v izražanju ali razumevanju jezika) (Magajna idr., 2008). Na 

morfološkem področju oz. oblikoslovju največ težav povzročajo deli jezika, ki zahtevajo rabo 

pravil: sklon, spol, število, čas, naklon in način (Grobler, 2002 v Peklaj, 2012). Učenci s 

specifičnimi jezikovnimi primanjkljaji napačno uporabijo obrazila za sklone, težave imajo z 

dvojino in množino, napačno uporabljajo spol. Glede na starost uporabljajo manj zapletene 

slovnične kategorije (Magajna idr., 2008). Težave na področju sintakse oz. skladnje se kažejo 

v uporabi kratkih in preprostih stavkov, manj pogosto uporabljajo zložene povedi, težave imajo 

pri uporabi pomožnih glagolov, nepravilnem zaporedju besed v stavku in stavkov v povedi. 

Učenci imajo lahko težave razumevanja in uporabe pomena posameznih besed (področje 

semantike oz. pomenoslovje). Počasnejši so lahko pri usvajanju novih besed, težave lahko imajo 

pri priklicu besed, omejen besedni zaklad in pogosteje uporabljajo konkretne besede kot 

abstraktne. Težave so lahko prisotne tudi na fonološkem področju, kjer so prisotne težave z 

izgovarjavo določenih glasov. Nekatere glasove lahko nadomeščajo z lažjimi glasovi (npr. r z j 

ali l) ali nedosledno (sičnike, šumnike) ali zabrisano (npr. dolgih) izgovarjajo glasove v besedi 

(Grobler, 2002 v Peklaj, 2012).  

Navedeni primanjkljaji vplivajo na sprejemanje in tempo predelovanja jezikovnih informacij, 

na oblikovanje in organiziranje jezikovnih sporočil ter rabo jezika pri učenju. Učenci tako 

potrebujejo dalj časa za razbiranje pomena jezikovnih informacij, težave imajo pri 

pripovedovanju ali obnovi zgodbe, kjer so prisotni daljši premori, mašila, ponavljanje besed, 

nepovezano zaporedje besed, popačene besede ter pogosto uporabljajo gibe, da bi pokazali, kaj 

želijo povedati. Šibko je lahko tudi razumevanje metafor, besednih iger in humorja (Magajna 

idr., 2008).  

Učenci z izrazitejšimi specifičnimi primanjkljaji jezika so po zakonu v Sloveniji usmerjeni v 

skupino učencev z govorno-jezikovnimi motnjami (Peklaj, 2012).  
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5 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE IN SOPOJAVLJANJE DRUGIH MOTENJ 

Izraz komorbidnost v medicinski literaturi označuje hkratno in nevzročno pojavljanje različnih 

bolezni ali dvojne diagnoze (Brzin, Est, Jezeršek, Kališnik, Klun, Kremžar, …, Žakelj, 2002; 

Russell in Pavelka; 2013). V psihološki literaturi se termin komorbidnost nanaša na hkratno, 

sočasno, sopojavljanje dveh ali več motenj pri posamezniku (Angold, Costello in Erkanli, 1999; 

Caron in Rutter, 1991; Desoete, 2008). Motnje se lahko sočasno pojavljajo z motnjami iz iste 

diagnostične skupine (npr. sopojavljanje disleksije in diskalkulije) in/ali z motnjami drugih 

diagnostičnih skupin (sopojavljanje disleksije in depresivne motnje) (Angold idr., 1999; 

Desoete, 2008; Pennington, 2006). 

B. Kaplan, D. Dewey, S. Crawford in B. Wilson (2001) navajajo ugotovitev, da je sopojavljanje 

med nevrorazvojnimi motnjami prej pravilo kot izjema. Približno polovica vseh učencev s 

prepoznanimi nevrorazvojnimi motnjami izpolnjuje kriterij za sopojavljanje dve ali več motenj 

(Kaplan idr., 2001). V raziskavi s področja nevropsihologije so ugotovili sopojavljanje motenj 

pri kar 58,3 % učencev s prepoznanimi SUT (Margari, Buttiglione, Craig, Cristella, 

Giambattista, Matera, Operto in Simone, 2013). Specifične učne težave (SUT) se pogosto 

sopojavljajo z drugimi nevrorazvojnimi motnjami (motnja pozornosti in hiperaktivnosti 

(ADHD), motnja pozornosti (ADD), motnje komunikacije, razvojna motnja koordinacije, 

motnje avtističnega spektra (MAS)) ter z duševnimi motnjami (anksioznost, depresivnost, 

obsesivno kompulzivna motnja in bipolarna motnja) (DSM-V, 2013; Magajna, Kavkler, Košak 

Babuder, Zupančič Danko, Seršen Fras in Rošer Obretan, 2015; Pennington, 2006).  

V Sloveniji za učence s sopojavnimi motnjami uporabljamo izraz otrok z več motnjami. Izraz 

zajema učence s PP, ki imajo hkrati več primanjkljajev, ovir oziroma motenj, navedenih v 2. 

členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1). Po podatkih Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport je bilo septembra 2015 18,2 % učencev z več motnjami med 

učenci s PP v rednih osnovnih šolah (MIZS, 2015), kar je druga najštevilčnejša skupina. 

Zaradi pogostega sočasnega pojavljanja motenj je lahko oteženo diferencialno diagnostično 

ocenjevanje (Magajna idr., 2015) in prisoten slabši odziv na običajne oblike pomoči (Alexander 

in Slinger-Constant, 2004; Willcutt, Petrill, Wu, Boada, DeFries, Olson in Pennington, 2013). 

Pri tem strokovnjaki poudarjajo pomembnost zgodnjega odkrivanja sopojavnosti motenj 

(Alexander in Slinger-Constant, 2004; Germano, Gagliano in Curatolo, 2010; Taanila, Ebeling, 

Tiihala, Kaakinen, Moilanen, Hurtig in Yliherva, 2014) in upoštevanje teh pri načrtovanju oblik 

pomoči (DuPaul, Gormley in Laracy, 2013).  

 

5.1  Sopojavljanje specifičnih učnih težav znotraj iste diagnostične skupine  

5.1.1 Sopojavljanje specifičnih bralno-napisovalnih težav in učnih težav pri matematiki  

Prevalenca pojavljanja specifičnih bralno-napisovalnih težav in težav pri matematiki je 

primerljiva (4–7 %). Nemška študija je odkrila, da ima od tega samo 1,8 % učencev čisto 

diskalkulijo, medtem ko ima 4,2 %  učencev sopojavno diskalkulijo in disleksijo (von Aster, 

Schweiter in Weinhold Zulauf, 2007 v Rubensten, 2009). Dve leti kasneje so večji delež 

razširjenosti sopojavljanja teh dveh motenj dokazali E. Dirks, G. Spyer, van Lieshout in 

Sonneville (2009).  Rezultati raziskave so pokazali, da se sopojavnost motnje branja in 

aritmetičnih učnih težav pojavlja v 7, 6 % populacije učencev (Dirks idr., 2009), kjer se je 

izkazalo, da gre za višjo prevalenco od prevalence pojavljanja posamezne motnje (Landerl in 

Moll, 2010). 
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Ocene razširjenosti se med različnimi strokovnjaki nekoliko razlikujejo, večinoma pa se 

gibljejo od 11 % do 56 % pri učencih z motnjo branja, ki imajo prav tako aritmetične učne 

težave, in od 17 % do 70 % pri učencih s specifičnimi aritmetičnimi težavami, ki imajo tudi 

primanjkljaje na področju branja (Dirks idr., 2009; Landerl in Moll, 2010; Rubensten, 2009).  

Pri prebiranju raziskav zasledimo različne domneve o vzroku pogostega sopojavljanja teh dveh 

specifičnih učnih težav. Nekateri raziskovalci menijo, da so sopojavni aritmetični in bralni 

primanjkljaji povezani s skupnimi kognitivnimi primanjkljaji (Hecht, Torgesen, Wagner in 

Rashotte, 2001 v Dirks idr., 2008; Jordan, Kaplan in Hanich, 2002 v Jordan, Hanich in Kaplan, 

2003). Hecht idr. (2001 v Dirks idr., 2008) so ugotovili, da fonološke sposobnosti, ki vplivajo 

na razvoj branja, prav tako vplivajo na razvoj veščin računanja (Hecht idr., 2001 v Dirks idr., 

2008; Krajewski in Schneider, 2009, v van der Stam, 2013). Longitudinalna študija 

raziskovanja vpliva fonoloških sposobnosti na matematične spretnosti je pokazala povezavo 

med fonološkim zavedanjem in diskalkulijo (Jordan, Wylie in Mulhern, 2010, v van der Stam, 

2013). Geary (1993 v Dirks idr., 2008) predpostavi, da obstaja povezava med primanjkljaji pri 

obdelavi besed in dostopom do aritmetičnih dejstev v dolgoročnem spominu. Učenci z 

aritmetičnimi primanjkljaji imajo pogosto težave pri zapomnitvi aritmetičnih dejstev ali pri 

njihovem priklicu iz dolgoročnega spomina (Geary, Hamson in Hoard, 2000 v Gery in Hoard, 

2001; Jordan, Hanich in Kaplan, 2003). Pri tem Gery (1993, v Gery in Herold, 2001) dodaja, 

da je priklic aritmetičnih dejstev veščina, ki temelji na štetju. Štetje vključuje poimenovanje 

števil in s tem uporabo fonoloških veščin. Ker štetje vključuje aktiviranje poimenovanja števil, 

je povezava med problemom in dogovorom v dolgotrajnem spominu zastopana, vsaj delno, v 

istih delih fonetičnega in semantičnega spomina, ki sodelujeta pri prepoznavanju besed (Gery 

in Hoard, 2001), zato Gery (1993, v Gery in Herold, 2001) predpostavlja, da skupni primanjkljaj 

v semantičnem pomnjenju lahko razloži sopojavljanje disleksije in diskalkulije. Willburger in 

sodelavci (2008) so to domnevo zavrnili in poročali, da sta disleksija in diskalkulija ločeni učni 

težavi. V raziskavah K. Landerl, B. Fussenegger, K. Moll in E. Willburger (2009) in van der 

Stam (2013) so prišli do enakih ugotovitev, da gre za dve ločeni skupini učnih težav, ki imata 

med seboj različne kognitivne primanjkljaje. Primanjkljaji na področju fonološkega zavedanja 

in hitrosti poimenovanja besed so specifični za disleksijo in se ne pojavljajo pri učencih z 

diskalkulijo (Willburger, Fussenegger, Moll, Wood in Landerl, 2008). Zaključki nekaterih 

preteklih raziskav pa kažejo, da si disleksija in diskalkulija delita skupne genetske dejavnike 

(Kovas, Haworth, Harlaar, Petrill, Dale in Plomin, 2007 v Landerl in Moll, 2010). Polmin in 

Kovas (2005, v Landerl, 2015) predlagata, da so možganski procesi povezani z disleksijo in 

diskalkulijo genetsko povezani. Leva možganska hemisfera je dominantnejša pri procesih 

računanja, govora, pisanja, branja, razumevanja, besednega spomina idr., za kar je možna 

razlaga za sopojavnost disleksije in diskalkulije (Ben-Shachar, Dougherty in Wandell, 2007 v 

Rubenstein, 2009). Vzroki za sopojavljanje disleksije in diskalkulije še niso povsem znani 

(Landerl, 2015), zato so potrebne nadaljnje raziskave (Landerl idr., 2009).  

N. Jordan idr. (2003) ugotavlja, da motnje branja vplivajo na razvoj učenčevih matematičnih 

veščin, medtem ko matematične spretnosti ne vplivajo na napredek bralnih veščin. Najvišja 

stopnja bralne sposobnosti je, ko učenec bere z razumevanjem in fleksibilno pristopa k 

bralnemu gradivu (Pečjak, 1999 v Kalan, 2015). Pri reševanju matematičnih besedilnih 

problemov je nalogo treba prebrati, razumeti posamezne stavke, prepoznati vprašanja in izločiti 

nepomembne informacije, kar je vezano na branje z razumevanjem (Kalan, 2015). Bralno 

razumevanje je torej močno povezano z uspešnim reševanjem aritmetičnih besedilnih 

problemov (Vilenius-Tuohimaa, Aunola in Nurmi, 2008 v Kalan, 2015), zato podatek o visoki 

pojavnosti aritmetičnih primanjkljajev pri učencih s šibkim bralnim razumevanjem (42 %) ne 

preseneča (Dirks idr., 2008).  



23 

 

Manjše število študij je proučevalo sopojavnost aritmetičnih primanjkljajev in primanjkljajev 

na področju pravopisa (Dirks idr., 2008; Ostad, 1998 v Landerl in Moll, 2010; von Aster, 

Schweiter in Weinhold Zulauf, 2007 v Landerl in Moll, 2010). Rezultati so pokazali, da je 

prevalenca sopojavljanja višja od prevalence sopojavljanja motnje branja in aritmetičnih 

primanjkljajev. Kar 47 % do 70 % učencev z aritmetičnimi primanjkljaji ima pravopisne težave 

in 36 % do 42 % učencev s pravopisnimi težavami ima primanjkljaje na področju aritmetike 

(Dirks idr., 2008; Ostad, 1998 v Landerl in Moll, 2010; von Aster, Schweiter in Weinhold 

Zulauf, 2007 v Landerl in Moll, 2010). Ludwig idr. (2013, v Landerl, 2015) je odkril genetski 

tvegani dejavnik za aritmetične primanjkljaje, ki so večji pri učencih s težavami pravopisa kot 

v splošni populaciji in so lahko povezani s sopojavnostjo teh dveh motenj.  

Učenci s sopojavnimi specifičnimi bralno-napisovalnimi in  matematičnimi učnimi težavami 

imajo izrazitejše učne težave (Fuchs, Fuchs in Prentice, 2004; Jordan, Hanich, Kaplan in Dick, 

2001) in počasneje napredujejo v primerjavi z učenci, ki imajo eno od teh motenj (Jordan, 

Kaplan in Hanich, 2002 v Jordan, Hanich in Kaplan, 2003). Izrazitejše težave imajo pri 

številskih dejstvih, mestnih vrednostih, aritmetičnih besednih problemih in pisnem računanju 

(Hanich in Jordan, 2000 v Jordan idr., 2001). Učenci s komorbidnimi motnjami so počasnejši 

pri miselnem računanju, naredijo več napak in imajo slabše razvite strategije miselnega 

računanja (Hanich, Jordan, Kaplan in Dick, 2001 v Jordan idr., 2003).  

 

5.1.2  Sopojavljanje specifičnih bralno-napisovalnih težav in primanjkljajev na področju 

jezika 

Učenci z disleksijo imajo primarne težave na področju fonološkega procesiranja in branja besed 

(Bishop in Snowling, 2004), učenci s primanjkljaji na področju jezika pa na področju sintakse, 

semantike in govora (Leonard, 1998 v Catts, Adolf, Hogan in Weismer, 2005). Kljub različnim 

primanjkljajem pa nedavne ugotovitve kažejo na tesnejšo povezavo med tema motnjama (Catts 

idr., 2005). Pri učencih z disleksijo se lahko kažejo zgodnje težave na področju sintakse in 

semantike (Gallagher, Frith in Snowling, 2000 v Catts idr., 2005; Snowling, Gallagher in Frith, 

2003 v Catts idr., 2005). Učenci s primanjkljaji na področju jezika pa imajo pogosto prepoznane 

težave fonološkega procesiranja (Briscoe, Bishop in Norbury, 2001 v Catts idr., 2005; Catts, 

1993 v Catts idr., 2005; Snowling, Bishop in Stothard, 2000), ki se kažejo z oslabljenim 

fonološkim zavedanjem (Catts, 1993 v Catts idr., 2005; Snowling idr., 2000) in fonološkim 

pomnjenjem (Bishop, North in Donlan, 1996 v Catts idr., 2005) ter možnimi kasnejšimi 

bralnimi težavami (Larrivee in Catts, 1999 v Snowling idr., 2000; Bird, Bishop in Freeman, 

1995 v Snowling idr., 2000). Na manjšem vzorcu učencev (56), starih 15 let, ki imajo 

prepoznane primanjkljaje na področju jezika, so preverjali spretnosti branja in pisanja. 

Longitudinalna raziskava je pokazala šibke spretnosti branja, pisanja in bralnega razumevanja 

v primerjavi s kontrolno skupino (Snowling idr., 2000). Catts, Fey, Tamblin in Zhang (2002) 

so spremljali učence, ki so v vrtcu imeli prepoznane primanjkljaje na področju jezika. Učenci 

so v drugem in četrtem razredu pokazali visoko tveganje za pojav motnje branja. Rezultati so 

tudi pokazali, da so imeli učenci, ki so v tem času izboljšali težave verbalnega jezika, boljše 

rezultate na testih branja v primerjavi z učenci z vztrajnimi jezikovnimi primanjkljaji.  

McArthur, Hogben, Edwards, Heath in Menger (2000) so izvedli raziskavo na vzorcu 212 

učencev s prepoznano motnjo branja ali primanjkljaji na področju jezika in odkrili, da se 

sopojavljanje teh dveh motenj pojavlja pri kar 51 % učencev. M. Snowling s sodelavci (2000) 

prav tako poroča o visokem deležu težav, značilnih za disleksijo, pri učencih s primanjkljaji na 

področju jezika. Te ugotovitve so raziskovalce vodile do zastavljanja različnih modelov in 

hipotez, ki bi podali razlago za povezavo med tema motnjama. Prvi model (Slika 3: Model 1) 
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predlaga, da imata disleksija in primanjkljaji na področju jezika iste kognitivne primanjkljaje, 

ki se izražajo na različne načine (Tallal, Allard, Miller in Curtiss, 1997 v Snowling idr., 2000). 

Fonološki primanjkljaji so tako vzrok za obe motnji, njihovo izražanje pa je odvisno od stopnje 

tega primanjkljaja. Če so fonološki primanjkljaji izraziti, bodo imeli učenci težave na področju 

branja in jezika, ki se bodo tudi kazale kot primanjkljaji na področju govora. Ob prisotnih šibkih 

fonoloških težavah pa bo učenec izkazoval šibko branje in šibke jezikovne težave (disleksija) 

(Catts idr., 2005; Snowling idr. 2000). Ta model zagovarja, da se disleksija in primanjkljaji na 

področju jezika razlikujejo po kontinuumu jezikovnih težav (Snowling idr. 2000). D. Bishop in 

M. Snowling (2004) sta podala model (Slika 4: Model 2), ki zagovarja, da sta disleksija in 

primanjkljaji na področju jezika podobni, vendar različni motnji. Motnji sta si podobni s 

primanjkljaji, ki se kažejo s težavami branja in fonološkega procesiranja, vendar imata različen 

izvor. Po tem modelu se pričakuje, da bodo učenci s primanjkljaji na področju jezika imeli 

težave verbalnega jezika, medtem ko učenci z disleksijo na tem področju ne bodo imeli težav 

(Bishop in Snowling, 2004). Tretji model (Slika 5: Model 3) opisuje tretjo možno povezavo 

med motnjama, ki trdi, da sta disleksija in primanjkljaji na področju jezika različni razvojni 

motnji z različnimi kognitivnimi primanjkljaji in izraženimi simptomi. Primanjkljaji na 

področju fonološkega procesiranja so osnovni primanjkljaji učencev z disleksijo in so pri teh 

učencih odgovorni za motnjo branja. Učenci s primanjkljaji na področju jezika imajo različne 

kognitivne primanjkljaje, ki povzročijo težave na področju verbalnega jezika (Catts idr., 2005). 

Pogosto skupno pojavljanje teh dveh motenj pri posamezniku pa je posledica njune 

sopojavnosti (Caron in Rutter, 1991 v Catts idr., 2005; Catts idr., 2005). 

Učenci s sopojavnima motnjama branja in primanjkljaji na področju jezika imajo izrazitejše 

fonološke primanjkljaje v primerjavi z učenci s samostojno motnjo (Catts idr., 2005). Catts, 

Fey, Zhang in Tomblin (1999 v Snowling idr., 2000) pri teh učencih navajajo večje tveganje  

za učni neuspeh.  

Slika 3 Model 1 sopojavljanja disleksije in primanjkljajev na področju jezika 

 

Slika 4 Model 2 sopojavljanja disleksije in primanjkljajev na področju jezika 
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Slika 5 Model 3 sopojavljanja disleksije in primanjkljajev na področju jezika 

 

 

5.1.3 Sopojavljanje specifičnih bralno-napisovalnih težav in dispraksije 

Mnogo učencev z bralno-napisovalnimi težavami izkazuje šibkejše motorične spretnosti v 

primerjavi z vrstniki (Iversen, Berg, Ellersten in Tonnessen, 2005; Vuijk, Hartman, Mombarg, 

Scherder in Visscher, 2011; Westendorp, Hartman, Houwen, Smith in Visscher, 2011). Več 

težav učenci z učnimi težavami izkazujejo na področju grobe motorike (Westendorp idr., 2011), 

fine motorike (Haslum in Miles, 2007; Iversen idr., 2005), motorične koordinacije (Chaix, 

Albaret, Brassard, Cheuret, Castelnau, Benesteau, … in Demonet, 2007; Getchell, Pabreja, 

Neeld in Carrio, 2007) in ravnotežja (Chaix idr., 2007; Getchell idr., 2007; Haslum in Miles, 

2007; Iversen idr., 2005; Vuijk idr., 2011). Študije, ki so za prepoznavanje motoričnih težav 

uporabile Baterijo za oceno otrokovega gibanja – ABC-gibanja  (Henderson in Sugden, 1992 v 

Cruddace in Riddell, 2006), so pokazale pozitivno povezavo med šibkimi veščinami branja in 

šibkimi motoričnimi veščinami (Cruddace in Riddell, 2006). Učenci z izrazitejšimi bralnimi 

težavami imajo večje tveganje za motorične težave (Cruddace in Riddell, 2006; McPhillips in 

Sheehy, 2000) v primerjavi z učenci z blažjimi bralnimi težavami (McPhillips in Sheehy, 2004). 

Raziskave sopojavljanja koordinacijskih težav pri učencih z bralno-napisovalnimi težavami 

navajajo podobne deleže sopojavljanja.  

Haslum in Miles (2007) sta na velikem vzorcu  učencev z izrazitimi bralno-napisovalnimi 

težavami (12 950) ugotovila, da 35,3 % učencev ni opravilo enega motoričnega testa in 16,4 % 

učencev ni uspešno opravilo več motoričnih testov. Iz tega je razvidno, da ima kar 51,7 % 

učencev z izrazitimi bralno-napisovalnimi težavami sopojavne koodrinacijske težave (Haslum 

in Miles, 2007). Podoben delež sopojavljanja disleksije in razvojne dispraksije (50 %) so 

ugotovili v raziskavah Huc Chabrolle, Barthez, Tripi, Barthelemy in Bonnet-Brilhault (2010 v 

Margari idr., 2013) in Iversen s sodelavci (2005). Pauc (2005) je izvedel raziskavo na vzorcu 

100 učencev, starih med 4 in 15 let, ki so imeli prepoznane različne razvojne motnje, in pokazal, 

da ima 50 % učencev z disleksijo sopojavno razvojno dispraksijo, kar 85 % učencev z 

dispraksijo pa ima prepoznano disleksijo (Pauc, 2005). Manjši delež sopojavljanja navaja B. 

Kaplan je s sodelavci (2001), ki je objavila raziskavo sopojavljanja motnje branja, ADHD in 

dispraksije na vzorcu 179 učencev s prepoznanimi primanjkljaji na področju branja ali ADHD. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je od 126 učencev z motnjo branja 20 učencev ustrezalo 

kriterijem za razvojno dispraksijo (Kaplan idr., 2001). Razlag, zakaj prihaja do tako velikega 

sopojavljanja med disleksijo in razvojno dispraksijo, je več (Vuijk idr., 2011). B. Kaplan, B. 

Wilson, D. Dewey in S. Crawford (1998, str. 484) menijo, da ni »zanesljivo določljivih, 

diskretnih razvojnih motenj, ker so vse motnje odraz heterogenosti, netipičnega možganskega 

delovanja«. Vsi primanjkljaji, ki so značilni za posamezno motnjo, so odraz drugačnega 

možganskega delovanja, ki se pri posamezniku lahko izraža na različne načine. Izražanje 

določenih primanjkljajev je odvisno od intenzivnosti in dela v možganih, ki se drugače razvija 

(Kaplan idr., 1998). Ta teorija težko razloži nekatere »čiste« motnje (Visser, 2003). Kot drugo 

možno razlago sopojavljanja raziskovalci predlagajo teorijo primanjkljaja v procesu 

avtomatizacije pri učencih z disleksijo avtorjev A. Fawcett in Nicolson (1992 v Nicolson, 

Fawcett in Dean, 2001). Avtorja domnevata, da je delovanje malih možganov oseb z disleksijo 
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primanjkljaji 

Primanjkljaji na 
področju jezika
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primanjkljaji
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nekoliko disfunkcionalno, kar privede do šibkih motoričnih (Fawcett in Nicolson, 1992 v 

Nicolson idr., 2001), artikulacijskih veščin (Fawcett, 2002 v Visser, 2003) in težav 

avtomatizacije novih gibalnih dejavnosti, kar vodi do težav na področju branja, pisanja in 

organizacije (Ramus, Pidgeon in Frith, 2003 v Vuijek idr., 2011). 

 

5.1.4 Sopojavljanje specifičnih učnih težav pri matematiki in dispraksije 

Učenci z razvojno dispraksijo imajo pogoste sopojavne učne težave (Kaplan idr., 2001; Piers, 

Desoete, Van Walvelde, Vanderswalen in Roeyers, 2012; Visser, 2003; Vuijek idr., 2011), med 

katerimi so tudi učne težave pri matematiki. V raziskavi Luo, Jose, Huntsinger in Pigott, (2007) 

so na vzorcu 9816 otrok ugotovili, da motorične spretnosti lahko napovejo kasnejše 

matematične dosežke. Motorične aktivnosti, kot so razvrščanje (Stock, Desoete in Roeyers, 

2010 v Pieters Desoete, Van Walvelde idr., 2012), štetje (Stock, Desoete in Roeyers, 2009) in 

postavljanje kock (Geary, 1994 v Luo idr., 2007) so pomembne za razvoj matematičnih veščin. 

Učenci z dobro razvito drobno motoriko so uspešnejši pri manipuliranju s predmeti in imajo 

boljše  razvite prostorske predstave (Geary, 1994 v Luo idr., 2007). Te spretnosti so pomembne 

pri razvoju matematičnih številskih predstav (Pieters, Desoete, Van Walvelde idr., 2012) ter pri 

kasnejšem razumevanju preprostih računskih operacij, seštevanja in odštevanja (Luo idr., 

2007).  

Slabša grobo motorična in fino motorična koordinacija sta značilna primanjkljaja učencev z 

dispraksijo. Šibke motorične spretnosti učence z dispraksijo ovirajo pri učenju matematike, 

predvsem pri pouku geometrije (Kavkler, 2002), kjer imajo učenci zaradi šibke koordinacije 

gibov težave pri manipulaciji z geometrijskim orodjem (Kavkler, 2003 v Trček, 2013), merjenju 

in učinkoviti rabi drobnih ponazoril (Kavkler, 1997 v Kavkler, 2011). S. Pieters, D. Desoete, 

H. Van Walvelde idr., (2012) so pri učencih s prepoznano razvojno dispraksijo ugotovili večje 

težave z učenjem in priklicem aritmetičnih deklarativnih znanj in postopkov ter slabše razvite 

številske predstave. S. Pieters, A. Desoete, H. Van Walvelde idr. (2012) navajajo, da ima večina 

učencev z dispraksijo učne težave pri matematiki.   

O šibkih motoričnih veščinah poročajo tudi pri učencih s specifičnimi učnimi težavami pri 

matematiki (Kavkler, 1997 v Kavkler, 2011; Pieters, Desoete, Roeyers,  Vanderswalmen in Van 

Waelvelde, 2012). S. Pieters, A. Desoete, Roeyers idr. (2012) so pri polovici učencev s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki odkrili šibko motorično koordinacijo in vidno 

motorično integracijo v primerjavi z vrstniki.  

Sopojavljanje motoričnih težav pri učencih s primanjkljaji na področju matematike je 24,8 % 

(Pieters, Desoete, Van Walvelde idr., 2012). Nekoliko višji delež sopojavljanja je odkrila A. 

Desoete (2008), ki navaja podatek, da ima 30 % učencev z učnimi težavami pri matematiki 

izrazite motorične težave. Podoben delež se je pokazal tudi v raziskavi Pieters, A. Desoete, Van 

Walvelde idr. (2012), kjer navajajo 31,2-odstotno sopojavljanje matematičnih učnih težav z 

razvojno dispraksijo. V magistrskem delu je avtorica G. Kveh Žgur na vzorcu 433 učencev s 

primanjkljaji pri učenju matematike, ki so maja 2015 opravljali nacionalna preverjanja znanja, 

ugotovila, da ima 4,7 % učencev v zajetem vzorcu sopojavno razvojno dispraksijo.  
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5.2  Sopojavljanje specifičnih učnih težav z drugimi diagnostičnimi skupinami  

5.2.1 Sopojavljanje specifičnih učnih težav in motnje pozornosti s hiperaktivnostjo  

Motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, v nadaljevanju ADHD (ang. Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder), označujejo razvojno neustrezne spretnosti pozornosti, impulzivnosti 

in nemirno vedenje (hiperkativnost) (Magajna idr., 2008). ADHD so ena izmed najpogosteje 

prepoznanih nevrorazvojnih motenj v otroštvu (Pavlidis in Giannouli, 2014) in se v veliki meri 

(80 %) sopojavla z drugimi motnjami (Kaplan idr., 2001), med katerimi so najpogostejše  prav 

SUT (DuPaul, Gormley in Laracy, 2013).  

Pregled študij sopojavljanja specifičnih učnih težav in ADHD je pokazal sočasno pojavljanje 

pri 31 % do 45 % učencev, odvisno od podskupine specifičnih učnih težav (Capano, Milden, X 

Chen, Schachar in Ickowicz, 2008; DuPaul idr., 2013; Magari idr., 2013). Smith in Adams 

(2006) so v raziskavi na podlagi poročanja staršev odkrili, da ima 51,1 % učencev z učnimi 

težavami tudi motnjo ADHD, 43,4 % učencev z ADHD pa ima tudi učne težave. Barkley (1994, 

v Pavlidis in Giannouli, 2014) je v študiji otrok z ADHD odkril  25–50-odstotno  sopojavnost 

s SUT. Indijska raziskava z manjšim vzorcem učencev s prepoznanimi SUT in ADHD navaja 

sopojavljanje motenj med 12–24 % (Srilakshmi in Sunararajan, 2015). Učenci s specifičnimi 

učnimi težavami na področju branja, pisanja ali matematike in sočasno motnjo ADHD imajo 

izrazitejše učne težave kot učenci s samo eno od teh motenj (Pavlidis in Giannouli, 2014). 

Sočasno pojavljanje SUT in ADHD je povezano s slabšimi kognitivnimi, učnimi rezultati ter 

kasnejšimi čustveno-vedenjskimi težavami (Baker, Silva, & Brooke, 2001 v McGillivrary in 

Baker, 2009).  

 

5.2.2 Sopojavnost specifičnih bralno-napisovalnih težav in motnje pozornosti s 

hiperaktivnostjo 

Študije na področju motenj branja so pokazale, da je ADHD najpogostejša sopojavna motnja 

motenj branja (Carrol, Maughan, Goodman in Meltzer, 2005; Maughan in Carroll, 2006). 

Švedska raziskava (Katesjo in Gillberg, 2001) je zajela velik vzorec osnovnošolskih učencev, 

starih med 4 in 7 let. Po opravljeni diagnozi so učence razdelili v skupine disleksija, ADHD in 

mejni ADHD. Rezultati raziskave so pokazali, da ima 40 % učencev sopojavno motnjo 

disleksije in ADHD, 29 % učencev ima sopojavno motnjo disleksije in mejnega ADHD-ja, 

samo 7 % pa jih ima čisto disleksijo brez pridružene ADHD. Pauc (2005) je poskušal ponoviti 

ugotovitve švedske študije. Želel je opredeliti točen odstotek sočasnega pojavljanja motenj v 

vzorcu 100 učencev, starih med 4 in 15 let, ki so imeli prepoznane različne razvojne motnje. 

Ugotovil je, da se disleksija v 50 % sopojavlja z razvojno motnjo koordinacije in v 31 % z 

ADHD-jem. V epidemiološki raziskavi, v kateri so ADHD, disleksija in diskalkulija 

opredeljene kot neodvisne motnje, Shaywitz, Shaywitz, Pugh, Mencl, Fullbright, Skundlarski 

in Gore (2002) poročajo, da ima 33 % učencev z disleksijo ali diskalkulijo ADHD in 11 % 

učencev z ADHD pa ima prav tako disleksijo ali diskalkulijo. Podobne ugotovitve so dobili v 

študiji 395 dvojčkov z motnjo branja in brez nje, kjer so rezultati pokazali, da ima 33 % 

dvojčkov z motnjo branja tudi ADHD (Shanhan, Pennington, Yerys, Scott, Boada, Willcutt, 

Olson in DeFries, 2006). Mayes in Calhoun (2006) sta enak odstotek sopojavnosti motenj 

branja dobila v vzorcu 949 učencev s prepoznanim ADHD.  Pennington (2006) trdi, da je 

običajno, da najdemo visoko stopnjo sopojavljanja disleksije in ADHD. Po oceni Willcutt in 

Pennington (2000a) se disleksija in ADHD sopojavljata v kar 24–60 % primerov.  
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V literaturi najdemo ugotovitve in vedno več strinjanj strokovnjakov, da se motnje pozornosti, 

kot podskupina ADHD, pogosteje sopojavljajo z disleksijo kot motnje impulzivnosti in 

hiperaktivnosti (Carroll idr., 2005; Pauc, 2005; Willcutt in Pennington, 2000b, Willcutt, 

Pennington, Olson in DeFries, 2007). Raberger in Wimmer (2003, v Pavlidis in Giannouli, 

2014) sta odkrila, da so lahko zgodnje težave na področju pozornosti povezane s sočasnimi in 

kasnejšimi motnjami branja, vendar ne obratno. Z ugotovitvijo se delno strinjajo McGee, Prior, 

Williams, Smart in Sanson (2002), saj so njihovi rezultati pokazali povezavo z zgodnjimi 

težavami na področju branja in kasnejšo šibko pozornostjo ter obratno.  

Disleksija in ADHD se v otroštvu med splošno populacijo pogosteje sočasno pojavljata, kot je 

pričakovano (0,2 %) (Sexton, Gelhorn, Bell in Classi, 2012). V Veliki Britaniji so raziskovalci 

Caroll s sodelavci (2005) na velikem vzorcu učencev splošne populacije raziskovali 

sopojavnost psiholoških motenj s primanjkljaji na področju opismenjevanja. V raziskavo so 

zajeli 5 752 otrok in mladostnikov, starih med 9 in 15 let. Raziskava je pokazala, da se pri 

učencih s primanjkljaji na področju branja in pisanja precej pogosteje sopojavlja motnja ADHD 

(3,82 %), kot je bilo pričakovano. Večji odstotek sopojavljanja se je pokazal tudi med motnjo 

branja in ADHD (0,4 %) v vzorcu splošne populacije učencev. Pridobljeni rezultati, ki so 

pokazali večji odstotek sopojavljanja motenj branja in ADHD od pričakovanega, so prinesli 

pomembne ugotovitve, da si ti dve motnji delita pomembne tvegane dejavnike, ki vplivajo na 

razvoj obeh motenj (Pennington, 2006; Sexton idr., 2012). 

Nevropsihološko osnovo sopojavljanja motenj branja in ADHD so želele pojasniti številne 

klinične študije. Predlaganih je bilo več hipotez in modelov za sopojavnost teh dveh motenj 

(Gemano idr., 2010; Sexton idr., 2012).V nadaljevanju so na kratko predstavljeni trije modeli 

sopojavljanja, ki so v literaturi najpogosteje raziskani in omenjeni. Prvi model je postavil 

domnevo, da disleksija kot primarna motnja povzroči samo simptome, značilne za ADHD 

(Pennington, Groisser in Welsh, 1993 v Pennington, 2006). Učenec je v razredu nemiren ali 

ima težave s pozornostjo zaradi frustracij, ki so jih povzročile težave branja in ne zaradi nevro-

kognitivnih primanjkljajev, ki so značilni za ADHD (Pennington idr., 1993 v Willcutt, 

Pennington, Olson, Chhabildas in Hulslander, 2005). Novejše študije so to hipotezo zavrnile 

(Rucklidge in Tannock, 2002; Willcutt idr., 2005) in postavile novo, ki pravi, da je sopojavnost 

motnje branja in ADHD tretja, samostojna motnja, ki je posledica etioloških dejavnikov, ki se 

razlikujejo od tistih, ki vplivajo na razvoj samostojne motnje branja ali ADHD (Rucklidge in 

Tannock, 2002; Willcutt idr., 2005). Rucklidge in Tannock (2002) sta odkrila, da učenci s 

sopojavnima motnjama ADHD in motnjo branja dosegajo veliko slabše rezultate na področju 

tempa obdelave kot učenci s samo eno od teh dveh motenj. Do enakih ugotovitev je prišel tudi 

Willcutt s kolegi (2005b, v Willcutt idr., 2005). Oslabitev na področju tempa obdelave je 

primanjkljaj, povezan z obema motnjama, motnjo branja in ADHD. Ob tem dodaja, da bi lahko 

ta skupni primanjkljaj razložil sopojavnost motnje branja in ADHD (Willcutt idr., 2005b, v 

Willcutt idr., 2005). Ta dva modela oz. hipotezi sta se osredotočili na iskanje enega tveganega 

dejavnika kot povzročitelja za sopojavnost motenj (Pennington, 2006). Večina novejših 

ugotovitev  soglaša s tretjim modelom, modelom sopojavljanja motenj, ki vključuje domnevo 

o prisotnosti več varovalnih in tveganih dejavnikov, ki vplivajo na sočasno pojavljanje motenj 

(Penninngton, 2006). Willcutt, Betjemann, McGrath, Chhabildas, Olson, DeFries in Pennington 

(2010) so v raziskavi na vzorcu dvojčkov, ki so imeli prepoznano motnjo branja ali ADHD, 

prišli do pomembnih ugotovitev. Odkrili so, da je skupni kognitivni primanjkljaj, tempo 

obdelave, primarno posledica skupnih genetskih vplivov, ki povečajo tveganje za sopojavnost 

motnje branja in ADHD. Raziskave kažejo, da je lahko vsaka motnja posledica kombinacije 

kognitivnih primanjkljajev in genetskih tveganih dejavnikov – nekaterih skupnih ali različnih 

(Sexton idr., 2012).  



29 

 

Raziskave o sopojavnosti primanjkljajev na področju pisanja in ADHD navajajo delež med 55 

in 64 % (Yoshimasu, Barbaresi, Colligan, Killian, Voigt, Weaver idr., 2011 v Pham in Riviera, 

2015). Malo je znanega o vzroku sopojavljanja disgrafije in ADHD (Adi-Japha, Landau, 

Frenkel, Teicher, Gross-Tsur in Shales, 2007). Nekateri avtorji menijo, da imata ti dve motnji 

skupne genetske tvegane dejavnike (Stevenson idr., 1993 v Adi-Japha idr., 2007), drugi 

poročajo, da lahko primanjkljaji, značilni za ADHD, na področju pozornosti, delovnega 

pomnjenja, organizacije in načrtovanja, v veliki meri vplivajo na spretnosti pisanja (Yoshimasu 

idr., 2011 v  Pham in Riviera, 2015), saj oblikovanje pisnega dela zahteva veliko mero 

pozornosti in delovnega pomnjenja ter je zahtevnejše od branja ali računanja. Zaradi velike 

kognitivne obremenitve pri pisanju imajo učenci z ADHD več težav pri nalogah pisanja (Mayes, 

Calhoun in Crowell, 2000). Raziskava Re, Pedrom in Cornoldi (2007, v Rodriguez, Grunke, 

Gonzalez-Castro in Gracia, 2015) je pokazala nižje dosežke učencev z ADHD na testu 

ustreznosti, strukture in slovnice pri pisnih nalogah v primerjavi z njihovimi vrstniki. Pri 

učencih z ADHD je prav tako v večji meri oslabljena kakovost rokopisa, pravilen zapis besed 

in pisno izražanje v primerjavi z učenci brez ADHD (Re idr., 2007 v Pham in Riviera, 2015). 

Adi-Japha s sodelavci (2007) dodaja, da učenci z ADHD naredijo več pravopisnih napak in 

imajo slabše berljivo pisavo. Njihov zapis črk in besed je nesorazmerne velikosti ter imajo 

slabše prostorsko načrtovanje na listu. Tempo pisanja je kljub pogostim hitrim gibom rok 

počasnejši. Imajo močan pritisk na podlago in pri pisanju pogosteje poročajo o bolečini v roki 

(Adi-Japha idr., 2007). Podobne rezultate navajajo tudi v raziskavi Langmaid, Papadopoulos, 

Johnson, Philips in Rinehart, (2014), kjer so odkrili, da je motnja pozornosti, kot podskupina 

ADHD, pogosto povezana s slabšim rokopisom. 

 

5.2.3 Sopojavljanje specifičnih učnih težav pri matematiki in motnje pozornosti s 

hiperaktivnostjo 

Področje sopojavljanja primanjkljajev na področju učenja matematike in ADHD je slabše 

raziskano (Greven. Kovas, Willcutt, Petrill in Plomin, 2014; Pham in Riviere, 2015), in to kljub 

dokazom o podobni prevalenci sopojavljanja diskalkulije in ADHD kot motnje branja in ADHD 

(Capano idr., 2008). Delež sopojavnosti primanjkljajev na področju učenja matematike in 

ADHD se v raziskavah giblje med 5 in 60 % (Capano idr., 2008; Desorte, 2008; DuPaul, 

Gomley in Laracy, 2013; Rubinsten, 2009). Raziskave na področju preučevanja sopojavnosti 

teh dveh motenj so redke in skope (Greven idr., 2014; Kuhn, Ise, Raddatz, Schwenk in Dobel, 

2016). Zgodnja študija avtorjev Monuteaux, Faraone, Herzig, Navsaria in Biederman (2005) je 

raziskovala dedne, družinske dejavnike med ADHD in diskalkulijo pri večjem vzorcu 

sorojencev in njihovih staršev. S študijo so potrdili hipotezo o neodvisnem dednem prenosu in 

dodali, da ti dve motnji delita drugačno etiologijo (Monuteaux idr., 2005). Novejše raziskave 

teh ugotovitev niso potrdile. Na podlagi dokazov, da sta obe motnji lahko dedni (Willcutt, 

Pennington, Ducan, Smith, Keenan, Wadsworth, … in Olson, 2010), so postavili novo hipotezo 

o skupnih genetskih tveganih dejavnikih kot vzroku za sopojavnost primanjkljajev na področju 

učenja matematike in ADHD (Greven idr., 2014; Willcutt, Pennington idr., 2010). Odkrili so, 

da so primanjkljaji na področju učenja matematike pogosteje povezani z motnjami pozornosti 

kot s podskupino hiperaktivnosti in impulzivnosti (Greven idr., 2014; Willcutt, Pennington idr., 

2010) ter da je to povezavo mogoče pripisati skupnim genetskim (Greven idr., 2014; Willcutt, 

Pennington idr., 2010) in okoljskim dejavnikom (družinsko ali šolsko okolje) (Greven idr., 

2014). Kljub narejenim raziskavam na področju genetskih dejavnikov nekateri avtorji menijo, 

da lahko kognitivni primanjkljaji, značilni za ADHD, na področju pozornosti, delovnega 

pomnjenja in izvršilnih funkcij vplivajo in oslabijo matematične veščine, kar se lahko kaže kot 

sopojavljanje motenj (Rubenstein, 2009).  
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5.2.4 Sopojavljanje specifičnih učnih težav in motenj avtističnega spektra 

Motnje avtističnega spektra (v nadaljevanju MAS) so kompleksne nevrorazvojne motnje, ki se 

kažejo kot primanjkljaji na področju socialne komunikacije in interakcije, ob prisotnih ozko 

usmerjenih interesih in ponavljajočih se vedenjih, aktivnostih (DSM-V, 2013).  

Mnoge raziskave so predstavile dobre bralne sposobnosti učencev z MAS (Nation, Clark, 

Wright, in Williams, 2006; O'Connor in Klein, 2004 v Wright, Conlon, Wright in Dyck, 2011), 

medtem ko druge ugotavljajo, da imajo nekateri učenci z MAS kljub tekočemu branju šibko 

razumevanje prebranega (hiperleksija) (O'Connor in Klein, 2004, v Nation idr., 2006), kar so 

odkrili pri kar 65 % učencev z Aspergerjevim sindromom (Nation idr., 2006). Nekaj manjših 

raziskav je proučevalo sočasno pojavljanje MAS in disleksije (Nation idr., 2006), kjer se je 

izkazala sopojavnost teh dveh motenj pri malem številu učencev (Wright idr., 2011). 

Primanjkljaje na področju tekočnosti branja in pisnega izražanja so odkrili pri 14 % odraslih s 

prepoznanim Aspergerjevim sindromom, kar pomeni, da ima vsak sedmi posameznik z 

Aspergerjevim sindromom sopojavne bralno-napisovalne primanjkljaje (Hofvander idr., 2009 

v Russell in Pavelka, 2013). Delež posameznikov z disleksijo, ki imajo sopojaven Aspergerjev 

sindrom, je manjši, saj je pojavnost Aspergerjevega sindroma nižja kot pojavnost disleksije 

(Russell in Pavelka, 2013).  

Longitudialni študiji sta pokazali, da mnogi učenci s primanjkljaji na področju jezika izkazujejo 

vedenja, ki spominjajo na MAS (Howlin, Mawhood in Rutter, 2000; Mawhood, Howlin in 

Rutter, 2000). Leyfer, Tager-Flusberg, Dowd, Tomblin in Folstein  (2008 v Taylor idr., 2012) 

poročajo, da 41 % učencev s prepoznanimi primanjkljaji na področju jezika izpolnjujejo 

diagnostične kriterije za MAS na socialnem in komunikacijskem področju ter primanjkljaje na 

področju strukture jezika. Kjelgaard in Tager-Flusberg (2001) sta v raziskavi odkrila, da veliko 

število učencev z MAS dosega podobne rezultate kot učenci s primanjkljaji na področju jezika 

na področju fonološkega zavedanja, besedišča in slovnice. Ti rezultati so ju vodili do mnenja o 

možni genetski povezavi, izraženi na vedenjski ravni (Kjelgaard in Tager-Flusberg, 2001). Tudi 

nekateri drugi raziskovalci so poročali o skupnem prekrivanju na etiološki (Bishop, 2003; 

Tager-Flusberg in Joseph, 2003 v Taylor, Maybery in Whitehouse, 2012) in fenotipski ravni 

(Bishop, 2003), s čimer se niso strinjali v raziskavh avtorjev Richers idr. (2010) in D. Bishop 

(2003). Richers idr. (2010) poročajo o večjih skladenjskih primanjkljajih pri učencih s 

primanjkljaji na področju jezika v primerjavi z učenci z MAS in jezikovnimi primanjkljaji, kar 

je možna posledica zaradi različnih kognitivnih primanjkljajev. Vendar pa te teorije zaradi 

premalo dokazov ne moremo potrditi (Taylor idr., 2012).  

Nekaj več raziskav je bilo narejenih na področju sopojavljanja dispraksije in MAS. Študije so 

pokazale pogoste motorične težave pri učencih z MAS (Miller, Chukoskie, Zinni, Townsend in 

Trauner, 2014), predvsem na področju motorične koordinacije (Mari idr., 2003 v Miller idr., 

2014), ravnotežja (Miyahara idr., 1997 v Miller idr., 2014), načrtovanja giba (Huges, 1996 v 

Miller idr., 2014) in pri izvajanju grobo motoričnih in fino motoričnih veščin (Miyahara idr., 

1997 v Miller idr., 2014). Učenci z MAS na testih motoričnih veščin dosegajo izrazito nizke 

rezultate. Kar 80 % učencev z MAS, ki imajo prepoznane motorične težave, dosega kriterije za 

izrazite motorične primanjkljaje (Hamilton, 2013 v Cassidy, Hannanz, Tavassoli, Alison, Smith 

in Baron-Cohen, 2016). Navedene ugotovitve sopojavljanja in povezav med MAS in drugimi 

primanjkljaji so pomembne za izboljšanje diagnostičnega prepoznavanja in obravnav (Taylor 

idr., 2012). 
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5.2.5 Sopojavljanje specifičnih učnih težav in čustvenih motenj 

Pogosto pojavljanje čustveno-vedenjskih motenj pri otrocih s SUT so potrdile številne 

epidemiološke in klinične raziskave (Arnold, Goldson, walsh, Reboussin, Daniel, Hickman idr., 

2005, v Zakopoulu, Mavreasm Christodoulides, Lavids, Fill, Georgiou, … Vergou, 2014; 

Carroll, Maughan, Goodman in Meltzer, 2005; Willcutt in Pennington, 2000b). Delež 

sopojavljanja SUT in čustveno-vedenjskih motenj se giblje od 30 do 79 % (McGee, William, 

Share, Anderson in Silva, 1986 v Sahoo, Biswas in Kumar Padhy, 2015; Muthukumar, 

Shashikiran, Srinath in Bangalore, 1999 v Sahoo idr., 2015).  

Raziskave navajajo pomembno povezavo med SUT in internaliziranimi čustvenimi motnjami 

(ponotranjene motnje, kamor uvrščamo anksioznost, depresivnost, obsesivno kompulzivno 

motnjo in bipolarno motnjo) (Panicker in Chhelliah, 2015; Sahoo, Biswas in Padhy, 2015; 

Willcutt in Pennington, 2000b). Učenci s SUT bistveno pogosteje poročajo o občutjih tesnobe, 

zaskrbljenosti, napetosti in strahu kot njihovi vrstniki (Nelson in Harwood, 2011; Willcutt in 

Pennington, 2000b). Anksiozne motnje so ena od najpogostejših čustvenih motenj pri učencih 

z aritmetičnimi učnimi težavami in motnjami branja, ki se pojavljajo pri 28,8 % učencev s SUT 

(Deosete, 2008; Panicker in Chhelliah, 2015; Prior, Smart, Sanson in Oberklaid, 1999 v Sahoo 

idr., 2015). Raziskava zaznavanja socialne anksioznosti med 417 slovenskimi dijaki s PPPU je 

razkrila, da je socialno anksioznost med dijaki s PPPU pogosteje zaznati kot pri njihovih 

vrstnikih brez PPPU. Občutek socialne anksioznosti se pri dijakih s PPPU med šolskim letom 

poveča (Lorger, 2016). Pogoste negativne izkušnje učencev s SUT na šolskem področju so 

lahko skupni vzrok za sopojavljanje anksiozne in depresivne motnje (Alesi, Rappo in Pepi, 

2014). A. Desoete (2008) ugotavlja, da se znaki depresivne motnje pojavljajo pri 10 % učencev 

s SUT. Podobne rezultate poročajo v kanadski raziskavi, kjer sta A. Panicker in A. Chhelliah 

(2015) odkrili sopojavljanje depresivne motnje pri 14,2 % učencev s SUT. Učenci z depresivno 

motnjo poročajo o težavah spanja in prehranjevanja, pomanjkanju energije in interesa do 

aktivnosti, pri katerih so prej uživali, težavah s koncentracijo, pogosti žalosti in razdražljivosti 

(Carrol in Illes, 2006 v Alesi idr., 2014). Navedeni znaki so pogosteje izraženi pri učenkah s 

SUT v primerjavi z učenci s SUT (Willcutt in Pennington, 2000b). Znaki anksiozne in 

depresivne motnje lahko negativno vplivajo na spoznavne procese pri učencih. Visoka raven 

anksioznosti pri branju ali računanju zasede delovno pomnjenje (Alesi idr., 2011) in s tem še 

dodatno poslabša izvajanje teh veščin (Nelson in Harwood, 2011) ter učinkovito uporabo 

metakognitivnih strategij, kot sta načrtovanje in spremljanje (Alesi idr., 2011).   

Pojavnost čustvenih motenj pri učencih s SUT so strokovnjaki poskušali razložiti z različnimi 

teorijami. Teorija možganske disfunkcije zagovarja, da imajo SUT in čustvene motnje 

(anksioznost, depresivnost) skupno etiologijo možganskega funkcioniranja, zaradi česar se 

pogosto sopojavljajo. Zagovorniki teorije čustvene motnje kot primarne motnje trdijo, da se 

učne težave razvijejo kot posledica visoke ravni čustvenih motenj (anksiozne ali depresivne 

motnje), s čimer se ne strinja teorija sekundarne reakcije, ki predpostavlja čustvene motnje kot 

posledico težav pri učenju zaradi SUT (Livingston, 1985 v Sahoo, 2015; Spreen, 1989 v Nelson 

in Harwood, 2011). Podatkov, ki bi potrdili ali ovrgli navedene teorije, je malo, vendar 

najpogosteje domnevajo, da sopojavnost SUT in čustvenih motenj razlaga teorija sekundarne 

reakcije (Nelson in Harwood, 2011; Willcutt in Pennington, 2000b).   

Raziskovalci opozarjajo, da je stopnja pogostosti pojavljanja anksiozne in depresivne motnje 

pri učencih s SUT višja v primerjavi z učenci brez SUT (Desoete, 2008; Lorger, 2016; Nelson 

in Harwood, 2011). Učenci s SUT doživljajo višje ravni anksiozne in depresivne motnje 

(Nelson in Harwood, 2011, Willcutt in Pennington, 2000b), ki se z leti lahko povečuje (Panicker 

in Chhelliah, 2015). Kljub temu so čustvene potrebe učencev s SUT še zmeraj pogosto 

spregledane (Nelson in Harwood, 2011). Ob tem N. Hribar in L. Magajna (2011) navajata, da 
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bi se zaradi pogoste sopojavnosti anksiozne motnje pri učencih s SUT morali strokovni delavci 

težave zavedati in zagotoviti različne oblike pomoči za zmanjševanje ravni tesnobe.  

 

5.3  Sopojavnost psihosocialnih težav pri učencih s specifičnimi učnimi težavami  

Prisotnost SUT je tvegani dejavnik notranje narave, ki ovira usvajanje pomembnih šolskih 

veščin in otežuje prilagajanje na različne zahteve domačega, šolskega in širšega okolja. 

Primanjkljaji sami po sebi ne vodijo do čustvenih stisk, nizke samopodobe, vedenjskih težav, 

socialnih konfliktov, osipa ali drugih negativnih posledic. Izid učenca s SUT je odvisen od 

medsebojnega interaktivnega delovanje primanjkljajev z varovalnimi in različnimi dejavniki, 

ki so lahko notranje ali zunanje narave (Magajna, 2006).  

Negativna interakcija med učencem s SUT in njegovim okoljem zaradi nerazumevanja narave 

težav, pretirane in preozke osredotočenosti na učenčeve primanjkljaje, negativnih pričakovanj 

učitelja (Chmpman, Thummer in Prochnow, 2004), neustreznih metod poučevanja (Magajna, 

2008) in oblik pomoči (Morgan, 1997 v Alexander-Passe, 2006) lahko sproži razvoj učne 

neuspešnosti z nadaljnjimi obremenitvami in stiskami na socialno-emocionalnem področju 

(Alesi idr., 2014; Božič, 2002; Magajna, 2008a). Socialno-emocionalne težave učencev s SUT 

lahko poslabšajo šolski neuspeh, šolska neuspešnost pa spet obratno prispeva k razvoju 

vedenjskih in čustvenih težav ter socialne izključenosti (Božič, 2002). Šolski neuspeh je tako 

dejavnik tveganja za celostni osebnostni razvoj, poveča pa tudi sprejemljivost za druge 

škodljive in ogrožajoče vplive (Tomori, 2002 v Magajna, 2008a).  

Ob številnih in dolgotrajnih učnih neuspehih učenci s SUT razvijejo sekundarne značilnosti, ki 

se najprej odražajo v motivaciji za učenje. Ob prvih težavah učenci odklanjajo naloge, ne 

vlagajo ustreznega napora pri učenju novih vsebin, ne vztrajajo, kar se lahko odrazi v izogibanju 

učenju ali celo v odporu do šole. Z izogibanjem nalog, aktivnosti in učenja se učenci želijo 

izogniti ponovnemu neuspehu, kar kratkoročno vpliva na pridobivanje novih znanj, dolgoročno 

pa na pomanjkanje pozitivnih izkušenj in novih strategij za uspešno reševanje različnih nalog 

(Božič, 2002). Raziskave so pokazale, da učenci s SUT razloge za učni neuspeh prepisujejo 

svojim pomanjkljivim sposobnostim ter so prepričani, da nimajo nikakršnega nadzora nad 

potekom ter končnim izidom. Učni uspeh pa prepisujejo okoljskim dejavnikom, predvsem sreči 

(Butkowsky in Willows, 1980 v Alexander-Passe, 2006). Dolgoletna izpostavljenost 

negativnim učnim izkušnjam močno pripomore k razvoju in krepitvi občutka nemoči. Učenci 

tako razvijejo nizka pričakovanja za uspehe v prihodnosti in visoka pričakovanja za neuspehe, 

kar vpliva na njihovo motivacijo, postanejo pasivni in nesamostojni, kar predstavlja oviro pri 

doseganju boljših učnih rezultatov (Valas, 2001).  

Samopodoba je pomembna komponenta psihosocialnega prilagajanja in dobrega počutja. Nizka 

samopodoba je pogosteje prepoznana pri otrocih in mladostnikih s SUT kot pri njihovih 

vrstnikih (Alesi idr., 2014; Alexander-Passe, 2006, Terras, Thompson in Minnis, 2009). Ti 

učenci sebe pogosteje ocenjujejo negativno, so pogosteje nezadovoljni s seboj, ne vztrajajo pri 

delu ter pričakujejo nižje učne dosežke (Božič, 2002). Družbena podpora, pozitivne povratne 

informacije učiteljev, staršev in vrstnikov pripomorejo k izboljšanju samopodobe (Panicker in 

Chelliah, 2015). Pomembno je poudariti, da je okolje lahko pomemben varovalni dejavnik pri 

oblikovanju in vzdrževanju pozitivne podobe o sebi (Novita, 2016).  

Ugotovitve različnih raziskav kažejo, da se učenci s SUT pogosto zaradi svojih primanjkljajev 

doživljajo ''drugačne'' od svojih vrstnikov (Panicker in Chelliah, 2015; Singer, 2005), doživljajo 

občutke sramu, zadrege, žalosti in jeze (Singer, 2005). Edwards (1994 v Alexander-Passe, 

2006) je v raziskavi ugotovil, da učenci z disleksijo ob učnem neuspehu občutijo močne 
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frustracije, ki se lahko izražajo v bolečinah in slabem počutju. Tako učenci s SUT pogosteje 

poročajo o psihosomatskih motnjah (Edwards, 1994 v Alexander-Passe, 2006; Willcut in 

Pennington, 2000b). Občutenja frustracij pogosto vodijo do neprimernega vedenja, še posebno 

pri učencih, ki imajo nizko samopodobo (Peer in Reid, 2001 v Alexander-Passe, 2006). Da bi 

si učenci s SUT zavarovali svoje samospoštovanje in samopodobo ter se izognili ponovnemu 

neuspehu, velikokrat uporabljajo strategije obrambnega vedenja tako, da motijo pouk, 

prevzemajo vlogo razrednega klovna, zavračajo delo in šolske aktivnosti (Molnar in Lindquist, 

1989 v Alexander-Passe, 2006). Pogoste negativne učne izkušnje vplivajo na postopen razvoj 

čustvene in vedenjske motnje (Božič, 2002). Švedska raziskava je pokazala, da ima 44 % 

učencev z disleksijo pridružene vedenjske težave (Heiervang, Stevenson, Lund in Hugdahl, 

2001). 

M. Juriševič (1997) na podlagi različnih avtorjev navaja nekaj najpogostejših strategij, s 

katerimi se učenci z negativno samopodobo izognejo novim neuspehom: 

- Strategija izogibanja se izraža v učenčevem vedenju izogibanja sodelovanja, tako se 

učenec izogiba očesnemu stiku, izostaja od pouka, ustvarja videz prezaposlenosti, deluje 

po principu ''najmanjšega odpora'' ipd.  

- S strategijo samooviranja si učenci ustvarijo ovire (dejanske ali umišljene), s katerimi 

lahko opravičijo morebiti neuspeh. Ti učenci zanikajo pomembnost določene naloge, 

izkazujejo pretresenost, si postavljajo previsoke cilje, odlagajo neizogibne naloge ipd.  

- Strategija omaloževanja – učenec razvrednoti njemu namenjeno pohvalo ali grajo, ki jo 

prejme od pomembnih drugih.  

- Strategija socialnega primerjanja je pogosta pri učencih z negativno samopodobo, ki 

se primerjajo z manj uspešnimi sošolci, hkrati pa želijo z neprimernim vedenjem izražati 

navidezno samozavest. Ti učenci pogosto igrajo vlogo ''razrednega klovna''.  

- S strategijo zagotavljanja uspeha – z njo si učenci delo organizirajo na način, ki 

zagotovo prinese uspeh. S tem se izogneju morebitnemu neuspehu, ki lahko ogrozi 

učenčevo samopodobo.  

 

J. Božič (2002) navaja, da so učenci s SUT še posebej ranljivi na socialnem področju, a 

največkrat te težave niso ustrezno prepoznane. Težave na socialnem področju deloma izhajajo 

iz njihovih primarnih primanjkljajev, ki ovirajo njihovo socialno komunikacijo, deloma pa so 

že posledica učne neuspešnosti. Učno neuspešni učenci so bolj dvomljivi in zadržani v 

medsebojnih odnosih (Alexander-Passe, 2006). Ker se učenci s SUT težje vključujejo med 

vrstnike, so lahko pogosto osamljeni in izločeni (Božič, 2002; Singer, 2005) ali pa imajo le 

malo prijateljev (Rigby, 2002 v Singer, 2005). Odnos vrstnikov se pogosto kaže v odklonilnem 

ali brezbrižnem odnosu do njih (Božič, 2002). Učenci s SUT pogosteje poročajo, da jim vrstniki 

nagajajo, se norčujejo in jih dražijo (Božič, 2002; Singer, 2005). Ob draženju sošolcev 

doživljajo občutke jeze, strahu, žalosti, sramu in krivde (Singer, 2005).  

Avtorica E. Singer (2005) je na vzorcu 60 učencev s prepoznano motnjo branja in pisanja 

raziskovala odzivanje učencev na zbadanje vrstnikov. V raziskavi je oblikovala štiri skupine 

učencev glede na njihov odziv. Največ učencev (43 %) je poskušalo prikriti svoje težave, da  bi 

se s tem izognili zbadanju sošolcev. Druga skupina učencev (16 %) se je na zbadanje sošolcev 

odzvala s tehniko povečanega truda. Negativna čustva, ki so nastala ob zbadanju, so uspešno 

spremenili v pozitivna pričakovanja. Tretja skupina učencev (18 %) je izbrala upor, da bi 

zaustavila zbadanje vrstnikov. Tako so učenci z besednim ali fizičnim nasiljem želeli preprečiti 

nadaljnje zbadanje vrstnikov. Zadnja, najmanjša skupina učencev (10 %) je poskušala sošolcem 

razložiti značilnosti SUT.  
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Študije na področju otrok in mladostnikov s SUT kažejo, da nekateri učenci uspešno 

premagujejo primanjkljaje in nimajo težav v psihosocialnem funkcioniranju (Scott idr., 1992 v 

Alexander-Passe, 2006; McLouglin idr., 2002 v Alexander-Passe, 2006; Wszebrowska-

Lipinska, 1997 v Alexander-Passe, 2006). Pomembni varovalni dejavniki, ki znižujejo 

psihosocialne težave, so: višja raven samospoštovanja (Scott idr., 1992 v Alexander-Passe, 

2006), sprejemanje in razumevanje svojih primanjkljajev (Boetsch idr., 1996 v Terras, 2009; 

Maughan in Hagell, 1996 v Terras, 2009; Morrison in Cosden, 1997 v Singer, 2005), trden 

odnos z eno pomembno osebo (Singer, 2005), spodbujanje močnih področij in talentov (Scott 

idr., 1992 v Alexander-Passe, 2006), trdo delo in odločnost (McLoughlin idr., 2002 v 

Alexander-Passe, 2006) ter razvoj proaktivnih kompenzatornih strategij (Vogel idr., 1993 v 

Magajna, 2006). Spodbujanje in razvijanje teh zmožnosti in lastnosti je pomembno pri 

oblikovanju programov pomoči in podpore na šoli s ciljem izboljšanja psihosocialnega 

funkcioniranja in dolgotrajnih izidov učencev s SUT.  

 

5.4  Značilnosti učencev s specifičnimi učnimi težavami in sopojavnimi drugimi 

motnjami 

Številne raziskave potrjujejo visoko sopojavnost SUT z drugimi motnjami (Dirks idr., 2009; 

DuPaul idr., 2013; Haslum in Miles, 2007; Kaplan idr., 2001; Magari idr., 2013; Pauc, 2005; 

Pieters, Desoete, Van Waelvelde idr., 2012; Rubensten idr., 2009; Snowling idr., 2000; 

Willcutt, Pennington, idr., 2010). B. Kaplan s sodelavci (2001) je na vzorcu 179 učencev s SUT 

ugotovila, da kar 51,6 % učencev ustreza kriterijem za sočasno pojavljanje s še eno (24 %), 

dvema (18 %) ali tremi (10 %) motnjami. Ob tem številni avtorji dodajajo ugotovitve o 

značilnostih učencev s sopojavnimi motnjami, povezanih s kognitivnim funkcioniranjem 

(Fuchs idr., 2012), izrazitejšimi primanjkljaji (Costa idr., 2015; Bental in Tirosh, 2007; Kuhn 

idr., 2016; Peng in Fuchs, 2016; Rucklidge in Tannock, 2002) in pogostejšimi psihosocialnimi 

težavami (Smith in Adams, 2006) v primerjavi z učenci z enim primanjkljajem ali motnjo.  

Za učence s sopojavnimi motnjami je značilno:  

a) Izrazitejši primanjkljaji delovnega pomnjenja. Učenci s sočasnim pojavljanjem motnje 

branja in ADHD (Bental in Tirosh, 2007), s sopojavljanjem motnje branja in učnih težav 

pri matematiki (Peng in Fuchs, 2016) ter učenci s sopojavno motnjo branja in pisanja 

(Costa idr., 2015) izkazujejo večje oslabitve delovnega pomnjenja kot učenci s 

samostojno motnjo (Bental in Tirosh, 2007; Peng in Fuchs, 2016).  

b) Izrazitejši primanjkljaji tempa obdelave informacij so bili ugotovljeni pri otrocih in 

mladostnikih s sopojavnima motnjama branja in ADHD v primerjavi z učenci, ki imajo 

eno od teh dveh motenj.  Rezultati raziskav so pokazali oslabljeno hitrost poimenovanja 

številskih simbolov pri učencih s sopojavnostjo (Bental in Tirosh, 2007; Rucklidge in 

Tannock, 2002).  

c) Fuchs in sodelavci (2012) navajajo, da imajo učenci s sopojavno motnjo branja in 

učnimi težavami pri matematiki izrazitejše primanjkljaje na področju branja kot učenci 

z motnjo branja.  

d) Učenci z dispraksijo in sočasnimi učnimi težavami v primerjavi z učenci z dispraksijo 

dosegajo nižje rezultate na standardiziranih testih na področju vizualno-motoričnih 

veščin in ravnotežja (Jongmans idr., 2003).  

e) Učenci z razvojno diskalkulijo in sočasnim pojavljanjem ADHD izkazujejo šibkejšo 

pozornost in šibkejše aritmetične spretnosti kot učenci z eno motnjo (Kuhn idr., 2016).  
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f) Učenci s sopojavnostjo motnje branja in učnimi težavami pri matematiki dosegajo 

slabše rezultate pri reševanju matematičnih besednih problemov kot učenci z učnimi 

težavami pri matematiki (Fuchs idr., 2012; Jordan idr., 2003), čeprav jim naloge 

preberemo naglas (Fuchs idr., 2012).  

g) Posamezniki s sopojavnostjo motnje branja in ADHD so izpostavljeni večjemu tveganju 

za nižje šolske ocene (McNamara, Willoughby, Chalmers in YLC-CURA, 2004; Smith 

in Adams, 20006; Willcutt, Betjemann idr., 2007),  slabše šolske spretnosti (Willcutt in 

Pennington, 2000b; Willcutt, Betjemann idr., 2007) in pogostejše ponavljanje razredov 

(Taanila idr., 2014) kot učenci z eno od teh dveh motenj ali brez motenj.  

h) Učenci s sopojavnimi motnjami počasneje napredujejo v primerjavi z učenci, ki imajo 

en primanjkljaj ali motnjo (Jordan, Kaplan in Hanich, 2002 v Jordan, Hanich in Kaplan, 

2003).  

i) Otroci in mladostniki s SUT in ADHD so bolj nagnjeni za pojavljanje anksiozne in 

depresivne motnje (Javorky, 1996 v McGillivray in Baker, 2009; Livingston idr., 1990 

v McGillivray in Baker, 2009).  

j) Učenci s sopojavnimi težavami kažejo slabšo šolsko samopodobo in nižje 

samospoštovanje (Wiener, 2004 v Magajna, 2006).  

k) Posamezniki, ki imajo sočasno pojavljanje ADHD in SUT, so bolj nagnjeni k 

pojavljanju antisocialnega vedenja in vedenjskih motenj kot posamezniki brez 

sopojavljanja (Cadesky, Mota in Schachar, 2000 v McGillivray in Baker, 2009; Carr, 

1999 v Božič, 2002; Smith in Adams, 2006; Willcutt in Pennington, 2000b) in 

zgodnjega opuščanja izobraževanja (Willcutt, Pennington in Boada, 2001 v Keulers idr., 

2007).   

l) Večje težave na socialno-razvojnem področju so se pokazale pri učencih s sočasnim 

pojavljanjem učnih težav in ADHD v primerjavi z učenci, ki imajo samo učne težave 

ali ADHD (Smith in Wallace, 2011; Willcutt, Betjemann idr., 2007).  

m) Učenci s sopojavnimi motnjami so pogosteje žrtve vrstniškega nasilja (McNamara idr., 

2004).  

n) Učenci z več primanjkljaji spadajo v bolj tvegano skupino učencev, pri katerih obstaja 

manjša verjetnost, da bodo razvili rezilientnost v primerjavi z učenci s SUT brez 

sopojavnih težav (Wiener, 2004 v Magajna, 2006).  
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6 POMOČ IN PODPORA UČENCEM S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI IN 

SOPOJAVNIMI DRUGIMI MOTNJAMI V ŠOLSKEM OKOLJU 

6.1  Tristopenjski model obravnave učencev s specifičnimi učnimi težavami  

Pomoč in podpora učencem s SUT je tako v slovenskih kot angleških šolah zasnovana na 

tristopenjskem modelu pomoči in podpore, ki je usmerjen na identifikacijo tveganih učencev v 

širši populaciji in spremljanje njihovega odzivanja na oblike poučevanja in pomoči (Magajna, 

2014). Omenjen model omogoča odzivnost glede na učenčeve potrebe in stopnjo učnih 

primanjkljajev. Učna pomoč se tako razprostira od manj do bolj intenzivnih oblik pomoči in 

podpore, in sicer od pomoči učitelja v razredu, nudenja splošnih učnih strategij, vključevanja 

šolske svetovalne službe oz. koordinatorja za posebne potrebe (v Angliji), izvajanja specifičnih 

treningov in intenzivne obravnave (Kavkler, 2011a; Magajna, Kavkler idr., 2008).  

Primarni ali preventivni ukrepi potekajo v okviru pouka v rednem razredu, kjer so vsi učenci 

deležni visoko kakovostne obravnave in učinkovitih strategij dobre poučevalne prakse 

(Kavkler, 2011a).  

Sekundarni ukrepi so namenjeni učencem, ki zaradi svojih posebnih izobraževalnih potreb 

potrebujejo bolj intenzivno pomoč in podporo. Ti učenci so ob izvajanju rednega kurikuluma 

deležni prilagojenih metod poučevanja z bolj specifičnimi cilji v skladu z njihovimi posebnimi 

potrebami, pomoči v manjših skupinah ter drugih standardiziranih in specialnih oblik pomoči 

in podpore za učence s SUT. Sekundarne ukrepe so v Angliji razdelili na dva koraka (ang. 

school action in school action plus) (Special educational needs and disability code of practice, 

2001) in jih leta 2013 združili v en korak (ang. Special Education Needs support) (Special 

educational needs and disability code of practice, 2013). V Sloveniji na tej stopnji pomoči 

izvajamo tri korake (Kavkler, 2011a).  

Terciarni ukrepi, ki jih potrebuje le okoli 1 % do 5 % učencev. Ti učenci, ki jim pomoč na 

predhodnih stopnjah ni bila dovolj učinkovita, zaradi izrazitih posebnih potreb ali sopojavnih 

motenj potrebujejo zelo intenzivno, specializirano in pogosto individualno obravnavo (Kavkler, 

2011a).  

Število učencev, ki potrebujejo učno pomoč in podporo, se z vsako naslednjo stopnjo 

tristopenjskega modela zmanjšuje, če je izvedena pomoč na predhodni stopnji dovolj 

kakovostna. Le učenci z najbolj izrazitimi primanjkljaji potrebujejo intenzivnejše oblike 

pomoči in prilagoditve (Kavkler, 2011a), med katere spadajo tudi učenci s SUT in sopojavnimi 

drugimi motnjami (Fuchs idr., 2012; Rabiner in Malone, 2004).  

S. Al Otaiba in Fuchs (2002) sta na podlagi pregleda študij in literature postavila domnevo, da 

se učenci s sopojavnimi motnjami pogosteje ne odzovejo na prejete intenzivne oblike pomoči 

in podpore v primerjavi z učenci, ki imajo eno motnjo. Zato je po besedah L. Magajna (2014) 

tem učencem s sopojavnimi motnjami ''treba nameniti posebno pozornost'' (str. 112).  

 

6.2  Obravnava učencev s specifičnimi učnimi težavami in sopojavnimi motnjami 

SUT in sopojavljanje drugih motenj negativno vpliva na šolsko uspešnost (Smith in Adams, 

20006; Willcutt, Betjemann idr., 2007). Številni strokovnjaki poudarjajo pomen zgodnjega 

odkrivanja primanjkljajev in čim hitrejše obravnave šibkih področij. Hitreje kot so primanjkljaji 

prepoznani, boljše so možnosti za učinkovito obravnavo (Taanila idr., 2014) in manjša je 

verjetnost za razvoj psihosocialnih težav (Germano idr., 2010).  
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Oblikovanje in organizacija učinkovite obravnave zahteva prepoznavanje in razumevanje 

vzgojno-izobraževalnih potreb učencev s SUT, načrtovanje celostnega programa pomoči, 

razvijanje močnih področij ter obvladovanje različnih dodatnih pristopov in tehnik poučevanja 

(Magajna, 2002). Ob zavedanju, da se SUT pogosto sopojavljajo z drugimi motnjami, DuPaul 

s sodelavci (2013) poudarja pomembnost prepoznavanja sopojavljanja motenj. Meni, da, če ima 

učenec prepoznano motnjo branja, je še zmeraj treba preveriti možno prisotnost drugih 

primanjkljajev ali motenj (DuPaul idr., 2013; Pham in Riviere, 2015; Willcutt idr., 2007). Pri 

prepoznavanju težav se ne smemo le osredotočiti na področja, za katera predvidevamo, da so 

šibka, ampak na vsa področja učenčevega delovanja (Russell in Zsuzsa, 2013). Strokovnjaki 

tako poudarjajo multi-disciplinarno in celostno oceno učenčevega funkcioniranja (DuPaul idr., 

2013; Pieters, Desoete, Van Waelvelde idr., 2012).  

Celostna ocena funkcioniranja učenca pomaga pri oblikovanju specifičnih ciljev obravnave 

(DuPaul idr., 2013). Obravnava učencev s SUT in sopojavnimi drugimi motnjami mora biti 

usmerjena na korekcijo obeh motenj oz. primanjkljajev (Germano idr. 2010; Rabiner in Malone, 

2004; Willcutt idr., 2007) in na prilagoditev okolja, na ravni razreda in šole (Pulec Lah in 

Rotvejn Pajič, 2011). Celostna obravnava zajema modifikacijo razumevanja narave 

primanjkljajev, izvajanje programov treningov za premagovanje primanjkljajev, prilagojeno 

izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, prilagajanje učnega okolja in tesno sodelovanje 

med starši in šolskimi strokovnimi delavci (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). 

Longitudinalne raziskave (Goldberg in Higgins, 2005 v Magajna, 2006; 2008b) in poglobljene 

kvalitativne študije uspešnih odraslih s SUT (Gerber idr., 1997 v Magajna, 2006; 2008b) so 

predstavile dejavnike, ki odločilno vplivajo na uspešno dokončevanje šolanja oseb s SUT. 

Znanje o teh varovalnih dejavnikih je pomembno tudi na področju pomoči in podpore v šolskem 

okolju. Pomembni varovalni dejavniki pri učencih s SUT so: 

- zgodnje prepoznavanje učnih težav (Hellendoorn in Ruijssenaars, 2000 v Singer, 2005); 

- intenzivna in učinkovita obravnava učnih težav (Hellendoorn in Ruijssenaars, 2000 v 

Singer, 2005); 

- samozavedanje učnih težav in samospoštovanje (Morrison in Cosden, 1997 v Magajna, 

2008b); 

- temperamente in osebnostne značilnosti (Speckman, Goldberg in Herman, 1992 v 

Singer, 2005); 

- čustvena in učna podpora družinskih članov ter uporaba različnih strategij 

spoprijemanja s težavami (Hellendoorn in Ruijssenaars, 2000 v Singer, 2005; Morrison 

in Cosden, 1997 v Magajna, 2008b); 

- kakovostno sodelovanje med šolo in starši (Hellendoorn in Ruijssenaars, 2000 v Singer, 

2005). 

 

Raziskav na področju učinkovite pomoči in podpore za učence s SUT in sopojavnimi drugimi 

motnjami je malo (Sexton idr., 2012). Rabiner in Malone (2004) sta preučevala uspešnost 

fonološkega treninga za izboljšanje spretnosti branja pri učencih, ki dosegajo nizke rezultate na 

področju branja in imajo sopojavne motnje pozornosti ter prihajajo iz manj spodbudnega okolja. 

Trening so izvajali individualno, trikrat na teden po 30 minut. Rezultati raziskave so pokazali, 

da učenci s sopojavnimi primanjkljaji na področju branja in pozornosti po končanem treningu 

niso bistveno izboljšali branja, medtem ko se je napredek branja izkazal pri učencih z eno 

motnjo oz. primanjkljajem. Iz teh rezultatov avtorja sklepata, da učenci s sopojavnimi motnjami 

potrebujejo intenzivnejše pristope, ki so usmerjeni v korekcijo obeh primanjkljajev (Rabiner in 

Malone, 2004).  
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Področje pomoči in obravnave za učence s SUT in sopojavnimi drugimi motnjami so 

raziskovali tudi Fuchs in sodelavci (2012). V raziskavi so potrdili hipotezo, da so značilnosti 

učencev s sočasnim pojavljanjem motnje branja in specifičnih učnih težav pri matematiki 

povezane z izrazitejšimi učnimi primanjkljaji in kognitivnim procesiranjem informacij. Zato 

učenci s sopojavnimi motnjami potrebujejo drugačne vzgojno-izobraževalne pristope in 

intenzivnejšo obravnavo kot učenci s samostojno motnjo (Fuchs idr., 2012).  

Raziskava avtorjev Fuchs s sodelavci (2012), ki je zajemala izvajanje različnih oblik obravnav, 

je potrdila ugotovitve študije Rabiner in Malone (2004). Učinkovita obravnava za učence s 

sopojavnimi motnjami mora zajemati pomoč in podporo vseh področij učenčevih 

primanjkljajev. Tako so učenci s sočasnim pojavljanjem motnje branja in učnimi težavami pri 

matematiki dosegli boljše rezultate na področju branja in računanja le po izvajanju treninga 

branja v kombinaciji s treningom razvijanja matematičnih veščin (Fuchs idr., 2012). 

 

6.3  Splošne strategije pomoči in podpore  

Pomoč učencem s SUT se začne s prvo stopnjo pomoči, ki jo učencu nudi učitelj. Učitelj je po 

navadi tudi prvi, ki odkrije težave pri učencu. Pomoč se v obliki izvajanja splošnih strategij 

dobre poučevalne prakse in najrazličnejših dejavnosti za posamezno področje lahko odvija v 

razredu pri pouku, pri dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja (Magajna idr., 

2008).  

Pri izbiri metod in oblik dela z učenci s SUT naj učitelji izhajajo iz učinkovitih strategij dobre 

poučevalne prakse, ki prispevajo k uspešnejšemu učenju vseh učencev pri vseh predmetih 

(Kavkler, 2011b). Najpomembnejše značilnosti dobre poučevalne prakse so: 

- na začetku obravnavane učne teme kratek povzetek snovi, ki je učencu v pomoč pri 

sledenju pouka in vključitvi novih informacij v svojo mrežo informacij (FAWCO, 2007 

v Kavkler, 2011b); 

- pri obravnavi učne teme je treba upoštevati učenčevo predznanje, kar vpliva na 

razumevanje in priklic znanja (Mitchell, 2008 v Košir, 2011); 

- posredovanje in urjenje učne snovi s pomočjo več čutov, kar vpliva na boljše ohranjanje 

učne snovi v spominu (Magajna idr., 2008); 

- pri poučevanju upoštevanje učenčevega učnega stila (Reid, 2009);  

- obsežne in zapletene učne vsebine in probleme je treba razdeliti na manjše dele, ki si 

sledijo v ustreznem zaporedju. Omogočiti učencem s SUT učenje po korakih (Magajna 

idr., 2008; Kavkler, 2011b); 

- spodbujanje in omogočanje aktivnega vključevanja učencev v učenje (Magajna idr., 

2008);  

- poučevanje in učenje učnih strategij (pisanje zapiskov, oblikovanje miselnih vzorcev, 

organizacija časa itd.) ter odkrivanje in razvijanje različnih oblik kompenzacije 

primanjkljajev (Magajna idr., 2008); 

- učencu omogočimo dovolj časa in več različnih oblik vaj in urjenja za avtomatizacijo 

in zapomnitev, uporaba različnih opor za učenje (Magajna idr., 2008); 

- pri učenju in poučevanju izhajamo iz učenčevih močnih področij in interesov (Magajna 

idr., 2008); 

- učencu omogočimo sprotne povratne informacije učenja in spremljamo učenčev 

napredek (Magajna idr., 2008). Poiščemo priložnost za pohvalo in s tem razvijamo 

učenčev občutek lastne vrednosti (Kavkler, 2011b); 
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- podajanje jasnih, kratkih in razumljivih navodil ter preverjanje njihovega razumevanja 

(Magajna idr., 2008); 

- pomembna je učiteljeva pozitivna in podporna naravnanost ter potrpežljivost do 

učencev s SUT (Kavkler, 2011b); 

- upoštevanje nihanja v delovni uspešnosti oz. dobre in slabe dneve učencev s SUT 

(Kavkler, 2011b).  

 

Kot učinkovita strategija poučevanja učencev, ki naj bi jo učitelji in šola sistematično razvili in 

uporabili v sklopu dobre poučevalne prakse, je eksplicitno ali direktno poučevanje. Direktno 

poučevanje, v katerem ima osrednjo vlogo učitelj, se osredotoča na sistematično in načrtno 

poučevanje s pogostim spremljanjem napredka, preverjanjem in ocenjevanjem. Učitelj jasno, 

sistematično poučuje in pri tem sledi logičnemu razvojnemu zaporedju. Učenje temelji na 

pomoči sistematično izdelanih učnih priprav ter natančno načrtovanem zaporedju nalog s 

časovno natančno načrtovanimi in določenimi razlagami. Ob poučevanju učitelj uporablja 

primeren, živahen tempo dela in primerno stopnjo zahtevnosti. Ustvarja možnosti za utrjevanje 

in pogosto preverjanje usvojenega znanja. Pri direktnem poučevanju učitelj stremi k delu v 

manjših skupinah (8 do 12 učencev) in postopno zmanjšuje opore ter spodbuja učence, da 

prehajajo v samostojno delo (Mitchell, 2008 v Košir, 2011).  

Ena od učinkovitih oblik pomoči učencev s SUT je vrstniška in medvrstniška pomoč, ki spada 

v širši sklop sodelovalnega učenja. Vrstniška pomoč je oblika pomoči med enako starimi 

vrstniki na različnih področjih, medvrstniška pomoč pa pomeni tutorstvo med različno starimi 

učenci. Vrstniška pomoč je lahko usmerjena v obravnavo učne snovi, utrjevanje in/ali pripravo 

na preverjanje naučenega. Ob vrstniški pomoči učenci z učnimi težavami dosegajo boljše učne 

dosežke v primerjavi z učenci, ki se učijo na tradicionalni način. Učenci, ki pomagajo učencem 

z učnimi težavami, uporabljajo njim bližji jezik, zato učenci lažje razumejo snov (Jereb, 2011b). 

S to obliko sodelovalnega učenja se med učenci krepijo pozitivni odnosi (Mitchell, 2007 v 

Jereb, 2011a), poveča se motivacija za učenje (McMaster, Fuchs in Fuchs, 2002 v Jereb, 2011a) 

in izboljša učenčeva samopodoba (Jereb, 2011b). 

 

6.4  Prilagoditev učnega okolja 

Celostna obravnava učencev s SUT je učinkovita ob prilagajanju učnega okolja za vsakega 

učenca (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). Učinkovito učno okolje predstavlja pomemben 

varovalni dejavnik učencev s SUT (Magajna, 2008), ki ponuja spodbudne učne izzive in 

zmanjšuje stres (Allodi, 2010 v Jereb, 2011). Učenci v prilagojenem učnem okolju doživljajo 

varnost, sprejetost, so bolj ustvarjalni, bolj motivirani za šolsko delo, razvijejo višjo 

samopodobo in dosegajo boljše učne rezultate. Učno okolje mora biti oblikovano in prilagojeno 

tako, da čim bolj spodbuja razvoj vseh učencev na fizičnem, kognitivnem, socialnem in 

čustvenem področju (Jereb, 2011b).  

A. Jereb (2011) učno okolje deli na šolsko okolje, razredno okolje in domače okolje. Šolsko 

okolje oblikujejo vzdušje na šoli, urejenost šole in prostorov, kakovost sodelovanja med 

zaposlenimi, vrednote šole in način vodenja šole. Na ravni razrednega okolja upoštevamo 

značilnosti učencev v razredu, odnose med učenci, pričakovanja učencev, način poučevanja in 

vodenja razreda s strani učitelja. Domače okolje obsega spodbudno domače okolje, pomoč 

staršev učencu pri šolskem delu in učenju, vzbujanje motivacije učencu za učenje, sodelovanje 

staršev s šolo  in spremljanje napredka učenca.    
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V šolski praksi je uporabna delitev učnega okolja na fizično, didaktično, socialno in kurikularno 

okolje (Jereb, 2011b). V nadaljevanju so opisana posamezna učna okolja in zbrane prilagoditve 

učnega okolja, ki so primerne za vse učence s SUT ter specifične prilagoditve za posamezno 

skupino učencev s SUT.  

 

Fizično učno okolje 

Med fizično učno okolje uvrščamo opremljenost in urejenost šolskih prostorov, ki so dostopni 

učencem in nudijo ustrezne in potrebne didaktične pripomočke. Opremljenost razredov mora 

omogočati izvajanje aktivnih metod poučevanja in različne načine poučevanja, kar lahko 

zagotovimo z učnimi kotički in fleksibilno razporejenimi mizami, stoli in drugo opremo. 

Fleksibilna razporeditev opreme omogoča hitre spremembe dejavnosti med poukom in 

možnosti dela v manjših skupinah. Z ustrezno oblikovanostjo fizičnega  učnega okolja 

omogočimo dobro počutje učencev, občutek varnosti in jih spodbujamo k učenju (Jereb, 

2011b).  

Prilagoditve fizičnega učnega okolja 

 Pastelne barve sten1. 

 Ustrezna temperatura učnega okolja in osvetljenost prostora2. 

 Svež zrak2. 

 Čista tabla, ki je dobro vidna za vse učence in se ne blešči1. 

 Urejena in pospravljena učilnica, prostor za učne in tehnične pripomočke4. 

 Primerna višina mize in stola (učenec ima stopala na tleh med sedenjem)3. 

 Miren in zaseben kotiček, kamor se lahko učenec umakne, kadar potrebuje več miru1, 4. 

 Učenec naj sedi ob učencu, ki mu je pripravljen pomagati1, 4. 

 

SPECIFIČNE BRALNO-NAPISOVALNE UČNE TEŽAVE 

 Stenski plakati s koraki postopkov, pravili in opornimi informacijami1.  

 Miza naj bo dovolj velika, da si lahko otrok razporedi stvari, ki jih potrebuje za šolsko 

delo3.  

 Učenec ima na mizi seznam potrebščin, ki jih potrebuje za branje pri slovenščini (npr. 

bralna ravnilca, barvna pisala itd.)8. 

 Na mizi pritrjen seznam s strategijami, opomnik, na kaj mora biti pozoren pri pisanju 

itd.8. 

 

 

SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI 

 Stenski plakati s koraki postopkov in opornimi informacijami1. 

 Na mizi pritrjen seznam s strategijami, algoritmi reševanja nalog, enačbami, 

poštevanko.  

 Matematični tihi kot za individualno delo1. 
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DISPRAKSIJA 

 Zvezki s tršimi listi (zaradi močnejšega pritiska med pisanjem)5. 

 Nedrseča podlaga na mizi (da se listi in zvezki ne premikajo po površini)5. 

 Blazina za stol3. 

 Velika miza po potrebi z možnostjo naklona4. 

 Dovolj prostora med šolskimi klopmi5. 

 

MOTNJE POZORNOSTI S HIPERAKTIVNOSTJO 

 Omogočanje krajših odmorov in možnost gibanja pri pouku4.  

 Čim manj motečih dražljajev, ki jih odpravimo1, 2. 

 Učenčeva miza naj bo blizu učitelja in hkrati odmaknjena stran od oken in vrat. Učitelj 

bo učenca lažje spremljal in ga usmerjal1, 3.  

 Uporaba alternativ namesto stola: terapevtska žoga za sedenje, sedež iz blaga, napolnjen 

s semeni, sedeži z gibljivim glavnim delom … 

 Peščena ura, da učenec ve kdaj mora nalogo dokončati4. 

 Uporaba slušalk za odstranitev motečih slušnih dražljajajev4. 

 Možnost uporabe nemotečih gibalnih aktivnosti med razlago (risanje, stiskanje žogice, 

blazina za sedenje)4. 

 

Didaktično učno okolje 

Med didaktično učno okolje uvrščamo vse učne pripomočke, materiale, didaktično gradivo, ki 

jih učitelj uporablja pri pouku, ter učiteljev slog poučevanja, strategije motivacije učencev, 

dobro poučevalno prakso itd. (Jereb, 2011b). Učinkovito didaktično učno okolje zajema 

prilagoditve vsebine učne snovi kot tudi način posredovanja učne snovi ter prilagoditve pri 

ocenjevanju znanja za učence s SUT. Pri poučevanju učitelj uporablja raznolike metode 

poučevanja, ki omogočajo aktivno sodelovanje učencev med poukom, dopuščajo učenje na 

različne načine in upoštevajo učenčeva močna področja. Pomembno je uresničevanje dobre 

poučevalne prakse (Magajna, 2008). V razredu je lahko v veliko pomoč tudi informacijsko 

komunikacijska tehnologija, ki z didaktičnimi in drugimi programi učencem s SUT omogoča 

lažje spremljanje pouka (Vipavc in Kavkler, 2015).  

Prilagoditve didaktičnega učnega okolja 

 Multisenzorno (z več čuti) podajanje učne snovi1, 6. 

 Spodbujanje in omogočanje aktivnega učenja9. 

 Konkretna razlaga učne snovi (za lažjo predstavo) in izhajanje iz snovi, postopkov, ki 

jih učenec že pozna4. 

 Pri obravnavi nove učne snovi predstavimo ključne točke (učencu pomagajo ustvariti 

okvir in povezovanje s predznanjem)8. 

 Spremljanje učenca ali sledi učni snovi. Preverjanje razumevanja učne snovi in navodil 

za delo. Učenec s svojimi besedami ponovi pomembne informacije ali navodila6. 

 Navodila naj bodo razdeljena na več manjših delov. Posredovanje enega navodila na 

enkrat in v vrstnem redu reševanja3.  

 Poudarjanje ključnih besed v navodilih1.  

 Premišljeno načrtovanje količine domačih nalog1. 
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SPECIFIČNE BRALNO-NAPISOVALNE UČNE TEŽAVE 

 Pri pouku vključujemo različne opore in učne pripomočke (predloga črk, opomnik za 

veliko začetnico itd.)1. 

 Učenec po potrebi uporablja različne pripomočke za boljšo držo pisala, debelejše 

barvice, daljša ravnila itd.3. 

 Vnaprejšnje seznanjanje z vsebino spisov, esejev, da se lahko doma učenec vsebinsko 

pripravi in se pri pisanju v šoli bolj osredotoči na slovnična pravila4. 

 Učitelj po potrebi pripravi učno snov z manjkajočimi deli, ki jih učenec pri pouku 

izpolnjuje3. 

 Učitelj po potrebi učencu pomaga z oporami za boljšo prostorsko orientacijo na ploskvi 

(barvna puščica za smer pisanja, smeško za označitev začetek pisanja, s sponko 

omejimo prostor pisanja, pisanje na trakove itd.)3. 

 Prilagajanje učnih listov in pisnih ocenjevanj znanja (ustrezna velikost: 14–16 pr, 

ustrezna pisava: Arial, Tahoma, Verdana, Calibri, pastelna ozadja oz. listi, več prostora 

za odgovore, ustrezna razporeditev gradiv, slikic na listu, barvne in grafične opore, 

delitev informacij na dele, podčrtane ključne besede itd.)1. 

 Učitelj po potrebi prebere navodila nalog in preveri razumevanje.  

 Omogočanje uporabe tehničnih pripomočkov (diktafon itd.)1. 

 Označevanje težavnosti nalog z barvo. 

 

SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI 

 Pri pouku vključujemo različne opore in učne pripomočke (številska os, stotični 

kvadrat, poštevanka itd.)1. 

 Učenec uporablja kartonček s koraki reševanja postopkov, formulami itd.1. 

 Podajanje jasnih, konkretnih in enoznačnih navodil7.  

 Omogočanje uporabe tehničnih pripomočkov (žepno računalo itd.)1. 

 Prilagajanje učnih listov in pisnih ocenjevanj znanja (večji razmik med nalogami, 

dovolj prostora za odgovore, barvne in grafične opore, delitev informacij na dele, 

podčrtane ključne besede itd.)1. 

 Označevanje težavnosti nalog z barvo. 

 

DISPRAKSIJA 

 Učenec po potrebi uporablja različne pripomočke za boljšo držo pisala, debelejše 

barvice, daljša ravnila itd.3. 

 Učitelj po potrebi učencu pomaga z oporami za boljšo prostorsko orientacijo na ploskvi 

(barvna puščica za smer pisanja, smeško za označitev začetek pisanja, s sponko 

omejimo prostor pisanja, pisanje na trakove itd.)3. 

 Učitelj po potrebi pripravi učno snov z manjkajočimi deli, ki jih učenec pri pouku 

izpolnjuje3. 

 Učenec ima lahko med pisanjem krajše odmore, da si spočije roko3. 

 Omogočanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (računalnik itd.) in 

tehničnih pripomočkov (žepno računalo, diktafon itd.)1. 
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MOTNJE POZORNOSTI S HIPERAKTIVNOSTJO 

 Pred podajanjem navodil učitelj vzbudi učenčevo pozornost (npr. s kratkim verbalnim 

opozorilom: 'Napni ušesa', nevpadljivimi neverbalnimi znaki: masaža uhljev, aktivno 

vključenostjo učenca itd.)10. 

 Vzpostavljanje neverbalnega kontakta (za prekinitev učenčevega klepetanja ali 

začenjanjem dela) in podajanje pogostih povratnih informacij  4, 6. 

 Vnaprejšnje seznanjanje z učiteljevimi zahtevami pri reševanju nalog, poudarki 

pomembnejših snovi4. 

 Učenec ima med daljšimi nalogami lahko krajše odmore in možnost večje telesne 

aktivnosti10. 

 Učenje učencev za samostojno iskanje pomoči (pri učitelju, vrstniku, svetovalnih 

delavcih itd.). Uporaba dogovorjene geste, znaka, ko potrebuje pomoč9, 10. 

 Učitelj učenca usmerja na pričakovano vedenje oz. upoštevanje določenega pravila10. 

 

Socialno učno okolje 

Učinkovito socialno učno okolje zajema pozitivne odnose v šoli in kakovostne odnose med 

učenci in pedagoškimi delavci na šoli. Učitelj mora poskrbeti za pozitivno in delovno klimo, ki 

se kaže v spoštovanju različnosti in upoštevanju močnih področij učencev. Pozitivno socialno 

učno okolje omogoča enakovredno sodelovanje vseh učencev ter spodbuja tesnejše 

medvrstniške odnose. V takšnem okolju so učenci bolj motivirani in vztrajni pri šolskem delu 

ter dosegajo višji učni uspeh (Jereb, 2011b).  

 

Prilagoditve socialnega učnega okolja 

 Načrtovanje in izvajanje treningov socialnih veščin3. 

 Postavljanje jasnih mej vedenja v razredu4. 

 Sooblikovanje razrednih pravil skupaj z učenci10. 

 Učitelj skrbi za spodbudno razredno klimo1 in kakovostno komunikacijo4. 

 Poudarjanje močnih področij in omogočanje doživljanja uspeha1. 

 Ozaveščanje vrstnikov in pedagoškega osebja o učenčevih posebnih potrebah1. 

 Učitelj je s pozitivnimi stališči, odnosom in ravnanjem do učencev s SUT model 

učencem in učiteljem1. 

 Vlaganje truda za grajenje pozitivnih odnosov med vrstniki in med vrstniki in učiteljem. 

 Spodbujanje vrstniške pomoči, razrednega tutorstva, pomoč pri urejanju učnega gradiva 

itd.4. 

 Preventiva pred vrstniškim nasiljem4. 

 Timsko sodelovanje vseh, ki delajo z učencem (starši, učitelji, svetovalna služba, učenec 

sam itd.)1.  

 Sprotno obveščanje staršev o delu, vedenju učenca ter svetovanje za delo doma4. 

 Upoštevanje učenčevih dobrih in slabih dni, ki pomenijo nihanje v delovni uspešnosti in 

povzročajo frustracije pri učencu7. 
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Kurikularno učno okolje 

Kurikularno učno okolje vključuje kakovosten in ustrezen učni načrt različnih predmetov z 

različnimi specialno didaktičnimi predlogi za obravnavo snovi (Jereb, 2011b). Pri prilagajanju 

učnega načrta učitelj upošteva učenčeva močna področja in primanjkljaje. Za učinkovito 

poučevanje učitelj prilagodi cilje, metode, vsebine in vrednotenje dela učenca. Učinkovito učno 

okolje vključuje tudi refleksijo, uresničevanje in sprotno vrednotenje izvajanja izvirnega 

delovnega projekta pomoči za učence s SUT (Vipavc in Kavkler, 2015).  

 

Prilagoditve kurikularnega učnega okolja 

 Upoštevanje učenčevega učnega sloga pri poučevanju8 in učenčevih močnih področij pri 

načrtovanju pouka1. 

 Fotokopije učnih gradiv4. 

 Prilagajanje tempa dela7 in zagotavljanje več priložnosti za utrjevanje3.  

 Razdelitev nalog na več delov8.  

 Učenje organizacijskih veščin (priprava in urejanje delovnega prostora, zapisovanje 

domače naloge in obvestil v beležko, uporaba urnikov)1. 

 Učenje metakognitivnih veščin1. 

 Ustrezna razporeditev učiteljevega časa za individualno pomoč med učence s SUT in 

brez njih ter ustrezno načrtovanje dejavnosti za individualno/skupinsko delo7. 

 Možnost individualnega ocenjevanja znanja (po/pred/med poukom). 

 Pri sestavljanju pisnega ocenjevanja je poudarek na kakovosti nalog in ne na količini 

nalog1.  

 Učenec ima napovedano ocenjevanje znanja7. 

 Učenje veščin samozagovorništva (javno postavljanje vprašanj, nastopanje, znati se 

postaviti zase itd.)4. 

 

SPECIFIČNE BRALNO-NAPISOVALNE UČNE TEŽAVE 

 Učitelj ne izpostavlja učenca glasnemu branju8.  

 Zapisovanje odgovorov pri ocenjevanju znanja po navodilu učenca ali zapisovanje na 

računalnik8. 

 Pri pisnih ocenjevanjih znanja preverjanje razumevanja navodil in nudenje dodatne 

razlage8.  

 Učenec ima več ustnih ocenjevanj znanja7. 

 Pri pisnem ocenjevanju znanja je več nalog izbirnega tipa8. 

 Pri ocenjevanju znanja toleriranje napak, ki so posledica specifične motnje (izpuščanje, 

dodajanje črk itd.)7. 

 Podaljšan čas pri pisnih ocenjevanjih znanja8. 

 

SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI 

 Prilagoditev ciljev (npr. učenec s specifičnimi aritmetičnimi težavami ima nižje cilje pri 

aritmetiki)1. 

 Učenec ima več ustnih ocenjevanj znanja7. 

 Pri ocenjevanju znanja toleriranje napak, ki so posledica specifične motnje (obračanje 

zapisa števil itd.)7. 

 Pri pisnih ocenjevanjih znanja preverjanje razumevanja navodil in nudenje drugačne ter 

dodatne razlage1. 
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DISPRAKSIJA 

 Zapisovanje odgovorov pri ocenjevanju znanja po navodilu učenca ali zapisovanje na 

računalnik8. 

 Učenec ima več ustnih ocenjevanj znanja7. 

 Pri pisnem ocenjevanju znanja je več nalog izbirnega tipa8. 

 Pri ocenjevanju znanja toleriranje napak, ki so posledica specifične motnje (šibke fino 

motorične spretnosti itd.)7. 

 Podaljšan čas pri pisnih ocenjevanjih znanja in omogočanje krajših odmorov, da si 

spočije roko8. 

 

MOTNJE POZORNOSTI S HIPERAKTIVNOSTJO 

 Pisanje pisnih ocenjevanj znanja po delih in pisanje v delu dneva, ko je učenec najbolj 

zbran8. 

 Podaljšan čas pri pisnih ocenjevanjih znanja in omogočanje krajših odmorov8. 

 Možnost individualnega ocenjevanja znanja (po/pred/med poukom). 

 

1 (Vipavc in Kavkler, 2015).                         
2  (Mitchell, 2014). 
3  (Gamser, 2011). 
4 (Jereb, 2011b). 
5 (Boon, 2010). 
 

6 (Černe, 2002). 
7 (Kavkler, 2011b). 
8 (Reid, 2007). 
9 (Magajna idr., 2008). 
10 (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). 
 

6.5  Specifične strategije pomoči in podpore 

Učenci, katerih primanjkljajev ni mogoče zmanjšati le z diferenciacijo in individualizacijo v 

okviru dobre poučevalne prakse na 1. stopnji pomoči, potrebujejo intenzivnejšo obravnavo na 

2. stopnji in 3. stopnji pomoči (Magajna idr., 2008). V nadaljevanju so navedene specifične 

strategije in treningi pomoči za učence z izrazitimi SUT na področju branja, pisanja, 

matematičnem področju ter na področju učenja in organizacijskih veščin.  

 

6.5.1 Branje 

Med pomembne dejavnike bralne pismenosti sodijo: fonološko zavedanje, dekodiranje ali 

tehnika branja in z njim povezano avtomatizirano prepoznavanje besed, besedišče in uporaba 

bralnih strategij. Končni kriterij bralne pismenosti je razumevanje prebranega (Pečjak in 

Gradišar, 2012).  

Učinkoviti treningi in strukturirani programi za usvajanje in izboljšanje branja pogosto 

zajemajo vaje na področju fonološkega zavedanja, dekodiranja, tekočnosti in motivacije (Reid, 

2009). Nekaj teh strukturiranih programov je opisanih v nadaljevanju, v podpoglavju Specifični 

treningi za razvijanje šolskih veščin.  

 

Tekočnost branja 

Tekočnost branja lahko razvijamo z različnimi strategijami. Mooney (1990 v Pečjak in 

Gradišar, 2012) poudarja, da je pomembna vsakodnevna izkušnja učenca z glasnim tekočim 
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branjem učitelja ali drugih (npr. staršev). Učitelj v razredu naj glasno bere učencem, učitelj bere 

skupaj z učenci in učenci glasno berejo učitelju in drugim.  

Strategije branja za razvoj tekočnosti branja so (povzeto po Pečjak in Gradišar, 2012): 

- Ponavljajoče se branje ali večkratno branje istega besedila je strategija, primerna za 

učence, ki berejo natančno, vendar počasi.  

- Zborno branje je strategija izmeničnega branja učencev in učitelja. V tej strategiji 

učiteljevo branje služi kot model, kako naj učenci berejo.  

- Eho branje je strategija glasnega branja, kjer učenci berejo z rahlim zamikom za 

učiteljem kot odmev in poskušajo posnemati učiteljevo branje.  

- Poslušanje posnetega branja je strategija, ki zajema učenčevo poslušanje posnetega 

branja besedila in kasnejše učenčevo branje poslušanega besedila brez posnetka.  

 

Bralno razumevanje  

Razumevanje prebranega je bistvo učenja branja v šoli (Pečjak in Gradišar, 2013). Pri urjenju 

bralnega razumevanja so pomembne bralne strategije, ki jih morajo učitelji natančno poučevati 

in demonstrirati (Pressley, 2005 v Košak Babuder, 2011b). Bralne strategije lahko razdelimo 

na strategije pred branjem, strategije med branjem in strategije po branju (Pečjak in Gradišar, 

2012).  

Strategije pred branjem se nanašajo na dejavnosti pred začetkom branja ali učnega procesa, s 

pomočjo katerih učenci oblikujejo okvir za razmišljanje, aktivirajo lastno predznanje in 

določijo cilje učenja (Pečjak in Gradišar, 2012). 

Strategije pred branjem so: 

- Izbira knjige, ki je za mnoge učence s SUT težka naloga. Pri izbiranju knjige naj učenec 

odgovori na vprašanja: Kateri žanr knjige me zanima? Ali me naslov knjige nagovori? 

Če naključno odprem knjigo in preberem odstavek, ali prebrano pritegne moje 

zanimanje? (Dyslexia Help Success starts here, 2017).  

- Aktiviranje predznanja učencev s pogovorom o danem naslovu ali temi (npr. Kaj ti 

naslov pove o zgodbi? Kaj že veš o tej temi? Napovej, kaj se bo v zgodbi dogajalo, 

možganska nevihta itd.) (Pečjak in Gradišar, 2012). 

- Tehnika preleta, kjer učenci preletijo besedilo in so ob tem pozorni na naslov, avtorja 

besedila, podnaslove besedila, poudarjene dele besedil, slikovna in grafična ponazorila 

itd. (Pečjak in Gradišar, 2012). 

 

Strategije med branjem: 

- Razdelitev besedila na manjše odstavke in pogovor po prebranem odstavku. 

Pogovor o prebranem in odgovarjanje na vprašanja pomaga učencem s SUT bolje 

razumeti besedilo ter omogoča učiteljem sprotno preverjanje razumevanja 

prebranega (Dyslexia Help Success starts here, 2017). 

- Določanje zaporedja dogajanja v besedilu (Pečjak in Gradišar, 2012). 

- Dopolnjevanje manjkajočih podatkov (Pečjak in Gradišar, 2012). 

- Spodbujanje učencev, da med branjem ugibajo in predvidevajo, kaj se bo zgodilo v 

naslednjem odstavku, strani (Košak Babuder, 2011b).  

- Označevanje neznanih besed v besedilu (Pečjak in Gradišar, 2012). 

- Strategija barvnega označevanja in stranskega zapisovanja bistvenih informacij 

(Košak Babuder, 2011b). 
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Strategije po branju: 

- Povzemanje vsebine z oblikovanjem miselnega vzorca, ilustriranje stripa s 

pomembnimi dogodki, oblikovanje plakata, spreminjanje zaključka zgodbe, 

spreminjanje naslova prebrane zgodbe, učenci odigrajo odlomek iz zgodbe/besedila 

itd. (Dyslexia Help Success starts here, 2017). 

- Povzemanje besedila s pomočjo petih osnovnih vprašalnic KDO, KAJ, KJE, KAM, 

KDAJ in ZAKAJ, ki jih lahko prilagodimo glede na besedilo (Košak Babuder, 

2011b).   

- Učenci prebrano povežejo z osebnim pomenom, izkušnjami (Kako misliš, da se je 

počutila ob tem? Ali si se tudi ti kdaj znašel v takšni situaciji? Se je tudi tebi kdaj to 

zgodilo? V čem si si podoben ali različen z glavno osebo? Kako se zgodba povezuje 

s tvojim življenjem? Kaj bi ti naredil drugače, kot je bilo v zgodbi?.) (Dyslexia Help 

Success starts here, 2017). 

- Izdelovanje slovarja novih, neznanih besed, ki jih učenci izpišejo iz besedila na 

posebno mesto ali zvezek ter poiščejo njihovo razlago (Pečjak in Gradišar, 2012). 

- Ustno ali pisno povzemanje besedila z odgovarjanjem na lastna ali učiteljeva 

vprašanja (Pečjak in Gradišar, 2012). 

 

6.5.2 Pisanje 

Strategije za črkovanje nagajivih besed 

Zapis besed zahteva znanje o zaporedju glasov, oblikah črk in morfemih. Pri poučevanju 

učencev s SUT so najbolj učinkoviti več-čutni pristopi in strategije (Watson idr., 2014).  

Seznam besed je lahko učinkovita strategija za mnoge učence s težavami črkovanja. Seznam 

besed je lahko sestavljen iz besed, ki jih učenci pogosto uporabljajo pri določeni starosti ali iz 

besed, ki učencu pogosto delajo težave. Učenci si prav tako lahko oblikujejo sezname besed pri 

posameznih predmetih (npr. naravoslovje) ali sezname besed s podobno obliko črkovanja 

(Reid, 2009).  

Strategija poglej, prekrij, napiši, preveri je uveljavljena strategija v tujini za učenje črkovanja. 

Strategija ima štiri korake (Reid, 2009):  

1. Poglej: učenec pozorno pogleda besedo in sledi njenim črkam s sledenjem prsta. Pri 

sledenju s prstom se aktivira kinestetični spomin in poveča možnost za boljšo vidno 

zapomnitev besede. 

2. Prekrij besedo. 

3. Zapiši besedo po spominu.  

4. Preveri: učenec samostojno preveri svoj zapis besede in njeno črkovanje ter s tem 

razvije odgovornost za lasten zapis.  

Strategija 5 korakov za učenje črkovanja nagajivih besed. Učenci najprej skupaj z učiteljem 

utrjujejo uporabo strategije črkovanja ter jo kasneje izvajajo samostojno. Koraki so (Watson 

idr., 2014): 

1. Na glas povej besedo. 

2. Napiši in izgovori besedo. 

3. Preveri besedo. 

4. Sledi zapisani besedi in izgovori vse glasove.  

5. Zapiši besedo po spominu in preveri pravilnost zapisa. 

6. Ponovi prvih pet korakov.  
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Strategije za pisanje zgodbe in spisa 

Pisanje je kompleksen proces, v katerega so vključeni različni kognitivni, metakognitivni, 

motivacijski in čustveni vidiki. Učenci s SUT imajo pogoste težave z organizacijo vsebine v 

zgodbi, spisu in eseju, pišejo preveč skopo, se izgubijo v podrobnostih ali slabše vzdržujejo tok 

vsebine (Janželj, 2011). Reid (2009) poudarja, da je pri nalogah pisanja pomembno predhodno 

načrtovanje vsebine in izdelava osnutka. Učenci z bralno-napisovalnimi težavami potrebujejo 

strukturo in iztočnice pri oblikovanju zapisa, ki so lahko v obliki vizualnih shem (npr. oblikovan 

miselni vzorec) ali kot niz pomembnih besed, ki jih učenec uporabi v zapisu. Pomembno je, da 

so učenci motivirani za nalogo pisanja in da verjamejo, da nalogo lahko opravijo. Naloga 

pisanja naj bo razčlenjena na več manjših korakov, ki so učencu vodilo in pomoč pri nastajanju 

samostojnega zapisa. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj strategij, ki so učencem lahko v 

pomoč. 

Strategija avtorja Reid (2009) je sestavljena iz 7 korakov: 

1. Nevihta možganov – iskanje besed, idej na določeno temo. 

2. Predhodno znanje – pogovor, kaj učenci že vedo o temi, katere informacije še morajo 

poiskati. 

3. Raziskovanje – iskanje informacij, delanje zapiskov, oblikovanje miselnega vzorca. 

4. Načrtovanje – oblikovanje idej in organizacija idej z določanjem vrstnega reda pisanja, 

določanje ciljev (npr. komu je namenjeno?).  

5. Pisanje uvoda – pregled in popravljanje napisanega uvoda. 

6. Priprava osnutka – besede, ki jih boš uporabil, načrtovanje, kaj boš zapisal v določenem 

odstavku in določanje zaporedja odstavkov. 

7. Pregled in popravljanje.  

 

Strategija avtorja Harris idr. (1997 v Janželj, 2011) vsebuje predhodno načrtovanje po treh 

stopnjah: 

1. Pomisli: Komu je zgodba namenjena? Kdo bo zgodbo bral? Kaj je namen pisanja 

zgodbe? 

2. Načrtuj, kar boš napisal. Uporabi strategijo S-R-A-K-E: 

- Situacija (okoliščine dogajanja). 

- Razlogi za pisanje zgodbe, njen namen. 

- Akcija (dinamika dogajanja). 

- Konec (zaključek). 

- Emocije (čustva, ki so vpeta v besedilo).  

3. Napiši ter povej več.  

 

Strategija pisanja zgodbe po 5 korakih s pomočjo mnemotehnike NOPUP, kar pomeni naslednje 

stopnje (Wong, 1996 v Janželj, 2011):  

1. Načrtovanje besedila: določi cilje in ideje za pisanje. 

2. Organiziranje besedila: podobne ideje uvrsti v sorodne sklope, predvidi potek vsebine 

besedila ter določi vrstni red zbranih idej.  

3. Pisanje vsebine besedila.  

4. Urejanje besedila: učenec besedilo skrbno pregleda, preveri jasnost vsebinskega toka, 

zanimivost besed, izpolnjenost idej itd. 

5. Popravljanje besedila: besedilo uredi glede na slovnična in pravopisna pravila.  
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6.5.3 Matematično področje 

Strategije za obvladovanje postopkov 

Učenci s SUT pri matematiki imajo primanjkljaje proceduralnih znanj, ki se odražajo v 

obvladovanju postopkov. Zaradi teh težav si učenci slabše zapomnijo korake postopkov, 

postopke ne avtomatizirajo, uporabljajo razvojno nezrele postopke, pri čemer so počasnejši in 

manj točni (Vipavc, 2015; Vipavc in Kavkler, 2015). Učencem lahko pri teh težavah pomagamo 

z različnimi strategijami: 

- Učenec glasno opisuje svoj postopek reševanja matematičnega problema. Tako 

prepoznamo morebitne napake (Kavkler, 2002a; Vipavc, 2015). 

- Učenec pred reševanjem matematičnega problema z določenim znakom označi, kaj in kje 

bo začel reševati ter smer računanja (Vipavc, 2015). 

- Učitelj učencu predstavi reševanje naloge po korakih. Demonstrira in pojasni mu vsak korak 

posebej (Vipavc, 2015). 

- Po rešeni nalogi učenec preveri vsak korak reševanja naloge posebej in si s svojimi 

besedami na strani zvezka zapiše posamezne korake. 

- Učenca zaporedje korakov določenega algoritma naučimo s pomočjo mnemotehnike 

(Vipavc, 2015). 

- Slikovne in barvne opore za hitrejše prepoznavanje in boljšo zapomnitev korakov. 

- Učenec si oblikuje kartonček ali niz kartic z zapisanimi koraki reševanja in slikovnim 

prikazom (Magajna idr., 2008; Vipavc, 2015). 

 

Strategija reševanja matematičnih besedilnih nalog  

Matematični besedni nalog (krajše: MBN) so zaradi kompleksnosti reševanja zahtevni za 

številne učence s SUT. Za uspešnejše reševanje MBN morajo učitelji učence naučiti uporabe 

različnih učnih strategij in opor.  

Primer kartončka za reševanje MBN (Vipavc, 2015):  

  Koraki  

 1. Preberem nalogo in razmislim, kaj želi od mene. 

 2. Obkrožim števila, ki so pomembna. 

 3. Podčrtam ključne besede in premislim njihov pomen. 

 4. Podčrtam vprašanje. 

 5. Naredim načrt reševanja (narišem skico). 

 6. Napišem račune in jih izračunam. 

 7. Ponovno preberem vprašanje. 

 8. Zapišem odgovor. 

 9. Preverim smiselnost rešitve.  
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Reševanje MBP z uporabo strategije 4 korakov (Kavkler, 2011b): 

P Pomisli in ugotovi, katero vrsto MBP imaš podano (primerjanje, grupiranje itd.). 

O Organiziraj pomembne informacije iz MBP s pomočjo diagrama. 

N Načrtuj način reševanja MBP.  

I Izpelji rešitev MBP.  

 

V pomoč pri zapomnitvi teh 4 korakov reševanja je lahko akronim PONI.  

Pri reševanju MBN si lahko učenci pomagajo z uporabo metakognitivne strategije reševanja 

problemov PVP. Strategija pomaga učencem, da premislijo podan problem in preverijo 

pravilnost rešitve na koncu reševanja (Montague, 2005 v Kavkler, 2011b). Na strategijo PVP 

lahko preidemo po določenem času, ko učenec uspešno samostojno uporabi eno od zgoraj 

navedenih strategij.  

POVEJ Kaj je problem? Kaj mi naloga pove? 

VPRAŠAJ  Katero informacijo iščem? Kaj je v nalogi podano in kaj ne? 

PREVERI  Ali sem nalogo izračunal pravilno? Ali sem izračunal vse, kar naloga zahteva? 

 

J. Vipavc (2015) pri reševanju matematičnih nalog in drugih dejavnosti predlaga strategijo 

semafor, ki navaja učenca na sistematično reševanje. Strategija semafor je učinkovita za učence 

z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti ter sopojavnimi drugimi motnjami. Za uporabo te 

strategije si učenec izdela kartonček, na katerega lahko doda slikovna ponazorila.  

 

USTAVI SE (Po prebranem računu, besedilni nalogi se ustavi, odloži pisalo.) 

RAZMISLI (Pomisli, katero pravilo velja pri dani nalogi, z barvnimi pisali označi 

ključne informacije v besedilu, označi računske operacije, prednostne 

računske operacije.) 

NAREDI (Ilustriraj besedilno nalogo, napiši račun, izračunaj račun, zapiši odgovor.).  

 

6.5.4 Učenje 

Pri pomnjenju in priklicu podatkov so lahko učencu v pomoč različne mnemotehnike. 

Mnemotehnike so tehnike pomnjenja (Hilton, 1997 v Juretič, 2012) oziroma katerikoli besedni, 

vizualni ali številski spominski pripomoček (O'Brien, 2003 v Juretič, 2012). Uporaba simbola, 

slike ali povezave med pojmi pomembno vpliva na uspešen priklic informacij učencev s SUT 

ter njihovo shranjevanje v dolgotrajen spomin (Bristow idr., 2001 v Juretič, 2012). 

Mnemotehnik je veliko vrst, pomembno je, da vsak ustvari mnemotehniko, ki je zanj najboljša.  

Akronim – S pomočjo začetnih črk besed, ki si jih želimo zapomniti v pravilnem zaporedju, 

uporabimo prvo črko vsake besede in iz nje sestavimo novo besedo, ki je lahko resnična ali 

izmišljena ali neki stavek.  
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Primer 1: Zapomnitev imen planetov po oddaljenosti od Sonca: Merkur, Venera, Zemlja, Mars, 

Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton. Sestavljen stavek: »Moj veliki zaspani maček je skoraj 

ujel našega ptička« (Bristow idr., 2001 v Juretič, 2012).  

Primer 2: Zapomnitev členov v računski operaciji odštevanja: zmanjševanec, odštevanec, 

razlika. Sestavljena beseda: »zora« (Vipavc, 2015).  

Primer 3: Zapomnitev korakov reševanja naloge. Učenje zaporedja korakov določenega 

logaritma: »Danes Mama Očku Peče Potico – Deli. Množi. Odštej. Preveri ostanek. Prenesi« 

(Vipavc, 2015, str. 69).  

Metoda ključnih besed – Poudarjanje ključnih besed, pojmov v danem besedilu ali učbeniku, 

za katere želimo, da si jih učenec zapomni (Reid, 2009). Za sklop pojmov skupaj z učencem 

izberemo ključne besede, ki mu bodo v pomoč pri zapomnitvi določenih pojmov. S ključnimi 

besedami oblikujemo spisek, ki ga spremenimo v sliko. Pri tem je pomembno, da učenec med 

seboj poveže ključne besede v spisku (Reid, Ortiz in Leimann, 2006 v Reid, 2009).  

Metoda zgodbe – Izberemo ključne besede, ki si jih želimo zapomniti in jih vključimo v 

oblikovanje zgodbe. Pri oblikovanju zgodbe s pomočjo domišljije in povezav poudarimo in 

dodamo različne podrobnosti dogodkov in besed, s pomočjo katerih bo zgodba zaživela. Za 

boljšo zapomnitev morajo biti povezave zanimive, da pritegnejo našo pozornost, kar lahko 

dosežemo z gibanjem, barvami in nadrealnim. Za besede, ki jih težje vizualiziramo, lahko 

uporabimo simbolno vizualno predstavo ali sistem delnih besed. Pri sistemu delnih besed prvi 

ali ključni zlog besede uporabimo v drugi besedi (npr. Virginija in Kolorado – »Virginija vozi 

kolo«) (O'Brein, 2002, str. 98 v Juretič, 2012).  

Primer: Prvi dve besedi na seznamu ključnih besed sta nahrbtnik in diamant, ki ju povežemo: 

»Brskal sem po svojem umazanem nahrbtniku in našel bleščeč diamantni prstan« (O'Breien, 

2002, str. 98 v Juretič, 2012).  

Pri izdelavi zapiskov učenci s SUT potrebujejo pomoč. Najlažje se učijo novih strategij po 

modelu, zato je dobro, da to učenca naučimo in mu pokažemo. Pri izdelavi zapiskov 

upoštevamo (Kavkler, Magajna, Košak Babuder, Zemljak, Janželj, Andrejčič idr., 2010): 

- Uporabljajte okrajšave: okrajšave uporabimo pri besedah, ki jih uporabimo pogosto. To 

pripomore k hitrejšemu delanju zapiskov. Urejeni naj bodo tako, kot odgovarja učencu. 

- Bodite jedrnati: pisanje daljših stavkov onemogoča sledenje. Zabeležite si ključne 

besede, fraze, ki jih lahko dopolnite po predavanjih. 

- Naredite si spominske kartice: so kot zapiski, običajno na manjših karticah. Učenec na 

prvo stran zapiše temo/naslov/ključno besedo, na drugo stran pa kratko 

razlago/opis/formulo. S tem načinom učenja je osredotočen na omejeno število 

informacij na enkrat, prav pa nam pride predvsem pri ponavljanju. 

 

Paukova strategija (Pauk, 1973 v Pečjak in Gradišar, 2012) je preprosta strategija, ki uspešno 

pomaga učencem pri samostojnem učenju iz učbenikov. Primerna je za učence višje stopnje 

osnovne šole in pozneje. Strategijo morajo učenci večkrat vaditi ob učiteljevem vodenju, da so 

jo sposobni samostojno uporabljati.  

Postopek (Pečjak in Gradišar, 2012): 

- Učenci poleg besedila vzamejo prazen list papirja in ga s črto razdelijo v dve koloni. 

- Besedilo berejo v celoti ali pa ga razdelijo na smiselne dele.  

- Pri prvem branju besedilo le pozorno preberejo. 
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- Pri drugem branju si izberejo pomembne informacije in jih zapišejo v levo kolono 

(ključne informacije s podrobnostmi). 

- Nato v desno kolono zapisujejo le najbolj ključne besede ali fraze. 

- List prepognejo (prekrijejo levo stran) in s pomočjo desne kolone ponavljajo besedilo 

(če tega ne zmorejo, se vračajo s pogledom na levo stran lista). 

 

Strategija PV3P (Robinson, 1941 v Pečjak in Gradišar, 2012) je učinkovita učna strategija za 

predelavo besedila, ki omogoča dobro razumevanje učnega gradiva. Strategija ima 5 stopenj: 

1. Preleteti gradivo  

- Učenec prebere naslov in si iz njega skuša predstavljati, o čem bo govorilo 

besedilo; pregleda začetek in konec besedila; se usmeri na podnaslove (vpogled 

v strukturo besedila in ključne pojme); pregleda slikovno gradivo ter napise pod 

njim, na hitro preleti povzetek na koncu (če je).  

2. Vprašati se 

- Na temelju prvega hitrega preleta besedila učenec postavi vprašanja – določi cilj 

branja. V tej stopnji učenci naredijo seznam vprašanj, na katera bi želeli dobiti 

odgovor; naredijo napoved, o čem bo besedilo verjetno govorilo in natančno 

povedo, česa bi se radi naučili.  

3. Prebrati   

- Učenec pozorno prebere celotno besedilo.  

4. Ponovno pregledati  

- Pojasnjevanje pomena novih besed. Nato učenec ponovno pregleda besedilo, pri 

tem razdeli daljša besedila na manjše celote in skuša izločiti različne točke z 

namenom, da si jih bo zapomnil (izbrati informacije, ki jih učenec želi prenesti 

iz kratkoročnega v dolgoročni spomin). 

5. Poročati 

- Učenec skuša povedati, o čem govori besedilo – pokazati razumevanje 

prebranega in s ponavljanjem utrditi prebrano in izbrano vsebino. 

 

Oblikovanje miselnih vzorcev je strategija, ki je danes pogosto uporabljena in lahko poveča 

posameznikovo kapaciteto spomina ter vpliva na razvoj lateralnega mišljenja (Buzan1993 v 

Reid, 2009). Miselne vzorce si najbolje zamišljamo v obliki drevesa z vejami, ki se raztezajo 

na vse strani. V osrednji podobi drevesa je tema, iz katere se »razvejajo« črte na vse strani. 

Vsaka črta predstavlja pomembnejšo in obsežnejšo temo, vzdolž katerih napišemo ključne 

besede. Pri oblikovanju si lahko pomagamo tudi z barvnimi oporami (Reid, Ortiz in Liemann, 

2006 v Juretič, 2012).  

 

6.5.5 Organizacijske veščine 

Dobro razvite organizacijske veščine so uporabne skozi vse življenje. Razvijejo se lahko s 

pomočjo majhnih korakov, na preproste načine, ki so integrirani v šolsko in domače okolje. V 

nadaljevanju so predstavljeni različni načini, s pomočjo katerih lahko učitelji, starši in ostali 

vplivajo na razvoj organizacijskih veščin učencev (Finstein, Yang in Jones, 2007). 

Organizacija časa  

Uporaba koledarja, ki lahko nudi pregled celotnega dneva, tedna ali meseca. Je v pomoč pri 

razdelitvi večjih, obsežnejših nalog na manjše dele. Uporaba različnih barv za različne 

aktivnosti pomaga pri večji preglednosti in poudarku pomembnih datumov (roki za oddajo 
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nalog, projektov, testi, tekme, pregled pri zdravniku). Tako je koledar učinkovita pomoč pri 

učenju in pravočasnem oddajanju nalog. Uporaba koledarjev doma in v šoli je učinkovito orodje 

za podporo učencu pri dokončevanju nalog in upravljanju časa. Starši lahko dopolnijo koledar 

doma, učitelj ga nadzoruje v šoli. S pomočjo koledarja, dnevnega reda ali agende učenec razdeli 

obsežnejše naloge na posamezne dele. Priporočljivi so dnevni redi, ki imajo prostor za seznam 

opravil in prostor za zapis obveznosti za vsak dan posebej. Pomemben organizacijski 

pripomoček so tudi beležke, organizatorji ali planerji, ki so namenjeni za razporejanje 

določenih dnevnih aktivnosti, kot so domača naloga, izdelava plakata ipd. Starši in učitelji s 

pomočjo modela ali primera demonstrirajo način uporabe. Z njihovo pomočjo se učenec tako 

nauči koncepta predogleda in pregleda ter razume prioritetne aktivnosti in kdaj ter kako jih 

lahko dokonča. Odkril bo tudi, da lahko prosti čas načrtuje kljub ostalim obveznostim (Finstein 

idr., 2007). 

Organizacija učenja 

Učenca moramo naučiti oceniti, koliko časa je pripravljen nameniti učenju v enem dnevu, 

tednu, mesecu in predvideti, kako dolgo bo trajalo, da bo dosegel željen cilj. Pomembno je, da 

skupaj z učencem določimo, kateri čas dneva ali tedna bo namenjen učenju. Upoštevati moramo 

seveda, kateri čas v dnevu je za učenca najugodnejši za učenje. Da se lahko čim bolj 

osredotočimo na učenje, moramo poskrbeti tudi za primerno delovno okolje in učno gradivo. 

Organizacija je pomembna, saj lahko le tako pozornost popolnoma usmerimo na učenje.  

Priprave na učenje zajemajo (Kavkler idr., 2010): 

- Organizacijo delovnega prostora, iz njega odstranimo stvari, ki nas pri učenju motijo in 

jih ne potrebujemo. 

- Organizacijo zvezkov in map, pomembno je, da imamo vse informacije na enem mestu 

in jih sproti urejamo. Tako vemo, kje poiskati gradiva, da jih lahko takoj uporabimo. 

Pri organizaciji delovnega prostora in šolske torbe je učencu lahko v pomoč kartonček ali ček 

lista s koraki urejanja delovnega prostora ali priprave šolske torbe. Ček liste učencem 

omogočajo način, s katerim označijo (prečrtajo) vsako opravljeno nalogo ali korak. Ček liste 

tudi opolnomočijo učence in jim dajo občutek storilnosti, učinkovitosti ter nekakšnega dosežka, 

ko vidijo ček listo opravljenih aktivnosti (Finstein idr., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UREJANJE DELOVNEGA PROSTORA DOMA 

 Iz mize odstranim vse predmete, ki jih ne potrebujem za šolsko delo (npr. igrače, 

hrano itd.). 

 Ugasnem in odstranim telefon, računalnik in ostale naprave, ki lahko povzročajo 

moteče zvoke. 

 Vse učbenike in zvezke pospravim po predmetih v predale.  

 Pogledam v beležko, kaj imam za domačo nalogo.  

 Pripravim zvezke in pripomočke za domačo nalogo. 

 V beležki sproti obkljukam vsako narejeno domačo nalogo. 

 Preverim koledar, kaj se moram učiti ali narediti. 

 Pogledam jutrišnji urnik in v šolsko torbo zložim potrebne potrebščine.  
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Eden od načinov, ki omogoča učencu pregled in nadzor nad šolskim delom, je ABC seznam 

dejavnosti. Seznam je razdeljen na tri dele, A, B in C: 

- Pod A učenec zapiše dejavnosti, ki jih mora opraviti danes oz. še isti dan.  

- Pod B učenec zapiše dejavnosti, ki jih mora opraviti v roku enega tedna.  

- Pod C učenec zapiše dejavnosti, za katere ima čas en mesec. 

 

Ko se bližajo naloge iz področja B ali C, jih premaknemo v razdelek A. Pomembno je, da 

seznam dnevno posodobimo. Ta seznam imamo na vidnem mestu, najbolj preprosto je, da zanj 

uporabimo oglasno tablo in jo obesimo blizu pisalne mize. Seznam preverimo vsak dan pred 

začetkom in konec dneva. Prečrtamo oddane naloge in načrtujemo nagrade za dokončane 

naloge (Kavkler idr., 2010). 

 

6.6  Specifični treningi za razvijanje šolskih veščin  

Korak za korakom (ang. 'Toe by Toe) (Cowling in Cowling, 1998 v Reid, 2009) je več-čutni oz. 

multisenzorni didaktični priročnik, namenjen izboljšanju fonološkega zavedanja in branja za 

učence s SUT. Priročnik vsebuje jasna in sistematična navodila, ki izvajalca programa vodijo 

stran za stranjo in korak za korakom preko serij različnih aktivnosti. Program je sestavljen za 

izvajanje vsakodnevne, individualne pomoči. Začne se z izvajanjem aktivnosti za urjenje 

fonoloških sposobnosti. Veliko aktivnosti se nanaša na branje posameznih glasov in ne-besed, 

da učenca usmerimo na povezavo glas – črka in prepoznavanje glasov. S tehniko dekodiranja 

glasov se izognemo ugibanju med branjem. Program je primeren za vse učence in odrasle, ki 

imajo primanjkljaje na področju branja. Izvajajo ga lahko učitelji, učitelji pomočniki, specialni 

pedagogi in starši učencev s SUT (Brooks, 2016).  

Veseli glasovi (ang. Jolly Phonics) je strukturiran didaktični program za učenje branja in 

pisanja. S pomočjo programa se učenci z vključitvijo več čutov učijo 42 glasov ter črk po 

določenem vrstnem redu ob podpori določenega giba za posamezen glas, ki pomaga pri 

zapomnitvi glasu. Program lahko izvajamo vsak dan v skupini, zajema pa učenje petih veščin, 

pomembnih za učenje branja in pisanja: 

1. Učenje glasov. 

2. Učenje oblike črk. 

3. Odstranjevanje glasov iz besed. 

4. Analiza glasov v besedi. 

5. Črkovanje zapletenih besed. 

 

K programu je priložena zgoščenka z vajami, zbirka knjižic z zgodbami za posamezen glas, 

video posnetki, delovni listi in zgoščenka s pesmicami (Reid, 2009).   

Pospešeno branje in pospešeno pisanje (ang. AcceleRead, AcceleWrite) sta strukturirana 

računalniška programa za izboljšanje opismenjevanja učencev s SUT. Program izvajamo 

individualno skupaj z mentorjem, ki je lahko učitelj ali pomočnika učitelja. Pri obravnavi 

učenec prebere in si poskuša zapomniti prebrano poved ter jo po spominu natipka na računalnik. 

Računalnik nato prebere zapisane besede in celotno poved. Učenec popravi morebitne napake 

v črkovanju in nadaljuje z novo povedjo. Na koncu vsakega sklopa učenec poskuša prepoznati 

glas ali obliko črkovanja (npr. zapis besed, ki imajo dvojni l itd.), ki je bila obravnavana, ter si 

zapomni obliko pravilnega zapisa posameznih besed. Ključne besede ponovno natipka in 

preveri pravilnost črkovanja ter zabeleži število pravilno zapisanih besed. Program temelji na 
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več-čutnem, slušnem in vidnem urjenju fonoloških veščin in spomina (Callahan, Charthaigh in 

O'Donoghue, 2013).  

Raziskava Gorarda s sodelavci (2015 v Brooks, 2016) je na vzorcu 175 učencev 

eksperimentalne skupine in 164 učencev kontrolne skupine preverjala napredek učencev po 

izvajanju programa Pospešeno branje. Učenci iz sedmih razredov osnovnošolskega 

izobraževanja in s prepoznanimi primanjkljaji na področju branja so bili vključeni v 26 tednov 

trajajočo individualno, 60-minutno obravnavo po programu Pospešeno branje. Rezultati 

raziskave so pokazali pomemben napredek skupine učencev, ki je bila vključena v obravnavo 

na področju branja v primerjavi s kontrolno skupino.  

Izboljšati branje, pisanje z glasovi (ang. Read Write Inc. Phonics) je didaktični strukturiran 

program, ki izhaja iz fonoloških sposobnosti za razvoj branja, pisanja in črkovanja. Za tekoče 

branje in bralno razumevanje morajo biti učenci natančni in hitri bralci besed. Program se začne 

z učenjem prvih 30 fonemov, preko za starost primernih besedil o obravnavanem fonemu ter 

nadaljuje z obravnavo vseh 44 fonemov v povezavi z grafemi. Aktivnosti, povezane z besedili, 

pomagajo učencu odkriti in uriti tehniko bralnega razumevanja in sestavljanja svojih zgodb. 

Učenci berejo in pišejo vsak dan po 60 minut v skupinah, razdeljenih po njihovi ravni branja 

(Brooks, 2016). Napredek na področju tekočnosti branja in bralnega razumevanja se je pokazal 

po 8-tedenski intenzivni, vsakodnevni obravnavi po programu Izboljšati branje, pisanje z 

glasovi s 117 učenci, ki imajo težave na področju branja in pisanja (Derrington, 2005 v Brooks, 

2016). 

Didaktični in računalniški program Učenje rokopisa in črkovanja (ang. Teaching Handwriting 

Reading And Spelling Skills) je namenjen več senzornemu učenju 26 črk, 44 glasov in črkovanju 

besed. Temelji na usmerjanju učencev na povezavi grafem – fonem pri branju in fonem – 

grafem pri pisanju. Učenje je razdeljeno na razvijanje treh veščin, branja, rokopisa in črkovanja. 

Vaje vključujejo poslušanje, govorjenje in motorični zapis ter so primerne za učence vseh 

starosti. Program vsebuje knjigo s slikovnimi oporami, slikovne kartice, delovne liste, 

računalniški program, zgoščenko, ploščice za črkovanje in priročnik. Izvajajo ga lahko učitelj, 

učitelj pomočnik v manjši skupini ali starši doma. Program spodbuja skupinsko učenje (Brooks, 

2016; Reid, 2009). Matthewsa (1998 v Brooks, 2016) je v raziskavi zanimal napredek učencev, 

ki dosegajo nižje rezultate na področju branja po izvajanju strukturiranega programa Učenje 

rokopisa in črkovanja. V vzorec raziskave je zajel 160 učencev od 3. do 6. razreda 

osnovnošolskega izobraževanja. Učenci so v trinajstih tednih prejemali vsakodnevne 60-

minutne skupinske obravnave, ki jih je izvajal učitelj po programu Učenje rokopisa in 

črkovanja. Rezultati raziskave so pokazali napredek vseh vključenih učencev na področju 

branja ter napredek učencev 3. razredov na področju črkovanja.  

Didaktični program Obnovitev matematike (ang. Mathematics Recovery) je oblikovan za 

učence med 6. in 7. letom starosti, ki imajo težave na matematičnem področju. Ta program 

zajema intenzivne individualne obravnave, ki jih izvaja učitelj štirikrat na teden po 30 minut v 

obdobju najmanj dvanajstih tednov. Primeren je tudi za izvajanje v manjši skupini učencev. 

Pred izvajanjem programa učitelji preverijo učenčeve aritmetične spretnosti in ga glede na 

rezultate uvrstijo v eno od šestih stopenj. Vsaka stopnja ima oblikovan program, ki izhaja iz 

učenčevih aritmetičnih veščin. Programi na posameznih stopnjah zajemajo številne in raznolike 

aktivnosti, kot so pisanje števil po zraku, ugibanje, katero število je zapisal učitelj po zraku, 

preštevanje, kolikokrat je učitelj plosknil, ploskanje učenca po navodilih itd. (Dowker, 2009). 

Številski simbol (ang. Numicon) je posebej zasnovan didaktični program, ki vključuje več-čutno 

poučevanje matematičnih veščin in pomaga učencem z učnimi težavami na področju 

matematike kot tudi drugim učencem (Ewan in Muir, 2002 v Dowker, 2009). Program pomaga 



56 

 

razviti več-čutne predstave števil in oblik. Zajema številne učne pripomočke, kot so: vrečka, v 

kateri učenci s tipom prepoznavajo oblike, kartice s števili, številski trak, igre za urjenje 

preštevanja, zaporedij, seštevanje, odštevanje in delovne liste. Program se lahko izvaja s 

celotnim razredom ali individualno z učencem, ki ima težave na področju matematike. Za 

ustrezno izvajanje programa je priložen priročnik in zgoščenka z video posnetki (Dowker, 

2009).  

Neprepoznani matematični čudeži za mlade (ang. Junior Unrecognised Mathematical 

Prodigies) je strukturiran didaktični program za razvoj aritmetike, ki ga je razvil John Mighton 

(Dowker, 2009).  Program Neprepoznani matematični čudeži vključuje veliko neposrednih 

navodil, ponavljanja in ojačitev in se začne s poenostavljenimi modeli težav, nato pa nadaljuje 

v majhnih, postopnih korakih. Glavni material je priročnik poučevanja za učitelje in delovni 

zvezek za učence. Program se je začel izvajati kot individualni program za učence z učnimi 

težavami na področju matematike in se je kasneje razvil kot program poučevanja matematike 

za vse učence od 3. do 7. razreda osnovnošolskega izobraževanja v Kanadi (Dowker, 2009).  

 

  



57 

 

7 SPECIALNE ŠOLE ZA UČENCE S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI V 

ANGLIJI 

Zasebne šole imajo v literaturi več terminov: neodvisne šole, nedržavne šole, privatne šole, 

zasebne šole itd. Ti termini opredeljujejo šole, ki jih ni ustanovila država ali lokalna skupnost. 

Zasebne šole so svobodne pri izbiri svetovnega ali religioznega nazora, ki mu bodo sledile, 

kakor tudi pri izbiri metod vzgoje in izobraževanja, realizacije vzgojnih ciljev, pri organizaciji 

pouka in izbiri didaktičnih pripomočkov (Šetina, 2002). Tako zasebne šole v Angliji niso dolžne 

slediti nacionalnemu kurikulumu (Inclusive Schooling, 2001), kar jim omogoča, da v večji meri 

prilagajajo kurikulum določeni skupini učencev s posebnimi potrebami. Ker zasebne šole po 

večini evropskih držav niso financirane s strani javnih oblasti, morajo starši otrok plačevati 

šolnine, katerih zneski so lahko zelo visoki (Krek in Metljak, 2011). 

Po podatkih Ministrstva za izobraževanje (ang. Department of Education) je bilo leta 2015 v 

Angliji 398 zasebnih šol za učence s posebnimi potrebami (Independent special school and 

colleges, 2015). Nekatere od teh zasebnih šol so specializirane za poučevanje določene skupine 

učencev s posebnimi potrebami.  

Kot smo že omenili v poglavju Inkluzivno izobraževanje, Zakon o posebnih vzgojno-

izobraževalnih potrebah (2001) določa pravico staršem do izbire šole za svojega otroka. Starši 

lahko tako v postopku pridobitve izobraževalnega, zdravstvenega in socialnega načrta (ang. 

Education, Health and Care plan – EHC plan) zapišejo željo po šolanju učenca na zasebni 

specialni šoli. Lokalna oblast (ang. Local Authority) v skladu z željami staršev preuči 

primernost navedene šole iz vidika, ali šola lahko zadovolji učenčeve potrebe, ali izobraževanje 

učenca na tej šoli ne bo vplivalo izobraževanje ostalih učencev ter glede na finančne 

obremenitve za lokalno oblast. Če je navedena zasebna specialna šola potrjena s strani javnih 

oblasti v učenčevem izobraževalnem, zdravstnevem in socialnem načrtu, je lokalna oblast 

dolžna v celoti učencu financirati namestitev na zasebni specialni šoli (Inclusive Schooling, 

2001). Po podatkih Ministrstva za šolstvo v Angliji je bilo leta 2013 4,9 % učencev s posebnimi 

potrebami, ki so bili vključeni v zasebne redne šole in 1,8 % učencev v zasebnih specialnih 

šolah (SFR, 2013). 

M. Kavkler (2008b) navaja, da se starši otrok z izrazitimi primanjkljaji odločajo za šolanje v 

specialnih šolah, saj ti učenci potrebujejo več prilagoditev, več različnih oblik pomoči ter 

strokovnih virov, kar jim v večji meri lahko zagotovijo na specialnih šolah, kjer imajo učitelji 

več specialnega znanja, boljše materialne in druge možnosti za optimalni razvoj otrokovih in 

mladostnikovih sposobnosti.  

S poglobljenimi intervjuji 50 učencev, ki se šolajo na specialni šoli za učence z disleksijo, sta 

Burden in Burdett (2005) ugotovila, da ima velika večina učencev z disleksijo, ki se šola na 

specialni šoli, zelo pozitiven odnos do učenja, pozitivna prepričanja o lastnem učnem uspehu 

ter visoko stopnjo učnih dosežkov. O podobnih ugotovitvah poroča tudi M. Nugent (2008), ki 

je ugotovila, da imajo učenci z disleksijo na specialnih šolah za učence s SUT bolj pozitivne 

izkušnje ter so bistveno srečnejši kot učenci z disleksijo v rednih šolah. Pristopi za te učence v 

specialnih šolah za učence s SUT so zasnovani znotraj razreda z manjšim številom učencev in 

večjo strokovno pomočjo. Pri poučevanju se upoštevajo različni diferencirani pristopi, prav 

tako pa tudi učni stili in učno okolje. Omogočena je diferenciacija učnega načrta za 

posameznika (Lannen in Lannen, 2006).  

T. McPhillips in Shevlin (2009) sta v raziskavi primerjala oblike pomoči in podpore učencev s 

SUT v rednem osnovnošolskem izobraževanju in specialnih šolah za učence s SUT. Rezultati 

raziskave so pokazali, da učenci v specialnih šolah prejemajo dnevne, bolj intenzivne treninge 



58 

 

in vaje v manjših skupinah ali individualno pomoč na področju branja, pisanja in pri matematiki 

v primerjavi s pomočjo na rednih šola. V specialnih šolah so učitelji uporabljali več intenzivnih 

strukturiranih programov na področju opismenjevanja. Podatki so pokazali, da so bile oblike 

pomoči na specialnih šolah v večji meri oblikovane na podlagi učenčevih primanjkljajev in 

močnih področij.  

Starši učencev, vključenih na specialne šole, so opazili pomemben napredek veščin branja in 

pisanja ter izboljšanje učenčeve samozavesti. Napredek so tudi izrazili na področju motivacije 

in odnosa do branja ter pisanja (McPhilips in Shevlin, 2009). Starši učencev s SUT so bolj 

zadovoljni z izobraževanjem svojih otrok na specialnih šolah za učence s SUT kot starši, katerih 

učenci s SUT obiskujejo redne javne osnovne šole (McPhilips in Shevlin, 2009; Nugent, 2008).  

Burden in Burdett (2005) zapišeta, da v okolju, kjer se upoštevajo posebne potrebe učencev, 

učenci premagajo zakoreninjen občutek neuspeha, razvijejo strategije in spretnosti 

spoprijemanja s težavami ter ponovno doživijo uspeh. Menita, da specialne šole za učence s 

SUT lahko učencem s SUT ponudijo mnogo več kot redno izobraževanje, saj močan šolski etos 

na specialnih šolah pri učencih krepi občutek lastne vrednosti in osebne odgovornosti za lasne 

uspehe in neuspehe.  
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8 RAZISKOVALNI PROBLEM, CILJI IN VPRAŠANJA 

8.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Specifične učne težave (SUT) so izraz, ki označuje zelo raznoliko skupino težav. Slednje se  

razprostirajo na kontinuumu od lažjih, zmernih do izrazitih. Za učence z izrazitimi SUT (PPPU) 

so značilni močno izraženi primanjkljaji temeljnih šolskih veščin in pogosto sopojavljanje 

različnih specifičnih primanjkljajev ter nevrorazvojnih in drugih duševnih motenj (DSM-V, 

2013; Magajna idr., 2015; Pennington, 2006). Raziskave so pokazale, da je sopojavljanje SUT 

in drugih primanjkljajev povezano s slabšim kognitivnim funkcioniranjem, slabšo hitrostjo 

procesiranja informacij, s slabšim odzivom na prejete oblike pomoči ter s pogosto 

izobraževalno neuspešnostjo (Margari idr., 2013; Pennington, 2006; Willcutt, idr., 2013). Kot 

posledica šolske neuspešnosti se pri teh učencih pojavijo notranja stiska, slaba samopodoba, 

težnja k izogibanju ter čustvene in vedenjske težave (Polychroni idr., 2006; Terras idr., 2009). 

Zaradi izrazitih in kompleksnih posebnih potreb učenci z izrazitimi SUT in sopojavnimi 

drugimi motnjami kljub skrbno načrtovani pomoči ne zmorejo pomembno izboljšati svoje 

učinkovitosti in šibkih področij ter pogosto niso uspešni v rednih šolah. Zato ti učenci 

potrebujejo intenzivnejše specifične oblike pomoči in podpore, različne diferencirane pristope 

ter prilagojeno učno okolje (McMaster idr., 2005). 

 

8.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

V raziskavi nas je zanimalo, kakšne so posebne potrebe učencev z izrazitimi SUT in 

sopojavnimi motnjami, katere oblike pomoči in podpore ter prilagoditve učnega okolja so 

učenci prejeli v rednem izobraževanju pri premagovanju primanjkljajev in kakšne oblike 

pomoči, prilagoditev in podpore so deležni na specialni šoli za učence s SUT.  

Cilja raziskave sta:  

1. S pomočjo zbrane dokumentacije predstaviti funkcionalno oceno učencev z izrazitimi 

SUT in sopojavnimi motnjami ter proučiti oblike obravnav teh učencev, ki so jih bili 

deležni kot učenci s SUT v rednem izobraževanju v Angliji. 

 

2. Predstavitev primera dobre prakse poučevanja učencev z izrazitimi SUT in sopojavnimi 

motnjami na specialni šoli Red Rose School v Angliji za učence s SUT. 

 

Na osnovi ciljev raziskave so oblikovana naslednja raziskovalna vprašanja: 

V1: Kakšne so značilnosti in potrebe učencev z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami, ki 

niso bili uspešni v rednem izobraževanju? 

V2: Katerih oblik pomoči, metod, prilagoditev in strategij so bili deležni učenci z izrazitimi 

SUT in sopojavnimi motnjami v rednem izobraževanju po posameznih stopnjah pomoči po 

angleškem tristopenjskem modelu prepoznavanja in obravnave učencev s posebnimi 

potrebami? 

V3: Kakšne oblike pomoči, metode, prilagoditve in strategije prejemajo učenci na specialni šoli 

za učence s SUT v Angliji? 
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9 METODOLOGIJA 

9.1  Metoda in raziskovalni pristopi 

V magistrskem delu smo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop z izvedbo deskriptivne 

raziskovalne metode, analizo sekundarnih dokumentov, povprečno 65 dokumentov za 

posameznega učenca, polstrukturiran intervju z ravnateljico in ravnateljem specialne šole za 

učence s SUT v Angliji ter metodo aktivnega opazovanja z udeležbo.  

Kvalitativni raziskovalni pristop teži k celostnemu in poglobljenemu spoznavanju pojavov, in 

sicer v čim bolj naravnih razmerah in v konkretnih okoliščinah (Vogrinc, 2008). Analiza 

dokumentov je nevsiljiva in nereaktivna tehnika zbiranja podatkov (Bryman, 2004 v Vogrinc, 

2008; Fraenkel in Wallen, 2003 v Vogrinc, 2008; Hesse-Biber in Leavy, 2004 v Vogrinc, 2008; 

Hooder, 2003 v Vogrinc, 2008). Analiziramo že obstoječe gradivo oz. dokumente, ki obstajajo 

neodvisno od raziskovalnega procesa in z analizo dokumentov ne motimo avtorja gradiva. Z 

analizo obstoječih dokumentov, ki niso nastali neposredno zaradi potreb raziskave, se 

izognemo, da bi raziskava vplivala na dokumente. »Ker raziskava ne vpliva povratno na 

analizirano gradivo, je s tem zagotovljena avtentičnost gradiva« (Vogrinc, 2008, str. 125).   

 

9.2  Vzorec 

Izbrali smo namenski način vzorčenja, v katerega so vključeni 4 učenci (3 dečki in 1 deklica) s 

prepoznanimi SUT in sopojavnimi drugimi motnjami, ki se izobražujejo na specialni šoli Red 

Rose School v Angliji za učence s SUT, v programu z enakovrednim standardom. Učenci so 

stari med 13,1 in 16,6 let. Kriterij za vključitev posameznega učenca v raziskavo: privolitev 

vodstva šole za raziskavo, učenci so usmerjeni kot učenci s PP in  sopojavnimi  motnjami ter 

soglasje staršev.  

 

Opis učencev: 

Učenec 1 je star 13,1 let in obiskuje 9. razred osnovnošolskega izobraževanja na zasebni 

specialni šoli za učence s SUT. Učenec je pri četrtem letu starosti začel obiskovati predšolsko 

izobraževanje na redni osnovni šoli. V učenčevi dokumentaciji so o prvih težavah poročali v 1. 

razredu na področju opismenjevanja in računanja ter na področju motorike, kjer je po pregledu 

delovnega terapevta prejel sum na razvojno dispraksijo. Šola je tako začela izvajanje druge 

stopnje pomoči po prvem koraku (ang. School Action) po tristopenjskem modelu obravnave 

učencev z učnimi težavami. Ker učenec kljub prejeti pomoči ni napredoval, je šola začela 

izvajanje intenzivnejše oblike pomoči in podpore po drugem koraku na 2. stopnji pomoči (ang. 

School Action Plus). V 5. razredu osnovnošolskega izobraževanja je bil učenec obravnavan pri 

psihologu, ki je pri učencu prepoznal specifične bralno-napisovalne težave in specifične učne 

težave pri matematiki. Na podlagi zdravniškega pregleda so pri učencu potrdili razvojno 

dispraksijo. Ob SUT so se pri učencu kazale tudi čustvene stiske, ki so se odražale v 

pomanjkanju apetita, motnjah spanja in pogostem zavračanju odhoda v šolo. Starši so proti 

koncu 5. razreda vložili zahtevo za oceno učenčevih posebnih potreb, ki je bila s strani lokalne 

uprave LA (ang. Local Authority) zavrnjena. Po pritožbi staršev na odločitev LA je učenec v 6. 

razredu prejel odločbo za posebne potrebe in pomoč na 3. stopnji modela obravnave učencev z 

učnimi težavami. Na sredini 7. razreda se je učenec prešolal na specialno šolo za učence s SUT. 

V odločbi ima Učenec 1 prepoznane specifične učne težave na področju branja, pisanja in 

računanja ter posebne potrebe na področjih: 
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- delovnega pomnjenja, tempa obdelave informacij in zaporedij, 

- grafomotorike, 

- razvoja in avtomatizacije veščin, 

- socialnega funkcioniranja in čustvovanja.  

 

V odločbi za posebne potrebe je usmerjen kot učenec z izrazitimi SUT.  

Učenec 2 je star 14,1 let in obiskuje 10. razred osnovnošolskega izobraževanja na zasebni 

specialni šoli za učence s SUT. Pri starosti štirih in pol let je začel obiskovati predšolsko 

izobraževanje na redni osnovni šoli. O učenčevih primanjkljajih na področju motorike, 

fonološkega zavedanja in pri matematiki je poročala že učiteljica v predšolskem izobraževanju. 

V tem letu je učenec menjal šolo. Učenec je v 1. razredu prejel pomoč na drugi stopnji po prvem 

koraku (ang. School Action) tristopenjskega modela obravnave učencev z učnimi težavami. 

Zaradi vztrajanja učenčevih primanjkljajev je šola v 2. razredu učencu zagotovila intenzivnejšo 

in individualno pomoč po drugem koraku (ang. School Action Plus) na 2. stopnji 

tristopenjskega modela. Učenec 2 je bil od 2. razreda deležen redne logopedske obravnave 

izven šole. Starši so se obrnili tudi na Raziskovalni center za disleksijo, kjer so pri učencu 

prepoznali izrazite bralno-napisovalne težave in motnjo pozornosti. V 4. razredu so poglobljeni 

diagnostični testi pri kliničnem psihologu in drugih strokovnjakih podali diagnozo 

Aspergerjevega sindroma in specifične učne težave na področju branja, pisanja in računanja, 

dispraksijo ter motnjo pozornosti. Zaradi izrazitih težav in nezadostnega napredovanja učenca 

so starši v 5. razredu vložili zahtevo za oceno učenčevih posebnih potreb. Učenec 2 je prejel 

odločno za učenca s posebnimi potrebami in se v 6. razredu prešolal na specialno šolo za učence 

s SUT.   

Učenec 2 ima v odločbi za posebne potrebe prepoznane specifične učne težave na področju 

branja, pisanja in računanja ter posebne potrebe na področjih: 

- socialnih in komunikacijskih veščin, 

- čustvovanja in vedenja, 

- fine in grobo motorične koordinacije, 

- veščin poslušanja in šibkega vzdrževanja pozornosti, 

- negativne samopodobe.  

 

V odločbi za posebne potrebe je usmerjen kot učenec z izrazitimi SUT in motnjami avtističnega 

spektra.  

Učenka 3 je stara 15,5 let in obiskuje 10. razred osnovnošolskega izobraževanja na zasebni 

specialni šoli za učence s SUT. V 1. razredu je učenka prijela pomoč in podporo na 2. stopnji 

obravnave učencev z učnimi težavami po prvem koraku (ang. School Action) ter v istem 

šolskem letu intenzivnejše oblike pomoči po drugem koraku (ang. School Action Plus), in sicer 

zaradi vztrajajočih učnih težav, prepoznanih težav na področju izvršilnih funkcij in vedenjskih 

težav. V 3. razredu je obravnava pri psihologu pokazala morebitno motnjo avtističnega spektra, 

ki so jo kasneje na Diagnostičnem centru za motnje avtističnega spektra zavrnili. Učenka je bila 

zaradi verbalne in fizične agresivnosti v 3. razredu večkrat nekajdnevno izključena iz šole. 

Zaradi povečane vedenjske problematike so starši učenko prepisali na drugo šolo, kjer je na 

začetku  4. razreda pouk obiskovala le v dopoldanskih urah, do glavnega odmora. V 5. razredu 

je bila učenka obravnavana pri kliničnem psihologu in pediatru, kjer je prejela diagnozo 

Aspergerjevega sindroma, obsesivne kompulzivne motnje in motnje hranjenja. Razredničarka 

je pri učenki izpostavila tudi učne težave pri matematiki in angleščini, predvsem na področju 

pisanja. Konec 5. razreda je Učenka 3 prejela odločbo za posebne potrebe ter se z novim šolskim 
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letom prešolala na specialno šolo za učence s SUT. Psihologinja na specialni šoli je na podlagi 

poglobljene diagnostične ocene podala mnenje o sopojavnosti primanjkljajev. Pri učenki je 

prepoznala specifične bralno-napisovalne učne težave, specifične učne težave pri matematiki, 

dispraksijo in motnje pozornosti (ADD).  

Učenka 3 ima v odločbi za posebne potrebe prepoznane motnje avtističnega spektra, motnje 

pozornosti in posebne potrebe na področju: 

- specifičnih učnih težav, 

- komunikacije in interakcije, 

- vedenja, čustvovanja in socialnih veščin.  

 

V odločbi za posebne potrebe je usmerjena kot učenka z motnjami avtističnega spektra in 

vedenjskimi, socialnimi in čustvenimi motnjami.  

Učenec 4 je star 16,6 let in obiskuje 11. razred osnovnošolskega izobraževanja na zasebni 

specialni šoli za učence s SUT. Učenec se je v predšolsko izobraževanje vključil pri starosti 

štirih let in pol. O težavah na področju motoričnega-zaznavanja, fonološkega zavedanja in 

nemirnosti so poročali že v sprejemnem letu ter kasneje v 1. razredu, kjer je učenec prejel 

pomoč na drugi stopnji po prvem koraku (ang. School Action) tristopenjskega modela 

obravnave učencev z učnimi težavami. Zaradi vztrajanja učenčevih primanjkljajev je šola v 2. 

razredu učencu zagotovila intenzivnejšo in individualno pomoč po drugem koraku (ang. School 

Action Plus). Učenec 4 je pri zdravniški in psihološki obravnavi prejel sum na hiperkinetični 

sindrom oz. ADHD in izrazite učne težave, kar so v 3. razredu potrdili in začeli z 

medikamentozno terapijo za ADHD. Pri učencu so obravnave pri delovnem terapevtu pokazale 

tudi prekomerno senzorno občutljivost in šibkosti na področju motorike ter disgrafijo. Logoped 

je ugotovil lažjo govorno-jezikovno motnjo, predvsem na področju artikulacije določenih 

glasov. Starši so v 5. razredu vložili zahtevo za oceno učenčevih posebnih potreb in prosili za 

namestitev učenca na specialno šolo za učence s SUT, vendar so jih zavrnili. Po pritožbi staršev 

so prošnjo odobrili in Učenec 4 se je v 6. razredu prešolal na specialno šolo za učence s SUT. 

Učenec 4 ima v odločbi za posebne potrebe prepoznane specifične učne težave na področju 

branja, pisanja in računanja, ADHD ter posebne potrebe na področjih: 

- govora in jezika, 

- grafomotorike, 

- čustvene regulacije in vedenja, 

- senzorne občutljivosti.  

V odločbi za posebne potrebe je usmerjen kot učenec z izrazitimi SUT in vedenjskimi, 

socialnimi in čustvenimi motnjami.  

Iz navedenih opisov proučevanih učencev, ki niso bili uspešni v rednem izobraževalnem okolju, 

vidimo, da imajo vsi učenci prepoznane sopojavne motnje specifičnih bralno-napisovalnih 

učnih težav, specifične učne težave pri matematiki in dispraksijo. Sočasno se pri vseh učencih 

izkazujejo tudi posebne potrebe na področju vedenja in čustvovanja. Trije učenci imajo 

prepoznano motnjo pozornosti, ki se pri enem učencu pojavlja skupaj s hiperaktivnostjo. Prav 

tako imajo trije učenci od štirih posebne potrebe na področju socialnih spretnosti. Vsi 

proučevani učenci so prejeli intenzivnejšo pomoč na 2. stopnji pomoči tristopenjskega modela 

v prvem razredu osnovnošolskega izobraževanja. Zaradi izrazitejših posebnih potreb so starši 

vseh učencev iz naše raziskave v 5. razredu osnovnošolskega izobraževanja vložili zahtevo za 

oceno učenčevih posebnih potreb. Trije učenci so se nato zaradi vztrajanja učenčevih 
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primanjkljajev v 6. razredu osnovnošolskega izobraževanja prešolali na specialno šolo za 

učence s SUT.  

 

9.3  Postopek zbiranja podatkov 

V času izvajanja 4-mesečne prakse (od oktobra 2015 do februarja 2016) na Red Rose School v 

Angliji so bili zbrani in analizirani dokumenti iz osebnih map učencev, zbrani dokumenti in 

poročila od obravnav učencev z zunanjimi strokovnjaki. V raziskavi smo v povprečju preučili 

65 dokumentov za posameznega učenca. Ti dokumenti so: zdravniška poročila, poročila 

obravnav pri otroškem psihiatru, poročila psihologov iz lokalnega organa in zasebnih obravnav, 

poročila obravnav pri logopedu, fizioterapevtu, delovnem terapevtu in učitelju strokovnjaku na 

področju SUT in MAS, obravnave pri strokovnjakih na področju disleksije in MAS, 

individualiziran načrt (IP), podporni vedenjski načrt (PVP), poročila evalvacij IP in PVP, 

odločba o usmerjanju, poročila iz letnih elevacijskih srečanj itd. Izveden je bil polstrukturiran 

intervju z ravnateljico in ravnateljem specialne šole Red Rose School za učence s SUT v 

Angliji. Izvedeno je bilo opazovanje z udeležbo pri pouku v razredu 2, 3 in 5, v katere so 

vključeni učenci iz raziskave. Z metodo opazovanja z udeležbo smo analizirali prilagoditve 

učnega okolja na specialni šoli za učence s SUT za posameznega učenca, vključenega v 

raziskavo.  

 

9.4  Postopek obdelave podatkov 

Zbrane podatke iz dokumentacije učencev smo predstavili po kronološkem in deloma 

tematskem zaporedju. Analizirali smo jih po značilnostih kvalitativne analize (Vogrinc, 2008). 

S pomočjo deskriptivne analize smo preučili dokumente, jih razčlenili na sestavne dele, ki za 

raziskavo vsebujejo pomembne informacije, prepisali in prevedli. Dokumente učencev in dele 

dokumentov, za katere smo presodili, da ne vsebujejo za raziskavo pomembnih informacij, smo 

izločili iz nadaljnje obravnave. Enote kodiranja smo razvrstili v tabele ter jim z uporabo 

induktivnega pristopa določili kode. Kode smo združili v kategorije in oblikovali poskusno 

teorijo (Vogrinc, 2008). Dobljene podatke smo predstavili tabelarično in opisno. Za tabelni 

prikaz primanjkljajev učencev smo si pomagali s tabelo avtorice L. Magajna (2013), ki smo jo 

priredili in dopolnili za namen naše raziskave. Za prikaz prilagoditev učnega okolja smo 

oblikovali tabelo s pomočjo dobljenih podatkov in literature, kjer smo označili prilagoditve, ki 

so jih prejeli učenci v redni šoli in na specialni šoli za učence s SUT. Sintezo ugotovitev smo 

podprli z ugotovitvami iz literature. Prikaz kodiranja dokumentacije učencev je priložen 

magistrskemu delu v prilogi. 

Podatki iz polstukturiranega intervjuja so bili prepisani iz slušnega posnetka, narejenega s 

snemalnikom zvoka, in prevedeni. Dobljene podatke smo razvrstili v tabele in postopoma 

določili kode, ki smo jih združili v kategorije. Podatke smo uporabili pri oblikovanju primera 

dobre prakse specialne šole za učence s SUT. Prikaz kodiranega intervjuja je v prilogi.  

Med opravljanjem prakse na specialni šoli za učence s SUT v Angliji je bil izdelan dnevnik 

opazovanj, katerega smo analizirali in uporabili za raziskavo pomembne podatke.  
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10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

10.1  Predstavitev funkcionalnih ocen učencev z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami 

in sopojavnimi motnjami 

Iz pregledane strokovne dokumentacije učencev s SUT so oblikovane opisne ocene 

funkcioniranja učencev po razredih, ki nam omogočajo vpogled v močna področja in 

primanjkljaje učencev z izrazitimi SUT. Za lažji in sistematični pregled smo močna področja 

in primanjkljaje izpisali v tabele za posamezni razred. 

 

10.1.1 Funkcionalna ocena Učenca 1 

Šolsko leto 2007/2008 – sprejemno leto 

Učenec 1 je začel obiskovati predšolsko izobraževanje v redni osnovni šoli pri 4. letu starosti. 

V sprejemnem letu je učiteljica poročala o samostojnosti pri skrbi za higieno in oblačenju. 

Učenec je razvil dobro zavedanje prostora. Po prostoru se je premikal samozavestno in varno. 

Izkazoval je finomotorično kontrolo in koordinacijo gibanja. V socialni interakciji je bil 

komunikativen in se ustrezno dogovarjal za aktivnosti z drugimi učenci. V pogovoru je poslušal 

sogovorca in se odzval. Učenec 1 je na primeren način izražal različna čustva ter se zavedal 

potreb in čustev drugih. Novih nalog se je lotil samozavestno in samostojno. Rad je poslušal 

pravljice, zgodbe, pesmi in se nanje odzival s primernimi komatarji in vprašanji. Razvil je 

zanimanje za knjige in bil motiviran za učenje. Rad je iskal rime in izvajal ritmične aktivnosti. 

Učenec 1 je v besedi prepoznal začetni glas in povezal nekaj glasov v besedo. Zapisal je 

nekatere črke. Na področju matematike je prepoznal in poimenoval števila do 9. Prešteval je 

predmete do 10, dodajal in odvzemal predmete v obsegu do 5. Učenec 1 je razvijal občutek za 

števila.  

Šolsko leto 2008/2009 – 1. razred 

V prvem razredu je Učenec 1 prejel pomoč na šoli. Kljub prejeti pomoči je bilo učenčevo branje, 

pisanje in računanje pod povprečjem za njegovo starost. Težave je imel pri prepoznavanju črk 

in povezavi črka – glas ter prepoznavanju krajših besed. Učenčeva grafomotorika je bila okorna, 

negotov je bil pri oblikovanju črk. Velike težave je imel pri samostojnem pisanju besed. Na 

področju zaznavno-motoričnih spretnosti je izkazoval težave pri vidno motorični koordinaciji, 

grobo motorični in fino motorični koordinaciji, kar je vplivalo na šibke spretnosti uporabe 

pribora, samostojnega oblačenja, striženja s škarjami, risanja in pisanja. Učenec 1 je razvil 

zavedanje telesne sheme. Kontrolirano je vrgel in ujel žogo. Težave je imel pri gibanju po 

prostoru in zavedanju prostora. Na področju računanja je štel v obsegu do 20, vendar je bil 

negotov pri razvrščanju števil v zaporedje. Težave je imel pri prepoznavanju in poimenovanju 

števk. Ob uporabi konkretnega materiala je uspešno sešteval in odšteval do 10. Pri miselnem 

računanju je uporabljal slabše strategije ter naredil veliko napak. Pri pouku je težko vzdrževal 

pozornost. Na področju govora je imel dobro razvito artikulacijo glasov, vendar slabše 

zavedanje glasov. Učenec je bil v komunikaciji prijeten, vljuden in se je primerno odzval na 

postavljena vprašanja. Sodeloval je pri razrednih debatah, skupinskem delu in pri delu v parih. 

V šoli je učenec potreboval veliko pomoči in se je pri delu hitro utrudil. Učiteljica je poročala 

o učenčevi nizki samopodobi in samozavesti. Kot močna področja in interese so izpostavili 

znanja iz področja naravoslovja, pripravljenost pomagati, nogomet, plavanje, barvanje in 

igranje računalniških iger.  
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Šolsko leto 2009/2010 – 2. razred 

Učenec 1 je v drugem razredu osnovnošolskega izobraževanja napredoval na področju pisanja, 

vendar še zmeraj ni dosegal ravni pisanja za svojo starost. Samostojno je črkoval preproste, 

kratke besede. Potreboval je pomoč pri zapisovanju učne snovi. Napredoval je na področju 

grafomotorike, kjer je izboljšal enakomernost velikosti in oblikovanosti črk ter orientacijo na 

listu. Kljub temu je bila grafomotorika še zmeraj šibka. Na področju računanja je učenec razvil 

boljše razumevanje matematičnega jezika in s pomočjo konkretnega materiala sešteval in 

odšteval v obsegu do 15. Težave je imel pri preštevanju in razumevanju količinskih enot. Ob 

pomoči je razvrstil predmete po dolžini in teži. Učenec 1 je potreboval dodatno, individualno 

razlago navodil. Na področju govora in jezika je v tem šolskem letu postal samozavestnejši. 

Razločno je oblikoval govor, jasno izrazil svoj interes in hitro oblikoval vprašanja ter odgovore. 

Uporabljal je preprosto strukturo povedi. Na področju zaznavno-motoričnih spretnosti je 

uspešno izvajal preproste tehnike lovljenja, metanja in brcanja. Te spretnosti je lahko uporabil 

v preprostih igrah. Učenec 1 je bil v drugem razredu cenjen timski igralec, čeprav je včasih 

težko delil žogo. Rad je imel naravoslovje.  

Šolsko leto 2010/2011 – 3. razred 

Učenčeva močna področja in interesi so bili nogomet, atletika, kriket. V tretjem razredu 

osnovnošolskega izobraževanja je imel rad zgodovino in geografijo. Učenec 1 je bil pri šolskem 

delu vztrajen, odločen in je v svoje delo vložil trud. Ponosen je bil nase, ko je samostojno 

dokončal nalogo. Učenec 1 je bil samozavesten pri govornem nastopu pred razredom, 

sodelovanju v razrednih in skupinskih debatah. Bil je pozoren poslušalec. Pri pouku je zmeraj 

prosil za pomoč in dodatno razlago navodil. V šolskem letu 2010/2011 se je izboljšal učenčev 

odnos in motivacija za branje in pisanje. Rad je sodeloval pri skupinskem branju v razredu. 

Učenčeva grafomotorika je bila še zmeraj okorna, velikost zapisanih črk in presledki med 

besedami so bili neenakomerni. Pri pisanju je začel povezovati posamezne besede v povedi. 

Izboljšal je fonološko zavedanje. Učenec 1 je začel uporabljati besednjak, povezan s časom, in 

s pomočjo je lahko razvrstil dogodke v pravilno zaporedje. Spodbujan je bil, da uporablja 

matematični jezik in da sam poišče razlage matematičnih besed v svojih zapiskih. Izboljšal je 

znanje poštevanke, vendar poštevanka še ni bila avtomatizirana.  

Šolsko leto 2011/2012 – 4. razred 

Učenec 1 je v četrtem razredu osnovnošolskega izobraževanja izboljšal branje in fonološko 

zavedanje. Izboljšal je analizo in sintezo glasov pri branju neznanih besed. Pri branju je bil bolj 

pozoren na posamezne glasove, ki tvorijo besedo. Napredek na področju branja je vplival na 

izboljšanje pisanja in črkovanja besed. Učenec 1 je imel težave pri tvorjenju povedi in pisanju 

svojih idej, misli. V pisnih delih ni uporabljal ločil in velikih začetnic. Učenčeva grafomotorika 

je bila še zmeraj okorna. Na področju računanja je razvil strategije za reševanje matematičnih 

problemov. Potreboval je veliko časa, preden je lahko strategije in metode računanja uporabljal 

samostojno. Množenja in deljenja še ni usvojil. Pri reševanju besedilnih nalog je potreboval 

pomoč pri iskanju pomembnih podatkov. Ob neuspehu je občutil žalost. Učenec 1 se je zavedal 

svojih težav in sebe videl kot drugačnega od vrstnikov. Imel je dobro znanje pri naravoslovju. 

Rad je opravljal naloge po skupinah. Učenec 1 je bil zelo prijazen in rad je pomagal mlajšim 

učencem na šoli.  

Šolsko leto 2012/2013 – 5. razred 

Na področju šolskih veščin branja, pisanja in računanja je bilo učenčevo funkcioniranje v petem 

razredu osnovnošolskega izobraževanja pod pričakovanim za njegovo starost. Izboljšal je 

tekočnost in izraznost branja, vendar je pri branju imel še zmeraj velike težave. Tempo branja 
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je bil upočasnjen. Imel je nizko motivacijo za branje. Prebrane vsebine je slabše razumel. Na 

področju pisanja je učenec izboljšal stavčno strukturo in rabo ločil ter velike začetnice. 

Izboljšanje je bilo vidno tudi na področju organizacije in vsebine zapisa. Težave so bile izrazite 

pri prenosu misli na papir in na področju pravopisa. Pri pisanju je izpuščal črke v besedah in 

pisal besede tako, kot se izgovorijo. Potreboval je veliko pomoči in spodbud. Imel je nizko 

motivacijo za pisanje. Učenčeva grafomotorika je bila okorna. Neenakomerno je oblikoval 

posamezne črke. Pisava je bila občasno nečitljiva. Njegov grafomotorični tempo je bil 

upočasnjen. Pri pisanju se je pogosto utrudil in ga je bolela roka. V zapisih je bilo opaziti slabše 

prostorsko načrtovanje in prostorsko organizacijo zapisa. Oblika pisave je bila lepša pri prepisu 

kot pri samostojnem pisanju. Na področju računanja je imel težave z razumevanjem mestnih 

vrednosti, pri množenju in deljenju ter miselnem računanju. Poštevanke še ni avtomatiziral. 

Občasno je zrcalno zapisal dvomestna števila. Učenec 1 je imel slabše fonološko zavedanje. 

Težave so se kazale tudi na področju procesiranja informacij, organizacije in zaporedja. Med 

poukom je težko ohranjal pozornost na šolsko delo. Hitro je pozabil naučeno snov, težave je 

imel pri zapomnitvi dogodkov in navodil. Učenec 1 je imel negativen odnos in nizko motivacijo 

za šolsko delo. Doma  je zavračal dela za šolo in se delu poskušal izogniti. Učenec 1 je bil 

pogosto žalosten, ko mu ni uspelo opraviti nalog ali ko učiteljica ni bila zadovoljna z njegovim 

izdelkom. Ob kritikah se je hitro razburil. Učenec 1 ni rad hodil v šolo in je pogosto poročal o 

slabem počutju pred odhodom v šolo. Starši so poročali o motnjah spanja, ki so se pojavljale 

med tednom. Učenčeva samopodoba je bila nizka. Zaradi zavedanja primanjkljajev je pogosto 

občutil anksioznost in frustracijo. Na področju motorike je učenec imel slabše razvito drobno 

motoriko, težave z ravnotežjem in vizualno-motorično koordinacijo in integracijo. Učenec 1 je 

imel mešano lateralnost in slabše zavedanje telesne sheme. Potreboval je pomoč pri organizaciji 

in pripravi šolske torbe ter uniforme. Dober je bil v grobo motoričnih veščinah, metanju in 

lovljenju žoge. Pri učencu so prepoznali težave vizualne integracije, vizualnega procesiranja in 

vidnega sledenja. Učenec 1 je bil močen na verbalnem področju. Rad je sodeloval v šolskih 

debatah. Občasno je imel težave razumevanja in uporabe pomena posameznih besed. Težave je 

imel tudi na področju neverbalnih veščin. Šola je poročala, da se je učenec dobro razumel z 

vrstniki, bil je družaben in je imel svoj krog prijateljev. Ob tem pa so starši poročali o težavah 

vključevanja med vrstnike in vrstniškem nasilju nad dečkom. Učenčeva močna področja so bila 

prijaznost, iskrenost, družabnost, pripravljenost pomagati in verbalno področje. Rad je igral 

nogomet, bobne, gledal zgodovinske oddaje, rad se je družil izven razreda in plaval. V petem 

razredu je bil šolski mediator in je pomagal mlajšim učencem.  

Šolsko leto 2013/2014 – 6. razred 

Učenčevo funkcioniranje na področju branja, pisanja in računanja je bilo pod pričakovano 

ravnjo za njegovo starost. Napredoval je pri branju posameznih krajših besed (seznama besed). 

Daljše besede je bral ne tekoče ob šibki izraznosti branja. Branje še ni bilo avtomatizirano. 

Učenec 1 je prebrane vsebine slabše razumel. Težave je imel z oblikovanjem pomena 

prebranega. Učenec 1 je imel šibko motivacijo za branje in pisanje. Izogibal se je nalogam 

pisanja. Pri pisanju je potreboval pomoč pri zapisu besed, črkovanju in rabi ločil. Pri pisanju ga 

je bolela roka, utrudil se je in potreboval veliko časa. V zapisih je bilo opaziti izboljšano rabo 

besedišča in uporabo različnih oblik zloženih povedi. Pri pisanju so mu bila v pomoč vprašanja, 

s pomočjo katerih je oblikoval povedi. Na področju računanja se je izogibal matematičnim 

besedilnim nalogam. Poštevanke še ni avtomatiziral in je bila le delno naučena. Učenec 1 je 

imel težave pri računih deljenja, operiranju z ulomki in prenosu poštevanke na računske naloge. 

Pri šolskem delu je potreboval veliko spodbud in pogosto dela ni dokončal. Njegova pozornost 

je bila pri pouku odkrenljiva. V individualni situaciji se je lahko zbral za daljši čas. Po poročanju 

psihologa je učenec imel težave na področju delovnega spomina, zapomnitvi informacij in 

dogodkov, pri generalizaciji veščin in hitrosti predelave informacij. Učenec 1 je imel negativen 
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odnos in nizko motivacijo za šolsko delo. Doma je zavračal šolsko delo in izkazoval znake 

opozicionalnega vedenja. Občutljiv je bil na kritike in negativne komentarje, hitro se je 

vznemiril in razburil. Prisotni so bili pogosti izbruhi jeze. Občasno je bil nesramen do 

zaposlenih na šoli. Učenec 1 je zavračal odhod v šolo in pogosto se je slabo počutil pred 

odhodom v šolo. Starši so poročali o motnjah spanja in slabšem apetitu. Učenčeva samopodoba 

je bila nizka. Zavedal se je svojih primanjkljajev in drugačnosti, kar mu je povzročalo frustracije 

in občutek anksioznosti. Na področju govora in jezika ni imel prisotnih težav. Imel je dobro 

artikulacijo in dobre verbalne spretnosti. Učenec 1 se je vključeval v razredne razprave, kjer je 

jasno izrazi svoje ideje. Občasno je pomešal besede in njihove pomene. Na področju zaznavno-

motoričnih spretnosti je imel slabše razvito grobo motorično koordinacijo, fino motorično 

koordinacijo in grafomotoriko. Njegov grafomorični tempo je bil upočasnjen. Šola ni poročala 

o težavah na področju socialnih interakcij. Učenec 1 je bil v šestem razredu družaben in je rad 

delal v skupinah. Imel je pozitiven odnos z učitelji in vrstniki. Na šoli je imel ozek krog 

prijateljev, s katerimi se je razumel in družil. Starši in psiholog so poročali o težavah 

oblikovanja prijateljstev in vrstniškem nasilju nad učencem. Pri učencu so prav tako poročali o 

znakih nervoze v socialnih situacijah in socialni izpostavljenosti. Ti znaki so nakazovali 

socialno fobijo. Na področju interesov in močnih področjih so poročali o učenčevi družabnosti, 

prijaznosti, iskrenosti, dobrem smislu za humor in dobrih verbalnih veščinah. Rad je imel 

nogomet, plaval, bobnal in pel v pevskem zboru.  

Šolsko leto 2014/2015 – 7. razred 

Učenec 1 je v šolskem letu 2014/2015 dosegal podpovprečne rezultate na področju temeljnih 

šolskih veščin (branje, pisanje in računaje). Branje še ni bilo avtomatizirano in tekoče. Učenec 

je poročal o premikanju črk, bleščanju besed in bolečini v očeh med branjem. Zaradi izrazitih 

težav na področju povezave grafem – fonem je bil učenec usmerjen na branje s prepoznavanjem 

celih besed kot slike. Na področju pisanja so bile prisotne težave pri črkovanju besed, 

samostojnem zapisu in oblikovanju povedi. Motivacija za branje in pisanje je bila nizka. 

Tehnika pisanja je bila šibka in prisoten je bil upočasnjen grafomotorični tempo. Učenec 1 je 

imel šibko vidno motorično koordinacijo, ravnotežje, grobo motorično in fino motorično 

koordinacijo. Prijem pisala je bil nepravilen in krčevit. Šibkosti so bile prisotne na področju 

organizacije, obdelave zaporednih informacij in pri vzdrževanju pozornosti med poukom. 

Učenec 1 je izkazoval nizko zaupanje v lastne sposobnosti, negativen odnos in pomanjkanje 

interesa za šolsko delo. Doma je zavračal delo za šolo in odhod v šolo. Prisotno je bilo 

razdražljivo vedenje in izbruhi jeze. Pred odhodom v šolo se je pogosto slabo počutil in poročal 

o glavobolu ter slabosti. Učenčeva samopodoba je bila nizka. Zavedal se je svojih 

primanjkljajev in drugačnosti, kar mu je povzročalo frustracije in občutek anksioznosti. Starši 

so poročali o motnjah spanja, slabšem apetitu in občasnem samopoškodovalnem vedenju. 

Učenec 1 je imel prepoznano šibko delovno in kratkoročno pomnjenje, počasen tempo 

procesiranja informacij in težave priklica besed. Imel je dober smisel za humor. Učiteljica 

navaja, da je bil učenec iskren, prijazen in zmeraj pripravljen pomagati. V prostem času je rad 

igral nogomet, bobne, plaval in obiskoval pevski zbor.  
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10.1.2 Funkcionalna ocena Učenca 2 

Šolsko leto 2006/2007 – sprejemno leto 

V poročilih iz sprejemnega leta poročajo, da je imel Učenec 2 dobro razvito grobo motorično 

koordinacijo. Težave je imel pri striženju s škarjami in zavedanju prostora ter na področju 

prostorske orientacije. Njegove verbalne spretnosti komunikacije so bile dobro razvite. Težave 

so se kazale na področju fonološkega zavedanja, kjer je imel težave pri povezavi grafem – 

fonem. Pri pouku je občasno postavljal vprašanja pri učni snovi, ki ga je zanimala. Oblikoval 

je dobra prijateljstva. Na področju šolskih veščin in znanj je počasneje usvajal spretnost branja, 

pisanja in računanja. Bral je s pomočjo črkovanja. Samostojno je napisal preproste besede. 

Uspešno je prepoznal in napisal števila do 10. Samostojno je sešteval manjša števila. Pri zapisu 

števil je pogosto naredil specifične napake zrcalnega zapisa števil. Učenec 2 je sodeloval pri 

dramski igri. Rad je pripovedoval zgodbe in recitiral pesmi.  

Šolsko leto 2007/2008 – 1. razred 

Učenec 2 je v prvem razredu osnovnošolskega izobraževanja izboljšal kontrolo gibanja in 

koordinacijo telesa. Pri pisanju je pravilno oblikoval posamezne črke. Samozavestnejši je bil 

pri striženju s škarjami in natančnem barvanju. Učenec 2 je imel težave na področju 

fonološkega zavedanja. Pravilno je prepoznal večino glasov. Težave je imel pri povezavi 

grafem – fonem. Učenec 2 je pravilno prepoznal začetni glas v besedi. Težave je imel pri 

prepoznavanju zadnjega glasu v besedi in pri iskanju besed, ki se rimajo. Na področju čustvenih 

spretnosti je Učenec 2 občutil jezo, ko je naletel na težave pri reševanju nalog. V socialnih 

odnosih je postal bolj sproščen. V razredu je imel nekaj dobrih prijateljev. Na področju 

pomnjenja je učenec s svojimi besedami obnovil slišano zgodbo. Učiteljice so poročale o 

dobrem verbalnem pomnjenju in o šibkem vidno-prostorskem pomnjenju. Učenec si je težko 

zapomnil obliko črk in besed. Učenčevo procesiranje informacij je bilo počasnejše. Vidne so 

bile težave na področju zaporedij. Učenec 2 je počasneje usvajal spretnosti branja in pisanja. 

Pri branju je črkoval posamezne besede. Samostojno je zapisal 20 krajših besed iz seznama 

besed. Pri pisanju je težko izrazil svoje ideje in misli ter ni uporabil ločil. Učenec je samostojno 

prepoznal števila do 12. Pravilno je določil predhodnik in naslednik števil. S pomočjo je štel do 

30 in rešil preproste račune seštevanja in odštevanja do 20.  

Šolsko leto 2008/2009 – 2. razred 

Učenec 2 je imel v drugem razredu osnovnošolskega izobraževanja težave na področju grobo 

motoričnih in fino motoričnih veščin. Bil je neroden, spotikal se je ob predmetih in padal. 

Težave je imel pri veščinah lovljenja in pri vožnji s kolesom. Razvito je imel slabšo vidno 

motorično koordinacijo, prostorsko in časovno predstavljivost. Imel je močan pritisk na 

podlago in nepravilen prijem pisala. Težave so se kazale na področjih vidnega zaznavanja, ob 

šibki vidni diskriminaciji in vidnem sledenju. Učenec je bil senzorno občutljiv na barve. Na 

področju govorno-jezikovnega funkcioniranja je izkazoval dobro razumevanje verbalnega 

jezika. Občasno je dobesedno razumel slišano. Učenec 2 je imel dober besedni zaklad in dobro 

verbalno sklepanje. Težave so bile prisotne na področju ekspresivnega jezika/govora, kjer je 

bilo prepoznati slabše jezikovno izražanje, nepravilno strukturo jezika, slabši priklic besed in 

težave oblikovanja odgovorov na vprašanja. V pogovoru je uporabljal kratke povedi in se ni 

rad vključeval v razredne razprave. Pomanjkljivo je vzpostavljal in vzdrževal očesni stik. Na 

področju fonoloških sposobnosti je učenec imel težave pri prepoznavanju števila zlogov v 

besedi, sintezi glasov v besedo in prepoznavanju zadnjega glasu v besedi. Pravilno je prepoznal 

prvi glas v besedi in nadaljeval zaporedje rim. Na področju pisanja je imel težave pri pisnem 
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izražanju. Učenec 2 je potreboval pomoč pri zapisu povedi, uporabi velike začetnice in pike. 

Učitelji so na področju branja opažali prisotnost specifičnih napak, zamenjave vidno podobnih 

črk. Tehniko branja je usvajal počasneje. Na področju računanja je Učenec 2 poznal števila do 

17, štel je po sekvencah in pravilno določil predhodnik, naslednik števila. Pri računanju je 

potreboval konkretni material. Težave je imel na področju zapisa črk in števil, kjer je 

nekontrolirano zapisal črke in obračal zapis nekaterih števil. Ob neuspehu je učenec odreagiral 

s fizično avtoagresijo, kjer je z glavo udarjal ob mizo ter doživljal občutja jeze in frustracije. 

Na področju pomnjenja je bil viden slabši priklic besed, šibko kratkoročno in delovno 

pomnjenje ter šibko vidno-zaznavno in verbalno pomnjenje. Učenec 2 je imel pomanjkljivo 

vztrajnost pozornosti.  

Šolsko leto 2009/2010 – 3. razred 

V tretjem razredu osnovnošolskega izobraževanja je učenec napredoval na področju 

pripovedovanja zgodbe, kjer je uporabil raznolike pridevnike in pokazal dober besedni zaklad. 

Učenec 2 je potreboval spodbude za vključevanje v razredne pogovore. Na področju 

komunikacije je imel šibek očesni stik, občasno se je v pogovoru obrnil stran od sogovornika. 

Težje je sledil temi pogovora. Učitelji poročajo o težavah fonološkega zavedanja predvsem pri 

določanju števila zlogov v besedi in odvzemanju glasov iz besede. Imel je težave pri priklicu 

besed, zaradi česar se je pogosto razjezil. Učenec 2 je ob neuspehu izkazoval zaskrbljenost, 

čustveno razdražljivost, težave izražanja lastnih čustev, nemoč in potrtost. Ob doživljanju 

neuspeha se je učenec z rokami udarjal po glavi ali z glavo udarjal ob mizo. Sebe je doživljal 

kot drugačnega od vrstnikov. Na področju socialnih spretnosti je bil slabše sprejet med vrstnike 

in je imel malo prijateljev. Samozavestnejši je bil v stiku z odraslimi. Učenec 2 je imel nizko 

samozavest in pomanjkanje zaupanja v lastne sposobnosti.  Pri branju so bile prisotne specifične 

napake zamenjave vidno podobnih črk. Tehniko branja je usvajal počasneje. Bralna tekočnost 

in razumevanje prebranega je bila šibka. Na področju pisanja je Učenec 2 izboljšal tehniko 

pisanja. Pri pisanju besed in povedi je potreboval pomoč. Pisanje mu je bilo težko. Učenec 2 je 

izboljšal spretnost štetja. Sešteval in odšteval je brez prehoda do 100, ob pomoči računal s 

prehodom. Njegova močna področja so bila dober besedni zaklad in dobra splošna poučenost. 

V šoli so poročali, da je Učenec 2 vljuden do odraslih, spoštljiv in da je v delo vložil veliko 

truda. Rad je kuhal in se igral.  

Šolsko leto 2010/2011 – 4. razred 

Učenec 2 je v četrtem razredu osnovnošolskega izobraževanja imel težave na področju grobo 

motorične in fino motorične koordinacije ter ravnotežja. Težave je imel pri uporabi pribora, 

vožnji s kolesom, plavanju in zavezovanju vezalk. Učenec 2 je imel slabšo vidno motorično 

koordinacijo in integracijo ter organizacijo zapisa na listu. Pritisk na podlago je bil močan ob 

nepravilnem prijemu pisala. Učiteljice so poročale o težavah na področjih vidnega zaznavanja, 

razlikovanja vidno podobnih simbolov, črk in na področju vidnega sledenja. Učenec 2 je bil 

senzorno občutljiv na zvok in okus. Imel je počasnejši tempo obdelave informacij. Šibki 

področji sta bili obdelava zaporedij in organizacija. Na govorno-jezikovnem področju je imel 

slabše fonološke sposobnosti, kjer je imel težave s poimenovanjem črk in pri iskanju rim. 

Uspešen je bil pri analizi glasov v besedi.  Učenec 2 je imel nejasen govor, težave oblikovanja 

odgovora in težave izraziti svoje znanje. V pogovoru je uporabljal preproste povedi, ki pogosto 

med seboj niso bile povezane. V komunikaciji spontano ni delil informacij in ni postavljal 

vprašanja sogovorcu. Njegov govor je bil monoton z omejeno variacijo in intonacijo glasu. 

Učenec 2 je vzpostavil očesni stik, vendar ga ni vzdrževal. Njegova uporaba neverbalne 

komunikacije je bila omejena.  Na področju socialnih spretnosti je bil slabše sprejet med 

vrstnike in je imel mali krog prijateljev. Težave je imel na področju sklepanja in vzdrževanja 

prijateljstev. Učenec se je raje igral sam ter ni spontano vstopal v interakcijo in igro z vrstniki. 
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Težave je imel pri skupinski igri, kjer se je manj ustrezno odzival na socialne informacije. 

Učenec 2 je izkazoval občutja zaskrbljenosti, anksioznosti, čustvene razdražljivosti, nihanja 

razpoloženja, nemoč in potrtost ob neuspehu. Težko je izrazil svoja čustva in jih slabše 

kontroliral. Ob doživljanju neuspeha se je z rokami udarjal po glavi ali z glavo udarjal ob mizo. 

Starši so poročali o jutranjih izbruhih jeze ob odhodu v šolo in zahtevnem vedenju doma. 

Učenec je sebe doživljal kot drugačnega od vrstnikov. Kazal je povečano občutljivost na 

neuspeh in izkazovanje znakov naučene nemoči. Razvil je odpor do šolskega dela. Učenec 2 je 

imel nizko samozavest in pomanjkanje zaupanja v lastne sposobnosti. Oblikoval je neustrezna 

pričakovanja pri šolskem delu, ki se ga je pogosto želel izogniti. V razredu je izkazoval 

stereotipno vedenje, pojavile so se težave ob spremembi rutine in težave z abstrakcijo. Učenec 

je na področju pomnjenja imel težave kratkoročnega/delovnega spomina, šibek priklic, šibko 

verbalno in vidno-prostorsko pomnjenje. Vzdrževanje pozornosti je bilo šibko. Pri branju so 

bile prisotne specifične napake zamenjave vidno podobnih črk. Za usvajanje tehnike branja je 

potreboval več časa in vaj. Samostojno je prebral preproste, enozložne besede. Na področju 

pisanja je imel težave prenosa misli in idej na papir. Potreboval je pomoč pri pisanju in 

organizaciji informacij. Napredoval je na področju računanja.  

Šolsko leto 2011/2012 – 5. razred 

V petem razredu osnovnošolskega izobraževanja je Učenec 2 na področju zaznavno-motoričnih 

spretnosti imel šibko grobo motorično, fino motorično, vidno motorično koordinacijo in 

ravnotežje. Okoren in neroden je bil pri teku, plavanju in veščinah metanja, lovljenja. 

Potreboval je več časa in ponovitev pri zapomnitvi gibov. Težave je imel s časovnimi in 

prostorskimi koncepti. Njegove verbalne in neverbalne sposobnosti so bile v povprečju. Težave 

je imel pri obdelavi zaporedij ter počasnejši tempo obdelave informacij. Na področju govorno-

jezikovnega funkcioniranja je imel težave na področju ekspresivnega jezika/govora, kjer je 

težje izrazil svoje ideje in odgovarjal na vprašanja. Pomoč je potreboval pri sestavljanju povedi 

in oblikovanju odgovorov. Učitelji so poročali o šibkem fonološkem zavedanju. Učenec 2 v 

interakciji z vrstniki ni začel pogovora, slabo se je odzval na namige in deljenje informacij 

sogovornika. Imel je težave pri razumevanju perspektive drugega. Očesni stik je vzpostavil, 

vendar ga je slabo vzdrževal. Njegov govor je bil monoton ob prisotni šibki obrazni ekspresiji. 

Učenec 2 je izražal občutja zaskrbljenosti, anksioznosti, kazal znake čustvene razdražljivosti, 

nihanja razpoloženja, nemoči in potrtosti ob neuspehu. Težave je imel pri izražanju lastnih 

čustev in kontroli čustev. Sebe je doživljal kot drugačnega od vrstnikov. Oblikoval je strah pred 

neuspehom in kazali so se znaki naučene nemoči. Učenec 2 je pogosto poročal o bolečinah v 

trebuhu in glavobolu. Prisotno je bilo pomanjkanje interesa na določenih šolskih področjih 

(branje, pisanje) in nizek interes za šolsko delo. V šoli in doma je bil razdražljiv in agresiven 

ter je imel izbruhe jeze. Šibko je predvideval posledice lastnih vedenj. Učenec 2 je imel nizko 

samopodobo in pomanjkanje zaupanja v lastne sposobnosti. Na področju socialnih spretnosti je 

imel težave sklepanja prijateljstev. Imel je mali krog prijateljev in dober odnos z učitelji. Dobro 

se je razumel z mlajšimi učenci. Učenec 2 je imel težave na področju razumevanja in 

prepoznavanja humorja in socialnih interakcij ter pri ustreznem odzivanju nanje.  Rad se je  

igral sam in je težje sodeloval v skupinski igri. Učitelji so poročali o preokupaciji z določenimi 

temami, o specifičnih interesih in težavah ob spremembah. Senzorno je bil občutljiv na zvok. 

Težave je imel na področju vidnega zaznavanja in sledenja ter slušnega procesiranja. Njegova 

vzdrževalna pozornost je bila šibka. Na področju pomnjenja so bili prisotni primanjkljaji 

kratkoročnega, delovnega spomina, priklica besed, verbalnega in vidno-prostorskega 

pomnjenja. Učenec 2 je na področju branja in pisanja dosegal nizke, podpovprečne rezultate za 

svojo starost. Natančnost branja in pisanja je bila slaba. Samostojno je zapisal le nekaj besed. 

Imel je primanjkljaje na področju aritmetičnih znanj. Pri računanju si je pomagal s konkretnim 

materialom.  
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10.1.3 Funkcionalna ocena Učenke 3 

Šolsko leto 2006/2007 – 1. razred 

V prvem razredu osnovnošolskega izobraževanja je bila Učenka 3 samozavestna in 

komunikativna. V prostem času je igrala violino in poslušala glasbo. Rada je imela konje. 

Učitelji poročajo o učenkini dobri splošni poučenosti. 

V šolskih dokumentih so zapisane učenkine težave na področju šolskih veščin, izvršilnih 

funkcij, vedenja in socialnih spretnosti. Učenka je imela težave pri zapisu in oblikovanju črk. 

Prebrana navodila je slabše razume. Šolsko delo je pogosto odklanjala, težko je začela z 

reševanjem nalog in nalog pogosto ni dokončala. Težko je sledila in upoštevala navodila pri 

pouku. Potrebovala je veliko spodbud in usmerjanja na nalogo. Učenka je bila pri pouku 

nemirna, pogosto je vstajala, hodila po učilnici in motila ostale učence. Težko je počakala na 

besedo, zato je vpadala v besedo in motila razlago. Učenka se je neprimerno in neprijazno vedla 

do učiteljev in vrstnikov. Vrstnike je zbadala z neprimernimi imeni, jih potiskala in vlekla. 

Učiteljem je ugovarjala, jezikala ter jih žalila. Zaradi vedenjskih težav je imela slabše odnose z 

učitelji in je bila slabše sprejeta med vrstniki.  

Šolsko leto 2007/2008 – 2. razred 

Učenka 3 je imela primanjkljaje na področju grobo in fino motorične koordinacije. Učitelji so 

poročali o počasnejšem usvajanju in napredku na področju branja, pisanja in računanja. Učenka 

je bila pri pouku nemirna, motila je sošolce in učiteljevo razlago učne snovi. Do vrstnikov in 

učiteljev je bila tudi žaljiva in nesramna. Z učitelji je bila v slabših odnosih. Bila je slabše 

socialno sprejeta med vrstniki.  

Šolsko leto 2008/2009 – 3. razred  

Iz učenkinih dokumentov in šolskih poročil je možno razbrati, da je Učenka 3 imela posebne 

izobraževalne potrebe na čustveno-vedenjskem področju, področju socialnih spretnosti, 

motivacije in izvršilnih funkcij. Njeno močno in interesno področje je bila glasba in likovno 

ustvarjanje. Učenka je igrala violino in flavto. Učenka je bila dobra na področju besednega 

zaklada, pomnjenja števil in dogodkov. Imela je dober smisel za humor. Učenka je bila v 

prostem času športno aktivna, saj je trenirala jahanje in judo ter je rada plavala. Na šoli je 

pomagala mlajšim učencem. 

Učenka 3 je bila v tretjem razredu osnovnošolskega izobraževanja nemirna. Med poukom se  je 

vstajala, hodila po učilnici in motila ostale učence. Težko je počakala na vrsto in besedo, zato 

je pogosto vpadala v besedo in odgovorila na vprašanje, še preden je bilo to postavljeno. Težave 

je imela pri razumevanju in sledenju učiteljevih zahtev, zaradi česar je pogosto zavrača delo ali 

burno odreagira z neprimernim vedenjem. Izogibala se je težkim in dlje časa trajajočim 

nalogam. Njena motivacija za šolsko delo, tako v šoli kot doma, je bila šibka. Učenka 3 je imela 

težave ohranjanja pozornosti. Pri šolskem delu je bila odkrenljiva, zato je potrebovala pogoste 

spodbude in usmerjanja na nalogo. Potrebovala je pomoč pri samostojnem delu. Težave je imela 

pri začenjanju reševanja nalog, zato ji nalog pogosto ni uspelo dokončati. Iz dokumentov je 

razvidno, da je Učenka 3 imela v tretjem razredu težave na področju kontrole čustev in vedenja. 

Šola in starši so poročali o pogostem nihanju razpoloženja in izražanju pretirane zaskrbljenosti 

ter anksioznosti. Na doživljanje anksioznosti so vplivale učenkine težave soočanja s stresnimi 

in socialnimi situacijami ter zavedanje svojih težav. Učenka 3 je imela izrazite težave na 

področju neverbalnih komunikacijskih veščin in socialnih spretnosti. Razbrati je bilo šibko 

zaznavanje in presojanje socialnih situacij. Te težave so bile predvsem izrazite v 

nestrukturiranem času, odmorih, kjer je imela težave z navezovanjem in ohranjanjem stika z 

vrstniki. Pri igri je slabše razumela pravila in se jih težko držala, zaradi česar je pogosto bila v 
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konfliktu ali se je burno odzvala. Zaradi slabše kontrole notranjih impulzov in čustvene 

nestabilnosti se je učenka odzvala z neprimernimi komentarji, pri čemer se ni zavedala, kako 

bodi ti komentarji prizadeli sošolce. Težave so se kazale na področju razumevanja čustev drugih 

in sposobnosti sočustvovanja. Učenka je zaradi svojih primanjkljajev izražala občutke 

doživljanja ''drugačnosti'' in manj sprejetosti med vrstnike, kar je vplivalo na dekličino 

anksioznost. Sebe je dojemala kot ''čudno'' in se je v svoji koži slabo počutila. Na področju 

vedenja je bila občasno verbalno in fizično agresivna do drugih. Učenka je lahko burno 

odreagirala tudi na najmanjša nestrinjanja z njenim mnenjem, pri čemer se je tako razjezila, da 

je zavračala učiteljeve zahteve, žalila vrstnike in učitelje. Imela je pogoste izbruhe jeze. Pogosto 

se je prepirala in jezikala. Vse te težave so vplivale ne na njen odnos z vrstniki in odraslimi na 

šoli. Na področju šolskih veščin je Učenka 3 počasneje usvajala spretnost branja. Njeno branje 

je bilo pod pričakovano ravnjo za njeno starost. Učenka je imela šibkejši grobo motorični 

nadzor, ki se je izražal v šibkejših veščinah oblačenja in težavah vožnje s kolesom. Občutljiva 

je bila na slušne in tipne dražljaje ter nepričakovane spremembe. Spremembe v dnevni rutini so 

povečale učenkino občutenje anksioznosti, kar je občasno privedlo do razdražljivega vedenja.  

V tem šolskem 2008/2009 so se pri učenki povečale vedenjske težave in raven dekličine 

anksioznosti. Zaradi vedenjskih težav je bila učenka za krajši čas dvakrat izključena iz šole. Po 

vrnitvi v šolo (meseca marca) so se starši odločili, da učenko prepišejo na drugo osnovno šolo, 

kjer so se skupaj z učitelji in koordinatorjem za posebne potrebe na šoli dogovorili za 

obiskovanje le dopoldanskega pouka. 

Šolsko leto 2009/2010 – 4. razred 

Na podlagi dokumentov iz obdobja učenkinega 4. razreda so se pokazali primanjkljaji na 

čustveno-vedenjskem in socialnem področju ter počasnejše usvajanje šolskih veščin (branje, 

pisanje in računanje).  

Učenka 3 je imela izrazite primanjkljaje na področju zaznavanja in interpretiranja socialnih 

situacij. Izkazovala je šibkosti navezovanja stikov z vrstniki, sodelovanja v skupini, 

razumevanja in upoštevanja šolskih pravil. Zaradi težav presojanja socialnih informacij so bili 

njeni odzivi velikokrat burni in neprimerni. Učenka je žalila in zmerjala vrstnike ter učitelje. 

Imela je pogoste čustvene in vedenjske izbruhe. Učenka je bila slabše sprejeta med vrstniki in 

je imela manj stabilna prijateljstva. Sama je povedala, da ni vedela, kako vzdrževati pogovor z 

vrstniki, ter da ni rada spoznavala novih učencev in sodelovala v skupinskih dejavnostih, saj se 

je ob tem počutila tesnobno in zaskrbljeno. Učenka se je počutila ''drugačno'' od vrstnikov in je 

bila anksiozna zaradi pogostih negativnih komentarjev. Oblikovano je imela negativno podobo 

o sebi. Na vedenjskem področju so šolski dokumenti opisovali moteče vedenje in slabše 

sodelovanje med poukom. Učenka ni želela delati in izpolnjevati nalog. Pogosto je jezikala, se 

prepirala, govorila grde besede in ni želela zapustiti razreda. Ob vedenjskem izbruhu je žalila 

vrstnike in učitelje. Učenka pogosto ni premislila, preden je kaj naredila ali rekla in je imela 

težave na področju regulacije svoje jeze. Njeni izbruhi so bili na trenutke nepredvidljivi, saj je 

izbruhnila tudi nad stvarmi, s katerimi se je dan prej lahko soočila. Sama se ni znala pomiriti. 

Učenka je občutila manjše občutke anksioznosti ob dnevni rutini. Nestrukturiran čas (odmori, 

čas za kosilo) in dnevne spremembe so zanjo predstavljale velik stres in občutke anksioznosti, 

ki so se kazali v vedenjskem izbruhu in begu. Učenka 3 je nefleksibilna in stvari je razumela 

zelo dobesedno. O občutku tesnobe je poročala tudi pred odhodom v posteljo.   

Učenka pri pouku bila dolgo pri miru. Pogosto je bila v gibanju in je govorila, zaradi česar je 

motila pouk. Med poukom se je velikokrat dolgočasila. Učenka je imela pomanjkljivo 

vztrajnost in koncentracijo pri šolskih nalogah. Pogosto je zavračala delanje nalog. Na učenem 

področju je imela težave pri matematiki, predvsem pri besedilnih problemih ter na področju 
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branja in pisanja. Učenka se je med poukom pogosto pritoževala zaradi glavobola, slabosti in 

slabega počutja. Starši so poročali, da učenka ni rada hodila v šolo.  

Šolsko leto 2010/2011 – 5. razred 

Učenka je bila v petem razredu osnovnošolskega izobraževanja dobra pri ustvarjalnem in 

likovnem izražanju. Imela je dober besedni zaklad, domišljijo in smisel za humor. Rada je 

nastopala in je bila dobra v vodenju šolskih prireditev. V prostem času je rada obiskovala 

muzeje, galerije in gleda filme. Na področju posebnih potreb je učenka imela primanjkljaje na 

čustveno-vedenjskem, socialnem področju, na področju motivacije in izvršilnih funkcij ter pri 

usvajanju šolskih veščin (branje, pisanje in računanje).  

V šolskem letu 2010/2011 je Učenka 3 imela večje učne težave na področju računanja, branja 

in pisanja, ki so ovirale njen napredek na kurikulumu. Težave so se kazale v šibkem bralnem 

razumevanju, pravilnem zapisu besed in počasnejšem usvajanju matematičnih znanj. Učenka 

je bila pri šolskem delu odkrenljiva in je težko vzdrževala pozornost in koncentracijo. Pri 

šolskem delu je potrebovala pomoč. Učitelji so poročali o dekličinem nesodelovanju pri pouku 

in odklanjanju šolskega dela ter pogostih vedenjskih izbruhih (stekla je stran, udarjala po mizi, 

metala predmete). Razredničarka je v šolskem poročilu poudarila, da je učenka potrebovala več 

pomoči pri matematiki, saj je menila, da so učne težave na področju matematike eden izmed 

sprožilcev za učenkine vedenjske izbruhe.  

Učenka 3 je imela šibke spretnosti navezovanja in ohranjanja prijateljstev. Težave so se kazale 

pri presojanju socialne situacije in ustreznem odzivu nanjo. Njeni odzivi so bili pogosto burni 

in neprimerni. Do vrstnikov in odraslih je bila žaljiva in pogosto se je zapletla v konflikte. Med 

vrstniki je bila manj sprejeta in je imela težave pri oblikovanju kroga prijateljev. Dobro se je 

razumela z mlajšimi učenci na šoli, ki jim je rada pomagala. Učenka 3 je bila razdražljiva in je 

imela slabšo kontrolo svojih čustev in vedenja. Ob izbruhih je jezikala, žalila vrstnike in 

učitelje, metala predmete, brcala v vrata, prevračala stole in mize. Njene odzive je bilo težko 

predvideti. Ob izbruhih se je težko pomirila. Starši so poročali o zahtevnem vedenju tudi doma. 

Učenka je sama zapisala, da je imela težave pri upoštevanju pravil in generalizaciji teh pravil v 

različna okolja. Zaradi teh težav je postala jezna in je doživljala občutke anksioznosti.  

V petem razredu so se učenkine čustvene in vedenjske težave povečale. Narasla je stopnja 

anksioznosti ob spremembah v šolski rutini ter ob ustnih in pisnih komentarjih učenkinega dela. 

Učenka je takrat pogosto želela pobegniti in je zavračala pomoč pri soočanju s situacijo. 

Pojavile so se tudi fobije, povezane s hrano in čistočo. Učenka si je nenehno umivala roke, 

odklanjala fizični dotik, uporabo jedilnega pribora in malicanje v jedilnici. Hrana je morala biti 

točno določeno pripravljena in med jedjo se s hrano ni smela dotakniti svojih ustnic. Učenka je 

izgubila veliko kilogramov telesne teže. Starši so poročali tudi o motnjah spanja, močnem 

praskanju in zabadanju žebljičkov v kožo. Pri učenki so opazili tudi pojavljanje drobnih telesnih 

gibov oziroma telesnih tikov.  
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10.1.4 Funkcionalna ocena Učenca 4 

Šolsko leto 2004/2005 – sprejemno leto 

Učenec 4 je začel obiskovati predšolsko izobraževanje v redni osnovni šoli pri starosti štirih let. 

V sprejemnem letu je učiteljica poročala o počasnem napredovanju na področju šolskih veščin. 

Učenec je na področju branja, pisanja in računanja zaostajal za pričakovano ravnjo za njegovo 

starost. Težave je imel na področju fonološkega zavedanja, na področju štetja naprej in nazaj v 

obsegu do 20, na področju prepoznavanja števil, pri seštevanju in odštevanju manjših števil. 

Učenec je nepravilno oblikoval in zapisoval posamezne črke. Pri šolskem delu ni bil 

samostojen, potreboval je veliko spodbud in individualno pomoč. Čez dan je pogosto postal 

utrujen. Težave je imel pri pomnjenju besedil novih pesmi. Učenec je poročal, da se je težko 

osredotočil na navodila in učiteljeve razlage. Pogosto je med poukom miselno 'odtaval'. Z 

živahnostjo in z idejami je na trenutke prekinjal pouk. Pogosto je postal žalosten pri nalogah, 

ki so mu bile težke. Pri šolskem delu je premalo vztrajal. Težave je imel pri razumevanju, kaj 

se pričakuje od njega pri pouku. Učenec 4 je bil prijeten in zgovoren. Njegov govor je bil jasen. 

Rad je razlagal svoje ideje ter sodeloval pri pogovoru in razrednih razpravah. V socialni 

interakciji z vrstniki je imel težave z razumevanjem in ohranjanjem igre. Pri igri je bil glasen 

in občasno je burno odreagiral. Učenec 4 je bil spreten pri teku in pri vožnji s triciklom. Razvil 

je dobro zavedanje prostora. Pri športu so bili njegovi poskoki neusklajeni. Težave je imel pri 

osredotočenju na ritem pri vajah plesa. Učenec 4 je bil radoveden, pokazal je zanimanje za novo 

učno snov in aktivnosti. Pri naravoslovju je rad raziskoval, rad je prisluhnil pripovedovanju 

zgodb in rad je imel izvajanje praktičnih aktivnosti. Učenčeva splošna poučenost je bila zelo 

dobra.  

Šolsko leto 2005/2006 – 1. razred 

Učenec 4 je v prvem razredu osnovnošolskega izobraževanja počasneje napredoval na področju 

temeljnih šolskih veščin (branja, pisanja in računanja). Učenec 4 ni dosegal ravni za svojo 

starostno skupino in je zaostajal za vrstniki. Naučil se je veliko črk, ki jih je začel združevati v 

besede. Napredek pri učenju branja s seznamom besed je bil omejen. Prisotne so bile težave 

pravilnega zapisovanja črk. Učenec 4 je imel težave pri samostojnem pisanju besed, in sicer 

zaradi težav v povezavi fonem – grafem. Pri nalogah pisanja je potreboval veliko pomoči. 

Pisava je bila neurejena in prisotne so bile težave organizacije ter orientacije na listu. Izboljšal 

je štetje do 20, vendar je imel težave pri štetju po sekvencah. Prisotne so bile težave 

prepoznavanja števil. Prepoznal je števila od 1 do 5. Učenec 4 je sodeloval pri aktivnostih in 

razpravah v razredu. Dobro se je razumel s sošolci in je rad delal v skupinah.  

Učenec 4 si je težko zapomnil podrobnosti, besedila pesmi in nove pojme v učni snovi. Pri 

pouku se je težko zbral in je hitro obupal, če je menil, da je naloga zanj težka. V nestrukturiranih 

situacijah so se pojavile težave vedenja. Pri športu je bilo učenčevo gibanje nadzorovano in 

tekoče. Rad je izvajal vaje metanja in brcanja žoge. Težave je imel pri gibanju po ritmu. Pri 

šolskih aktivnostih je težko delal v paru. 

Šolsko leto 2006/2007 – 2. razred 

Učenčeve spretnosti branja, pisanja in računanja so bile v drugem razredu osnovnošolskega 

izobraževanja pod pričakovano ravnjo za njegovo starost. Težave je imel na področju 

fonološkega zavedanja. Neznane besede je prebral s pomočjo konteksta zgodbe. Prisotno je bilo 

slabše prepoznavanje in tvorjenje rim. Samostojno je štel do 10. Učenec 4 je imel težave na 

področju prepoznavanja števil do 20 in pri samostojnem zapisu števil. Rešil je preproste 

računske probleme seštevanja in odštevanja do 20. Vidne so bile težave pri koordinaciji oko – 

roka. 
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Učenec je imel težave z vzdrževanjem pozornosti in koncentracije. Njegova pozornost je bila 

boljša pri individualnem delu in ob prilagoditvah z vizualnimi oporami. Med poukom je motil 

in prekinjal učiteljico. Testi so pokazali na možno prisotnost motnje pozornosti.  Učenec 4 je 

pri nalogah, ki so mu bile težke, zavračal delo, začel je motiti pouk, uporabljal je degresivni 

jezik in je imel izbruhe jeze. Prisoten je bil buren odziv ob doživljanju neuspeha. Pri učencu je 

bila opazna negativna samopodoba in nizko samozaupanje. Zavedal se je svojih težav, zaradi 

česa je pri šolskem delu postal vznemirjen. Prisotni so bili občutki anksioznosti pri šolskem 

delu. Učenec 4 je bil impulziven in neustrašen. Ni  pomislil na posledice svojih dejanj. Prisotne 

so bile težave obvladovanja vedenja v šoli in doma.  

Učenec 4 je bil komunikativen in je imel dober besedni zaklad. Testi so pokazali povprečne in 

nadpovprečne sposobnosti verbalnega receptivnega in ekspresivnega jezika ter povprečne 

spretnosti poslušanja. Učenčeva struktura jezika je bila dobra. Na področju ekspresivnega 

jezika je imel prepoznano blago govorno motnjo pri izgovarjavi določenih glasov. V socialnih 

interakcijah je bil vljuden, družaben, želel si je dobre prijatelje in vključenost v skupino, vendar 

je občasno uporabljal neprimerne strategije vključevanja. Bolje je sodeloval z odraslimi kot z 

vrstniki. Učenčeva močna področja in interesi so bili družabnost, raziskovanje in obiskovanje 

novih krajev, radovednost in znanje na o dinozavrih.  

Šolsko leto 2007/2008 – 3. razred 

Učenec 4 kljub prejetim oblikam pomoči na področju šolskih veščin ni zadostno napredoval. 

Vidna je bila diskrepanca med učnimi dosežki in rezultati testov sposobnosti. Na področju 

pisanja je obračal črke in je imel težave pri organizaciji zapisa. Njegov prijem pisala je bil 

nepravilen. Samostojno je napisal nekaj preprostih besed. Pri pisanju črk in številk je imel 

težave z zaporedjem. Zapis črk še ni bil avtomatiziran. Tehnike branja še ni usvojil. Pri branju 

neznanih besed je črkoval ali jih je prepoznal s pomočjo konteksta besedila. V tretjem razredu 

je izboljšal motivacijo za branje. Na področju računanja je dobro razumel računske operacije 

seštevanja in odštevanja. S pomočjo je reševal matematične besedilne naloge v številskem 

obsegu do 10 in občasno je pravilno nastavil račun za matematičen problem. Težave je imel pri 

priklicu števil in pravilnem zapisu števil. Težave je imel tudi pri zapisu dvomestnih števil, kjer 

je zamenjal vrstni red mestnih vrednosti v številu. Učenec 4 je podatke in učno snov težko 

ohranil v spominu. Prisotne so bile težave pri obdelavi zaporedij, načrtovanju in organizaciji. 

Pri pouku se je težko osredotočil za daljši čas in ni zmogel slediti verbalnim navodilom. Odkar 

je prejemal medikamentozno terapijo za ADHD, se je njegova koncentracija izboljšala. Učenec 

je zelo rad govoril in je velikokrat prevladoval v pogovorih v razredu ter ni znal presoditi, kdaj 

mora razlago zaključiti. Težave je imel na področju oblikovanja odgovora na postavljeno 

vprašanje, kjer so bile vidne težave z izražanjem svojih misli. Pri oblikovanju odgovora je 

potreboval več časa in velikokrat je zašel s teme pogovora oz. vprašanja. Opazne so bile težave 

na področju neverbalne komunikacije. Učenec je bil v šolski situaciji anksiozen ter je imel 

negativno samopodobo in nizko samozavest. Doma je zavračal kakršno koli delo za šolo. 

Domače naloge je včasih skril ali jih je vrgel proč. Učenec 4 je v šolskem poročilu zapisal, da 

sebe vidi kot zelo drugačnega od vrstnikov. Počutil se je, ko da ne spada med vrstnike. Občasno 

je imel izbruhe jeze. Svoje stiske je izražal z nekooperativnim in agresivnim vedenjem. Učenec 

ni sodeloval pri pouku, motil je sošolce in se je želel izogniti šolskemu delu. Prisotni so bili 

čustveni izbruhi ob prekinitvi rutine in ob porazu pri igri. Težave je imel pri navezovanju stika 

s sošolci, čakanju v vrsti in deljenju stvari s sošolci. Imel je mali krog prijateljev. Raje se je 

igral ob vrstnikih kot z njimi. V dokumentih so poročali tudi o učenčevi senzorni občutljivosti 

na hrup in teksturo hrane. Učenčeva fina motorika je bila šibka.  
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Šolsko leto 2008/2009 – 4. razred 

Učenec 4 je v četrtem razredu napredoval na področju branja, pisanja in črkovanja, vendar še 

zmeraj ni dosegal učnega načrta. Pisalo je držal z desno roko s štirimi prsti in z rotacijo zapestja. 

Njegovo pisanje je bilo hitro, pisal je z malimi tiskanimi črkami ter je imel težave pri pravilnem 

oblikovanju ter obračanju črk. Pri pisanju ni bil samostojen in je imel težave s samozavestjo. 

Na področju samostojnega pisanja je poved najprej ustno tvoril, nato je to poved zapisal učitelj  

pomočnik ter jo dal učencu prepisati v zvezek. Pri tvorjenju povedi je upošteval pravopisna 

pravila, uporabil je različne veznike za združevanje povedi ter na koncu povedi uporabil piko. 

Učenec 4 je postal samozavestnejši pri branju preprostih besed. Neznane besede je prebral s 

pomočjo črkovanja in s pomočjo konteksta zgodbe. Učenec 4 je štel naprej in nazaj po 

sekvencah do 100. Izboljšal je branje in pisanje dvomestnih števil. Prisotne so bile težave pri 

nalogah računanja, pri delu z denarjem in zaokroževanju števil. Na področju pomnjenja je imel 

težave pri ohranjanju in priklicu informacij. Učenec 4 je imel težave s pozornostjo in 

koncentracijo. Potreboval je pomoč odrasle osebe za usmerjanje pozornosti in pri sledenju 

navodilom. Na področju komunikacije je bilo prisotno dobesedno razumevanje. Učenec 4 je pri 

šolskem delu izkazoval občutke anksioznosti, imel je negativno samopodobo in nizko 

motivacijo za šolsko delo. Prisotni so bili izbruhi jeze, jok in izogibalno vedenje pri šolskem 

delu. Težko je počakal v vrsti in ni maral sprememb. V socialni interakciji je bilo vidno 

pomanjkanje razumevanja socialnih situacij. Pri igri učenec ni fleksibilen, želel se je igrati po 

svojih pravilih in je bil v konfliktu z vrstniki. Učenčeva hoja, hopsanje, sonožno poskakovanje, 

hoja po ravni črti in ravnotežje je bilo dobro. Imel je dobro razvite grobo motorične spretnosti 

in spretnosti z žogo. Med hojo se je občasno vzdignil na prste. Učenec 4 je brez težav uporabljal 

pribor, strigel s škarjami in si zapel gumbe na šolski uniformi. Na področju senzorike je bila 

prepoznana občutljivost na zvok, določene materiale in teksturo hrane. Imel je težave 

modulacije senzornih dražljajev. Psiholog je pri učencu prepoznal težjo obliko disleksije z 

ADHD-jem. Učenec je bil dober pri nalogah verbalnega tipa, na likovnem in športnem področju 

ter je imel dobro splošno poučenost. Rad je izdeloval predmete, rad je imel tehniko in učenje 

španščine.  

Šolsko leto 2009/2010 – 5. razred 

Na področju branja, pisanja in računanja učenec v petem razredu ni dosegal učnega načrta, 

njegovi dosežki so bili nižji v primerjavi z dosežki z vrstnikov in kljub prijetim oblikam pomoči 

je bil njegov napredek zanemarljiv. Zaradi težav vidnega pomnjenja je imel učenec težave s 

prepoznavanjem in zapomnitvijo črk in števil. V šoli učenec ni zmogel delati samostojno, 

potreboval je pomoč pri pisanju (črkovanju) besed, oblikovanju povedi in branju. Težave je 

imel z združevanjem in pravilnim oblikovanjem črk. Pisal je znotraj črtovja, vendar so bile črke 

neenakomerne velikosti. Potreboval je pomoč pri rokopisu. Pisalo je držal v nepravilnem 

prijemu. Učenec je imel prepoznano disgrafijo. Na voljo je imel prenosni računalnik, za 

katerega uporabo je bil motiviran in mu je bil v veliko pomoč. Na področju računanja je imel 

težave miselnega računanja in šibke številske predstave. Pri pisnem računanju je potreboval 

pomoč pri podpisovanju števil. Imel je slabše razumevanje in operiranje z denarjem.  

Učenec je imel težave pri zapomnitvi učne snovi in ohranjanju osnovnih podatkov ter znanj. 

Težave je imel na področju kratkotrajnega vidnega spomina, kar je vplivalo na težave 

zapomnitve črk in števil. Pri učencu so bile prav tako opazne težave z organizacijo verbalnih in 

vidnih podatkov ter težave slušnega procesiranja. Njegova koncentracija je bila kratkotrajna in 

odkrenljiva. Potreboval je pomoč pri usmerjanju pozornosti na nalogo. Pri pouku je bil prisoten 

motoričen nemir in je motil ostale učence. Učenec je bil vljuden, komunikativen in prijazen. V 

komunikaciji je težje vzdrževal očesni stik ter je imel omejeno obrazno ekspresijo. Pri govoru 

ni imel prisotnih eholalij in stereotipij. Njegov govor je bil ustrezen ob prisotnosti manjših 
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artikulacijskih težav določenih glasov. V govoru je bilo zaznati ustrezno intonacijo, ritem in 

hitrost. Uporabljal je slovnično pravilen jezik. Učenec je imel dobre in slabe dneve. V šoli in 

doma so bili prisotni emocionalni izbruhi, izbruhi jeze, zavračanje dela za šolo in sodelovanja, 

ignoriranje odraslih ter poslabšanje vedenja ob delanju domačih nalog. Šola je poročala, da je 

slabše napredovanje učenca vplivalo na izrazito anksioznost, hude frustracije, negativno 

samopodobo in nizko samozavest. Učenec je imel nihajoče razpoloženje, izbruhe joka in 

doživljanje občutkov drugačnosti od vrstnikov. Med poukom je bilo njegovo vedenje na čase 

moteče. Prisotna so bila obsesivna vedenja in pomanjkanje zavedanja za nevarnost. V šoli so 

poročali, da je bil učenec socialno izoliran, imel je težave z vrstniki in z navezovanjem stikov. 

S sošolci se ni razumel, ni oblikoval tesnega prijateljstva in se je raje igral sam ali se družil z 

odraslimi. Bolj je bil povezan z učiteljem pomočnikom kot s sošolci. Po podatkih zdravnika sta 

bila dečkova groba in fina motorika dobro razviti. Starši so poročali o potrebni pomoči pri 

oblačenju, saj je obračal oblačila in zamenjeval čevlje. Težave so bile prisotne pri zavezovanju 

čevljev. Učenec je imel težave z organizacijo dela in časovno orientacijo (ni znal določiti, kateri 

dan je v tednu). Na področju organizacije je potreboval usmerjanja pri vsakodnevnih opravilih. 

Težave je imel pri iskanju črk na tipkovnici. Na področju zdravja so starši poročali, da učenec 

potrebuje veliko spanca ter da je občasno zaspal tudi med poukom. Učenec je bil dober pri 

športu, rad je imel košarko in golf. Njegova močna področja so bila dobra splošna poučenost, 

verbalno področje, komunikativnost, dobro logično mišljenje in sklepanje. Rad je izdeloval 

stvari, gledal dokumentarne filme, rad je imel naravoslovje in zgodovino.  

 

10.2 Sinteza ugotovitev značilnosti in potreb učencev z izrazitimi specifičnimi učnimi 

težavami in sopojavnimi motnjami 

Z opisno oceno funkcioniranja učencev z izrazitimi SUT smo predstavili primanjkljaje, 

področja posebnih potreb in močna področja učencev, vključenih v raziskavo. Oblika in 

intenziteta primanjkljajev se pri vsakem učencu kaže na drugačen način. Kljub temu lahko 

povzamemo nekatere skupne značilnosti in področja posebnih potreb učencev z izrazitimi SUT 

in sopojavnimi motnjami.  

 

10.2.1 Močna področja in interesi 

Močna področja in interesi Učenca 1 

Močna področja Učenca 1 so na področju verbalnega izražanja in sklepanja. Učenec ima dober 

smisel za humor. Je komunikativen in družaben. Rad dela v manjši skupini. Pri delu je vztrajen 

in angažiran ter v delo vloži veliko  truda. Učenec 1 ima dobre sposobnosti empatije in je 

pripravljen pomagati. V strokovni dokumentaciji ga učitelji opišejo kot iskrenega, prijaznega 

in vljudnega do strokovnih delavcev na šoli. Učenec se zanima za atletiko, plavanje in nogomet. 

Rad posluša zgodbe, pravljice in pesmi. Zanimajo ga predvsem knjige z zgodovinsko tematiko. 

Njegova najljubša šolska predmeta sta zgodovina in naravoslovje. V prostem času igra na bobne 

in poje v pevskem zboru.  

Močna področja in interesi Učenca 2 

Učenec 2 ima dobre sposobnosti verbalnega sklepanja in bogat besedni zaklad. Je vedoželjen 

in radoveden, kar se pozna v dobri splošni poučenosti. Učenec 2 je deloven in željan uspeha. V 

strokovni dokumentaciji ga učitelji opišejo kot motiviranega, spoštljivega do vrstnikov in 
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vljudnega do zaposlenih na šoli. Njegovi interesi v prostem času so kuhanje, tečaj samoobrambe 

in sestavljanje kock. Prva tako ga zanima dramska igra in recitiranje poezije.  

Močna področja in interesi Učenca 3 

Močno področje Učenke 3 je besedno izražanje in sklepanje. Ima dober besedni zaklad in dobre 

zmožnosti zamišljanja. Njena splošna poučenost je široka. Učenka 3 ima razvit dober smisel za 

humor in spretnosti nastopanja pred občinstvom. V strokovni dokumentaciji jo učitelji opišejo 

kot komunikativno, zgovorno in odločno. Ima dobre vidne zmožnosti, s pomočjo katerih si 

oblikuje vizualno sliko učne snovi. Učenka 3 ima dobre risarske sposobnosti in je pri delu 

kreativna. Njeni interesi so plavanje, rolkanje, judo in jahanje. Igra na dva glasbena inštrumenta, 

violino in flavto.  

Močna področja in interesi Učenca 4 

Učenec 4 je uspešen pri nalogah besednega tipa. Njegovo močno področje je besedno izražanje 

in sklepanje. Ima dobro logično mišljenje in sklepanje. Pri delu je vedoželjen in radoveden. 

Njegov specifični interes so dinozavri, o katerih ima široko znanje. Učenec 3 je dobro splošno 

poučen. Dober je pri praktičnih predmetih in izdelovanju. V strokovni dokumentaciji ga učitelji 

opišejo kot prijetnega, komunikativnega, vljudnega in družabnega. Ima dober odnos z odraslimi 

na šoli. Rad ima praktične učne predmete in naravoslovje. V prostem času so njegovi interesi 

košarka in golf. Všeč so mu dokumentarni filmi.  

 

10.2.2 Področja primanjkljajev 

Vse primanjkljaje in področja PP smo za posameznega učenca združili in prikazali v spodnji 

tabeli. Tabelo smo priredili in oblikovali po tabeli PP učencev z izrazitimi SUT avtorice L. 

Magajna (2013). Tabela prikazuje področja PP in primanjkljaje učencev z izrazitimi SUT in 

sopojavnimi motnjami iz naše raziskave.  

Tabela 2 Področja PP in primanjkljaji učencev z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami  

 Učenci 

Področja PP Učenec 1 Učenec 2 Učenka 3 Učenec 4 

ZAZNAVNO-MOTORIČNE 

SPRETNOSTI 
    

Grobo motorična koordinacija x x x x 

Fino motorična koordinacija x x x x 

Vidno motorična koordinacija  x x  x 

Šibko ravnotežje  x x   

Grafomotorika x x  x 

Prostorska predstavljivost x x   

Časovna predstavljivost  x    

KOGNITIVNO PROCESIRANJE     

Počasen tempo obdelave  x x  x 

Nihanje učinkovitosti    x 

Težave pri obdelavi zaporedij x x  x 

POZORNOST     

Šibka selektivna pozornost    x x 

Šibko vzdrževanje pozornosti  x x x x 

Šibek obseg pozornosti      

POMNJENJE     

Šibko verbalno pomnjenje x x x x 



79 

 

Šibko vidno-prostorsko pomnjenje  x  x 

Šibek kratkoročni/delovni spomin x x x x 

Dolgoročno pomnjenje    x 

Priklic x x  x 

MIŠLJENJE      

Konkretno mišljenje  x x  

ZAZNAVNE SPRETNOSTI     

Vidno zaznavanje x x  x 

Slušno zaznavanje/slušna obdelava     

Senzorna občutljivost   x  x 

GOVORNO-JEZIKOVNO 

FUNKCIONIRANJE  
    

Receptivni jezik/govor      

Ekspresivni jezik/govor   x  x 

Fonološke sposobnosti x x  x 

Uporaba jezika x x   

Obrazna ekspresija  x  x 

Šibek očesni stik   x   

ČUSTVENI ODNOSI DO UČENJA     

Zaskrbljenost, negotovost x x x x 

Doživljanje kot ''drugačne'' x x x x 

Nemoč, potrtost  x x x 

Čustvena nestabilnost, razdražljivost  x x x  

Strah, fobija, tesnoba   x  

Strah pred neuspehom x x  x 

Stres   x  

Jeza x x x x 

Anksioznost x x x x 

Odpor do šolskega dela  x x  x 

Težave izražanja lastnih čustev  x x  

Interpretacija čustev drugih     

Psihosomatika x x x  

Motnje spanja x  x x 

Motnje prehranjevanja x  x  

MOTIVACIJA UČENJA     

Izogibanje, odlaganje x  x x 

Pasivnost, pomanjkanje samostojnosti x  x x 

Neustrezna pričakovanja x    

Pomanjkanje interesa za šolsko delo x x x x 

Pomanjkanje interesa na določenih 

šolskih področjih 
x    

SOCIALNE SPRETNOSTI     

Navezovanje stikov x x x x 

Ohranjanje stikov x x x x 

Manj stabilna prijateljstva x  x x 

Mlajši prijatelji   x x  

Slabše sprejet med vrstniki  x  x 

Manj ustrezno odzivanje na socialne 

informacije 
x x x x 

Šibko razumevanje socialnih 

informacij 
 x x x 

Odnosi z učitelji in odraslimi    x  

Reševanje medsebojnih konfliktov   x  
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Žrtev vrstniškega nasilja x  x  

Stereotipna igra     

Težave sodelovanja v skupinski igri  x x x 

Specifični interesi, preokupacija   x  

VEDENJE     

Razdražljivost x x x x 

Nemirnost   x x 

Moti pouk, ne upošteva pravil x  x x 

Verbalna agresivnost x  x x 

Fizična agresivnost x  x x 

Stereotipno vedenje   x   

Predvidevanje posledic lastnega 

vedenja 
 x x x 

Samopoškodovalno vedenje x x x  

Obsesivna vedenja  x x  

SAMOPODOBA     

Nizka samopodoba  x x x x 

Pomanjkanje zaupanja v lastne 

sposobnosti  
x x   

IZVRŠILNE FUNKCIJE     

Pomanjkljiva inhibicija – 

impulzivnost 
  x x 

Nefleksibilnost – rigidnost   x x 

Slabo načrtovanje, slaba organizacija x x x x 

Neiniciativnost, težave začenjanja 

aktivnosti 
  x  

Slabo ciljno usmerjeno vztrajanje   x x 

BRANJE     

Tehnika branja (dekodiranje) x x x x 

Hitrost branja, tekočnost x   x 

Bralno razumevanje x x x  

Specifične napake x x   

Počasnejše usvajanje  x x x x 

PISANJE     

Tehnika pisanja (pisava, 

grafomotorika) 
x x x x 

Pravilen zapis (pravopis, črkovanje) x x  x 

Kompozicija (tvorjenje besedila, pisno 

izražanje) 
x x  x 

Specifične napake x   x 

Počasnejše usvajanje  x x x x 

RAČUNANJE     

Priklic matematičnih dejstev in 

podatkov 
x   x 

Računanje  x x  x 

Postopki x   x 

Besedilni problemi   x x 

Številske predstave, kvantitativno 

rezoniranje 
x x  x 

Specifične napake    x 

Počasnejše usvajanje  x  x x 
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Zaznavno-motorične spretnosti 

Na področju zaznavno-motoričnih spretnosti smo ugotovili, da imajo vsi štirje učenci z 

izrazitimi SUT težave z izvajanjem nekaterih grobo motoričnih in fino motoričnih dejavnosti.  

Učenci so okorni pri izvajanju poskokov, metanju in lovljenju žoge. Težave so imeli pri učenju 

vožnje s kolesom in izvajanju plesnih dejavnosti. V dokumentih vseh učencev so izpostavljene 

tudi šibke spretnosti oblačenja, ki so se kazale predvsem v napačnem zaporedju oblačenja, 

zamenjavi levega in desnega čevlja ter okornem in počasnem slačenju in oblačenju oblačil. 

Učenec 1 in Učenec 2 imata šibko zavedanje in koordinacijo mišic celega telesa. Šibko 

zavedanje položaja telesa povzroča manj spretno gibanje v prostoru, kar je vzrok za nenamerno 

zaletavanje v predmete in ljudi, spotikanje ob predmetih ter padanje (Kavkler, 2002). Te težave 

so opisane pri Učencu 2. Pri Učencu 1 so bile v nižjih razredih osnovnošolskega izobraževanja 

prepoznane težave vzpostavljanja dominantne roke. Finomotorične dejavnosti zavezovanja 

vezalk in uporabe jedilnega pribora predstavljajo težave vsem učencem iz naše raziskave. Trije 

učenci od štirih iz naše raziskave imajo šibko grafomotoriko in vidno motorično koordinacijo, 

ki se kaže v okornem in neenakomernem oblikovanju črk, nepravilnem prijemu pisala, šibkem 

striženju s škarjami in šibki prostorski predstavljivosti na listu. Učenec 1 in Učenec 2 imata 

prepoznano šibko ravnotežje in težave prostorske predstavljivosti.  

Kognitivno procesiranje 

Rezultati raziskave so pokazali, da imajo trije proučevani učenci iz raziskave primanjkljaje 

kognitivnega procesa tempa obdelave informacij in primanjkljaje obdelave zaporednih 

informacij. Tempo obdelave informacij zajema procese hitrega sprejemanja, razumevanja in 

odzivanja na vidne ali slušne informacije (Shannahan idr., 2006). Učenci z izrazitimi SUT imajo 

težave v hitrosti in kapaciteti predelovanja informacij (Magajna idr., 2015), ki se kažejo v 

počasnejšem poimenovanju črk, števil, predmetov in barv (Ransby in  Swanson, 2003 v 

Shannahan idr., 2006). Hitrost predelovanja informacij je primanjkljaj, ki vpliva na 

matematično in bralno tekočnost ter tempo učenja (Magajna idr., 2015; Shannahan idr., 2006). 

Sir Rose (2009) v svojem poročilu navaja, da so učenci s SUT, ki imajo počasen tempo obdelave 

informacij, dovzetnejši za slabši življenjski izid. 

Na področju kognitivnega procesiranja se pri Učencu 4 kažejo težave nihanja učne 

učinkovitosti, kar je ena od najpogostejših pritožb učiteljev in staršev pri učencih s SUT in 

motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). Učinkovitost učencev 

se lahko »spreminja iz dneva v dan oz. celo iz trenutka v trenutek« (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 

2011, str. 162) in je slabša ob koncu šolskega dneva ter ob povečani utrujenosti učenca. Nihanja 

v učinkovitosti je pomembno upoštevati pri preverjanju in ocenjevanju znanja ter delu z učenci. 

Tem nihanjem učinkovitosti v literaturi pogosto rečemo tudi ''dobri in slabi dnevi oz. trenutki'' 

(Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011, str. 162).  

Pozornost 

Učence, ki počasneje usvajajo šolske spretnosti branja, pisanja in računanja, lahko pri njihovem 

šolskem delu in usvajanju veščin dodatno ovirajo tudi težave s pozornostjo. Naši podatki v 

raziskavi so pokazali, da imajo vsi štirje učenci z izrazitimi SUT težave vzdrževanja pozornosti. 

Učenci s težavami vzdrževanja pozornosti imajo šibko zmožnost vzdrževanja ustrezne ravni 

pozornosti v določenem časovnem intervalu (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). V učenčevih 

dokumentih so te težave pogosto opisovali z nedokončanjem nalog, hitrim odnehanjem pri 

šolskih nalogah, šibkim sledenjem pouka in težavah ohranjanja zbranosti vso šolsko uro. Pri 

Učenki 3 in Učencu 4 so bile prav tako prepoznane težave na področju usmerjanja pozornosti 

na ključne, pomembne dražljaje v okolju ter izločitvi nepomembnih dražljajev. 
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Vsi proučevani učenci iz naše raziskave izkazujejo težave na področju pozornosti. Raduly-

Zorgo idr. (2010) navaja, da je proces pozornosti pri vseh učencih z bralno-napisovalnimi 

težavami šibkejši v primerjavi z njihovimi vrstniki. Po oceni Willcutt in Pennington (2000a) se 

motnje pozornosti sopojavljajo pri kar  24–60 % učencev s prepoznanimi SUT. Pri tem je treba 

dodati, da imajo mnogi učenci z izrazitimi SUT težave s pozornostjo, ki pa niso izražene do te 

mere, da bi učenec prejel diagnozo ADHD ali ADD (Rose, 2009). Kljub temu pa težave s 

pozornostjo vplivajo na intenziteto učnih težav (Rose, 2009), usvajanje šolskih veščin, 

učenčevo učno učinkovitost in prilagajanje pri pouku (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011).   

Pomnjenje 

Iz podatkov je razvidno, da imajo vsi štirje učenci težave s pomnjenjem. Analiza dokumentacije 

kaže, da gre pri vseh učencih za težave na področju verbalnega pomnjenja ter delovnega in 

kratkoročnega spomina. V povezavi s tem lahko iz dokumentov razberemo, da so imeli učenci 

težave s pomnjenjem ustnih navodil, ohranjanjem informacij v spominu med opravljanjem 

kompleksnih nalog (npr. miselno računanje večmesnih števil, reševanje matematičnih 

besedilnih nalog itd.), težave pomnjenja prebranih besedil in informacij. Težave so izražene 

tudi na področju priklica besed. Trije od štirih učencev ne zmorejo iz spomina hitro priklicati 

točno določene besede. V literaturi vidimo, da so težave hitrega priklica besed značilne za 

učence s specifičnimi primanjkljaji na področju jezika. Težave izražanja se pri učencih izrazijo 

pri pripovedi in obnovi zgodbe, opisu dogodkov itd. V nižjih razredih lahko ti primanjkljaji 

ovirajo napredek pri branju, pisanju ter naravoslovnih in družbenih predmetih (Magajna idr., 

2008). Primanjkljaji dolgoročnega pomnjenja so izraženi pri Učencu 4. Učenec ima izrazite 

težave ohranjanja informacij osnovnih podatkov in znanj, kar se odraža v težavah pomnjenja 

učne snovi in hitrem pozabljanju naučenega. O primanjkljajih na področju vidno-prostorskega 

pomnjenja poročajo pri Učencu 2 in Učencu 4. Učenca imata šibko zapomnitev motoričnih 

gibov in spretnosti. O težavah z avtomatizacijo na novo usvojenih veščin in spretnosti, še 

posebej motoričnih, poročajo pri učencih z dispraksijo, kar lahko vpliva, da učenci z dispraksijo 

nikdar ne avtomatizirajo spretnosti pisanja ali vožnje s kolesom (Grant, 2010).  

Iz zbranih podatkov vidimo, da imajo učenci z izrazitimi SUT iz naše raziskave težave na več 

področjih pomnjenja. Težave z delovnim spominom so prepoznane pri vseh štirih proučevanih 

učencih. Delovni spomin med reševanjem matematičnih problemov ali branju besedila 

omogoča zadrževanje pomembnih informacij ter jih sproti dopolnjuje z novimi, izbriše 

informacije, ki več niso pomembne ter si gradi miselni model (Passolunghi idr., 2004 v Kalan, 

2015). Zaradi tega je delovni spomin pomemben kognitivni proces in ima pomembno vlogo pri 

veščinah branja, pisanja (Hayes, 2000 v Costa idr., 2015) ter pri matematiki (Anderson, 2007 v 

Kalan, 2015). Raziskave so dokazale, da učenci s sopojavnostjo motenj izkazujejo večje 

oslabitve delovnega pomnjenja kot učenci s samostojno motnjo (Bental in Tirosh, 2007; Peng 

in Fuchs, 2016), kar lahko vpliva na intenzivnost primanjkljajev ter s tem na učno učinkovitost.  

Mišljenje  

Dva od štirih učencev iz raziskave imata prepoznane posebne potrebe na področju fleksibilnosti 

mišljenja. Konkretno mišljenje in učenje, predelovanje informacij le črno – belo, težave 

razumevanja prenesenih fraz in metafor so le nekateri primanjkljaji, s katerimi se vsakodnevno 

soočajo učenci, ki imajo primanjkljaje na neverbalnem področju. Ti učenci razmišljajo logično, 

abstraktni koncepti pa so za njih težki (Thompson, 1997, v Košak Babuder, 2011a). Težave 

zaradi primanjkljajev na neverbalnem področju vplivajo na izvajanje vsakodnevnih dejavnosti 

kot tudi na učne dejavnosti (Košak Babuder, 2011a).  

  



83 

 

Zaznavne spretnosti 

Slušne in vidne spretnosti so pomembne za učenje branja, vendar se razvijajo neodvisno od 

njega. Spretnosti vidnega zaznavanja vključujejo zaznavanje vidnih informacij, ki so v fazi 

učenja branja črke, njihovo razločevanje in prepoznavanje, ki temelji na pomnjenju le-teh. 

Učenci s težavami vidnega zaznavanja imajo šibko identifikacijo števil, črk ali besed, vizualno 

diskriminacijo med vidno podobnimi simboli (d/b, p/b, e/a), pri čemer je oteženo vizualno 

prepoznavanje besed (Reid, 2009). S primanjkljaji vidnega zaznavanja se soočajo trije učenci 

iz raziskave. Razvidno iz dokumentov so učenci pogosto napačno prepoznali vizualno podobne 

črke, pomešali vrstni red črk, potrebovali so dalj časa pri zapomnitvi oblike črk in števil, med 

branjem so pogosto izpustili vrstico. Težave na področju vidnega zaznavanja vplivajo na hitrost 

in pravilnost branja ter pisanja, razumevanje prebranega, prepisovanja iz table in priklic oblike 

črke ali števil. Najpogosteje so vzrok za disleksijo (Reid, 2009). Težave vizualnega procesiranja 

so tudi eden od značilnih primanjkljajev učencev z razvojno dispraksijo (Grant, 2010). Reid 

(2009) navaja, da se mnogi vizualni in slušni procesi branja pri učencih s SUT ne razvijejo 

spontano. Zato je treba učence s SUT teh spretnosti strukturirano naučiti.  

Pod področje zaznavnih spretnosti smo pri analizi dokumentov vključili tudi senzorno 

občutljivost. O senzorni preobčutljivosti poročajo pri dveh učencih, Učencu 2 in Učencu 3, od 

štirih učencih, zajetih v raziskavo. Analiza dokumentov je pokazala, da sta oba učenca 

preobčutljiva na slušne dražljaje. Učenec 2 je ob izpostavljenosti v hrupnem okolju (šolski 

hodniki med odmori) prejel močan glavobol, zaradi česar si je zatiskal ušesa, se izogibal gneči 

in se ni udeleževal šolskih proslav ter drugih družabnih dogodkov. V uradnih poročilih so starši 

obeh učencev poročali o težavah prehranjevanja, zaradi preobčutljivosti na določeno teksturo 

hrane. S. Viola (2007) navaja, da posameznike, ki so preveč ali premalo občutljivi na dražljaje, 

pogosto opisujejo tudi kot nepozorne, impulzivne in hiperaktivne. Tem učencem je treba 

zagotoviti okolje in aktivnosti, ki bodo vplivale na umiritev njegovega živčnega sistema, ter 

postopno graditi posameznikovo toleranco za te dražljaje (Viola, 2007).  

Govorno-jezikovno funkcioniranje 

Analiza dokumentacije je pokazala primanjkljaje fonoloških sposobnosti pri treh od štirih 

učencev. Učenci z bralno-napisovalnimi težavami imajo motene procese predelovanja 

jezikovnih informacij. Ti primanjkljaji povzročajo značilne notranje pogojene težave, ki se 

kažejo kot motnje prepoznavanja posameznih glasov, težave pri usvajanju povezav med črkami 

in glasovi, težave s sintezo in analizo glasov ter manipulacijo glasov (Magajna idr., 2008; 

Magajna idr., 2015). Fonološki deficit nekateri avtorji navajajo kot osrednji primanjkljaj, ki 

pogojuje disleksijo in vpliva na težave branja in pisanja (Bishop in Snowling, 2004).  Deficiti 

fonološkega procesiranja so tudi pogosti primanjkljaji učencev s specifičnimi jezikovnimi 

težavami, ki se kažejo z oslabljenim fonološkim zavedanjem (Catts, 1993 v Catts idr., 2005; 

Snowling idr., 2000) in fonološkim pomnjenjem (Bishop, North in Donlan, 1996 v Catts idr., 

2005) ter možnimi kasnejšimi bralnimi težavami (Larrivee in Catts, 1999 v Snowling idr., 2000; 

Bird, Bishop in Freeman, 1995 v Snowling idr., 2000). Snowling s kolegi (2000) navaja, da, če 

so fonološki primanjkljaji izraziti, bodo imeli učenci težave na področju branja in jezika, ki se 

bodo kazale tudi kot primanjkljaji na področju govora. Težave govornega izražanja so 

prepoznane pri dveh učencih iz raziskave. Učenec 1, Učenec 2 in Učenec 4 imajo težave pri 

izražanju misli in uporabi jezika v komunikaciji. Primanjkljaji izražanja se nanašajo na 

oblikovanje in organiziranje oz. urjenje jezikovnega sporočila, ki se izrazijo predvsem pri 

pripovedi ali obnovi zgodbe, opisu dogodka itd. (Magajna idr., 2008). Pri učencih je motena 

tudi skladnja jezika, ki se izraža na področju uporabe besednih zvez in oblikovanja povedi.  
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Učenec 4 ima prepoznane lažje artikulacijske težave, ki se izražajo v izgovarjavi določenega 

glasu. Težave artikuliranja so značilne tudi za učence z govorno dispraksijo, ki povsem dobro 

razumejo vsebino govora, imajo pa težave s koordinacijo mišic govornega aparata, zato ne 

morejo razločno artikulirati glasov (Kavkler, 2002). Artikulacijske težave se lahko pozneje 

kažejo kot jezikovne težave, predvsem pri pisnem jeziku (Magajna idr., 2008).  

Težave razumevanja in izražanja obraznih ekspresij so se v analizi dokumentov izkazale pri 

dveh učencih (Učenec 2 in Učenec 4). Primanjkljaji razumevanja mimike obraza so notranje 

pogojene težave, značilne za učence z neverbalnimi učnimi težavami, kamor uvrščamo tudi 

učence z dispraksijo, prav tako pa tudi za učence z Aspergerjevim sindromom. Ti notranji 

primanjkljaji se na manifestni ravni lahko kažejo v šibkih socialnih odnosih in socialni 

izključenosti (Košak Babuder, 2011a).  

Čustveni odnosi do učenja in motivacija učenja 

Analiza dokumentacije učencev z izrazitimi SUT je pokazala prekrivanje in povezanost učnih 

in čustvenih težav pri vseh proučevanih učencih. Prepoznane čustvene težave so se pri treh 

učencih izražale v pretirani zaskrbljenosti in negotovosti pri opravljanju šolskih nalog. Učenci 

pri pouku niso želeli dokončati nalog branja in pisanja. Poskušali so se izogniti nalogam in 

aktivnostim, pri katerih so bili pogosto neuspešni, ter se zavarovati pred ponovnim 

razočaranjem in neuspehom. Učitelji so poročali o zavračanju šolskega dela in občutjih 

frustracij.  

Učenci so tako izkazovali odpor do šolskega dela, ki se je pri Učencu 4 razvil do te mere, da je 

iztrgal, raztrgal domače naloge, učne liste in jih skrival pred starši. Vsi učenci so poročali o 

močnih notranjih občutkih jeze pri nalogah branja in pisanja. V poročilu šole za Učenca 1 so 

zapisali, da so pri učencu opazili notranje čustvene stiske pri nalogah, za katere je menil, da so 

zanj pretežke. Učenec je planil v jok in se začel močno tresti. Izrazil je zaskrbljenost, da nalog 

ne bo pravilno rešil. Učenec 2 je ob napakah in neuspehu prav tako odreagiral z močno jezo in 

jokom. Pogosto je med poukom odnehal z delom ter nalog ni želel dokončati. Učenec 4 se je 

ob nalogah pisanja močno razburil, uporabljal neprimeren jezik ter kričal na učitelje. J. Božič 

(2002) navaja, da ob številnih in dolgotrajnih učnih neuspehih učenci s SUT razvijejo 

sekundarne značilnosti, ki se najprej odražajo v motivaciji za učenje. Ob prvih težavah učenci 

odklanjajo naloge, ne vlagajo ustreznega napora v učenje novih vsebin, ne vztrajajo, kar se 

lahko odrazi v izogibanju učenja ali celo v odporu do šole. Dolgoletna izpostavljenost 

negativnim učnim izkušnjam močno pripomore k razvoju in krepitvi občutka nemoči. Učenci 

tako razvijejo nizka pričakovanja za uspehe v prihodnosti in visoka pričakovanja za neuspehe 

(Valas, 2001). Negativne učne izkušnje so lahko skupni vzrok za sopojavljanje anksiozne 

motnje (Alesi, Rappo in Pepi, 2014), kar lahko povežemo z rezultati magistrskega dela. Vsi 

proučevani učenci v raziskavi magistrskega dela so pri nalogah branja in pisanja poročali o 

občutjih tesnobe, napetosti, strahu in zaskrbljenosti. 

V višjih razredih rednega osnovnošolskega izobraževanja so se pri treh od štirih učencev 

pojavile psihosomatske težave pred odhodom v šolo. Učenci so zjutraj pogosto poročali o 

bolečinah v trebuhu, glavobolu in slabem počutju. Edwards (1994 v Alexander-Passe, 2006) 

ugotavlja, da učenci s SUT pogosteje poročajo o psihosomatskih motnjah. Meni, da učenci ob 

pogostem učnem neuspehu občutijo močne frustracije, ki se lahko izražajo v bolečinah in 

slabem počutju. V naši raziskavi so starši treh učencev prav tako poročali o motnjah spanja med 

tednom. Učenci so težko odšli v posteljo, med spanjem so se veliko premetavali, bili nemirni, 

ponoči so se pogosto prebujali in težko zaspali nazaj. Notranje stiske so se pri Učencu 1 in 

Učenki 3 v petem razredu osnovnošolskega izobraževanja izrazile tudi v motnjah 

prehranjevanja. Učenec 1 je imel slabši apetit, v času šole pogosto ni malical. 
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Vsi učenci v raziskavi so poročali o ''doživljanju drugačnosti'' od vrstnikov. Učenec 4 je v letni 

evalvaciji zapisal »občutek imam, da ne spadam sem«. Singer (2005) poroča, da se učenci s 

SUT pogosto zaradi svojih primanjkljajev doživljajo ''drugačne'' od svojih vrstnikov (Panicker 

in Chelliah, 2015; Singer, 2005), doživljajo občutke sramu, zadrege, žalosti in jeze (Singer, 

2005). 

Socialne spretnosti 

Socialne spretnosti so oblike vedenja, ki jih mora posameznik obvladati, da se lahko učinkovito 

in konstruktivno vključi v socialno okolje (Bizjak, Tome, Justinek, Čater in Vec, 2010 v Prah, 

2011). M. Schmidt (2001 v Prah, 2011) iz literature povzema, da se socialne spretnosti nanašajo 

na vedenje v specifičnih socialnih položajih, socialne sposobnosti pa na posameznikove 

sposobnosti obvladovanja in presojanja socialnih situacij. Socialne situacije zahtevajo pozorno 

opazovanje vseh ključnih informacij, ki se začnejo z zaznavo in prepoznavanjem vokalnih, 

obraznih in telesnih izrazov (Božič, 2002). Težave prepoznavanja neverbalnega vedenja sta v 

raziskavi magistrskega dela izkazovala Učenec 2 in Učenec 4. Učenka 3 in Učenec 4 sta imela 

prepoznane primanjkljaje na področju interpretacije čustev drugih. Wong (1998 v Božič, 2002) 

navaja, da mlajši učenci s SUT težje prepoznajo čustva na osnovi obrazne mimike in 

potrebujejo več časa za interpretacijo strahu in jeze od vrstnikov. Največ težav naj bi imeli 

učenci s specifičnimi primanjkljaji na neverbalnem področju (dispraksija, neverbalne 

specifične učne težave) (Košak Babuder, 2011a). Ko učenec prepozna ključne socialne 

informacije, jih poveže s predhodnimi izkušnjami in razumevanjem perspektive drugih ter se 

nanje odzove (Božič, 2002). Učenci s specifičnimi učnimi težavami na neverbalnem področju 

imajo težave zaznavanja in socialnega mišljenja, prav tako pa tudi težave v socialnih 

interakcijah (Rourke, 1994 v Košak Babuder, 2011a). Učenci z učnimi težavami na 

neverbalnem področju imajo težave v vzpostavljanju prijateljstev (Boon, 2010). O teh težavah 

poročajo tudi pri učencih z ADHD (Kesič Dimic, 2009). V naši raziskavi so o težavah 

vzpostavljanja stikov poročali pri vseh štirih učencih, od tega so bile te težave izrazitejše pri 

Učencu 2 in Učenki 3. Učenci imajo tudi težave pri vzdrževanju socialnih odnosov, o katerih 

so pogosteje poročali pri Učencu 2, Učenki 3 in Učencu 4. Naše ugotovitve so skupne poročanju 

Božiča (2002), da imajo učenci s SUT težave vzpostavljanja in vzdrževanja socialnih odnosov. 

Podatki, dobljeni iz naše raziskave, kažejo, da trije od štirih učencev z izrazitimi SUT sklepajo 

manj stabilna prijateljstva ter da sta Učenec 2 in Učenka 3 v rednem izobraževanju pogosto 

imela mlajše prijatelje. O manj stabilnih prijateljstvih poročajo tudi v tujih raziskavah 

(Grensham, 1999 v Singer, 2005; Hellendoorn in Ruijssenaars, 2000 v Singer, 2005). Šibke 

zaznave socialnih informacij in situacij so v dokumentih poudarili pri dveh učencih (Učenki 3 

in Učencu 4). Pri obeh učencih, tako Učenki 3 in Učencu 4, so prepoznane težave navezovanja 

in ohranjanja stikov, slabša sprejetost med vrstniki ter manj stabilna prijateljstva, kar lahko 

povežemo z ugotovitvijo Wonga (1998, v Božič, 2002), da je sprejetost pri vrstnikih statistično 

visoko povezana s sposobnostmi socialne zaznave. Te težave se odražajo v razumevanju 

socialnih pravil za ustrezno vedenje (Košak Babuder, 2011a) in manj veščemu sodelovanju. 

Trije učenci od štirih (Učenec 2, Učenka 3 in Učenec 4) so pri pouku imeli težave sodelovanja 

v skupinskem delu in igri. V šolskih poročili so navajali, da so učenci imeli težave pri 

razumevanju, sledenju in upoštevanju pravil igre, zaradi česar je med učenci pogosto prišlo do 

konflikta. Učenec 2 in Učenec 4 sta se v nižjih razredih osnovnošolskega izobraževanja raje 

zaigrala sama, ob vrstnikih. Kavkler (2002) poroča, da so lahko učenci z dispraksijo med 

odmori nesrečni, saj si zaradi motoričnih težav težko najdejo partnerja za igro ter doživljajo 

hude stiske zaradi slabšega upoštevanja pravil. S težavami vključevanja v skupinsko igro se v 

zgodnjem otroštvu srečujejo tudi učenci z ADHD. Zaradi njihove nepozornosti, impulzivnosti 

in nemirnosti težje začutijo, kako naj bi se primerno vključili v igro, begajo od ene k drugi 
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dejavnosti, težje se držijo pravil, kar vpliva na sprejetost med vrstnike in oblikovanje tesnih 

prijateljstev (Kesič Dimic, 2009).  

Zaradi večjih socialnih zahtev v višjih razredih je socialna nespretnost pri starejših učencih s 

SUT in učnimi težavami na neverbalnem področju vse bolj očitna (Košak Babuder, 2011a).   

Samopodoba 

Po pregledu podatkov iz raziskave ugotavljamo, da imajo vsi štirje učenci negativno predstavo 

o sebi in pomanjkanje zaupanja v lastne sposobnosti. Kot je razvidno iz dokumentov, je Učenec 

2 sebe pogosto označil za »neumnega« in pri svojem delu pričakoval neuspeh. Starši so 

poročali, da učenčeve specifične težave na področju opismenjevanja negativno vplivajo na 

njegovo samozavest pri opravljanju šolskih nalog in učno samopodobo. Učenec 2 je negativno 

razmišljal o lastnem napredku in se posledično želel ogniti šolskemu delu. Starši so izrazili 

zaskrbljenost zaradi učenčevega zapiranja vase in pogostejših izbruhov jeze, ko ni pravilno rešil 

naloge. Rezultati ocenjevalne lestvice za samopodobo so pri Učencu 1 pokazali nizko učno 

samopodobo in zaupanje v lastne sposobnosti. Kot je razvidno iz šolskih poročil, so učitelji pri 

Učencu 1 poročali, da je imel težave z začenjanjem nalog. Pri delu je hitro odnehal z besedami 

»ne vem«, »tega ne zmorem prebrati« ali »tega ne zmorem narediti«. O nizki samopodobi, 

zavračanju nalog branja in pisanja ter čustvenih izbruhih so poročali tudi v dokumentih Učenke 

3 in Učenca 4. Učenci so pogosto razloge za učni neuspeh prepisovali svojim sposobnostim. 

Oblikovali so mnenje o svoji nizki samoučinkovitosti pri nalogah branja, pisanja in računanja, 

kar je vplivalo na zmanjšano aktivnost in vztrajnost za šolsko delo. O nizki samopodobi otrok 

in mladostnikov s SUT so poročale tudi druge raziskave (Alesi idr., 2014; Alexander-Passe, 

2006, Terras, Thompson in Minnis, 2009; McNulty, 2003 v Novita, 2016). J. Božič (2002) 

poudari, da učenci s SUT pogosto sebe ocenjujejo negativno in so bolj nezadovoljni s seboj ter 

pri delu pričakujejo nižje dosežke v primerjavi z njihovimi vrstniki.  

Samopodoba se pri posamezniku oblikuje postopoma na podlagi spoznanj in izkušenj, 

pridobljenih iz šolskega in socialnega okolja. Obdobje otroštva je ključno obdobje za 

oblikovanje samopodobe. Če učenec v tem času doživlja uspehe, se v njem razvije občutek 

kompetentnosti (Backamn, 1988, v Juriševič, 1997).  Kadar učenec ne doživlja uspehov, se 

lahko ob ponavljajočih se neuspehih razvije nizek občutek samoučinkovitosti (Božič, 2002) in 

doživljanje manjvrednosti (Backamn, 1988, v Juriševič, 1997). Negativna učna samopodoba 

vodi v nizka pričakovanja, manjšo vztrajnost pri reševanju težjih nalog, pogosto se izogibajo 

nalog ter posledično dosegajo tudi nižje učne dosežke, ki negativno samopodobo še poglobijo 

(Juriševič, 1997). Peer in Reid (2001 v Alexander-Passe, 2006) navajajo, da je lahko negativna 

samopodoba povezana tudi z nekaterimi manj želenimi vedenji.  

Vedenje 

V naši raziskavi je analiza strokovnih dokumentov pokazala, da vsi učenci izkazujejo burne 

odzive z neprimernim vedenjem. Pri Učencu 1 so o težavnem in zahtevne vedenju poročali v 

petem razredu, medtem ko so takšne oblike vedenj v dokumentih Učenca 2 zabeležene že v 

tretjem razredu osnovnošolskega izobraževanja. Pri obeh učencih so starši najprej poudarili 

razdražljivo vedenje doma. Učenca sta ob opravljanju šolskih nalog pogosto jezno izbruhnila, 

se razburila nad malimi napakami, začela močno jokati in postala prepirljiva s starši. Takšno 

vedenje se je kasneje pojavilo tudi v šoli. Učenec 2 se je ob nalogah pisanja hitro razjezil ter 

občasno udarjal z glavo ob mizo. Starši Učenca 2 so izrazili zaskrbljenost ob njegovem 

vzkipljivem vedenju, saj je učenec naredil tudi kaj zase nevarnega, ne da bi pomislil na možne 

posledice. Učenec 1 je v višjih razredih osnovnošolskega izobraževanja (6. in 7.) postal 

verbalno nesramen do učiteljev in zaposlenih na šoli. Med poukom je odklanjal delo, klepetal, 

ni upošteval pravil in navodil za delo. S takim vedenjem je motil sošolce in učiteljevo razlago.  
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Ugotovitve v naši raziskavi potrjujejo podatke, najdene v literaturi, kjer navajajo, da imajo 

učencih s SUT pogosteje prepoznane čustvene probleme (nervoznost, prestrašenost), vedenjske 

motnje (agresivnost, vedenjske izbruhe), zmanjšano usmerjenost na naloge in visoko stopnjo 

motečega vedenja z izbruhi (Wong, 1998 v Božič, 2002). Norveška raziskava je pokazala, da 

imajo učenci s SUT več vedenjskih težav kot učenci brez podobnih težav (Heiervang, 

Stevenson, Lund in Hugdahk, 2001). Pogostejše antisocialno in delinkventno vedenje pri 

učencih z učnimi težavami so odkrili tudi v drugih raziskavah (Hinshaw,  1992 v Heiervang, 

2001; Peer in Reid, 2001 v Alexander-Passe, 2006; Thomson, 1996 v Alexander-Passe, 2006). 

Peer in Reid (2001 v Alexander-Passe, 2006) menita, da frustracija pogosto vodi do 

antisocialnega in delinkventnega vedenja. Učenci z negativnim mnenjem o sebi pogosto za 

neuspeh krivijo svoje sposobnosti in se v stresnih situacijah neprimerno odzovejo tako, da 

motijo pouk, z vedenjem iščejo pozornost ali postanejo ''razredni klovni''. S takšnim vedenjem 

želijo zavarovati svojo samopodobo (Thomson, 1996 v Alexander-Passe, 2006).  

J. Božič (2002) poudarja, da tvegani dejavniki za razvoj neprimernega vedenja prestavljajo 

motnje s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo (ADD, ADHD). V naši raziskavi so se zgodnejše 

in pogostejše vedenjske težave pokazale pri Učenki 3, ki ima prepoznano motnjo ADD in 

Učencu 4, ki ima prepoznan ADHD. Pri Učenki 3 in Učencu 4 so o odstopanjih na vedenjskem 

področju učitelji poročali že v sprejemnem letu. Učenca sta bila nemirna, težko sta sedela pri 

miru, prekinjala sta učiteljevo razlago, mu segala v besedo ter slabše sledila razrednim 

pravilom. Starši in učitelji Učenca 4 so že v sprejemnem letu poročali o dečkovi hitri 

razdražljivosti in izbruhu jeze, ko naloge ni znal rešiti. Ob zanj težkih nalogah je učenec začel 

kričati, vpiti na sošolce in učitelje, jezikati učiteljem ter uporabljati verbalno agresiven jezik. 

Starši so zapisali, da se med delanjem domačih nalog pogosto hitro ujezi ter težje kontrolira 

svojo jezo. Občasno je metal predmete, udarjal ob mizo, kričal in vpil na starše. Učenka 3 ima 

nihajoče  razpoloženje. Zaradi manjših napak se lahko hitro razburi ali če sošolci komentirajo 

njeno delo. Med poukom je nemirna, spušča neprimerne zvoke, se smeji in ugovarja učiteljem. 

Do vrstnikov je bila pogosto nesramna, jih žalila ter občasno tudi potisnila. Učenka je bila 

večkrat izključena iz šole za nekaj dni, in sicer zaradi burnih izbruhov jeze, med katerimi je 

žalila zaposlene na šoli in sošolce, uporabljala grde besede, prevračala mize in stole ter metala 

predmete. Težave zadrževanja impulzov, nezmožnost akomodacije in pomanjkljiva 

koncentracija so primanjkljaji, značilni za učence z motnjo pozornosti (Rotvejn Pajič, 2002). 

Kot se je pokazalo tudi v naši raziskavi, se učenci s prepoznano motnjo ADHD težje prilagajajo 

zahtevam okolja, so hitro razdražljivi, se intenzivno odzivajo na dogajanje v okolju, izkazujejo 

nihanje v razpoloženju ter imajo nizko frustracijsko toleranco. Sopojavnost učnih težav 

omenjene primanjkljaje lahko še stopnjujejo ter v ospredje stopajo tudi nezaželena vedenja 

(Rotvejn Pajič, 2002). Raziskava povezanosti SUT in vedenjskih motenj v Novi Zelandiji je 

pokazala, da so učenci, ki imajo sopojavni motnji SUT in ADD/ADHD, pogosto delinkventni. 

Tisti učenci, ki imajo sočasno pojavljanje, z motnjo pozornosti kažejo motnje vedenja že prej, 

v predšolskem obdobju, medtem ko ostali kasneje, najpogosteje ob prehodu v srednjo šolo 

(Snow in Thurber, 1997 v Božič, 2002). Učenci s komorbidnimi motnjami imajo šibkejšo 

samokontrolo vedenja kot učenci samo z ADHD (Flicek, 1992 v Smith in Adams, 2006; 

Pisecco, Baker, Silva in Brooke, 2001 v Smith in Adams, 2006), so bolj moteči in pogosteje 

začnejo pretep (Flicek, 1992 v Smith in Adams, 2006). Tudi v raziskavi Smith in Adams (2006) 

poročajo o pogostejših vedenjskih težavah učencev s SUT in sopojavno motnjo ADHD v 

primerjavi z učenci, ki imajo samo SUT.  

Hales (1995 v Smith in Adams, 2006) so odkrili, da so dvom v lastne sposobnosti, negativna 

samopodoba, občutki frustracije, povečana občutljivost na kritike, vedenjske težave in 

agresivnost značilne neprimerne strategije spoprijemanja, ki jih razvijejo učenci s SUT. Učenci 
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s SUT lahko agresivno vedenje usmerijo nase, kar je analiza podatkov pokazala pri treh od 

štirih učencev v naši raziskavi.   

Izvršilne funkcije 

Podatki, dobljeni z analizo strokovne dokumentacije štirih učencev z izrazitimi SUT, so 

pokazali, da imajo vsi proučevani učenci šibke spretnosti zastavljanja ciljev, načrtovanja in 

organizacije. M. Hudoklin (2011) navaja, da imajo učenci s SUT težave pri urejanju, 

organiziranju in določanju prednostnih informacij in določanju bistvenih idej. Pogosto obtičijo 

in težko zamenjajo pristope reševanja ali se lotijo nove naloge, kar zajema področje prožnosti 

ali fleksibilnosti. Na slednjem področju trije učenci od štirih izkazujejo primanjkljaje, ki se 

izražajo v težavah prilagajanja na spremembe. V dokumentaciji učencev je razvidno, da imajo  

težave pri menjavi aktivnosti, menjavi učnih oblik pri pouku (prehod na skupinsko delo) ter 

težave v nestrukturiranih situacijah, predvsem v času daljših odmorov. Ob spremembah pogosto 

občutijo stisko, strah, tesnobo ter se občasno nanjo odzovejo na neprimeren način. Učenci s 

težavami na neverbalnem področju se ne morejo hitro prilagoditi in se težko spopadejo z novimi 

okoliščinami, kot so zamenjava urnika, učitelja, učilnice itd. (Košak Babuder, 2011a).  

Dva učenca od štirih izkazujeta pomanjkljivo zmožnost samonadzora oz. pomanjkljivo 

inhibicijo vedenja, ki se odražava v impulzivnih odzivih. V šolskih poročilih in poročilih staršev 

sta učenca med poukom prekinjala učiteljevo razlago, mu ''padala v besedo'', odgovorila sta na 

vprašanje, še preden je bilo postavljeno, odgovorila sta na vprašanje, čeprav nista bila 

poklicana, težko sta počakala v koloni. Opisane težave impulzivnosti se kažejo v značilnih 

težavah učencev z ADHD. Barkley (2005 v Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011) meni, da učne 

težave učencev z ADHD lahko pojasnimo s primanjkljaji inhibicije vedenja, ki se kažejo kot 

težave šibkega nadzora vedenja s pomočjo notranjega predelovanja informacij, šibko 

zaustavljanje in zadrževanje (inhibicija) nepomembnih ali nesmiselnih odzivov, težave v 

vztrajanju, nefleksibilnost na kasnejšo povratno informacijo, nefleksibino vedenje (Raggi in 

Chronsi, 2006 v Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011) ter  nezrele samoregulacije čustev (Barkley, 

2005 v Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). Nezrela samoregulacija čustev, motivacije in 

vzburjenja se lahko kaže v neprimernih burnih reakcijah (Carlson, Booth, Shin in Canu, 2002 

v Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011) in vodi v pogostejša neprimerna vedenja, zaradi česar lahko 

pride do pogostejših konfliktov z vrstniki in učitelji (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011).  

Ciljno usmerjeno vztrajanje je zmožnost slediti zastavljenemu cilju do njegovega doseganja in 

ne nehati zaradi motečih dejavnikov ali drugih interesov (Hudoklin, 2011), kar se je izkazalo 

kot primanjkljaj pri Učenki 3 in Učencu 4. Učiteljice so v šolskih poročilih pri obeh učencih 

navajale predvsem težave dokončanja nalog in doseganja zastavljenih ciljev ter predčasno 

odnehanje. Učenka 3 se je prav tako težko lotila šolskega dela, pri tem je odlašala s klepetanjem 

in sprehajanjem. Primanjkljaji na področju izvršilnih funkcij vplivajo na različna izobraževalna 

področja, predvsem na bralno razumevanje, pisno izražanje, pisanje pisnih preizkusov znanja, 

samostojno učenje in na pisanje domačih nalog (Meltzer, 1993 v Hudoklin, 2011).  

Branje, pisanje in računanje 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami (SUT) imajo primanjkljaje na področju temeljnih 

šolskih spretnosti (branje, pisanje, računanje), ki vplivajo na mnoga področja posameznikovega 

funkcioniranja (Magajna idr., 2015). Analiza strokovne dokumentacije štirih učencev z 

izrazitimi SUT je pokazala, da imajo vsi učenci iz raziskave primanjkljaje na področju branja, 

pisanja in računanja. Ti primanjkljaji so se pri vseh štirih učencih kazali v šibki tehniki branja, 

kjer so učenci počasneje, z več napakami in vloženega napora v napisanem besedilu ali seznamu 

posameznih besed priklicali slušno podobo vidnih znakov (povezava grafem – fonem) in pomen 

zapisanih besed ali povedi. Ta proces imenujemo tudi proces dekodiranja, te težave pa so 
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značilne za učence z bralno-napisovalnimi težavami. Zmožnost samodejnega prepoznavanja 

posameznih besed pri učencih z bralno-napisovalnimi težavami poteka nepopolno ali z velikimi 

težavami (Magajna idr., 2008). Pri vseh proučevanih učencih so učitelji, starši in drugi 

strokovnjaki poročali o počasnejšem usvajanju in slabših veščinah branja v primerjavi z vrstniki 

učencev. Pri dveh učencih so pri branju opazili specifične napake, povezane s težavami vrstnega 

reda glasov, črk in zamenjavi vidno podobnih črk pri branju. Težave z avtomatizacijo 

dekodiranja vplivajo na hitrost in tekočnost branja ter posledično na razumevanje prebranega 

(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012). Šibko bralno razumevanje so poudarili pri 

treh od štirih učencev z izrazitimi SUT. Učenec s specifičnimi bralno-napisovalnimi težavami 

morajo biti zaradi pomanjkljive avtomatizacije tehnike branja zavestno pozorni na dekodiranje, 

kar obremeni njihov delovni spomin pri oblikovanju miselne slike o prebranem ter vpliva na 

šibko razumevanje prebranega (Marjanovič Umek idr., 2012).  

Rezultati analize dokumentov učencev so pokazali, da vsi štirje učenci v primerjavi z vrstniki 

počasneje usvajajo spretnosti pisanja in imajo primanjkljaje na področju tehnike pisanja. 

Učenec 1, Učenec 2 in Učenec 3 imajo označene izrazite težave na področju grafomotoričnega 

zapisa, ki se kažejo z nepravilnim oblikovanjem posameznih črk in v slabše berljivi pisavi. Ti 

trije učenci so v nižjih razredih osnovnošolskega izobraževanja imeli večje težave pri povezavi 

grafem – fonem oz. pri priklicu oblike črke ter njenem pravilnem zapisovanju. Pri Učencu 1 in 

Učencu 4 so v zapisu opazili specifične napake obračanja črk. Večje težave so Učencu 1, 

Učencu 2 in Učencu 3 predstavljale vaje črkovanja posameznih besed. Učenci so v 

samostojnem zapisu dodajali in izpuščali črke ter obrnili vrstni red črk v besedi. Učiteljice so 

poročale o pravilnem črkovanju preprostih besed ter težavah Učenca 1 in Učenca 4 pri 

združevanju posameznih besed in zapisu povedi. Zaradi šibke avtomatizacije tehnike pisanja 

morajo biti učenci posebno pozorni na samo tehniko pisanja, zato se pogosto zgodi, da pri tem 

pozabijo na pravopisna pravila (Magajna idr., 2008). Te težave so bile pogosto zabeležene tudi 

pri Učencu 1, Učencu 2 in Učencu 3, saj so v zapisu pozabili na veliko začetnico in ločila. 

Učenci so imeli večje težave izražanja misli v pisni obliki, pri čemer so potrebovali 

intenzivnejše oblike pomoči in prilagoditve. Njihovi samostojni zapisi so vsebovali okorne 

tvorbe povedi, nepravilno črkovanje besed, pravopisne napake in izpuščena ločila ter velike 

začetnice. Za razumevanje, zakaj imajo učenci z bralno-napisovalnimi težavami izrazite težave 

pri pisanju, je pomembno vedeti, da je pisanje zahtevna veščina, ki zajema različne kognitivne 

sposobnosti: finomotorično kontrolo in tempo (Graham, Harris in Mason, 2005 v Costa idr., 

2015), regulacijo pozornosti, jezikovne sposobnosti (Berninger, Nagy in Beers, 2011 v Costa 

idr., 2015), dolgoročno in kratkoročno pomnjenje (Hayes, 2000 v Costa idr., 2015), delovni 

spomin (Hayes in Chenoweth, 2006 v Costa idr., 2015) in izvršilne funkcije (Altemeier, Abbott 

in Berniger, 2008 v Costa idr., 2015). Vse navedene kognitivne sposobnosti, ki so potrebne za 

pisanje, so se tudi v naši raziskavi izkazale kot primanjkljaji učencev z izrazitimi SUT ter se na 

ravni vedenja pokazale kot izraziti primanjkljaji pisnega izražanja. 

Učenec 1, Učenec 2 in Učenec 4 so v osnovnošolskem izobraževanju počasneje usvajali 

spretnosti računanja. Učitelji so v šolskih poročilih zapisali, da pomembno zaostajajo za svojimi 

vrstniki. V nižjih razredih sta Učenec 1 in Učenec 4 imela izrazite težave prepoznavanja 

(zamenjava vidno podobnih števil), branja in zapomnitve števil. Pri zapisu dvomestnih števil 

sta pogosto obračala števki (npr. 65 – 56). Učenec 2 in Učenec 4 sta pogosto zrcalno zapisala 

posamezna števila. Navedene težave pisanja števil Košč (1974 v Vipavc, 2015) opredeli pod 

pojmom ''grafična diskalkulija''. Učenci z ''grafično diskalkulijo'' se ne spomnijo, kako se 

zapišejo števila, računi, računski znaki, pogosto obračajo števila, težave imajo s podpisovanjem 

števil ter pri prepisovanju števil, računov, geometrijskih oblik (Adler, 2008 v Vipavc, 2015). 

Učenci v raziskavi imajo prepoznane šibke številske predstave, ki so se izkazale pri merjenju, 

ocenjevanju količin, rokovanju z denarjem in prepoznavanju odnosov del – celota. Trije od 



90 

 

štirih učencev so potrebovali več pomoči in prilagoditev pri nalogah seštevanja in odštevanja. 

Učenec 2 in Učenec 4 imata manj razvite ali nepopolne aritmetične postopke seštevanja in 

odštevanja, kjer sta po poročanju učiteljev slabše prenašala desetice. Učenca imata slabše 

razumevanje pojma mestnih vrednosti in decimalnih števil. Primanjkljaji so prisotni tudi na 

področju priklica in avtomatizacije aritmetičnih dejstev, kjer imajo Učenec 1, Učenec 2 in 

Učenec 4 izrazite težave priklica poštevanke ter pri pomnjenju korakov množenja in deljenja. 

Ti primanjkljaji so povezani s slabšim pomnjenjem in priklicem iz dolgotrajnega spomina 

(Geary, 1994 v Vipavc, 2015). Primanjkljaji pomnjenja vplivajo na tekočnost priklica 

aritmetičnega dejstva (rezultata poštevanke), zato učenec prikliče nepravilen rezultat ali si 

pomaga s preštevanjem na prste, kar obremeni njegov delovni spomin in zmanjšuje zmogljivost 

za reševanje zahtevnejših problemov (Geary, 2004 v Kavkler, 2011a). Učenec 1 in Učenec 2 

imata težave miselnega računanja in štetja po sekvencah. Analiza strokovne dokumentacije 

učencev je pokazala, da imajo trije od štirih učencev (Učenec 1, Učenka 3 in Učenec 4) težave 

pri reševanju matematičnih besedilnih nalog. Prepoznani in navedeni primanjkljaji pri učencih 

v naši raziskavi kažejo na prisotnost specifičnih primanjkljajev pri matematiki. Ti primanjkljaji 

izstopajo na področju branja, razumevanja in zapisa števil, razumevanja matematičnih pojmov 

in simbolov, številskih zaporedij in matematičnih dejstev, kamor Adler (2008 v Vipavc, 2015) 

razvršča znake SUT pri matematiki.  

 

10.3 Predstavitev prejete pomoči in podpore ter prilagoditev učnega okolja 

10.3.1 Prejete oblike pomoči in strategije po področjih posebnih potreb za učence  

Oblike pomoči in podpore, ki so jih prejeli proučevani učenci z izrazitimi SUT iz raziskave, 

smo analizirali na podlagi dveh korakov pomoči in podpore (''School Action'' in ''School Action 

Plus'') na 2. stopnji tristopenjskega modela obravnave učencev z učnimi težavami ter jih 

umestili v področja posebnih potreb (PP). Spodnja tabela prikazuje, na katerih področjih PP so 

učenci prejeli pomoč po tristopenjskem modelu obravnave učencev z učnimi težavami.  
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Tabela 3 Področja PP, kjer so učenci prejeli pomoč in podporo po 2. stopnji tristopenjskega modela obravnave 

 Učenci 

Področja PP Učenec 1 Učenec 2 Učenka 3 Učenec 4 

 1. 

korak 

2. 

korak 

1. 

korak 

2. 

korak 

1. 

korak 

2. 

korak 

1. 

korak  

2. 

korak 

ZAZNAVNO-MOTORIČNE 

SPRETNOSTI 
 x  x  x   

KOGNITIVNO 

PROCESIRANJE 
        

POZORNOST x       x 

POMNJENJE    x     

MIŠLJENJE          

GOVORNO-JEZIKOVNO 

FUNKCIONIRANJE  
x x  x  x x x 

ČUSTVENI ODNOSI DO 

UČENJA 
   x  x  x 

MOTIVACIJA UČENJA  x      x 

SOCIALNE SPRETNOSTI    x x x  x 

VEDENJE    x x x  x 

SAMOPODOBA  x      x 

ZAZNAVNE SPRETNOSTI    x     

IZVRŠILNE FUNKCIJE  x    x  x 

BRANJE x x x x  x x x 

PISANJE  x x x  x x x 

RAČUNANJE x x x x  x x x 

 

10.3.2 Sinteza ugotovitev prejete oblike pomoči in podpore učencev s specifičnimi učnimi 

težavami in sopojavnimi motnjami 

Na podlagi analize strokovne dokumentacije smo po posameznih področjih PP v nadaljevanju 

predstavili najpogostejše metode, strategije in oblike pomoči, ki so jih prejeli učenci z izrazitimi 

SUT v rednem osnovnošolskem izobraževanju.  

Vsi štirje učenci so intenzivnejšo obravnavo na 2. stopnji pomoči tristopenjskega modela 

obravnave učencev z učnimi težavami prejeli v 1. razredu osnovnošolskega izobraževanja. 

Drugi korak na 2. stopnji pomoči je Učenka 3 prejela kasneje v 1. razredu, ostali trije učenci so 

intenzivnejšo pomoč drugega koraka na 2. stopnji pomoči prejeli v 2. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja.  

Kot je razvidno iz tabele 2, so trije učenci od štirih po prvem koraku na 2. stopnji tristopenjskega 

modela obravnave učencev z učnimi težavami prejeli pomoč, usmerjeno na izboljšanje veščin 

branja in računanja. Na področju branja je bila pomoč usmerjena na branje posameznih besed 

iz seznama krajših in pogosto uporabljenih besed, s strategijami slikovnih opor (oblikovanja 

slikovnih kartic z besedo), motivacijskimi strategijami (izdelava igre spomin s slikovno oporo) 

in z iskanjem besed v krajšem besedilu. Na področju računanja so učenci prejeli materialno 

oporo za preštevanje, učenje števil z izdelavo iger (Bingo) in slikovnih kartic. Dva učenca od 

štirih sta prejemala pomoč na področju pisanja, kjer so uporabili strategije izrezovanja in 

lepljenja črk, besed, nastavljanja besed z magnetnimi črkami, vaje pisanja besed iz družine 

besed, ki imajo podoben model črkovanja itd. Učenec 1 in Učenec 4 sta prejemala pomoč, 

usmerjeno za razvijanje fonološkega zavedanja z vajami določanja dolžine besed, povezave 

glas – črka s slušnim prepoznavanjem glasu in zapisom črke ter s poslušanjem in 

prepoznavanjem rimanih besed. Učenka 3 je po prvem in kasneje drugem koraku na 2. stopnji 
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prejemala pomoč za izboljšanje vedenja in socialnih spretnosti z izvajanjem igre vlog in 

branjem socialnih zgodb.  

Po drugem koraku na 2. stopnji tristopenjskega modela obravnave učencev z učnimi težavami 

so bili učenci deležni intenzivnejših skupinskih in individualnih oblik pomoči na naslednjih 

področjih PP.  

Obravnav na zaznavno-motoričnem področju sta bila deležna dva od štirih proučevanih učencev 

iz raziskave. Oba učenca sta prejela obravnavo v manjši skupini po smernicah priročnika ABC 

gibanja za obravnavo otrok z gibalnimi težavami v njihovem naravnem okolju. Učenec 2 je pri 

predmetu šport imel diferenciacijo aktivnosti. Vsi štirje učenci so prejeli pomoč in podporo na 

govorno-jezikovnem področju. Obravnavo so prejeli v manjši skupini, usmerjena pa je bila na 

izboljšanje fonološkega zavedanja z vajami analize in sinteze glasov v besedi, preštevanjem 

glasov, zlogov v besedi, ploskanje po zlogih, izpuščanjem ali zamenjavo glasov v besedi, 

iskanjem manjkajočega glasu v besedi, iskanjem besed na določen glas in iskanje rim. Vsi štirje 

učenci so bili vključeni v obravnavo z izvajanjem sistematičnih in več-čutnih programov za 

izboljšanje fonološkega zavedanja (ang. Toe by Toe) v manjši skupini. Učenec 2 je za 

izboljšanje priklica besed izvajal aktivnosti opisovanja slik, pripovedovanja zgodb ob slikah in 

obnove zgodbe s pomočjo vprašalnic (kdo, kje, kdaj, kaj se je zgodilo?) ter opisovanja besede 

preko iger. Na področju čustvenega odnosa do učenja so trije učenci od štirih bili deležni 

individualne pomoči. Učenci so se učili strategij sproščanja ob občutenju močnih čustev in 

uporabo barometra ali semaforja čustev, s katerimi so sporočili učiteljem stopnjo stresa, 

anksioznosti, jeze itd. Učenec 2 je s pomočjo knjig o čustvih in pogovoru spoznaval različna 

čustva ter med poukom uporabljal kartice čustev, s katerimi je učitelju sporočil svoja občutja 

in potrebo po sproščanju. Učenec 4 je v razredu izdelal razredni plakat s strategijami, kaj 

narediti, ko si jezen. Socialne spretnosti sta dva učenca (Učenec 2 in Učenka 3) od štirih 

razvijala s treningom socialnih veščin v manjši skupini. Učenka 3 in Učenec 4 sta se na 

individualnih obravnavah s pomočjo socialnih zgodb učila vedenja v določenih situacijah. 

Učenka 3 je socialne spretnosti in načine odzivanja v določeni situaciji razvijala tudi preko igre 

vlog in branjem stripov s prikazanimi posledicami neprimernih dejanj. V obravnavo na 

področju vedenja so bili vključeni trije učenci. Najpogostejše strategije so bile usmerjene na 

spodbujanje in krepitev primernega vedenja s takojšnjimi pohvalami, povratnimi 

informacijami, zbiranjem nalepk in nagradami. Metode dela so bile usmerjene tudi na celoten 

razred s pogovorom o primernem in želenem vedenju in oblikovanjem stenskega plakata 

želenega vedenja. Učenka 3 in Učenec 4 sta imela med poukom na vidnem mestu vizualne 

opomnike želenega vedenja. Šola je spremljala in redno beležila neprimerna vedenja v šoli. 

Oblikovali so dnevnik vedenja za šolo in dom ter imeli redna srečanja s starši. Za neprimerno 

vedenje so uporabili strategijo semafor in ''počitek'' (ang. Time out). V individualiziranem 

programu dela so pri Učencu 1 in Učencu 4 poudarili podajanje takojšnjih pohval in povratnih 

informacij učencu. Učenec 4 je imel na vidnem mestu tabelo, v katero je prilepil prejeto nalepko 

za opravljeno delo. V šoli je od učitelja redno prejel pozitivna sporočila in pohvale, ki jih je 

doma skupaj s starši glasno prebral. Na področju motivacije učenja so učitelji skupaj z Učencem 

4 oblikovali dnevne cilje za šolsko delo in njihovo evalvacijo. Zastavljanje kratkoročnih ciljev 

in evalvacija napredka je bila uporabljena strategija tudi pri Učencu 1. Za izboljšanje učne 

motivacije je Učenec 1 nudil tudi medvrstniško pomoč mlajšim učencem. Pri dveh učencih od 

štirih (Učenec 1 in Učenec 4) so v individualiziranih programih zajeli okrepitev učenčevih 

močnih področij in pohval. Tako so se z učenci pogovarjali o njihovih močnih področjih ter 

skupaj z njimi izdelali knjižico in tabelo močnih področij. Učenca so pogosto verbalno pohvalili 

za dobro opravljeno delo. Izdelali so knjigo za vpisovanje učenčevih dosežkov in napredka, 

tabelo za zbiranje nalepk po dobro opravljenem delu. Učenec je domov odnesel pisne pohvale 

in pozitivna sporočila, ki jih je prebral skupaj s starši. Ob osebnem in učnem napredku je učenec 
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prejel posebne nagrade pred vrstniki, strokovnimi delavci (''Zlata nagrada'', ''Nagrada 

ravnatelja'' itd.). Navedene strategije smo opredelili pod področje samopodobe. Za izboljšanje 

pomnjenja so z Učencem 2 izvajali aktivnosti poslušanja zvočnih knjig in obnavljanje slišanega, 

ponovitev verbalnih navodil pred izvedbo naloge in naštevanja samostalnikov, ki si jih učenec 

mora zapomniti v istem vrstnem redu ('Odšel sem v trgovino in kupil ...'). Zaradi težav priklica 

besed so učenca učili strategije opisovanja besede, ki se je ne more spomniti oz. priklicati. 

Pomoč na področju izvršilnih funkcij so prejeli trije od štirih učencev. Učenec 1 je uporabljal 

dnevnik za beleženje domačih nalog in urnik za načrtovanje šolskega dela ter izven šolskih 

dejavnosti. Učenki 3 je bil v pomoč vizualni urnik in vnaprej strukturirani glavni odmori. 

Učenec 4 je pred opravljanjem samostojnega dela prejel jasna navodila in pričakovanja v obliki 

ciljev oz. kriterijev, kdaj bo naloga opravljena. Učenec je ob pomoči učitelja nalogo razdelil na 

več manjših delov ali korakov in predvidel, kaj lahko naredi samostojno ter kje bo potreboval 

pomoč. Učitelj je učencu razbil daljša navodila na več krajših ter učencu podajal vsakega 

posebej, enega za drugim. Za usmerjanje pozornosti je uporabljal verbalna in neverbalna 

opozorila, kot so utripanje luči, vibriranje predmeta, navodilo ''dvigni roke v zrak'' in zvočni 

signal. Ta opozorila je postopno zmanjševal. Za izboljšanje vzdrževanja pozornosti pri 

samostojnem delu je bil Učencu 4 v pomoč časovnik za odštevanje časa.  

Na področju branja, pisanja in računanja so vsi štirje učenci na drugem koraku 2. stopnje 

modela obravnave učencev z učnimi težavami prejeli pomoč in podporo. Vsi štirje učenci so v 

šoli prejeli dnevne vaje branja s celim razredom, v manjši skupini ali individualno z učiteljem 

pomočnikom. Učitelja pomočnika sta z Učencem 1 in Učencem 2 vadila tehniko branja z 

izmeničnim branjem. Učenec 1 je prejel vsakodnevni krajši, 15 do 20-minutni trening branja, 

ki ga je izvajal tudi doma ter ob tem izpolnjeval tabelo branja. Za izboljšanje tehnike branja so 

vsi štirje učenci v šoli izvajali vaje s pomočjo strukturiranih didaktičnih programov (ang. Tore 

by Toe, STILE Phonics, in Lifeboat) in računalniških programov (ang. Nessy, Acceleread itd.). 

S pomočjo programov so (ang. PM Benchmark in Progressive Achivement Test) redno 

spremljali in ocenjevali napredek branja pri Učencu 1 in Učencu 2. Učenca 2 so tudi spodbujali 

na samooceno branja in njegovega napredka. Pogosto uporabljanje strategije na področju branja 

so bile tudi vaje branja po seznamu besed, branje ne-besed, slikovne kartice z besedo, uporaba 

bralnih shem, igra spomin z besedo in sliko, branje na interaktivni tabli in branje z nalogo. Tri 

od štirih učencev so pri branju spodbujali na vidno prepoznavanje celih besed in Učenca 1 na 

predvidevanje besed pri branju. Učenec 2 in Učenka 3 sta pri pouku uporabljala računalniške 

programe za zvočno branje knjig in navodil. Dva učenca od štirih sta v šoli imela svojo bralno 

knjigo, ki je bila prilagojena za učence s težavami na področju branja in glede na stopnjo 

učenčevega branja. Po prebranem besedilu, zgodbi so se z Učencem 1 pogovorili in ob 

vprašanjih besedilo obnovili.  

Za izboljšanje tehnike pisanja sta dva učenca od štirih prejela različne oblike pomoči, strategij 

in prilagoditev. Vaje so bile usmerjene na postopno grafomotorično utrjevanje zapisa črk ob 

demonstraciji zapisa črk, učenja pisanja črk s kretnjo po zraku in vizualni opori kartice zapisa 

črk z označenimi koraki in smerjo zapisa. Pravilen zapis besed oz. črkovanje besed so 

najpogosteje urili s pomočjo rednih vaj prepisovanja besed po posameznih skupinah besed iz 

seznama. Za boljšo zapomnitev črkovanja so sestavljali besede iz lesenih ali magnetnih črk, 

vstavljali manjkajoče črke v besede, iskali določene besede v besedilu, prepisovali besede in 

besedila ter uporabili slikovne kartice z besedami. Učenec 2 in Učenec 4 sta izdelala slovarček 

besed, v katerega sta pogledala, ko sta potrebovala pomoč pri zapisu besede. Vsi štirje učenci 

so pravilen zapis besed utrjevali s pomočjo strukturiranih didaktičnih programov za učenje 

pisanja (ang. Toe by Toe, Read Write inc., Accelewrite, Clicker in  Stareway to Spelling) in z 

računalniškimi programi (ang. Lifeboat, WordShark, Alphasmart inNessy). Pri tvorjenju 

samostojnih povedi ali zapisa so trije učenci najprej učitelju pomočniku glasno tvorili poved in 
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jo nato zapisali. Tvorili so povedi s pomočjo podanih besed in ob sestavljanju kartic z besedami. 

Vaje samostojnega pisanja so urili s pisanjem razglednic, pisem in zgodb ob podanih iztočnicah. 

Učenec 1 je uril strategijo zapisa besedila po odstavkih, Učenec 2 pa strategijo načrtovanja 

pisanja z zapisom iztočnic ali z oblikovanjem miselnega vzorca. Pri daljših nalogah pisanja so 

trije učenci od štirih imeli možnost uporabe računalnika. Ti učenci so se prav tako učili tipkanja 

s pomočjo računalniških programov (ang. Clicker4 in Alpha Smart).  

Na področju računanja so pri treh od štirih učencev uporabljali konkreten material pri 

preštevanju in računanju ter reševanju matematičnih besedilnih problemov. Učenec 2 in Učenec 

4 sta pri nalogah računanja uporabljala številski trak in stotični kvadrat. Vsi štirje učenci so za 

utrjevanje seštevanja, odštevanja in poštevanke uporabljali računalniške programe (ang. 

RMeasy Maths, Test base, Loop Game, Countdown, NumberShark in Clicker4). Pri Učencu 4 

je bila pomoč usmerjena na zapis in utrjevanje števil z vajami pisanja števil v pesek, po zraku, 

sestavljanje sestavljank s števili, izrezovanje števil, igranje kart s števili in izpolnjevanje 

številske kače.  

 

10.3.3 Prejete oblike prilagoditev učnega okolja za učence s specifičnimi učnimi težavami 

na redni osnovni šoli 

Z analizo strokovne dokumentacije štirih učencev z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami 

smo dobili vpogled v oblike prilagoditev učnega okolja, ki so jih bili deležni učenci v 

osnovnošolskem izobraževanju. S pomočjo literature in dobljenih rezultatov smo oblikovali 

tabelo prilagoditev, ki smo jih razvrstili v štiri učna okolja: fizično učno okolje, didaktično učno 

okolje, socialno učno okolje in kurikularno učno okolje. V tabeli smo označili, katere 

prilagoditve so bili v času osnovnošolskega izobraževanja na redni osnovni šoli deležni 

proučevani učenci z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami iz raziskave.  

Tabela 4 Prilagoditve učnega okolja za posamezne učence v rednem osnovnošolskem izobraževanju 

 Učenci 

Prilagoditve po učnih okoljih Učenec 1 Učenec 2 Učenec 3 Učenec 4 

Fizično učno okolje 

Stenski plakati s koraki postopkov in 

opornimi informacijami 

 x   

Velika miza z možnostjo naklona  x x  

Na mizi je pritrjen seznam potrebščin in 

seznam s strategijami. 

    

Prilagojen sedežni red   x x 

Tihi kotiček   x x x 

Zvezki s tršimi listi     

Nedrseča podlaga na mizi     

Dovolj prostora med šolskimi klopmi     

Čim manj motečih dražljajev, ki jih 

odpravimo, uporaba slušalk. 

    

Uporaba alternativ za sedenje: terapevtska 

žoga, blazina za stol itd. 

    

Možnost uporabe nemotečih gibalnih 

aktivnosti med razlago 

    

Didaktično učno okolje 

Več-čutno podajanje učne snovi  x x x 
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Spodbujanje in omogočanje aktivnega 

učenja 
    

Konkretna razlaga učne snovi in izhajanje iz 

predznanja 
    

Upoštevanje močnih področij in interesov     

Pri obravnavi učne snovi podamo ključne 

točke. 
    

Preverjanje razumevanja učne snovi in 

navodil za delo 
 x  x 

Podajanje jasnih, konkretnih in enoznačnih 

navodil 
x x  x 

Navodila naj bodo razdeljena na več 

manjših delov. 
 x  x 

Redne povratne informacije za delo x x x x 

Različne opore in učni pripomočki x x x x 

Prilagajanje učnih listov in pisnih 

ocenjevanj znanja 
x  x  

Omogočanje uporabe tehničnih 

pripomočkov 
x  x x 

Učenec uporablja kartonček s koraki 

reševanja postopkov. 
    

Učna snov z manjkajočimi deli, ki jih 

učenec izpolnjuje pri pouku. 
    

Učitelj učenca usmerja na pričakovano 

vedenje. 
  x x 

Omogočanje krajših odmorov in možnost 

gibanja pri pouku 
x    

Pred podajanjem navodil nevpadljivi 

neverbalni znaki 
   x 

Vnaprejšnje seznanjanje z učiteljevimi 

zahtevami pri reševanju nalog 
  x x 

Socialno učno okolje  

Načrtovanje in izvajanje treningov socialnih 

veščin 
x x   

Postavljanje jasnih mej vedenja v razredu in 

sooblikovanj razrednih pravil z učenci 
  x x 

Spodbujanje vrstniške pomoči, razrednega 

tutorstva, razredni prijatelj, mediator 
x  x x 

Ozaveščanje vrstnikov in pedagoškega 

osebja o učenčevih posebnih potrebah 
   x 

Sprotno obveščanje staršev o delu, vedenju 

učenca ter svetovanje za delo doma 
x  x x 

Upoštevanje učenčevih dobrih in slabih dni     

Poudarjanje močnih področij in omogočanje 

doživljanja uspeha 
x    

Strukturirani odmori   x  

Kurikularno učno okolje 

Upoštevanje učenčevega učnega sloga in 

močnih področij pri načrtovanju pouka 
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Prilagajanje tempa dela, dodaten čas x x   

Omogočanje več vaj in ponovitev     x 

Fotokopije učnih gradiv     

Poudarek na kakovosti nalog in ne na 

količini nalog – diferenciacija nalog 
x  x x 

 

10.3.4 Sinteza ugotovitev prilagoditev učnega okolja učencev s specifičnimi učnimi 

težavami in sopojavnimi motnjami na redni osnovni šoli 

Analiza dokumentov učencev s SUT je pokazala, da so učitelji na področju prilagoditve 

fizičnega učnega okolja Učenki 3 in Učencu 4 prilagodili sedežni red. Oba učenca sta sedela v 

prvih vrstah, blizu učitelja. Učenka 3 je imela mizo samo zase. Učenec 2, Učenka 3 in Učenec 

4 so v učilnici imeli mirni kotiček, kamor so se lahko umaknili, ko so potrebovali počitek ali 

prostor za sprostitev in pomiritev. Učencu 1 so v razredu omogočili posebno mizo z naklonom.  

Na področju didaktičnega učnega okolja so učitelji izvajali strategije dobre poučevalne prakse 

s podajanjem jasnih in kratkih navodil. Navodila in naloge so pri Učencu 2 in Učencu 4 razdelili 

na več krajših delov, jih podajali postopoma po pravilnem zaporedju, preverili njihovo 

razumevanje ter ponudili dodatno razlago. Pri treh od štirih učencev so učitelji vključili več-

čutne pristope učenja in poučevanja. Učencu 2 so pri pouku omogočili več časa za reševanje 

nalog ter Učencu 4 več vaj in ponovitev za boljšo zapomnitev in avtomatizacijo. Vsi štirje 

učenci so prejeli redne povratne informacije za opravljeno delo in vedenje ter redne pohvale in 

nagrade za trud. Pri poučevanju in učenju so učitelji učencem omogočili različne opore in učne 

pripomočke, kot so nastavki za pisala, barvna bralna ravnilca, barvna očala, vizualne opore, 

konkretni material za preštevanje in seštevanje, male table, stotični kvadrat in številski trak. Vsi 

štirje učenci so pri pouku imeli dostop do informacijsko-komunikacijske tehnologije, predvsem 

do računalnika pri daljših nalogah pisanja. Pri prilagajanju gradiv in učnih listov so Učencu 1 

in Učenki 3 učna gradiva pripravljali na papir pastelnih barv, Učenec 1 pa je poleg navedenega 

imel še večji razmik črtovja. Učitelja sta Učenko 3 in Učenca 4 usmerjala na pričakovano 

vedenje, o katerem so se pogovarjali v času jutranjega kroga. Učenec 4 je imel z učiteljem 

dogovorjene neverbalne znake za usmerjanje pozornosti in prekinitev motečega vedenja.  

Na področju prilagoditev socialnega učnega okolja sta bila dva učenca od štirih deležna pomoči 

v manjši skupini za učenje socialnih veščin. Najpogosteje so učitelji uporabljali redno 

komunikacijo s starši o delu, vedenju učencev ter izvajanje vrstniške pomoči in razrednega 

tutorstva. Učenci so tako prejemali vrstniško pomoč ter tudi sami nudili učno pomoč mlajšim 

učencem. Učitelji so v razredu Učenke 3 in Učenca 4  postavili jasne meje vedenja in skupaj z 

učenci oblikovali pravila vedenja. Za omogočanje doživljanja uspeha in izboljšanje razredne 

klime so učitelji Učenca 1 nagrajevali za trud in opravljeno delo ter pred vrstniki poudarjali 

njegova močna področja.  

Analiza strokovne dokumentacije učencev je pokazala, da so vsi štirje učenci prejemali 

skupinsko in individualno pomoč v in izven razreda, ki jo je izvajal učitelj pomočnik in 

koordinator za posebne potrebe. Učenec 1 in Učenec 2 sta prejemala individualno pomoč 

zunanjega strokovnjaka za področje SUT. Trije učenci od štirih so pri pouku imeli diferencirana 

učna gradiva in liste, kjer je bila zmanjšana količina nalog. Učenec 1 in Učenec 2 sta imela 

omogočen dodaten čas reševanja, ki je bil prilagojen njunemu tempu dela.  Pri učenju je Učenec 

4 imel omogočenih več možnosti in vaj za utrjevanje učne snovi ter šolskih veščin.  
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10.4 Predstavitev primera dobre prakse specialne šole za učence s specifičnimi učnimi 

težavami 

Predstavitev šole 

Red Rose School je zasebna, dnevna in specialna šola, namenjena učencem s SUT. Šola izvaja 

osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje z enakovrednim standardom za  učence, stare od 

7 do 16 let. Nahaja se v manjšem obmorskem mestu Saint Annes on Sea na zahodni obali 

Anglije. Gre za manjšo šolo, ki sprejme do 52 učencev z blagimi ali izrazitimi in prepoznanimi 

SUT in z izkušnjami, zaradi katerih so v običajnem šolskem okolju doživeli neuspeh. Na šolo 

se lahko vključijo učenci s specifičnimi bralno-napisovalnimi težavami, specifičnimi učnimi 

težavami pri matematiki, dispraksijo, specifičnimi primanjkljaji na področju jezika, z motnjo 

pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti, z motnjo pozornosti in tudi učenci, ki imajo blage 

značilnosti motenj avtističnega spektra (Lannen in Lannen, 2006).  

Učenci na šolo Red Rose School najpogosteje pridejo v času prehoda med osnovnošolskim in 

srednješolskim izobraževanjem, in sicer med 11. in 12. letom starosti. Dr. S. Lannen je v 

intervjuju povedala, da je za učence s SUT ravno ta prehod težek, saj preidejo »iz 

osnovnošolskega izobraževanja, kjer je bilo manjše bolj prilagojeno okolje, v srednjo šolo, kjer 

je bilo več učnih predmetov, veliko več učne snovi, s čimer se niso uspeli soočiti in uspešno 

prilagoditi. To je močno vplivalo na njihovo čustveno področje, samopodobo in veliko od njih 

je začelo izražati neprimerno vedenje«. Veliko učencev na specialni šoli ima prepoznane 

sopojavne motnje oziroma podanih več diagnoz strokovnjakov na področju zdravstva, sociale 

in izobraževanja. Zato na šoli Red Rose School poudarjajo prepoznavanje primanjkljajev in 

sopojavnih motenj ter jim želijo za dosego njihovega polnega potenciala zagotoviti učno okolje, 

ki skrbi za raznolikost čustvenih in učnih potreb (Red Rose School SEND Local Offer, 2014).  

Čeprav je šola zasebna in majhna je del procesa inkluzije, saj je njihov cilj z intenzivnimi 

pristopi, usmerjenimi na posameznega učenca, pripraviti učence za vrnitev v redno oz. nadaljnje 

izobraževanje (kolidž). Kot pravita soustanovitelja šole S. Lannen in Lannen (2006), »brez 

takšne podpore bi realnost predstavljala izključitev in ne vključitev« učencev s SUT in 

sopojavnimi motnjami (str. 42).  

Začetki  

Specialna šola Red Rose je bila ustanovljena leta 1997. Prvo leto delovanja je bilo v šolo 

vključenih 5 učencev, zaposlen pa je bil 1 učitelj. Dve leti kasneje je bilo v šolo vpisanih 52 

učencev, kar je preseglo kapacitete njihovih začetnih prostorov. Leta 1999 so šolo preselili na 

novo lokacijo, kjer ima šola odprta svoja vrata še danes. 

Vodilo šole 

Šolo vodi močan šolski etos, ki je vodilo vseh strokovnih delavcev in ki ga občutiš na vsakem 

koraku. »Vsak učenec si zasluži, da v polnosti uresničuje svoj potencial. Ta potencial bo 

dosežen s tem, da je vsakemu učencu omogočeno – znotraj krščanskih načel in vrednot – 

pastoralno okolje, v katerem lahko izkušeni strokovnjaki ob uporabi priznanih sodobnih virov 

omogočijo individualno diferenciacijo učnega načrta in podporo pri izgradnji otrokovega 

samospoštovanja in ob tem široko in uravnoteženo izobrazbo« (Lannen in Lannen, 2006, str. 

43). Večina učencev, ki pride na Red Rose, je v rednem šolskem okolju doživela številne 

neuspehe in slabe izkušnje, zaradi česar so postali občutljivi in ranljivi. Zato je pomembno, da 

se v novem šolskem okolju počutijo varne in začnejo ponovno zaupati, kar pa po mnenju dr. S. 

Lannen lahko dosežemo samo z osebjem, ki ustvarja ljubeče in skrbne odnose z vsakim 

otrokom posebej. 
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Na šoli prevladuje pozitivna klima med zaposlenimi in učenci ter pozitivna naravnanost k 

sprejemanju učenčevih primanjkljajev. Dr. S. Lannen je v intervjuju dejala: »Na šoli bi lahko 

rekli, da imamo dva 'lepila', ki ohranjata to šolo posebno; to so odnosi, ki temeljijo na zaupanju 

in ljubezni, ter krščanske vrednote« in nadaljevala »vse temelji na ljubezni, zaupanju, odnosih 

in vrednotah.« 

Potek šolskega dneva  

Šolski dan se začne z zbiranjem učencev na šolskem igrišču malo pred 9. uro. Ob 9. uri se jim 

na igrišču pridružijo timski učitelji, ki učence pospremijo v razrede. Dopoldanski pouk je 

namenjen poučevanju jezikoslovja in matematike, ki ga izvaja učitelj razrednik, popoldanski 

pouk pa naravoslovnim in družboslovnim predmetom, ki ga izvajajo predmetni učitelji.  

Pouk se začne z jutranjim krogom ob 9. uri in nadaljuje s poukom angleščine, ki traja vse do 

10.15. Nato se vsi učenci skupaj zberejo v avli šole, kjer jih nagovori ravnatelj. Gre za dnevna 

jutranja srečanja, kjer ravnatelj, učitelji ali različni gosteči strokovnjaki spregovorijo o različni 

tematiki. Pogosto se pogovarjajo o lepem vedenju, spoštovanju drug drugega, nudenju pomoči 

drug drugemu, prijaznosti, izražanju svojih čustev, sprejemanju mnenj drugih, učenju zaupanja 

lastnim zmožnostim, učenju odpuščanja drugim, učenju biti dober državljan itd. Govorijo tudi 

o tekočem dogajanju v svetu. Takšna srečanja trajajo od 20 do 30 minut na dan.  

Po jutranjem srečanju imajo učenci odmor za malico, ki ga po navadi preživijo na šolskem 

igrišču v spremstvu timskih učiteljev, ki za učence pripravijo različne športne aktivnosti.  

Pouk nato nadaljujejo z matematiko, ki traja vse do 12. ure, ko imajo učenci glavni odmor za 

kosilo in igro na igrišču. Učenci se ob 13. uri ponovno zberejo v razredih, kjer začnejo s 

popoldanskim poukom naravoslovnih in družboslovnih predmetov. V popoldanskem času 

pouka učenci menjavajo učilnice in predmetne učitelje. Pouk se na specialni šoli Red Rose 

zaključi 30 min prej (ob 15. uri) kot na ostalih šolah v Angliji, saj se učenci na šolo dnevno 

vozijo tudi iz več kilometrov oddaljenih krajev. Pred šolo učence pričakajo taksiji, ki jih 

odpeljejo domov.  

Šolsko učno okolje 

Šola se nahaja v dvonadstropni opečnati hiši ob morju. Vsi prostori na šoli so obarvani v 

pastelne barve in na vsakem koraku srečaš velike motivacijske napise (npr. »Ciljaj luno … tudi 

če zgrešiš, boš pristal med zvezdami«). Šola je za popestritev hodnikov izdelala stenske plakate 

s predstavljenimi cilji in željami učencev na šoli.  Učilnice so velike, prostorne in z odprtim 

pogledom na morje. Opremljene so z omarami in policami za shranjevanje stvari, ki so slikovno 

označene. V vsaki učilnici sta dve veliki ovalni mizi, ki služita kot učiteljev kateder in kot mize 

za skupinsko delo ter jutranji krog. Vsaka učilnica ima urejen bralni in računalniški kotiček, 

kjer sta najmanj dva računalnika. Učilnice so bogato opremljene z interaktivnimi tablami in 

raznolikimi didaktičnimi in vizualnimi pripomočki. Stene učilnic so polepljene s stenskimi 

plakati koraki postopkov, zaporedji mesecev v letu, učno snovjo in opornimi informacijami. 

Vsak učenec ima v razredu svoj delovni prostor, kjer ima pospravljene zvezke in ostale učne 

pripomočke. Ob straneh delovnega prostora imajo učenci prilepljene kratkoročne cilje, napis 

prevladujočega učnega sloga, poštevanko, črke in ostale učne opore. Delovni prostori učencem 

omogočajo individualno delo v mirnem kotičku, kjer ni motečih dejavnikov in kjer ima učenec 

na voljo vse potrebne učne opore in pripomočke. Šola ima tudi svoje šolsko igrišče, kjer učenci 

aktivno preživijo odmore.  

Razredi so številčno majhni. V vsakem razredu je do 8 učencev in dva strokovna delavca, učitelj 

in učitelj pomočnik, ki ga na šoli imenujejo timski učitelj. Vsi pedagoški delavci na šoli so 

strokovno usposobljeni za delo z učenci s SUT, ADHD in MAS. Šola vsaj trikrat na leto pripravi 
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in organizira izobraževanja za zaposlene z različnimi temami, ki se navezujejo na izobraževanje 

učencev s PP. Predavanja izvaja dr. S. Lannnen ali ga. Lannen ali kakšen drug gostujoč 

predavatelj. Ta predavanja so organizirana po vsakem učnem obdobju, namenjena pa so 

ozaveščanju zaposlenih o novih smernicah dela, o novejših ugotovitvah in raziskavah.  

Na šoli učencem nudijo tudi različne strokovne individualne in skupinske obravnave, od 

vedenjsko kognitivne obravnave, psihoterapije, igralne terapije, logopedske obravnave do 

obravnave pri specialistu za učence s SUT in MAS, ki na šolo prihaja dvakrat na teden. Na šoli 

omogočajo in nudijo tudi diagnostično ocenjevanje ter svetovanje o obravnavi in izobraževanju 

učencev na šoli ter zunanjim učencem. Učenci so po vsakem šolskem obdobju, trikrat v šolskem 

letu, testirani za napredek iz temeljnih šolskih veščin ter na čustvenem področju in samopodobi. 

Šola poudarja timsko sodelovanje strokovnih delavcev in partnerski odnos s starši. Pomembna 

vez med šolo in domom predstavlja dnevnik, kjer učitelji dnevno vpisujejo svoja opažanja, 

napredek in domače naloge. Prav tako starši vanj vpisujejo svoja opažanja, vedenje doma, 

mnenja itd. Enkrat na teden imajo učitelji govorilne ure, na katerih svetujejo za delo doma. 

Vsak ponedeljek imajo vsi zaposleni timski sestanek.  

Slika 6 Učilnica na specialni šoli Red Rose – delovni prostor (vir: osebni arhiv) 

 

 

Red Rose, specialna šola za učence s SUT, v svojem učnem programu sledi nacionalnemu 

kurikulumu, ki ga diferencira in modificira glede na močna področja in posebne potrebe 

vsakega posameznika (Red Rose School SEND Local Offer, 2014). Velika mera fleksibilnosti 

kurikuluma je mogoča, ker zasebne šole v Angliji niso dolžne slediti nacionalnemu kurikulumu 

(Inclusive Schooling, 2001). 

Poučevanje učiteljev temelji na več-čutnem pristopu in prilagajanju nalog v okviru pouka 

vsakemu posamezniku. Pri pouku je velik poudarek na skupinskem delu in uporabi sodobnih 

pristopov ter strategij za delo z učenci s SUT. Učenci so pri skupinskem delu razdeljeni glede 

na svoje zmožnosti in cilje. Frontalnega pouka je pri pouku angleščine in matematike zelo malo. 

Učitelj posreduje učno snov v manjši skupini, ki jo razloži na primeru podanih nalog in ob 

konkretnem materialu. Pri poučevanju učitelj upošteva učni stil učenca, ki ga preverijo vsako 

leto ob začetku novega šolskega leta. 
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Učenci si ob pomoči učitelja postavijo svoje kratkoročne cilje, ki jih natisnejo in prilepijo na 

vidno mesto. Učitelj naredi z učencem vsak konec tedna evalvacijo doseganja ciljev in mu 

svetuje, kaj naj naredi za dosego ciljev.  

V razredu vsakodnevno izvajajo individualni trening branja in črkovanja. Vsak učenec ima 

bralno knjigo, ki je prilagojena glede na njegovo stopnjo branja. Tako v času dopoldanskega 

pouka med poučevanjem angleščine timski učitelj povabi vsakega učenca posebej na 

individualno branje v drug del učilnice, kjer je bralni kotiček. Timski učitelj spremlja glasno 

branje učenca in zabeleži evalvacijo branja v dnevnik učenca. Količina in čas branja je 

diferencirana za vsakega posameznika. Ob koncu šolskega dneva učenci bralno knjigo odnesejo 

domov in doma nadaljujejo z branjem s starši, ki v dnevnik branja zabeležijo število prebranih 

strani in dodajo kakšen komentar ali vprašanje. Dva do trikrat na teden timski učitelj z učenci 

izvaja izmenično branje. Ob koncu branja se z učencem pogovori o prebrani vsebini. 

Na področju pisanja timski učitelj redno, trikrat na teden, izvaja krajše vaje črkovanja s 

strukturiranim računalniškim programom Pospešeno pisanje (program je opisan v poglavju 

Specifični treningi za razvijanje šolskih veščin). Učenci vsak petek za domačo nalogo prejmejo 

seznam besed, katerih črkovanja se učijo s strategijo Poglej, prekrij, napiši, preveri (Reid, 

2009). Vsak ponedeljek timski učitelj individualno preveri črkovanje teh besed in poda 

povratno informacijo staršem.  

Šola veliko pozornosti nameni spremljanju napredka učenca in praznovanju uspeha ob vsaki 

priložnosti. Z rednim nagrajevanjem vsakega malega napredka in vloženega truda učencu 

omogočijo ponovno občutiti uspeh. Tako imajo na šoli izdelano metodo nagrajevanja s 

prejemanjem točk za delovni trud in vzorno vedenje, ki vodi do razredne nagrade in ob koncu 

vsakega obdobja do nagrade ravnatelja, ki jo učenec prejme pred celotnim razredom.  

 

10.4.1 Sinteza prejetih oblik pomoči in strategije po področjih posebnih potreb na specialni 

šoli za učence s specifičnimi učnimi težavami 

Z analizo strokovnih dokumentov iz specialne šole učencev z izrazitimi SUT in sopojavnimi 

motnjami smo ugotovili, katere strategije, metode in oblike pomoči so prejeli učenci na 

specialni šoli Red Rose.  

Na področju govorno-jezikovnega funkcioniranja sta Učenka 3 in Učenec 4 prejela pomoč na 

področju fonoloških sposobnosti z vajami analize besed na glasove, odstranjevanje, dodajanje 

in zamenjavo glasov v besedi. V besedah sta barvno označevala zloge ter določala dolge in 

kratke besede. Iz danih črk sta sestavljala nove besede. Učenec 4 je za izboljšanje povezave 

grafem – fonem imel vizualno oporo abecede, na kateri je po navodilih iskal črko za posamezen 

glas. Pomoč Učenca 1 in Učenca 2 je bila usmerjena na širjenje besednjaka z iskanjem neznanih 

besed v slovarju angleškega književnega jezika, oblikovanjem didaktičnih iger z neznanimi 

besedami in novimi pojmi, oblikovanje seznama besed ali novih pojmov pri posamezni učni 

snovi, iskanje sopomenk, protipomenk in nadpomenk besedam. Učenec 2 je izvajal vaje na 

področju pomena besed, kjer je ob pomoči slovarja v poved vstavil pravilno besedo in preverjal 

ustreznost pomenske rabe besed v samostojnem zapisu. Na šoli učitelji vsakodnevno izvajajo 

jutranji krog, ki je namenjen diskusijam, učenju socialnih spretnosti, učenju izražanja in 

prepoznavanja čustev ter pogovoru o vedenju. Z diskusijami učenci urijo komunikacijske 

spretnosti, se učijo izražati svoje mnenje, poslušati in upoštevati mnenje drugih ter se ustrezno 

odzvati ob nestrinjanju. Te spretnosti so urili s pomočjo socialnih zgodb, igre vlog in s 

strukturiranimi nalogami za delo v paru ali v skupini. Učenka 3 je bila vključena v redne 

treninge socialnih in komunikacijskih veščin, ki jih je izvajal zunanji strokovnjak za učence s 
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SUT in MAS. V jutranjem krogu so se učenci ob socialnih zgodbah pogovarjali o primernem 

in neprimernem vedenju. Učiteljica je ob primerih neprimernega vedenja spodbujala učence, 

da poiščejo rešitev za primerno vedenje. Za spodbujanje primernega vedenja in pomoči so bili 

učenci dnevno nagrajeni s točkami. V vsakem razredu imajo izdelana razredna pravila, ki so 

izobešena na vidnem mestu. Zaradi pogostejših kršitev razrednih pravil sta si Učenka 3 in 

Učenec 4 zapisala dnevni cilj vedenja (npr. sošolcu pomagam pri računih seštevanja). Ob 

uresničitvi cilja sta bila nagrajena. Učenci med poukom prejmejo redne povratne informacije 

za opravljeno delo, pohvale in nagrade. Na celi šoli imajo enoten sistem zbiranja točk za dobro 

opravljeno delo in lepo vedenje, ki ga ob koncu vsakega šolskega obdobja s priznanjem nagradi 

ravnateljica šole. Učenci imajo oblikovane mape napredka, kamor tedensko vstavljajo dobro 

opravljena dela. Vse te strategije smo uvrstili na področje motivacije učenja. Na področju 

pozornosti sta Učenec 2 in Učenka 3 prejemala krajše naloge. Učenec 1 si je ob pomoči učitelja 

oblikoval individualne cilje za usmerjanje pozornosti na nalogo (npr. pri nalogah računanja v 

individualnem kotičku delam 20 minut). Za pomoč pri usmerjanju pozornosti je uporabljal 

odštevalnik časa. Učenka 3 in Učenec 4 sta uporabljala barvna pisala, s katerimi sta si 

podčrtovala pomembne informacije v navodilu naloge in v izročkih učne snovi. Za izboljšanje 

pomnjenja so Učenca 4 spodbujali na uporabo strategije oblikovanja miselnega vzorca učne 

snovi. Učenec 2 je pri učni snovi oblikoval seznam novih pojmov besed. Učenci pri pouku 

redno oblikujejo stenske plakate novih učnih snovi, ki jih razobesijo v učilnici ter so jim v 

pomoč pri utrjevanju. Na področju izvršilnih funkcij je Učenka 4 uporabljala kartonček oz. ček 

listo za pripravo delovnega prostora in šolskih potrebščin. Učenko 4 so učili uporabe 

organizatorja za razporejanje dnevnih aktivnosti in šolskih nalog. Pred izvajanjem nalog so 

učitelji učenki postavili jasna pričakovanja in zahteve, s katerimi so želeli izboljšati učenkino 

vztrajanje in dokončevanje nalog. Za samonadzor vedenja in zmanjšanje motenja pouka sta 

imela Učenka 3 in Učenec 4 na vidnem mestu pritrjen opomnik za dvigovanje roke in v miru 

počakati na besedo.  

Kot smo že omenili med prilagoditvami učnega okolja, so vsi učenci v vseh razredih na šoli 

deležni vsakodnevnega individualnega treninga branja. V razredu redno izvajajo branje v paru 

in skupini. Med vajami branja so učenci spodbujeni na uporabo strategij med in po branju. Med 

branjem so Učenec 1,  Učenec 2 in Učenec 4 označevali neznane besede. Učenec 1 in Učenec 

4 sta si oblikovala seznam neznanih besed z njihovo razlago. Med branjem so učence usmerjali 

na predvidevanje besed iz konteksta, kar so utrjevali na nalogah vstavljanja besed v povedi in 

s skupinskim branjem. Po branju so učenci pisno ali ustno odgovarjali na vprašanja o 

prebranem. Učenec 2 je v besedilu poiskal odgovor na vprašanje, ga barvno označil in si z njim 

pomagal pri oblikovanju pisnega odgovora. Z vodenimi vprašanji so Učenca 1 in Učenca 2 

usmerjali k povzemanju s ključnimi besedami in iskanju glavnega sporočila zgodbe. Za 

izboljšanje intonacije branja si je Učenec 1 v besedilu barvno označeval ločila. Učenec 4 je 

prejel pomoč pri združevanju zlogov v besede. Vsi učenci so brali knjige s prilagojeno 

težavnostjo glede na njihovo stopnjo branja. Redno so učence vozili v knjižnico ter jih 

spodbudili k samostojnemu iskanju knjig različnih žanrov. Na področju pisanja je Učenec 4 

prejel usmerjeno pomoč za izboljšanje grafomotoričnega zapisa črk, posredovano s pomočjo 

več čutov. Učenec je črke zapisoval po zraku, na manjši tablici, ter ob tem verbaliziral poteze 

zapisa. Za zapisovanje besed si je pomagal z glasnim črkovanjem posameznih glasov. Za 

izboljšanje črkovanja besed so bili vsi učenci deležni strukturiranega treninga po računalniškem 

programu Pospešiti branje (ang. AcceleWrite), ki ga je z njimi dva do trikrat na teden izvajal 

timski učitelj. Učenci so vsak konec tedna prejeli tudi seznam besed, katerih zapis so utrjevali 

s strategijo poglej, povej, prekrij, napiši, preveri. Strategija za zapisovanje povedi, s katero si 

je pomagal Učenec 1, je sestavljena iz korakov sestavi, preberi in pokaži (med branjem sledi 

besedam s prstom), prepiši, preveri pravilnost zapisa. Pri oblikovanju zapisa so si učenci 

pomagali s strukturo in iztočnicami. Pri tem so uporabili strategije nevihta možganov, s katero 
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so dobili ideje za določeno temo. Zapisali so jih v miselni vzorec, jih razširili in določili 

zaporedje zapisa. Zapise zgodb so vadili v parih, kjer sta učenca skupaj poiskala ideje, zapisala 

iztočnice, oblikovala zapis in s pomočjo slovarja preverila pravilnost zapisa besed. Učenec 4 je 

oblikoval slovarček pogosto uporabljenih besed, s katerim si je pomagal pri samostojnem 

pisanju. Za vaje črkovanja je učitelj pripravil besedilo s pravopisnimi napakami, ki jih je učenec 

ob pomoči slovarja popravil. Učenec 1 je utrjeval rabo velike začetnice s strategijo barvnega 

označevanja velike začetnice v besedilu in nalogo dvigovanja roke ob vsaki besedi v povedi, ki 

mora biti zapisana z veliko začetnico. Vaje računanja so Učenec 2, Učenka 3 in Učenec 4 

reševali ob opori konkretnega materiala. Učenec 2, Učenka 3 in Učenec 4 so v sklopu mestnih 

vrednosti ponazarjali števila s kockami, barvali mestne vrednosti v zapisanem številu in izvajali 

vaje ploskanja mestnih vrednosti. Poštevanko so utrjevali s pomočjo računalniškega programa, 

didaktičnimi igrami in barvanjem večkratnikov določenega števila v stotičnem kvadratu. 

Učenec 1 je redno oblikoval kartice z novimi matematičnimi pojmi. Učitelja sta Učenca 2 in 

Učenca 3 naučila uporabe matematičnih strategij za reševanje besedilnih nalog. Matematične 

besedilne naloge sta imela razdeljene na več korakov, kjer sta predvidela računsko operacijo,  

oblikovala skico na malo belo tablo, zapisala račun in izračunala. Učenec 4 je izdelal kartonček 

s koraki reševanja matematičnih besedilnih nalog.   

 

10.4.2 Sinteza prejetih oblik prilagoditev učnega okolja na specialni šoli za učence s 

specifičnimi učnimi težavami 

Za namen analize prilagoditev učnega okolja na specialni šoli za učence s SUT smo s pomočjo 

literature iz teoretičnega dela magistrskega dela oblikovali tabelo. Na podlagi metode 

opazovanja z udeležbo in dnevniških zapisov prakse na specialni šoli Red Rose smo označili 

prilagoditve učnega okolja, ki so jih deležni učenci na specialni šoli.  

V tabeli so z oranžno in modro barvo označene: 

- prilagoditve pri opazovanju z udeležbo in s pregledom dnevniških zapisov. 

- prilagoditve, ki so jih zapisali razredni učitelji v sodelovanju s timskim učiteljem za namen 

te raziskave.  

 
Tabela 5 Prilagoditve učnega okolja za učence iz raziskave na specialni šoli za učence s SUT 

 Učenci 

Prilagoditve po učnih okoljih Učenec 1 Učenec 2 Učenec 3 Učenec 4 

Fizično učno okolje 

Pastelne barve sten x x x x 

Ustrezna temperatura učnega okolja in 

osvetljenost prostora. Svež zrak. 
x x x x 

Čista tabla, ki je dobro vidna za vse učence in se 

ne blešči. 
x x x x 

Urejena in pospravljena učilnica, prostor za učne 

in tehnične pripomočke. 
x x x x 

Učni kotiček za individualno delo x x x x 

Miza za skupinsko delo     

Primerna višina mize in stola (učenec ima 

stopala na tleh med sedenjem). 
x x   

Miren in zaseben kotiček, kamor se lahko 

učenec umakne, kadar potrebuje več miru. 
 x x  

Bralni kotiček x x x x 
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Računalniki kotiček x x x x 

Stenski plakati s koraki postopkov in opornimi 

informacijami 
x x x x 

Velika miza z možnostjo naklona     

Na mizi pritrjen seznam potrebščin, ki jih 

potrebuje za branje. 
    

Na mizi pritrjen seznam strategij, opomnik, na 

kaj mora biti pozoren.  
x x x x 

Na mizi pritrjen seznam s strategijami, algoritmi 

reševanja nalog, enačbami, poštevanko. 
x x  x 

Nedrseča podlaga na mizi     

Čim manj motečih dražljajev, ki jih odpravimo, 

uporaba slušalk. 
 x  x 

Uporaba alternativ za sedenje: terapevtska žoga, 

blazina za stol itd. 

 

    

Didaktično učno okolje 

Več-čutno podajanje učne snovi x x x x 

Spodbujanje in omogočanje aktivnega učenja x x x x 

Konkretna razlaga učne snovi in izhajanje iz 

predznanja 
x x x x 

Upoštevanje učenčevega učnega sloga in 

močnih področij pri načrtovanju pouka 
x x x x 

Pri obravnavi učne snovi podamo ključne točke.     

Preverjanje razumevanja učne snovi in navodil 

za delo 
x x x x 

Podajanje jasnih, konkretnih in enoznačnih 

navodil 
 x   

Navodila naj bodo razdeljena na več manjših 

delov. 
x x x x 

Dnevne povratne informacije za delo x x x x 

Diferenciacija bralnih besedil glede na stopnjo 

branje posameznika 
x x x x 

Dnevni individualni trening branja in črkovanja x x x x 

Redno skupinsko branje x x x x 

Trening bralnega razumevanja x x x x 

Izdelovanje plakatov, didaktičnih iger učne 

snovi 
x  x  

Učenec po potrebi uporablja različne 

pripomočke za boljšo držo pisala, debelejše 

barvice, daljša ravnila itd. 

 x   

Učitelj po potrebi učencu pomaga z oporami za 

boljšo prostorsko orientacijo na ploskvi. 
 x   

Prilagajanje učnih listov in pisnih ocenjevanj 

znanja 
x x x x 

Učna snov z manjkajočimi deli, ki jih učenec pri 

pouku izpolnjuje. 
   x 

Omogočanje uporabe tehničnih pripomočkov 

(računalnik, diktafon itd.) 
   x 

Različne opore in učni pripomočki na področju 

opismenjevanja (opomnik za veliko začetnico 

itd.) 

x x   
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Vizualne opore na področju opismenjevanja 

(miselni vzorec, kvadratki določeni za uvod, 

jedro, zaključek itd.) za pisanje zgodbe  

x x   

Pri pouku vključujemo različne opore in učne 

pripomočke pri matematiki  (številska os, 

stotični kvadrat, poštevanka itd.). 

x x  x 

Učenec ima lahko med pisanjem krajše odmore, 

da si spočije roko. 
x x  x 

Pred podajanjem navodil učitelj vzbudi 

učenčevo pozornost. 
  x x 

Učitelj učenca usmerja na pričakovano vedenje.   x x 

Omogočanje krajših odmorov in možnost 

gibanja pri pouku 
  x x 

Uporaba dogovorjene geste, znaka, ko potrebuje 

pomoč. 
x    

Vnaprejšnje seznanjanje z učiteljevimi 

zahtevami pri reševanju nalog 

 

   x 

Socialno učno okolje 

Načrtovanje in izvajanje treningov socialnih 

veščin 
  x  

Postavljanje jasnih mej vedenja v razredu in 

sooblikovanj razrednih pravil z učenci 
  x x 

Spodbujanje vrstniške pomoči, razrednega 

tutorstva, razredni prijatelj, mediator 
x x x x 

Ozaveščanje vrstnikov in pedagoškega osebja o 

učenčevih posebnih potrebah 
x x x x 

Učenje v parih, manjših skupinah x x x x 

Organizirane socialne aktivnosti med glavnim 

odmorom 
x x x x 

Učitelj skrbi za spodbudno razredno klimo in 

kakovostno komunikacijo (diskusije, jutranji 

krog). 

x x x x 

Sprotno obveščanje staršev o delu, vedenju 

učenca ter svetovanje za delo doma (šolski 

dnevnik) 

x x x x 

Upoštevanje učenčevih dobrih in slabih dni   x x 

Strukturirani odmori  x x  

Preventiva pred vrstniškim nasiljem x x x x 

Timsko sodelovanje vseh, ki delajo z učencem. x x x x 

Učitelj je s pozitivnimi stališči, odnosom in z 

ravnanjem do učencev s SUT model učencem in 

učiteljem. Šolski etos.  

x x x x 

Redni obiski iz svetovalnice za mlade  x x x 

Dnevna soba samo za druženje učencev 11. 

razreda 
   x 

Kurikularno učno okolje 

Redna evalvacija učenčevega napredka x x x x 

Prilagajanje tempa dela, dodaten čas x x  x 

Omogočanje več vaj in ponovitev  x x x x 

Individualna in skupinska pomoč timskih 

učiteljev 
x x x x 

Poudarek na kakovosti nalog in ne na količini 

nalog – diferenciacija nalog 
x x x x 
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Razdelitev nalog na več delov  x x  

Poučevanje učenja specifičnih in učnih strategij x x x x 

Učenje organizacijskih veščin (priprava in 

urejanje delovnega prostora, zapisovanje 

domače naloge in obvestil v beležko, uporaba 

urnikov) 

  x  

Učenje metakognitivnih veščin     

Učenje veščin samozagovorništva (javno 

postavljanje vprašanj, nastopanje itd.) 
x x x x 

Zapisovanje odgovorov znanja po navodilu 

učenca ali zapisovanje na računalnik 
   x 

Več nalog izbirnega tipa     

Premišljeno načrtovanje količine nalog in 

domačega dela 
  x x 

Zbiranje točk za dobro opravljeno delo x x x x 

Zbiranje točk za lepo vedenje in prijaznost do 

sošolcev, učiteljev 
x x x x 

Oblikovanje lastnih kratkoročnih ciljev in 

njihova evalvacija 
x x   

Mapa z učenčevimi najboljšimi izdelki, kjer je 

viden učenčev napredek 
x x x x 

Redni šolski izleti, povezani s kurikulumom  x x x x 

 

Opremljenost in urejenost šolskih prostorov na specialni šoli Red Rose je prilagojena 

poučevanju učencev s SUT. Učilnice so velike, prostorne in imajo velika okna s pogledom na 

morje, ki dajejo prostoru veliko naravne svetlobe. Stene učilnic in vse pohištvo v razredih je 

pastelnih barv. V učilnicah so omare, predalniki in knjižne police za shranjevanje učnih 

pripomočkov. Vsi učni pripomoči imajo svoje mesto, ki je označeno z napisom in slikovno 

oporo. Vse učilnice na šoli so opremljene z belo in interaktivno tablo, ki sta dobro vidni vsem 

učencem. Vsak učencev v razredu ima svoj individualni kotiček s pisalno mizo in predalniki za 

shranjevanje zvezkov in učbenikov. Individualni kotički in stoli so v nižjih razredih 

osnovnošolskega izobraževanja označeni z imeni učencev. Sprednja in dve stranski stranici v 

individualnem kotičku zmanjšujejo dražljaje iz okolja in učencu omogočajo opravljanje 

individualnih nalog. V vsaki učilnici je računalniški kotiček, opremljen z dvema računalnikoma 

in naglavnimi slušalkami, ter bralni kotiček s knjižnimi policami. Na stenah so pritrjeni plakati 

z opornimi informacijami (npr. uporaba ločil, časovni trak zgodovinskih obdobij, številski trak, 

deli telesa, letni časi itd.) in koraki postopkov (npr. vrstni red računskih operacij, postopek 

množenja in deljenja ulomkov itd.). V času pouka imata Učenec 2 in Učenka 3 možnost umika 

v miren kotiček na drugo stran učilnice. Ob večji čustveni stiski se lahko umakneta v kabinet 

šolske psihologinje. Zaradi preobčutljivosti na zvok Učenec 2 in Učenec 4 sedita čim bolj vstran 

od vrat, oken in računalnika. Po potrebi imata na voljo slušalke za zadušitev zvoka. Učenec 1, 

Učenec 2 in Učenec 4 imajo v svojem individualnem kotičku pritrjeno poštevanko, seznam 

angleških nepravilnih glagolov itd. Učenec 1 in Učenec 2 imata pritrjen opomnik za 

postavljanje ločil in velike začetnice, Učenka 3 in Učenec 4 pa opomnik za dvigovanje roke in 

delo v tišini.  

Pri poučevanju na specialni šoli vsi učitelji izhajajo iz strategij dobre poučevalne prakse. Učno 

snov podajajo in utrjujejo s pomočjo več čutov ter omogočajo aktivno vključevanje učencev. 

Učna ura obravnave in utrjevanja učne snovi je v večini oblikovana za delo v skupini ali po 

parih, manj je frontalnega poučevanja. Učenci se tako skupaj z učiteljem usedejo za veliko 

ovalno mizo, kjer učitelj najprej naredi uvod v učno uro in obravnavano učno snov. Kot primer 
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uvoda v učno uro geometrijskih teles so učenci v veliki vreči s tipom poskušali prepoznati 

geometrijska telesa. Nato so prejeli učne liste in plašče teles, iz katerih so sestavili geometrijska 

telesa. Z ogledovanjem teles in skupinskim pogovorom so ob usmerjanju učitelja izpolnjevali 

učne liste. Naslednji dan so za utrjevanje te učne snovi v parih izdelali stenski plakat za eno 

geometrijsko telo in individualno reševali vaje v učbeniku. Z izdelavo stenskega plakata so 

izdelali novo vizualno oporo za razred. Izdelovanje stenskih plakatov, didaktičnih iger je redna 

praksa na šoli, saj razvija tudi učenčeve kompetence ustvarjalnosti, risanja, timskega 

sodelovanja itd. Pri poučevanju učitelj sproti preverja razumevanje navodil. Kompleksna 

navodila razdeli na več manjših delov, ki si sledijo v pravilnem zaporedju. Učitelja pri Učenki 

3 in Učencu 4 pred podajanjem navodil z nevpadljivimi znaki pridobita njuno pozornost. 

Učenca imata med poukom več možnosti za gibanje. Učenec 1 ima z učiteljico dogovorjen 

znak, ko naloge ne razume ali ne zna rešiti. Za opravljeno delo učencem nudi dnevno povratno 

informacijo. Dobro opravljeno delo in trud nagrajujejo z modelom zbiranja točk. Učitelj je pri 

Učencu 2 poudaril pomembnost podajanja jasnih in konkretnih navodil. Učenci pri pouku 

uporabljajo različne opore, učne in tehnične pripomočke. Učenec 2 uporablja nastavek za pisalo 

in posebno ravnilo, ki manj drsi. Na področju opismenjevanja imata Učenec 1 in Učenec 2 

izdelane posebne opore kot opomnike za uporabo velike začetnice in skupine črkovanja 

angleških besed. Izdelane imata miselne vzorce za vpisovanje idej pri pisanju zgodbe. Na 

področju matematike ima Učenec 4 možnost uporabe računala in oblikovane kartončke korakov 

reševanja enačb in računanja z ulomki. Trije učenci (Učenec 1, Učenec 2 in Učenec 4) imajo v 

individualnem kotičku pritrjen kartonček s poštevanko in stotičnim kvadratom. 

Na šoli dnevno izvajajo individualne treninge branja za izboljšanje tekočnosti branja in 

bralnega razumevanja. Individualne treninge izvaja timski učitelj med učno uro opismenjevanja 

v mirnem bralnem kotičku. Učenec si za trening branja v šolski knjižnici ali na knjižnih policah 

v razredu sam izbere knjigo iz skupine knjig, ki so primerne za njegovo stopnjo branja. Stopnje 

branja so na knjigah barvno označene. Timski učitelji dva do trikrat na teden izvajajo tudi 

izmenično branje. Pri pouku učitelji skupinsko in tiho branje uporabljajo tudi kot strategijo 

umirjanja in sprostitve učencev po glavnih odmorih. Na področju pisanja uporabljajo 

strukturirani intenzivni trening za učenje črkovanja in tvorbe povedi, ki ga dnevno krajši čas 

(povprečno 10 minut) izvajajo timski učitelji. Po vsakem treningu skrbno zabeležijo učenčeve 

rezultate in napišejo krajšo evalvacijo.  

Socialno učno okolje zajema pozitivno in delovno klimo ter kakovostne odnose, kar na šoli 

učinkovito uresničujejo s širjenjem šolskega etosa, jutranjimi srečanji in jutranjim krogom 

znotraj oddelka. Vsi zaposleni na šoli imajo oblikovana pozitivna stališča in odnos do učencev, 

ki se kažejo v spoštovanju učenčevih primanjkljajev in upoštevanju močnih področij. Majhnost 

šole se tu pokaže kot pomemben pozitivni dejavnik, saj se vsi na šoli dobro poznajo in učitelji 

poznajo posebne potrebe učencev. Med glavnimi odmori timski učitelji pripravijo športne ali 

socialne aktivnosti za vso šolo, kar prispeva k večji povezanosti mlajših in starejših učencev. 

Učenec 2 in Učenka 3 imata v času odmorov na voljo timskega učitelja, ki ju usmerja pri 

aktivnostih in nudi podporo ob stresnih situacijah. Učenci zadnjega razreda srednješolskega 

izobraževanja imajo na šoli prostor za druženje med glavnimi odmori. Za dobro klimo v 

oddelku poskrbita učitelj in timski učitelj s strategijo nagrajevanja pozitivnega vedenja, nudenja 

pomoči sošolcu, izreči sošolcu pohvalo ali tolažbo. Učitelj vsak dan začne pouk z jutranjim 

krogom, kjer se pogovarjajo o lepem vedenju, lepih besedah, prediskutirajo konflikte in iščejo 

ustrezne skupne rešitve. Konflikte in neprimerna vedenja pogosto rešujejo z obravnavo 

socialnih zgodb. V vsakem razredu so na vidnem mestu izobešena razredna pravila, ki so jih 

oblikovali učitelji skupaj z učenci. Učenka 3 in Učenec 4 imata v individualnem kotičku pritrjen 

seznam lepega vedenja in opomnik za dvigovanje roke med poukom. Učenka 3 je na šoli 

deležna tudi učenja socialnih veščin preko treninga socialnih veščin, ki ga izvaja zunanji učitelj, 
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specialist za SUT in razredni učitelj. Šola stremi k tesnemu sodelovanju s starši in timskemu 

sodelovanju strokovnih delavcev. Vsak ponedeljek po pouku imajo timski sestanek, kjer se 

pogovarjajo o aktualnih učnih in vedenjskih težavah ter iščejo skupne rešitve. Tako so na primer 

pri novem učenci, ki je imel izrazite vedenjske težave in se je pozitivno odzival na moškega 

timskega učitelja, za dve uri na dan menjali timska učitelja in učenca, ki je reševal učenčeve 

vedenjske izbruhe. Šola s starši sodeluje na dnevni ravni preko šolskega dnevnika, kjer učitelji 

vsakodnevno zapišejo evalvacijo treninga branja in pisanja ter učenčevega vedenja in 

sodelovanja pri pouku. V šolskem dnevniku tudi svetujejo staršem o delu doma in zapisujejo 

vikend naloge. Za dodatna vprašanja in nasvete so učitelji na voljo enkrat na teden v času 

govorilnih ur. 

Na področju kurikuluma specialna šola Red Rose v učnem programu sledi nacionalnemu 

kurikulumu, ki ga diferencira za vsakega posameznika na podlagi njegovih močnih področij in 

primanjkljajev.  Vsak učenec ob prešolanju na specialno šolo Red Rose pri šolski psihologinji 

opravi  krajšo diagnostično oceno, ki je izhodišče za pripravo individualiziranega načrta. 

Evalvacijo individualiziranega programa izvedejo dva do trikrat v šolskem letu, kjer preverijo 

ustreznost strategij, metod in prilagoditev ter učenčevo samopodobo. V evalvacijo so kot 

enakovredni partner vključeni starši in učenec, ki izpolnijo evalvacijski vprašalnik ter 

sodelujejo pri pripravi individualiziranega programa. Pomoč učencem na šoli izvajajo v okviru 

pouka, kjer učenci prejmejo individualno in skupinsko pomoč za premagovanje primanjkljajev, 

ki jo izvajata razredni  in timski učitelj, ki imata pridobljena strokovna znanja za poučevanje 

učencev s SUT. Po oceni šolske psihologinje nekateri učenci prejemajo tudi dodatno 

individualno pomoč izven razreda, ki jo izvaja logopedinja ali učitelj specialist za SUT in MAS 

ali šolska psihologinja.  

Poučevanje in učenje je skrbno strukturirano in poteka po korakih. Prilagojeno je tempu dela 

učencev s podaljšanim časom in manjšo obremenitvijo. Poudarek je na večkratnih ponovitvah 

in kakovosti nalog. Učenka 3 in Učenec 4 imata diferencirano količino domačih nalog. Zaradi 

izrazitih primanjkljajev na področju pisanja ima Učenec 4 omogočeno zapisovanje nalog na 

računalnik in občasno pomoč zapisovalca. V poučevanje učitelji vključujejo učenje učnih in 

specifičnih strategij. Njihov cilj je, da učenci zase odkrijejo učinkovite strategije in jih 

samostojno uporabljajo.   Učenci v času jutranjega srečanja  urijo spretnosti samozagovorništva 

s postavljanjem vprašanj pred celotno šolo, predstavljanjem nalog in z diskusijami. Na šoli se 

z učenci pogovarjajo o SUT in učence spodbujajo, da na glas spregovorijo o svojih 

primanjkljajih in močnih področjih. Usmerjajo jih k iskanju učinkovitih strategij. Tako imata 

Učenec 1 in Učenec 2 oblikovane lastne kratkoročne cilje na področjih, ki jih želita sama 

izboljšati in napredovati. Cilje imata prilepljene v individualnem kotičku na vidnem mestu. Vsi 

učenci na šoli imajo mapo učnega napredka, kamor vstavijo svoja najboljša dela in opravljene 

naloge. Učenec tako ob listanju te mape sam ovrednoti svoj napredek, ki ga je naredil v 

določenem obdobju, kar pripomore k izboljšanju motivacije in samopodobe. Na specialni šoli 

imajo vzpostavljen model zbiranja točk za dobro opravljeno delo, vlaganje truda in lepo 

vedenje. Učenci si lahko z vsako dobro opravljeno nalogo prislužijo določeno število točk (5, 

10 ali 20). Ob vsakem konferenčnem obdobju na jutranjem srečanju pred celo šolo razglasijo 

najboljšega učenca iz vsakega razreda, ki prejme posebno priznanje od ravnateljice šole. Po 

istem modelu zbirajo točke za lepo vedenje in nudenje pomoči sošolcu. 
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11 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Kakšne so značilnosti in potrebe učencev z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami, ki niso bili 

uspešni v rednem izobraževanju? 

S primerjavo funkcionalne ocene učencev, vključenih v raziskavo, smo dobili skupne 

značilnosti na področju posebnih potreb in močnih področij učencev z izrazitimi SUT in 

sopojavnimi motnjami. Rezultati so pokazali skupne kompetence jezikovnega razumevanja in 

močne zmožnosti besednega sklepanja. Močna področja učencev so izhajala iz področij 

ustvarjalnosti in ročnega izdelovanja. Interesna področja so izhajala iz področja športa in 

naravoslovnih znanj. Učencem so pripisovali pozitivne lastnosti, kot so radovednost, 

vedoželjnost in sposobnost empatije. Dva učenca imata ob naštetih močnih področjih še dober 

smisel za humor, dobro splošno poučenost in bogat besednjak.  

Rezultati raziskave so pokazali mnoge težave in primanjkljaje, s katerimi se soočajo učenci z 

izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami iz naše raziskave. Primanjkljaje smo razvrstili po 

področjih posebnih potreb ter določili skupne značilnosti učencev z izrazitimi SUT in 

sopojavnimi motnjami iz raziskave.   

Učenci z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami iz naše raziskave imajo prepoznane skupne 

primanjkljaje na področju zaznavno-motoričnih spretnosti, kjer imajo učenci prepoznano 

okorno grobo motorično in vidno motorično koordinacijo ter šibko ravnotežje. Težave imajo 

pri izvedbi fino motoričnih dejavnosti, ki se izražajo pri težavah zapenjanja in odpenjanja 

gumbov, zavezovanju vezalk in rabi jedilnega pribora. Njihov rokopis je slabše oblikovan, 

okoren ter počasen. Dva učenca od štirih imata šibko prostorsko predstavljivost. Skupni 

primanjkljaji pri proučevanih učencih so prepoznani na področju kognitivnega procesiranja v 

počasnejšem tempu obdelave informacij in težavah pri obdelavi zaporednih informacijah. Na 

točnost in hitrost izvajanja šolskega dela učencev iz raziskave dodatno vplivajo prepoznane 

motnje pozornosti, ki jih opazimo v šibkem osredotočanju na nalogo, hitri odkrenljivosti, 

nedokončanih nalogah in težavah prehajanja iz ene na drugo dejavnost. Skupni primanjkljaji 

učencev z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami so se v raziskavi pokazali tudi na področju 

pomnjenja v šibkem kratkoročnem in delovnem spominu ter verbalnem pomnjenju. Težave 

vidno-prostorskega pomnjenja se kažejo v šibki zapomnitvi motoričnih gibov in spretnosti pri 

dveh učencih iz raziskave. Na področju mišljenja smo pri dveh proučevanih učencih iz 

raziskave prepoznali težave fleksibilnosti mišljenja, ki so se kazale v težavah z abstraktnimi 

koncepti in konkretnem mišljenju. Pri treh učencih so v strokovni dokumentaciji opisovali 

primanjkljaje vidnega zaznavanja, ki so bili opazni v napačnem prepoznavanju vidno podrobnih 

simbolov, črk, zamenjavi vrstnega reda črk ter izpuščanju vrstic pri branju. Na področju 

zaznavnih spretnosti imata dva učenca senzorno preobčutljivost na hrup in teksturo hrane. 

Skupne primanjkljaje učencev iz raziskave smo ugotovili tudi na področju govorno-jezikovnega 

funkcioniranja. Trije učenci od štirih izkazujejo primanjkljaje fonoloških sposobnosti, ki so 

opazne v težavah povezave glas – črka, manipulaciji glasov v besedi in branju ne-besed. Težave 

govornega izražanja in  uporabe jezika v komunikacijo so skupni primanjkljaji, prepoznani pri 

treh učencih. Skupni primanjkljaji proučevanih učencev iz raziskave so ugotovljeni tudi na 

področju izvršilnih funkcij, kjer izkazujejo šibke spretnosti zastavljanja ciljev, načrtovanja in 

organizacije. Trije učenci imajo težave pri  prilagajanju na spremembe, kar opazimo kot težave 

pri menjavi aktivnosti, menjavi učnih oblik pri pouku ter težave v nestrukturiranih situacijah. 

Dva učenca od štirih izkazujeta pomanjkljivo zmožnost samonadzora vedenja, ki se odražava 

v impulzivnih odzivih, prekinjanju učitelja, hitrem odgovarjanju na vprašanja in težavah čakanj 

v koloni. Šibkosti se izražajo tudi v zmožnostih sledenja in vztrajanja do zastavljenega cilja.  
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Iz zapisnih skupnih primanjkljajev in značilnosti učencev z izrazitimi SUT in sopojavnimi 

motnjami iz svoje raziskave lahko sklenemo, da vsi štirje učenci izkazujejo primanjkljaje na 

več kognitivnih in metakognitivnih področjih, ki se kažejo na kontinuumu od blagih do izrazitih 

primanjkljajev. Izrazitejše kognitivne in metakognitivne primanjkljaje pri učencih z izrazitim 

SUT in sopojavnimi motnjami v primerjavi z učenci, ki imajo samo eno motnjo, so ugotovili v 

novejših raziskavah Costa idr. (2015), Bental in Tirosh, (2007), Kuhn idr. (2016) ter Peng in 

Fuchs (2016).  

Na področju branja so se izkazali primanjkljaji v počasnejšem usvajanju, slabših veščinah 

branja ter posledično na šibkem razumevanju prebranega. Učenci so brali počasneje, zatikajoče, 

netekoče, z več napakami, za branje pa so vložili veliko napora. Pri dveh učencih so pri branju 

izpostavili specifične napake, povezane z zamenjavo vidno podobnih črk in njihovem vrstnem 

redu. O izrazitejših primanjkljajih na področju branja pri učencih s sopojavnimi motnjami 

poroča v raziskavi Fuchs s sodelavci (2012). Naša raziskava je pokazala, da so učenci s SUT in 

sopojavnimi motnjami v primerjavi z vrstniki počasneje usvajali tehniko pisanja in pravopis. V 

samostojnem zapisu so pogosto izpuščali, dodajali ali zamenjali vrstni red črk v besedi. Učenci 

so imeli težave pri tvorjenju povedi in pisnem izražanju. Na matematičnem področju so se 

pokazale šibke številske predstave, šibke spretnosti računanja in težave reševanja matematičnih 

besedilnih težav. Dva učenca sta imela primanjkljaje priklica in avtomatizacije aritmetičnih 

dejstev ter pomnjenja matematičnih postopkov. Izrazitejši primanjkljaji aritmetičnih veščin in 

slabše reševanje matematičnih besedilnih nalog učencev s SUT in sopojavnih motenj so 

pomembne ugotovitve tujih raziskav (Fuchs idr., 2012; Jordan idr., 2003; Kuhn idr., 2016). 

Čustvene težave, šibka motivacija za šolsko delo in neustrezno vedenje so se v raziskavi 

magistrskega dela pokazali kot skupne posebne potrebe vseh proučevanih učencev. Pri treh 

učencih od štirih so čustvene težave postale izražene v tretjem razredu osnovnošolskega 

izobraževanja ter se v četrtem in petem razredu močno povečale. Pri Učencu 1 so težave na 

področju čustvovanja prepoznali v petem razredu osnovnošolskega izobraževanja. O povečanju 

čustvenih težav so poročali v šestem, sedmem in osmem razredu, do prešolanja učenca. 

Čustvene težave so se pri vseh učencih izražale v pretirani zaskrbljenosti in negotovosti pri 

opravljanju šolskih nalog, izogibanju nalogam branja, pisanja in računanja, zavračanju šolskega 

dela, občutij frustracij in jeze, joku ter izkazovanju neprimernega vedenja. V naši raziskavi so 

učenci pri nalogah branja in pisanja poročali o občutjih tesnobe, napetosti, strahu in 

zaskrbljenosti. V raziskavi Nelson in Harwood, 2011 in Willcutt in Pennington, 2000b so 

ugotovili, da učenci s SUT bistveno pogosteje poročajo o občutjih tesnobe, zaskrbljenosti, 

napetosti in strahu kot njihovi vrstniki. Anksiozne motnje so ena od najpogostejših čustvenih 

motenj pri učencih s SUT (Deosete, 2008; Panicker in Chhelliah, 2015; Prior, Smart, Sanson in 

Oberklaid, 1999 v Sahoo idr., 2015). V naši raziskavi so vsi učenci zaradi svojih primanjkljajev 

doživljali občutek drugačnosti od vrstnikov, občutke sramu in jeze, o čem so poročali tudi v 

raziskavi Panicker in Chelliah (2015) ter Singer (2005). Vse opisane učenčeve notranje stiske 

so se odražale v izogibalnem ali obrambnem vedenju pri šolskem delu, odlaganju in zavračanju 

dela ter povečani pasivnosti in nezainteresiranosti za šolsko delo. V višjih razredih 

osnovnošolskega izobraževanja so trije učenci pogosteje tožili zaradi slabosti, glavobolov in 

slabem počutju. O pogostejših psihosomatskih motnjah pri učencih s SUT je v raziskavi poročal 

Edwards (1994 v Alexander-Passe, 2006), ki je ugotovil, da učenci s SUT ob učnem neuspehu 

občutijo močne frustracije, ki se lahko izražajo v bolečinah in slabem počutju. Analiza 

dokumentov v empiričnem delu je prav tako pokazala, da so se pri treh učencih pojavile motnje 

spanja ter pri dveh učencih tudi sočasne motnje prehranjevanja.  

Na področju vedenja so pri vseh učencih opazili hitro razdražljivost, ki se je kazala v izbruhih 

jeze, prepirljivosti in hitrih izbruhih joka. S klepetanjem, neupoštevanjem navodil in 

odklanjanjem dela so motili pouk. V višjih razredih osnovnošolskega izobraževanja so trije 
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učenci postali verbalno agresivni do sošolcev in zaposlenih na šoli ter občasno fizično agresivni 

do sošolcev. Pri teh učencih so starši kasneje poročali o samopoškodovalnem vedenju. Učenci 

so izoblikovali nezaupanje v lastne sposobnosti in negativno podobo o sebi. Te ugotovitve lahko 

povežemo z raziskavo avtorjev Peer in Reid (2001 v Alexander-Passe, 2006), ki sta ugotovila, 

da občutenja frustracij pogosto vodijo do neprimernega vedenja, še posebno pri učencih, ki 

imajo nizko samopodobo. Da bi učenci zavarovali svojo samopodobo in se izognili ponovnemu 

neuspehu, se velikokrat zatekajo k neustreznim strategijam obrambnega vedenja tako, da motijo 

pouk, prevzemajo vlogo razrednega klovna, zavračajo delo in šolske aktivnosti (Molnar in 

Lindquist, 1989 v Alexander-Passe, 2006). J. Božič (2002) poroča, da so učenci s SUT zaradi 

svojih primanjkljajev, ki ovirajo socialno komunikacijo in učne neuspešnosti, ranljivi tudi na 

socialnem področju. Navedeno lahko potrdimo z rezultati iz svoje raziskave, kjer so v 

strokovnih dokumentih navajali šibko socialno področje pri vseh štirih učencih, proučevanih v 

raziskavi. Učenci so bili slabše sprejeti med vrstniki, imajo malo prijateljev in oblikovana manj 

stabilna prijateljstva. Pri treh od štirih učencev so poročali o težavah navezovanja socialnih 

stikov in njihovem ohranjanju. Vsi učenci so se v višjih razredih osnovnošolskega 

izobraževanja manj ustrezno odzivali na socialne informacije in imeli težave pri sodelovanju v 

skupini. Težave s sodelovanjem v skupini so imeli predvsem zaradi težav razumevanja in 

sledenja navodilom. Dva učenca od štirih sta bila tudi žrtvi vrstniškega nasilja. O pogostejšem 

vrstniškem nasilju nad učenci s SUT je v raziskavi poročal Singer (2005), ker so se učenci tožili 

o norčevanju iz njih, nagajanju in draženju s strani vrstnikov.  

Rezultati raziskave so pokazali, da so vsi učenci z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami iz 

raziskave kasneje v osnovnošolskem izobraževanju imeli prepoznane čustvene težave, nizko 

samopodobo, slabšo socialno vključenost, nizko motivacijo, vedenjske in psihosomatske 

motnje. Svoje ugotovitve lahko povežemo z ugotovitvami tujih raziskav, kjer so ugotovili, da 

so otroci in mladostniki s SUT in sopojavnimi motnjami bolj nagnjeni za pojavljanje občutij 

anksioznosti (Javorky, 1996 v McGillivray in Baker, 2009; Livingston idr., 1990 v McGillivray 

in Baker, 2009), imajo slabšo samopodobo in nižje samospoštovanje (Wiener, 2004 v Magajna, 

2006). Posamezniki, ki imajo sočasno pojavljanje SUT in drugih primanjkljajev, so bolj 

nagnjeni k pojavljanju antisocialnega vedenja in vedenjskih motenj kot posamezniki brez 

sopojavljanja (Cadesky, Mota in Schachar, 2000 v McGillivray in Baker, 2009; Carr, 1999 v 

Božič, 2002; Smith in Adams, 2006; Willcutt in Pennington, 2000b) in imajo večje težave na 

socialnem področju v primerjavi s posamezniki, ki imajo samo eno motnjo (Smith in Wallace, 

2011; Willcutt, Betjemann idr., 2007). 

Za boljšo preglednost in razumevanje smo rezultate skupnih primanjkljajev učencev z izrazitimi 

SUT in sopojavnimi motnjami predstavili z modelom ledene gore (Ziegler Dendy v Goldfus, 

Kavkler in Košak Babuder, 2017), v katerem vrh ledene gore predstavljajo značilnosti vedenja, 

ki se navzven kažejo v vsakodnevni šolski situaciji in jih najpogosteje opazimo. Pod črto 

(gladino morja) so predstavljena šibka področja in značilnosti, ki so povezane s psihološkimi, 

kognitivnimi, metakognitivnimi procesi in so bolj skrite ter vplivajo na raven vedenja učenca. 
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Grafični prikaz ledene gore jasno ponazori, kako le majhen del ledene gore nad gladino morja 

predstavlja manifestne značilnosti, ki so najbolj opazne težave, povezane s šolskimi veščinami 

in znanjem, motoriko ter vedenjem. Medtem ko sorazmerno večji, skriti del ledene gore 

predstavlja kognitivne, metakognitivne, perceptivne, čustvene, socialne, govorno-jezikovne in 

druge primanjkljaje, ki pomembno vplivajo na vsa področja posameznikovega razvoja in 

delovanja. Prikaz ledene gore jasno poudari pomemben vidik skritih primanjkljajev, ki so pri 

učencih z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami mnogo bolj raznoliki in kompleksni, saj 

sopojavnost motenj predstavlja kombinacijo različnih primanjkljajev, ki so značilni za 

posamezno motnjo. Podatki iz naše raziskave so pokazali, da imajo učenci z izrazitimi SUT in 

sopojavnimi motnjami primanjkljaje na področju zaznavno-motoričnih spretnosti, pomnjenja, 

hitrosti obdelave podatkov in zaporedij,  pozornosti, izvršilnih funkcij, zaznavnih spretnosti, 

govorno-jezikovnega procesiranja, fleksibilnosti mišljenja, motivacije za učenje, socialnih 

spretnosti, samopodobe in na čustvenem področju. Vsi ti primanjkljaji predstavljajo skupek 

primanjkljajev različnih skupin SUT in pridruženih motenj, kar se izraža v kompleksnih 

Slika 7 Grafični prikaz rezultatov raziskave glede na raziskovalno vprašanje 1 
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poučevalnih potrebah učencev. Kot so ugotovili v raziskavi Willcutt s sodelavci (2013), 

sopojavnost SUT ne predstavlja nove podskupine SUT, ampak gre za kombinacijo 

primanjkljajev posameznih motenj, ki so izrazitejši pri učencih s sopojavnostjo. Učenci z 

izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami imajo izrazitejše primanjkljaje na več področjih 

kognitivnega, metakognitivnega in psihološkega funkcioniranja kot učenci s samo eno motnjo 

(Bental in Tirosh, 2007; Peng in Fuchs, 2016; Rucklidge in Tannock, 2002). Izkazujejo tudi 

izrazito slabše funkcioniranje na izobraževalnem (Willcutt in Pennington, 2000b; Willcutt, 

Betjemann idr., 2007) in vedenjskem področju (Cadesky, Mota in Schachar, 2000 v 

McGillivray in Baker, 2009; Carr, 1999 v Božič, 2002; Smith in Adams, 2006; Willcutt in 

Pennington, 2000b).  

Katerih oblik pomoči, metod, prilagoditev in strategij so bili deležni učenci z izrazitimi SUT in 

sopojavnimi motnjami v rednem izobraževanju po posameznih stopnjah pomoči po angleškem 

tristopenjskem modelu prepoznavanja in obravnave učencev s posebnimi potrebami? 

Rezultati empiričnega dela so pokazali, da so vsi štirje učenci z izrazitimi SUT in sopojavnimi 

motnjami po tristopenjskem modelu prepoznavanja in obravnave prejeli intenzivnejšo 

skupinsko in individualno pomoč v in izven razreda v 1. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja od učitelja razrednika in učitelja pomočnika. Pomoč in podpora treh učencev je 

bila usmerjena na izboljšanje temeljnih veščin branja, pisanja in računanja ob uporabi slikovnih 

kartic, didaktičnega materiala in iger. Dva učenca sta prejela pomoč za izboljšanje fonološkega 

zavedanja z vajami povezave grafem – fonem, določanjem dolžine besed in rim. Učenka 3 je 

prejela pomoč za izboljšanje vedenja in socialnih spretnosti.  

Intenzivnejšo pomoč po drugem koraku na 2. stopnji pomoči je Učenka 3 prejela kasneje v 1. 

razredu, ostali trije učenci so pomoči prejeli v 2. razredu osnovnošolskega izobraževanja. 

Pomoč so izvajali učitelj razrednik, učitelj pomočnik in koordinator za posebne potrebe na šoli. 

Dva učenca sta prejemala še dodatno individualno pomoč zunanjega strokovnjaka za področje 

SUT. Pomoč za izboljšanje primanjkljajev šolskih veščin so prejeli vsi štirje učenci. Na 

področju branja je bila pomoč usmerjena predvsem na tehniko in hitrost branja. Učenci so urili 

branje vsakodnevno preko dejavnosti v razredu, v manjši skupini ali individualno z učiteljem 

pomočnikom. Vaje v manjši skupini ali individualno so potekle z uporabo intenzivnih 

strukturiranih programov za branje. Zaradi prepoznanih fonoloških primanjkljajev so učence 

usmerjali na tehniko branja prepoznavanja celih besed po obliki besede. Le pri enem učencu so 

bile strategije branja usmerjene tudi na izboljšanje bralnega razumevanja.  

Pomoč za izboljšanje primanjkljajev pisanja je bila v večini pri vseh učencih usmerjena na 

grafomotorični zapis posameznih črk, črkovanje besed in tvorbo povedi. Učenci so preko več-

čutnih pristopov urili obliko in zapis črk. Vaje črkovanja so najpogosteje izvajali z uporabo 

strukturiranih in računalniških programov. Kljub prepoznanim težavam tvorjenja besedila in 

pisnega izražanja, ki so se pojavljale pri teh učencih od štirih, je le en učenec prejel pomoč s 

specifičnimi strategijami za pisanje zgodb in spisov. Učenci so pri daljših nalogah pisanja lahko 

uporabili računalnik, katerega uporabe in tipkanja so se učili z računalniškimi programi za 

učenje tipkanja. Na področju matematičnih veščin je učenje potekalo z oporo konkretnega 

materiala pri nalogah preštevanja in osnovnih računskih operacijah. Dva učenca sta pri pouku 

uporabljala stotični kvadrat in številski trak. Vaje seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja 

so učenci utrjevali s pomočjo računalniških programov. 

Vsi učenci so prejeli pomoč za izboljšanje fonološkega zavedanja v manjši skupini. Pomoč so 

izvajali z različnimi dejavnostmi iskanja, sinteze, analize in manipulacije glasov ter z uporabo 

strukturiranih več-čutnih programov. Na področju čustvenih odnosov do učenja so učence učili 

strategij sproščanja, prepoznavanja in primernega izražanja čustev. V individualne obravnave 
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so pri dveh učencih vključili pogovor o močnih področjih ter s tem krepili učenčevo 

samopodobo in motivacijo za učenje. Učenci so za dobro opravljeno delo in lepo vedenje prejeli 

nalepke, ki so jih prilepili na vidno mesto. Za spodbujanje pozitivnega vedenja so imeli izdelane 

slikovne opore in razredna pravila. Učenca so redno pohvalili ob primernem vedenju. 

Neprimerno vedenje so poskušali ustaviti s strategijo semafor ali ''počitka''. Na področju 

socialnih spretnosti so učenci najpogosteje prejeli trening urjenja socialnih veščin in učenja 

socialnih veščin s pomočjo socialnih zgodb v manjši skupini. Za izboljšanje organizacije so 

uporabljali beležke za zapis domačih nalog in strategijo izdelave urnika za šolsko delo doma.  

Učenci z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami so bili deležni manjših prilagoditev fizičnega 

okolja. Dva učenca sta imela prilagojen sedežni red in večjo mizo. Trije učenci od štirih so imeli 

možnost uporabe tihega kotička za sprostitev ali pomiritev. Na področju prilagajanja učnega 

okolja so učenci z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami najpogosteje prejeli prilagoditve 

didaktičnega učnega okolja. Prilagoditve so se v največji meri nanašale na upoštevanje in 

vnašanje dobre poučevalne prakse v pouk, skupinsko in individualno delo z učenci. 

Najpogosteje so uporabljali metode podajanja jasnih, konkretnih in enoznačnih navodil. 

Učencem so omogočili redne povratne informacije za opravljeno delo in jim pri delu omogočili 

uporabo različnih opor, učnih in tehničnih pripomočkov. Pri podajanju učne snovi so omogočili 

in spodbujali učenje preko več čutov. Manj pogosto, le pri dveh učencev od štirih, so učencem 

prilagajali učna gradiva, daljše in zahtevne naloge razdelili na več delov ter sproti preverjali 

razumevanje učne snovi in navodil za delo. V okviru socialnega učnega okolja so učitelji 

poudarjali redno komunikacijo s starši, kjer so pri treh učencih starše sproti obveščali o delu in 

vedenju učenca. V razredu so skrbeli za spodbudno klimo in sodelovanje med učenci z 

metodami vrstniške pomoči, razrednega tutorstva in mediacije. Kljub vedenjskim težavam pri 

vseh proučevanih učencih iz raziskave so le pri dveh učencih učitelji skupaj z razredom 

sooblikovali razredna pravila. Pri prilagoditvah kurikularnega učnega okolja so učitelji 

najpogosteje izvajali diferenciacijo nalog ter prilagodili tempo dela in omogočili dodaten čas.  

Sklenemo lahko, da je bila pomoč in podpora učencev z izrazitimi SUT in sopojavnimi 

motnjami po prvem koraku 2. stopnje pomoči tristopenjskega modela obravnave učencev z 

učnimi težavami v večji meri usmerjena na premagovanje manifestnih značilnosti in je le v 

manjši meri zajemala pomoč za premagovanje skritih primanjkljajev. Po drugem koraku na 2. 

stopnji pomoči so se v obravnavo učenca vključili zunanji strokovnjaki, ki so izdelali 

poglobljeno diagnostično oceno učenčevih težav in primanjkljajev. Poglobljena diagnostična 

ocena je pripomogla k oblikovanju na učenca bolj usmerjene obravnave, ki je zajela kognitivne 

in metakognitivne primanjkljaje. Učenci so tako prejeli pomoč na področju zaznavno-

motoričnih spretnosti, govorno-jezikovnega funkcioniranja, socialnih spretnosti, izvršilnih 

funkcij, motivacije, samopodobe in na čustvenem področju. Obravnava, ki je usmerjena na 

pomoč in podporo vseh področij učenčevih primanjkljajev, je po ugotovitvah raziskave Fuchs 

in sodelavci (2012) učinkovita obravnava za učence s SUT in sopojavnimi motnjami. Pri tem 

Rabin in Malone (2004) dodajata, da učenci s SUT in sopojavnimi motnjami potrebujejo 

intenzivnejše, pogostejše in individualne pristope. Med intenzivne programe, ki so učinkoviti 

za učence z bralno-napisovalnimi težavami, navajajo več-čutne programe, ki izhajajo iz 

razvijanja fonoloških sposobnosti in učenja zaporedij (Reid, 2007), ki so jih bili v 

osnovnošolskem izobraževanju deležni tudi vsi učenci iz raziskave. Na uspešnost obravnave 

zraven izvajanja intenzivnih pristopov pomembno pripomore prilagojeno izvajanje vzgojno-

izobraževalnega procesa, prilagajanje učnega okolja in tesno sodelovanje med starši in šolskimi 

strokovnimi delavci (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). Na področju prilagajanja učnega okolja 

je raziskava pokazala, da so učenci največ prilagoditev prejeli na didaktičnem učnem okolju. 

Te prilagoditve so predvsem zajemale vnos dobre poučevalne prakse v pouk in skupinsko delo 

ter so bile v manjši meri usmerjene na specifiko primanjkljajev posameznega učenca. 
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Neusklajenost med značilnostmi učenja in učnega okolja vpliva na nastanek ali povečanje 

učnega neuspeha. Zato je učno okolje v procesu učenja ključni dejavnik poučevanja učencev s 

SUT, saj spodbudno in učenčevim potrebam prilagojeno okolje predstavlja pomembni 

varovalni dejavnik učencev SUT (Magajna, 2008). 

Kljub vsem opisanim oblikam pomoči in podpore v rednem izobraževanju učenci z izrazitimi 

SUT in sopojavnimi motnjami iz naše raziskave niso napredovali do te mere, da bi zmanjšali 

primanjkljaje in razvili uspešne kompenzacijske strategije ter s tem postali učno uspešnejši. Iz 

tega ugotavljamo, da učenci z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami iz naše raziskave zaradi 

ugotovljenih izrazitih posebnih potreb kljub intenzivnim skupinskim in individualnim 

pristopom na rednem osnovnošolskem izobraževanju potrebujejo bolj specializirane storitve, ki 

v večji meri izhajajo iz njihovih močnih področij in primanjkljajev. Ugotovitve lahko povežemo 

z ugotovitvami raziskave McMaster, Fuchs, Fuchs in Compton (2005), da se učenci zaradi 

kompleksnih posebnih potreb kljub individualnim oblikam pomoči ne odzovejo na prejeto 

obravnavo na rednih šolah, potrebujejo več in bolj specializirane oblike pomoči in podpore.  

Kakšne oblike pomoči, metode, prilagoditve in strategije prejemajo učenci na specialni šoli za 

učence s SUT v Angliji? 

Oblike pomoči in podpore ter prilagoditve učnega okolja na specialni šoli za učence s SUT smo 

ugotavljali z analizo strokovnih dokumentov učencev in dnevniških zapisov prakse na specialni 

šoli. Rezultati raziskave so pokazali, da so učenci s SUT in sopojavnimi motnjami iz naše 

raziskave na specialni šoli za učence s SUT prejemali dnevne individualne, intenzivne treninge 

branja in pisanja s takojšnjimi povratnimi informacijami. Na področju branja so z učenci 

izvajali vaje za izboljšanje fonološkega zavedanja v povezavi z dekodiranjem besed in jih 

usmerjali na sposobnost predvidevanja, kar sta ključni sposobnosti za usvojitev tehnike branja 

(Marjanovič Umek idr., 2012). Redno, trikrat na teden so bili učenci deležni zbornega branja, 

kar je učinkovita strategija za izboljšanje tekočnosti branja (Pečjak in Gradišar, 2012). V času 

pouka in individualnega treninga so pri branju učence usmerjali na bralno razumevanje z 

izvajanjem strategij po branju. Razvoj bralnega razumevanja so podprli z  rednim izvajanjem 

različnih didaktičnih iger in pristopi za izboljšanje širine besedišča, kar je najpomembnejši 

dejavnik bralnega razumevanja (Marjanovič Umek idr., 2012). Iz tega lahko sklenemo, da so 

pri razvijanju temeljne spretnosti branja vključili razvoj vseh spretnosti in znanj (fonološko 

zavedanje, dekodiranje, tekočnost branja in bralno razumevanje), ki so pomembni dejavniki za 

razvoj dobrih bralnih zmožnosti in učinkovitega branja (Marjanovič Umek idr., 2012). 

Intenzivni treningi pisanja so bili usmerjeni na pravilno črkovanje besed in njihovo zapomnitev 

preko več-čutnih pristopov in strategij, ki so najbolj učinkoviti za učence s SUT (Magajna idr., 

2008; Watson idr., 2014). V redno poučevanje so učitelji vključevali učenje kompenzacijskih 

strategij, ki učencu omogočajo napredovanje in izkazovanje znanja (Magajna idr., 2008). Tako 

so bili učenci deležni demonstracije in postopnega učenja specifičnih strategij tvorbe povedi in 

pisanja zgodb. Pri nalogah pisanja so učence navajali na samostojno rabo slovarja angleškega 

književnega jezika, ki predstavlja učinkovito kompenzacijsko strategijo, saj učencu omogoča 

večjo samostojnost pri nalogah pisanja. Na matematičnem področju so učenci imeli 

individualizirane in diferencirane zahteve v skladu s posebnimi potrebami učenca. Učitelji so 

več-čutno podajali snov, s konkretnim materialom in preko življenjskih primerov. Učencem so 

omogočili uporabo različnih učnih pripomočkov in informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

Učitelji so prilagodili obseg nalog in jih razdelili na manjše korake, kar je učinkovita strategija 

za učence z motnjo pozornosti (Magajna idr., 2008). Učiteljevi pristopi in strategije v procesu 

poučevanja so bile usmerjene na premagovanje učenčevih primanjkljajev na več področjih, saj 

so to najbolj učinkoviti pristopi za učence z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami, kar so v 

raziskavi ugotovili tudi Fuchs s sodelavci (2012).  
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Intenzivna pomoč in podpora na specialni šoli za učence s SUT je bila usmerjena tudi na 

področja govorno-jezikovnega funkcioniranja, socialnih spretnosti, motivacije za učenje, 

pozornosti, izvršilnih funkcij, pomnjenja, samopodobe, kjer so izvajali bolj specifične pristope 

in strategije, ki so izhajale iz učenčevih kognitivnih in metakognitivnih primanjkljajev. 

Intenzivne in učinkovite obravnave primanjkljajev predstavljajo pomemben varovalni dejavnik 

učencev z izrazitimi SUT (Hellendoorn in Ruijssenaars, 2000 v Singer, 2005).  

Učno okolje na specialni šoli za učence s SUT je prilagojeno značilnim posebnim potrebam 

učencem s SUT. Razredi so zasnovani na manjšem številu učencev (do 8 učencev) in na večjem 

številu strokovnih delavcev na razred. Vsi pedagoški delavci na šoli so strokovno usposobljeni 

za delo z učenci s SUT in MAS. Učenci so deležni različnih strokovnih individualnih in 

skupinskih obravnav, in sicer od različnih notranjih in zunanjih strokovnjakov. Na šoli 

prevladuje pozitivna naravnanost k sprejemanju posebnih potreb učencev. Učitelji z 

razumevanjem primanjkljajev in njihovim sprejemanjem oblikujejo za učence varno okolje, ker 

učenci začnejo ponovno zaupati. S ponovnim zaupanjem učiteljev in s priložnostmi doživljanja 

uspeha učenci razvijejo strategije in spretnosti spoprijemanja z učnimi težavami ter izboljšajo 

svojo samopodobo in motivacijo za šolsko delo. Prilagoditev fizičnega okolja s prilagojeno 

opremljenostjo in urejenostjo šolskih prostorov omogoča v večji meri individualizacijo in 

diferenciacijo poučevanja ter večjo fleksibilnost. Tako lahko na šoli v času rednega poučevanja 

vzporedno izvajajo individualne, intenzivne treninge branja in pisanja. Učenci imajo svoj 

prostor za individualno delo, kjer je manj hrupa in drugih motečih dejavnikov. Na voljo je tudi 

miren, tihi kotiček za sprostitev. Na podlagi svojih ugoditev se strinjamo z A. Jereb (2011a), ki 

navaja, da z ustrezno oblikovanostjo fizičnega  učnega okolja omogočimo dobro počutje 

učencev, občutek varnosti, kar prispeva k boljši učni motivaciji. Na specialni šoli za učence s 

SUT so pri poučevanju učitelji uporabljali več-čutne in raznolike metode, ki so omogočile 

učenje na različne načine ter izboljšale zapomnitev naučenega. Upoštevali so učenčeva močna 

področja in učne stile. Učitelj je stremel k zmanjšanju frontalnega poučevanja in v večji meri 

vnašanju skupinskega dela z uporabo specifičnih učnih in tehničnih pripomočkov ter k 

spodbujanju na postopno zmanjševanje opor in prehajanje na samostojno delo. Uporabljene 

strategije in opore so izhajale iz specifičnih primanjkljajev posameznega učenca. Na šoli so z 

uporabo dnevnikov vzpostavili dnevno sodelovanje med šolo in starši. Starše so kot 

enakovredne partnerje vključevali v sestavo individualiziranega programa in njegovo 

evalvacijo. Kakovostno sodelovanje med šolo in starši je pomemben varovalni dejavnik za 

uspešno dokončanja šole in boljši življenjski izid učencev s SUT (Hellendoorn in Ruijssenaars, 

2000 v Singer, 2005). Na šoli dnevno izvajajo jutranji krog znotraj razreda, ki je namenjen 

razvijanju socialnih veščin in veščin za spoprijemanje s stresom. Jutranji krogi so bili usmerjeni 

k zavedanju lastnih primanjkljajev, prepoznavanju nelagodnega počutja ter iskanju učinkovitih 

strategij za njihovo premagovanje. Zavedanje primanjkljajev in uspešno soočenje z njimi 

zmanjša obremenitve in stiske učencev na socialno-emocionalnem področju (Alesi idr., 2014), 

posledično pa lahko zmanjša tudi vedenjske težave, ki nastanejo ob pogostih občutjih frustracij 

(Peer in Reid, 2001 v Alexander-Passe, 2006).  

Na podlagi dobljenih podatkov lahko sklenemo, da je bila pomoč in podpora učencev s SUT in 

sopojavnimi motnjami v specialni šoli bolj intenzivna, saj je potekala na dnevni ravni z uporabo 

bolj specifičnih in v literaturi podprtih učnih strategijah. Oblike pomoči so bile v večji meri 

oblikovane na podlagi učenčevih primanjkljajev in močnih področij. Na specialni šoli so v času 

rednega pouka učence učili uporabe učnih in kompenzacijskih strategij, ki prispevajo k večji 

samostojnosti učenca za šolsko delo in mu omogočijo doživljanje uspeha. Prilagoditev učnega 

okolja je bila v večji meri usmerjena na specifiko primanjkljajev posameznega učenca in je 

temeljila na razumevanju le-teh ter tesnem sodelovanju s starši. Svoje ugotovitve lahko 

podpremo z ugotovitvami raziskave T. McPhillips in Shevlin (2009), v kateri so ugotovili, da 
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učenci v specialnih šolah prejemajo bolj intenzivne treninge in vaje na področju branja, pisanja 

in pri matematiki v primerjavi s pomočjo na rednih šola. Te prejete oblike pomoči na specialni 

šoli so v večji meri oblikovane na podlagi učenčevih primanjkljajev in močnih področij.  
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12 ZAKLJUČEK IN SKLEPNE MISLI 

Specifične učne težave označujejo raznoliko skupino težav z značilnimi močno izraženimi 

primanjkljaji temeljnih šolskih spretnosti, ki kljub povprečnim ali nadpovprečnim 

intelektualnim sposobnostim pomembno vplivajo na učno uspešnost učencev. Tuje raziskave 

namenjajo vedno večjo pozornost sopojavljanja nevrorazvojnih motenj in ugotavljajo, da je 

sočasno pojavljanje SUT in drugih motenj prej pravilo kot izjema. Ob tem ocenjujejo, da je 

sopojavljanje nevrorazvojnih motenj rezultat skupnih genetskih dejavnikov tveganja, ki 

povečujejo dovzetnost za sočasno pojavljanje dveh ali več motenj. Prekrivanje več motenj in 

kompleksnost posameznih primanjkljajev vpliva na točnost diagnoz in kasnejšo primernost 

zagotavljanja pomoči. Kljub pogostemu sopojavljanju SUT in drugih motenj je v teoriji in 

praksi namenjene premalo pozornosti, zato se lahko izobraževalne težave učencev z leti 

poglabljajo.  

Raziskava pričujočega magistrskega dela je bila izvedena v času opravljanja štirimesečne 

prakse v Angliji. Za Anglijo smo se odločili, ker omogoča angleški šolski sistem učencem z 

izrazitim SUT šolanje na zasebni specialni šoli, kjer poučevanje poteka v razredih z manjšim 

številom učencev in z večjim obsegom specialnih pomoči. V kvalitativno raziskavo smo 

vključili štiri učence z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami, ki so prešli iz rednega 

osnovnošolskega izobraževanja na zasebno specialno šolo, in sicer v času tranzicije iz 

osnovnošolskega v srednješolsko izobraževanje. V raziskavi smo identificirali posebne potrebe 

učencev z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami. Zanimalo nas je tudi, katere oblike pomoči 

in podpore ter prilagoditve učnega okolja so učenci prejeli v rednem izobraževanju ter kakšne 

oblike pomoči, prilagoditev in podpore so deležni na specialni šoli za učence s SUT.  

Z analizo sekundarnih strokovnih dokumentov smo ugotovili, da so primanjkljaji učencev z 

izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami iz raziskave raznoliki in kompleksni. Ugotovljeni 

skriti primanjkljaji predstavljajo kombinacijo različnih psiholoških, kognitivnih in 

metakognitivnih procesov, ki so značilni za posamezne motnje. Kombinacija in izrazitost teh 

primanjkljajev v rednem osnovnošolskem izobraževanju vpliva na pomembno slabše 

izobraževalno funkcioniranje. Učenci so izkazovali izrazitejše težave na področju vedenja in 

psihosocialnega prilagajanja. V višjih razredih osnovnošolskega izobraževanja so učenci 

izkazovali pojavljanje sekundarnih internaliziranih čustvenih motenj in nizko motivacijo za 

šolsko delo.  

Analiza prejetih oblik pomoči in podpore v rednem osnovnošolskem izobraževanju je pokazala, 

da so bili učenci v nižjih razredih osnovnošolskega izobraževanja deležni pomoči, usmerjene 

na premagovanje manifestnih značilnosti in le v manjši meri na premagovanje psiholoških, 

kognitivnih in metakognitivnih primanjkljajev. Ob vključitvi zunanjih strokovnjakov, ki so 

naredili poglobljeno diagnostično oceno primanjkljajev učenca, so učenci prejeli bolj 

intenzivno obravnavo, usmerjeno na težave psiholoških in kognitivnih procesov, ki so značilni 

za posamezno skupino SUT, vendar ne izhajajo iz skritih primanjkljajev posameznega učenca. 

Iz tega zaključujemo, da sta pomoč in podpora na redni osnovni šoli v manjši meri izhajali iz 

učenčevih močnih področij in skritih primanjkljajev, v glavnem pa sta zajemali uporabo 

priporočenih splošnih strategij in pristopov za delo z učenci s SUT. Na področju prilagoditev 

učnega okolja so bili učenci največ prilagoditev deležni na didaktičnem učnem okolju. Te 

prilagoditve so predvsem zajemale vnos dobre poučevalne prakse v pouk in skupinsko delo ter 

so bile v manjši meri usmerjene na specifiko primanjkljajev posameznega učenca.  

Z analizo dokumentov in dnevniških zapisov, ki so bili oblikovani med aktivnim opazovanjem 

z udeležbo, smo predstavili primer dobre prakse specialne šole za učence s SUT v Angliji. 

Dobljeni rezultati so pokazali, da so učenci na specialni šoli za učence s SUT prejeli bolj 
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intenzivne oblike pomoči in pristope. Oblike pomoči so bile v večji meri oblikovane na podlagi 

učenčevih primanjkljajev in močnih področij. Treningi za razvoj temeljnih šolskih veščin so 

potekali na dnevni ravni z uporabo bolj intenzivnih in specifičnih strategij. Pri poučevanju so 

učitelji uporabljali več-čutne in raznolike metode ter so upoštevali učne stile učencev. Pouk je 

bil v večini oblikovan za delo v manjših skupinah z aktivnim sodelovanjem vseh učencev. 

Učenci so imeli na voljo različne specifične učne in tehnične pripomočke, ki so jim pri delu 

služili kot opora in pomoč. Na specialni šoli so v času rednega pouka učence učili uporabe 

učnih in kompenzacijskih strategij, ki prispevajo k večji samostojnosti učenca za šolsko delo in 

mu omogočijo doživljanje uspeha. Prilagoditev učnega okolja na specialni šoli za učence s SUT 

je prilagojena posebnim potrebam učencem s SUT. Razredi so zasnovani z manjšim številom 

učencev (do 8 učencev) in z vsaj dvema strokovnima delavcema na razred. Vsi pedagoški 

delavci na šoli so dodatno strokovno usposobljeni za delo z učenci s SUT in MAS. 

Če povzamem, se je v raziskavi skladno s pričakovanji pokazalo, da imajo učenci z izrazitimi 

SUT in sopojavnimi motnjami kompleksnejše in izrazitejše posebne potrebe kot učenci z eno 

motnjo. Kljub intenzivnim pristopom in oblikam individualne pomoči na redni šoli se zaradi 

značilnega profila kognitivnih in izobraževalnih primanjkljajev drugače odzovejo na splošno 

učinkovito obravnavo. Ti učenci potrebujejo celostno obravnavo, ki zajema razumevanje 

primanjkljajev pedagoških delavcev in učenca samega, z izvajanjem intenzivnih in specifičnih 

programov treningov za premagovanje primanjkljajev ob upoštevanju močnih področij ter 

prilagajanje učnega okolja z rednim učenjem specifičnih in kompenzacijskih strategij. Te 

ugotovitve iz empiričnega dela pričujočega magistrskega dela predstavljajo pomemben 

prispevek k specialni pedagoški praksi. Raziskava je s poglobljenim kvalitativnim prikazom 

močnih področij in primanjkljajev, značilnih za učence z izrazitimi SUT in sopojavnimi 

motnjami, prispevala k razumevanju kompleksnosti posebnih potreb učencev z več motnjami. 

S podrobno analizo funkcioniranja učencev po posameznih razredih smo prikazali postopen 

razvoj primanjkljajev in kasnejših sekundarnih težav na čustvenem, vedenjskem in socialnem 

področju. Raziskava ponuja tudi vpogled v učinkovito vzgojo-izobraževanje za učence z 

izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami s predstavljenim primerom dobre prakse specialne 

šole za učence s SUT. Z analizo strategij, pristopov, obravnav in prilagoditev na specialni šoli 

smo ponudili nekaj idej za oblikovanje učinkovitih individualnih obravnav. Kot pomemben 

prispevek predstavlja tudi seznam literature o sopojavnosti motenj, saj v Sloveniji za  zdaj še 

nimamo narejenih veliko raziskav o sopojavljanju SUT. V času raziskovanja so se pokazale 

potrebe po nadaljnjem raziskovanju učinkovitih oblik obravnave in njihovi intenzivnosti ter 

prilagoditvah učnega okolja v rednem izobraževanju za učence s SUT in sopojavnimi motnjami. 

Zanimivo bi bilo raziskati, kakšne oblike obravnav in pristopov so deležni učenci z izrazitimi 

SUT in sopojavnimi motnjami v slovenskem prostoru.  

Ob tem je treba omeniti omejitve raziskave. Raziskava je bila oblikovana na namenskem načinu 

vzorčenja, kjer so bili vključeni štirje učenci, ki so v rednem izobraževanju doživeli izraziti 

izobraževalni neuspeh in težave socialnega vključevanja. Del metode raziskave je vseboval 

analizo dnevniških zapisov, pri katerih je nekoliko težje zagotoviti objektivnost rezultatov. Za 

zagotavljanje objektivnosti rezultatov o funkcionalni oceni učencev in prejetih oblik 

prilagoditev učnega okolja sem si pomagala z oblikovanjem tabele področij posebnih potreb in 

prilagoditev učnega okolja.  

Za zaključek magistrskega dela bi rada delila spoznanje iz opravljanja štirimesečne prakse na 

specialni šoli za učence s SUT v Angliji. Opravljanje dela učitelja pomočnika na zasebni 

specialni šoli me je obogatilo z novimi znanji, nepozabnimi izkušnjami, tesnimi prijateljstvi ter 

spoznanjem, da je pri delu z učenci s SUT ključnega pomena odnos med učiteljem in učencem. 

Odnos, ki temelji na razumevanju primanjkljajev, pozitivnih in uresničljivih pričakovanjih, 

iskanju napredka, ljubečem odnosu in spoštovanju.   
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14 PRILOGE  

Priloga A: Kvalitativna analiza strokovnih dokumentov za Učenca 1 

ŠOLSKO LETO 2007/2008; Razred: Sprejemno leto 

JULIJ 2008 ŠOLSKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Deček se samostojno obleče in sleče ter uspe poskrbeti za svojo higieno. Samostojno izbere 

in uporabi aktivnosti. Deček je zainteresiran, motiviran in navdušen za učenje.  

Samostojen pri oblačenju in slačenju 

ter higieni. Samostojen pri izbiti in 

izvedbi aktivnosti. Motiviran in 

zainteresiran za učenje.  

Sodelovanje. Počaka na vrsto. 

Deli stvari. 

Pozitiven odnos z vrstniki in 

odraslimi.  

 

Interakcija. Izmenična 

komunikacija. Dogovarjanje.  

Začetni glasovi. Sinteza glasov 

v besede. Uporaba črk.  

 

Pozitiven odnos do učenja. 

Samozavesten. Sočutnost.  

Rad posluša zgodbe, pesmi, 

rime. Zanimanje za knjige.  

 

Prepozna,  poimenuje 

enomestna števila. Štetje 

predmetov. Občutek za števila. 

Odvzemanje in dodajanje.  

 

Samostojen pri oblačenju in 

slačenju.  

Finomotorična kontrola in 

koordinacija. 

Zavedanje prostora. Premikanje 

po prostoru.  

 

Pozitiven odnos z 

odraslimi 

 

 

Ekspresivni jezik 

/govor 

Fonološke 

sposobnosti 

 

 

 

Močna področja 

 

Interesi 

 

 

Številske predstave  

 

 

Grobo-motorična 

koordinacija 

Fino-motorična 

koordinacija  

Prostorska 

predstavljivost  

Socialne 

spretnosti 

 

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje  

 

 

 

 

Močna 

področja in 

interesi  

 

 

Računanje  

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

Deček sodeluje v skupini ali v razredu, deli stvari in počaka, da pride na vrsto. Se dobro 

razume z odraslimi in vrstniki. Razume in ceni pravila vedenja v skupini.  

Sodeluje v razredu in skupini. Deli 

stvari. Počaka na vrsto. Oblikoval 

prijateljstvo z vrstniki in odraslimi. 

Razumevanje in upoštevanje pravil.  

Deček se odzove na različne izkušnje in pokaže različna čustva, ko je primerno. Razvil je 

zavedanje o svojih potrebah, pogledih in čustvih in je sočuten do potreb, pogledov in 

čustev drugih.  

Primerno situaciji izkazovanje različnih 

čustev. Zavedanje svojih potreb, 

pogledov in čustev. Sočuten do drugih.  

Z užitkom posluša zgodbe, pesmi, rime in se odzove z relevantnimi komentarji, vprašanji 

in odgovori. Je v interakciji z drugimi v različnih kontekstih, se dogovarja o načrtih in 

aktivnostih, prisotna je izmeničnost v pogovoru. Rad ima rime in ritmične aktivnosti. 

Pokazal je zavedanje rim in začetnih glasov besed.  Poveže nekaj glasov v besede. Razvil je 

zanimanje za knjige. Ve, da print izraža pomen. Deček eksperimentira z oblikovanjem 

znakov in opisom znaka. Uporablja nekaj jasno prepoznavnih črk za sporočiti pomen.  

Rad posluša zgodbe, pesmi in rime. 

Interakcija z drugimi. Izmeničnost v 

pogovoru. Dogovarjanje. Rad ima 

ritmične aktivnosti. Zavedanje rim in 

začetnih glasov. Povezovanje glasov v 

besede. Zanimanje za knjige. Uporaba 

nekaj črk.  

Deček pove imena števil povrsti. Prepozna števila od 1 do 9. Zanesljivo dnevno šteje 

predmete do 10. Odzove se na besednjak seštevanja in odštevanja v rimah in igrah. 

Prepozna razlike v kvantiteti pri primerjavi skupine predmetov. Odvzame ali doda en 

predmet v skupini predmetov do števila 5. Opiše oblike preprostih modelov, slike in 

vzorce.  

Prepozna in poimenuje števila do 9. 

Šteje predmete do 10. Občutek za 

števila. Odvzemanje in dodajanje 

predmetov do 5. Opis oblik.  

Premika se po prostoru s samozavestjo in varno. Premika se okoli, pod, nad predmete in 

pleza na opremo. Pokaže zavedanje prostora, sebe in drugih. Demonstrira fino motorično 

kontrolo in koordinacijo. Uporabi male in velike pripomočke, pokaže veliko osnovnih 

veščin. 

Premikanje po prostoru, nad, pod, okoli 

predmetov. Zavedanje prostora. 

Zavedanje sebe in drugih. 

Finomotorična kontrola in 

koordinacija.  

Razvil je pozitiven odnos do učenja in je samozavesten pri reševanju novih nalog 

samostojno. Deček je napredoval to leto in mu je koristila pomoč pri usvojitvi novih 

veščin.  

Pozitiven odnos do učenja. 

Samozavesten pri reševanju novih 

nalog.  

ŠOLSKO LETO 2008/2009; Razred: 1 

1.12.2008 POROČILO DELAVNEGA TERAPEVTA     

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 



II 

 

Deček ima težave pri uporabi noža in vilice, pri oblačenju in slačenju. Težave so prisotne 

na področju fine motorike in rokopisa.  

Težave pri uporabi pribora. Težave pri 

oblačenju in slačenju. Slabša fina 

motorika in rokopis.  

Težave uporabe pribora. Težave 

pri oblačenju in slačenju. 

 

Slabša fina motorika.  

 

Slabša grafomotorika.  

 

Nogomet, plavanje, barvanje in 

računalniške igre. 

 

Podpovprečen pri branju, 

pisanju in računanju.  

 

Težave s pozornostjo. 

 

Skupinska pomoč 

Grobo-motorična 

koordinacija 

Fino-motorična 

koordinacija 

 

Ggrafomotorika 

 

 

Interesi  

 

 

Počasnejše usvajanje  

 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

Kurikularno okolje  

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

 

 

 

 

 

Močna 

področja in 

interesi  

Branje, Pisanje, 

Računanje 

 

Pozornost 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

 Deček rad igra nogomet, plava, barva slike in igra računalniške igre.  Nogomet, plavanje, barvanje in 

računalniške igre.  

Dečkovo funkcioniranje je podpovprečno na področjih branja, črkovanja, pisanja, na 

področju komunikacije, pozornosti, razumevanja in rokopisa. Povprečen je pri dejavnostih 

velikih gibov, gibov prstov, na področju organizacije in motivacije za šolsko delo.  

Podpovprečno funkcioniranje pri 

branju, pisanju, črkovanju, na področju 

komunikacije, pozornosti, razumevanja 

in grafomotorike.  

Deček v šoli prejema skupinsko pomoč. Učiteljica poroča, da je zaskrbljena saj deček kljub 

pomoči na šoli in doma ne dosega pričakovanega nivoja za svojo starost.  

Skupinska pomoč na šoli. Ne dosega 

nivoja za svojo starost.  

JULIJ 2009 ŠOLSKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Je artukuliran deček kateremu je zrasla samozavest in se pridruži razrednim debatam. 

Zmeraj dobro posluša in se primerno odzove na vprašanje in navodilo. Deček je napredoval 

na področju branja s pomočjo v šoli in doma. Še zmeraj ni samozavesten z glasovi in pri 

vidnem besednjaku. S spremljanjem in stalnimi strategijami in dodatno pomočjo, ki jo 

deček prejema ena-na-ena, so se dečkove veščine in samozavest izboljšale. Deček poskusi 

samostojno pisati, vendar vemo, da mu je to zelo težko. Enkrat, ko bo bolj gotov pri 

oblikovanju črk in bo zrasla njegova samozavest bo napredoval.  

Dobra artikulacija. Se pridruži 

razrednim debatam. Primerni odzivi na 

vprašana in navodila. Težave z glasovi 

in vizualnim prepoznavanjem besed. 

Izboljšanje šolskih veščin, branja. 

Izboljšanje samozavesti. Individualna 

pomoč. Težave samostojnega pisanja. 

Negotovost pri oblikovanju črk.  

Dobra artikulacija. Pridruži 

debatam. 

Primeren odziv na vprašanja in 

navodila.  

Težave z glasovi.  

 

 

Težave vizualnega 

prepoznavanja besed. 

 

Težave fine motorike. Striženje s 

škarjami. 

Težave vidno-motorične 

koordinacije. Povezovanje in 

koordinacija gibanja.  

 

Zavedanje prostora.  

 

Težave pisanja in oblikovanja 

črk. Težave risanja. 

 

Težave zaporedja.  

Ekspresivni jezik 

/govor 

Receptivni jezik 

/govor 

Fonološke 

sposobnosti 

 

Vidno zaznavanje  

 

 

Fino-motorična 

koordinacija 

 

Vidno-motorična 

koordinacija 

Prostorska 

predstavljivost.  

Grafomotorika  

 

Težave pri obdelavi 

zaporedij 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje  

 

 

 

 

Zaznavne 

sposobnosti  

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

 

 

 

 

 

 

 

Kognitivno 

procesiranje 

Deček šteje do 20, vendar je negotov pri razvrščanju mešanih števil do dvajset v zaporedje. 

Dečku je težko prepoznati in prebrati števke. Samozavestno prebere, zapiše in razvrsti 

števila do 10. Deček lahko sešteva in odšteva števila do 10 z uporabo konkretnih 

pripomočkov. Deček mora delati na seštevanju in odštevanju števil višjih od 10, da bo 

lahko prišel miselno računati. Deček primerja dve dolžini in teži z direktno primerjavo brez 

uporabe meritev. Lahko poimenuje osnovne like in telesa in lahko pove nekaj njihovih 

značilnosti.  

Šteje do 20. Težave zaporedja do 20. 

Težave branja števk. Seštevanje in 

odštevanje do 10 s konkretnim 

materialom. Težave miselnega 

računanja. Poimenuje like in telesa.  

Uporaba konkretnega materiala.  

Deček je pokazal veliko znanja pri naravoslovju, vendar potrebuje pomoč pri zapisu misli 

in ugotovitev. Deček prepozna in poimenuje dele telesa na sebi.  

Naravoslovno znanje. Težave pri 

oblikovanju zapisa. Prepozna in 

poimenuje dele telesa na sebi 

Dečkove veščine risanja se izboljšujejo, vendar deček ne mara risanja. Veščine rezanja se 

izboljšujejo. Deček vrže, ujame in poda žogo z kontrolo. Zelo dobro sodeluje z vrstniki v 

delu v parih in v malih skupinah. Deček se uči povezati in koordinirati svoja gibanja. 

Deček je užival pri osnovnih gimnastičnih vajah in kaže več zavedanja prostora.  

Težave pri risanju. Deček ne mara 

risanja. Težave striženja s škarjami. 

Kontrolirano metanje, podajanje in 

lovljenje žoge. Težave povezovanja in 



III 

 

koordiniranja gibov. Izboljšanje 

zavedanja prostora.  

 

Težave branja števk. 

Računanje do 10 s konkretnim 

materialom. Štetje do 20. 

Pomoč pri zapisu misli in 

ugotovitev.  

 

Težave z zaporedjem števil do 

20.  

 

Individualna pomoč. Potrebuje 

veliko pomoči. 

Konkreten material. Potrditve.  

 

Rad pomaga. Gimnastične vaje. 

Naravoslovna znanja. Je 

vljuden. Trud.  

 

Specifične napake  

 

 

Kompozicija  

 

 

Težave obdelave 

zaporedij 

 

Kurikularno  okolje 

 

Računanje  

 

 

 

Interesi 

 

Močna področja 

 

 

Računanje  

 

 

Pisanje  

 

 

Kognitivno 

procesiranje 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

Učne strategije 

 

 

 

Močna 

področja in 

interesi 

Deček potrebuje veliko pomoči in se zmeraj zelo trudi v vsem kar počne. Izboljšuje se 

njegova samozavest, vendar še zmeraj potrebuje poreditve in pomoč. Deček se zmeraj lepo 

vede, je vljuden, prijazen in rad pomaga. Deček dela nivo nižje kot njegovi vrstniki, 

posebno na področju opismenjevanja.  

Potrebuje veliko pomoči in potrditev. Je 

hitro utrudljiv. Izboljšala samozavest. 

Rad pomaga. Je vljuden. Na področju 

opismenjevanja pod nivojem za svojo 

starost.  

19.5.2009  INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Priklic lastnosti predmetov – deček si pogleda predmet in govori o lastnostih predmeta. 

Nato odstranimo predmet in ga prosimo da ponovi nekaj lastnosti. 

Strategije za vidni spomin z 

opisovanjem predmetov.  

Oblikovanje kartic in zvočnih 

pozivov za usmerjanje 

pozornosti. Usmerjanje 

pozornosti na branje 

posameznih besed. 

 

Določanje dolžine besede. 

Prepoznavanje fonemov. 

Iskanje določenih besed. 

Kartice z besedami. 

Pomnjenje  

 

 

 

 

 

Govorno-jezikovno 

funkcioniranje 

  

Branje  

Učne strategije  

 

 

 

 

 

Učne strategije  

 

Učne strategije 

Za učitelje ali druge odrasle posneti pozive z uporabo ''tin lids'' in kartic, da se omogoči 

dečku, da prikliče navodila in pomoč pri dokončanju nalog. 

Oblikovanje kartic in zvočnih pozivov 

za usmerjanje pozornosti.  

Pri individualnem branju usmeriti pozornost na eno od besed, ki se pojavlja v kontekstu. 

Poudariti obliko in dolžino besede in prepoznati foneme. Prositi dečka, da poišče to besedo 

v besedilu. Narediti kartice z besedami in jih uporabiti pri kratkih 1na 1 vajah vsak dan z 

dodajanjem novih besed, ko mu zraste zaupanje. 

Usmerjanje pozornosti na branje 

posameznih besed. Določanje dolžine 

besede. Prepoznavanje fonemov. 

Iskanje določenih besed. Kartice z 

besedami.  

ŠOLSKO LETO 2009/2010; Razred: 2;  

OKTOBER 2009  INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Jasna navodila in razlaga. Nagrajevanje in spodbujanje. Zastavljanje dosegljivih nalog. 

Razložiti, da je v redu, če poskusi zmeraj niso uspešni. Nagradi vsak trud. Pogovor o novih 

nalogah z dečkom. Pogosta pomoč, ko jo potrebuje.  

Jasna navodila in razlaga. Prilagojena 

težavnost nalog. Pogovor o nalogah. 

Nagraditi trud. 

Jasna navodila in razlaga. 

Prilagojena težavnost nalog. 

Pogovor o nalogah. Nagraditi 

trud. 

 

Didaktično okolje  

 

 

 

 

Zaznavno-motorične 

spretnosti 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

 

 

Učne strategije 

 

Delovni listi pisanja črk. Slikovne kartice. Igre. Sledenje mavrici (pisanje po predlogi črk 

ali besed z različnimi barvami). Sledenje. Računalniške igre. Besede v kontekstu. Preveri, 

da deček naključno prepozna besede in jih prebere v kontekstu. Igranje iger za spodbujanje 

branja besed.  

Delovni listi črk. Slikovne kartice. 

Predloge črk ta pisanj in sledenje. 

Računalniške igre. Branje iz konteksta. 

Igre za spodbujanje branja.  



IV 

 

Verbalne vaje. Posnemi foneme za združevanje v besede. Igre združevanja. Zagotovi 

priložnosti in aktivnosti za vajo združevanja fonemov. 

Prepoznavanje fonemov, združevanje v 

besede.  

Delovni listi črk. Slikovne 

kartice. Predloge črk ta pisanj 

in sledenje. Računalniške igre. 

 

Branje iz konteksta. Igre za 

spodbujanje branja. 

 

Prepoznavanje fonemov, 

združevanje v besede. 

 

Dnevne gibalne vaje v manjši 

skupini. 

 

 

Branje 

 

 

Govorno-jezikovno 

funkcioniranje 

 

Kurikularno okolje  

Učne strategije  

 

 

 

Učne strategije  

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

Dnevno ABC program – gibalne aktivnosti. Dnevne vaje v manjši skupini.  Dnevne gibalne vaje v manjši skupini.  

JULIJ 2010  ŠOLSKO POROČILO 2009/10     

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Dečku je zrasla samozavest kot govorcu to leto. Rad klepeta in je hiter pri postavljanju 

vprašanj. Zmeraj dobro posluša, vendar pri razumevanju pogosto potrebuje razlago navodil 

na ena-na-ena nivoju. Zmožen je komunicirati jasno glede svojih interesov in z preprosto 

gramatično strukturo. Deček nadaljuje s trdim delom na področju branja in z podporo doma 

in dnevnimi ena-na-ena srečanji na šoli je napredoval. Veliko bolj je pripravljen črkovati 

preproste besede in pozna veliko število visoko frekvenčnih besed. Deček je dobro 

napredoval pri pisanju. Veliko bolj je pripravljen poskusiti zapisati in njegova zmožnost 

pravilnega oblikovanja črk in kontrola nad velikostjo črk in orientacija njegove pisave so 

področja kjer je napredoval. Dobro je koristil dnevno pomoč ABC programa. Z zrelostjo, 

kombinirano s super pomočjo, ki jo prejema doma in pomočjo to leto, verjamem, da bo 

napredoval in bo zmanjševal luknjo med verbalnimi zmožnostmi in njegovimi veščinami 

branja in pisanja.  

Samozavest pri govorjenju. Hiter pri 

postavljanju vprašanj. Potrebuje 

individualno razlago navodil. Jasna 

komunikacija z preprosto gramatično 

strukturo povedi. Napredek na področju 

branja. Črkuje preproste besede. 

Napredovanje pri pisanju. Izboljšalo 

področje grafomotorike in orientacije 

zapisa. Dnevno izvajanje ABC 

programa. Diskrepanca med verbalnimi 

zmožnostmi in veščinami branja in 

pisanja.  

Govorno samozavesten. Hitro 

oblikovanje vprašanj. Jasna 

komunikacija. Enostavna 

struktura povedi.  

 

Razlaga navodil.  

 

 

Črkuje preproste besede. 

Napredek pisanja. Pomoč pri 

zapiskih.  

 

Napredoval pri pravilnem 

oblikovanju črk in kontroli 

velikosti črk.  

 

Težave pri matematiki – 

prostorska razmerja, 

preštevanje.  

Računanje s konkretnim 

materialom do 15. Razumevanje 

matematičnega jezika.  

 

Dnevni ABC program.  

 

Dnevna individualna in 

skupinska pomoč pri 

matematiki. 

Ekspresivni jezik 

/govor  

 

 

 

Receptivni jezik 

/govor 

 

Pravilen zapis 

Kompozicija  

 

 

Grafomotorika  

 

 

 

Številske prestave  

 

 

Računaje 

Priklic matematičnih 

dejstev  

 

Zaznavno-motorične 

spretnosti  

 

Računanje  

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje  

 

 

 

 

 

Pisanje  

 

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

 

Računanje  

 

 

 

 

 

 

Učne strategije  

 

 

Učne strategije  

 

 

 Deček je dnevno prejemal ena-na-ena pomoč in pomoč v mali skupini pri matematiki, kar 

se bo nadaljevalo tudi naslednje leto. Matematika mu je težka, vendar se trudi močno 

razumeti. Razumljive so mu oblike in težko mu je razumet količinska razmerja. Zna 

prešteti število predmetov veliko bolj dosledno, vendar mu še je zmeraj težko ne se izgubiti 

med štetjem, ko šteje slike predmetov. Deček lahko dodaja in odvzema do 15 s pomočjo 

praktičnih pripomočkov bolj dosledno. Deček začenja razumeti matematični jezik in lahko 

prepozna lastnosti, podobnosti oblik. S pomočjo lahko razvrsti predmete po dolžini in teži.  

Dnevna individualna in skupinska 

pomoč. Težave pri razumevanju 

matematike. Težave razumevanja 

količinskih razmerij. Težave pri 

preštevanju slik predmetov. Seštevanje 

in odštevanje do 15 s konkretnim 

materialom. Razumevanje 

matematičnega jezika. Razvrščanje 

predmetov po dolžini in teži.  

Deček obožuje naravoslovje in ima odlično znanje, ki ga rad deli s sošolci. Naravoslovno 

besedišče razume zelo dobro in lahko komunicira ter ustno podaja svoje ideje. S pomočjo 

lahko zapiše opazovanja.  

Dobro naravoslovno znanje. Pomoč pri 

zapisovanju opazovanega.  

Deček lahko uspešno izvaja preproste tehnike lovljenja, metanja in brcanja. Te veščine 

lahko uporablja v preprostih tekmovalnih igrah. Deček je cenjen timski igralec, čeprav 

včasih težko deli žogo. 

Veščine lovljenja, metanja in brcanja. 

Timski igralec. Občasno težko deli 

žogo.   



V 

 

Konkretni material pri 

računanju.  

Naravoslovna znanja. Timski 

igralec. 

 

 

Močna področja  

Močna 

področja in 

interesi 

ŠOLSKO LETO 2010/2011; Razred: 3; School Action Plus 

OKTOBER 2010 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM; School Action Plus 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Dnevno skupinsko branje in vaje fonetike nivo 3 za prepoznavanje glasov črk in visoko 

frekvenčne besede pri branju. 

Vaje povezovanja glas – črka. Branje 

visoko frekvenčnih besed.  

Vaje povezovanja glas – črka. 

 

Dnevne vaje fonološkega 

zavedanja. Dnevne vaje 

rokopisa, računanja. 

Dnevno izvajanje ABC 

programa. 

 

Konkretni material pri 

računanju. 

 

Pogovor o močnih področjih. 

Fonološke 

sposobnosti  

 

Kurikularno okolje  

 

 

 

 

Računanje 

 

 

Čustveni odnosi do 

učenja  

Učne strategije 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

 

 

 

Učne strategije  

 

 

Učne strategije    

Dnevne fonetične vaje in učenje v razredu na področju pisanja. 

Dnevne vaje rokopisa in ABC program v mali skupini. 

Dnevne vaje fonološkega zavedanja. 

Dnevne vaje rokopisa. 

Dnevno izvajanje ABC programa.  

Praktični oz. konkretni material in dnevna RM matematika. Konkretni material pri računanju. 

Dnevne vaje matematike.  

Pogovor o veščinah in delo na katerega je ponosen. Pogovor o močnih področjih.  

MAJ 2011 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Dnevne vaje branja, fonetične vaje 'Phase 3' in premik v 'Phase 4' in dnevni program 

'Nessy'.  

Dnevne vaje rokopisa in ABC program v mali skupini. 

Dnevne vaje branja.  

Dnevne vaje po strukturiranem 

programu Nessy. Vaje fonološkega 

zavedanja.  

Dnevne vaje grafomotorike. 

ABC program.  

Vaje povezovanja glas – črka. 

 

Dnevne vaje fonološkega 

zavedanja. Dnevne vaje 

grafomotorike, računanja. 

Dnevno izvajanje ABC 

programa. 

 

Konkretni material pri 

računanju. 

 

Pogovor o močnih področjih. 

Fonološke 

sposobnosti  

 

Kurikularno okolje  

 

 

 

 

Računanje 

 

 

Čustveni odnosi do 

učenja 

Učne strategije 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

 

 

 

Učne strategije  

 

 

Učne strategije    

Dnevne fonetične vaje nivo ¾ in učenje v razrednem okolju. Dnevne vaje fonološkega zavedanja.  

Praktični, konkretni materiali in dnevna 'RM'  matematika.  Konkretni material pri računanju. 

Dnevne vaje matematike. 

Pogovor o veščinah in delo na katerega je ponosen v skupini in zagotovi, da so priložnosti 

za pogovor in poslušanje za izboljšanje razumevanja učenja. 

Pogovor o močnih področjih. 

JULIJ 2011 ŠOLSKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Deček je samozavesten govorec in sodeluje v skupinskih in razrednih debatah. Je pozoren 

poslušalec in zmeraj vpraša za pomoč, če potrebuje ponovitev navodil. Dečkov odnos do 

branja se je to leto izboljšal, sedaj želi sam brati. Spodbujen je bil, da napiše celotno stran 

in to je dosegel s pozitivnim odnosom in odločnostjo. Spodbujen je, da na glas oblikuje 

poved pred pisanjem in preveri ali je smiselna. Njegov rokopis še je zmeraj neenakomeren 

Samozavesten govorec. Sodeluje v 

skupinskih in razrednih pogovorih. 

Prosi za ponovitev navodil. Izboljšal 

odnos do branja. Ustno tvorjenje 

povedi pred zapisom. Za razmik med 

Samozavesten govorec. 

Sodelovanje v debatah.  

Ponovitev navodil.  

 

 

Ekspresivni jezik/ 

govor  

Verbalno pomnjenje  

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje  

 



VI 

 

glede velikosti, uporabi prst razmaka in je začel združevati oz. povezovati besede. Deček se 

je pridružil delu v manjši skupini, da ima pomoč pri pisanju, fonemih in branju. Deček ima 

rad branje in posebno rad uživa v razrednem, skupinskem branju. Ko se mu postavi 

vprašanje se ga spodbudi, da si pomaga s pogledom v besedilo, da v celoti odgovori na 

vprašanje. Dečkovo fonološko zavedanje se je izboljšalo. Deček se udeležuje 'Nessy Club' 

vsako jutro.  

besedami uporabi prst. Neenakomerena 

grafomotorika. Začel je povezovati 

besede. Pomoč v manjši skupini za 

branje, fonološko zavedanje in pisanje. 

Rad bere. Rad ima skupinsko branje. 

Odgovarjanje na vprašanja s strategijo 

iskanja odgovora v besedilu. 

Izboljšanje fonološkega zavedanja. 

Dnevne vaje po programu 'Nessy Club'.  

 

Neenakomerna velikost črk.  

 

 

Povezovanje besed.  

 

Poštevanka.  

 

 

Iskanje snovi v zvezku.  

 

Strategijo iskanja odgovora v 

besedilu. 

Ustno oblikovanje povedi.  

Prst za razmik med besedami. 

Dnevno 'Nessy'. 

 

Skupinsko branje.  

Pomoč v manjši skupini za 

branje, pisanje in fonološko 

zavedanje. Praktična pomoč pri 

matematiki.  

Strategija preverjanja 

rezultatov.  

 

Rad ima nogomet, kriket, 

atletiko, zgodovino, geografij, 

izzive.  

Odločen, rezilienten. Vlaganje 

truda. Ponosen na sebe. 

Motivacija za branje.  

 

Pomoč pri razvrščanju 

dogodkov v zaporedje.  

 

Grafomotorika  

 

 

Kompozicija  

 

Priklic matematičnih 

dejstev 

 

Računanje  

 

 

Branje 

Pisanje    

 

Kurikularno okolje  

 

 

 

Didaktično okolje  

 

 

 

 

 

Interesi 

 

 

Močna področja  

 

 

Težave pri obdelavi 

zaporedij 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

 

Pisanje 

 

Računanje  

 

 

Učne strategije  

 

 

Učne strategije  

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

 

 

Močna 

področja in 

interesi  

 

 

 

Kognitivno 

procesiranje  

Deček je to leto prejemal pomoč v manjši skupini in praktično pomoč pri matematiki. 

Uživa v izzivih in je zmeraj ponosen na sebe, ko sam zaključi nalogo. Deček se je uspešno 

naučil nekaj poštevanke in bo nadaljeval z njo, da bo izboljšal veščine računanja. Deček je 

začel razumeti in uporabljati besednjak povezan z časom. To leto je bil spodbujen, da 

organizira svoje delo in preveri rezultate s pomočjo. Spodbujen je, da uporablja 

matematično besedišče in se vrne k razlagam besed v svojih zapisih.  

Pomoč v manjši supini. Praktična 

pomoč pri matematiki. Rad ima izzive. 

Ponosen na sebe, ko sam dokonča 

nalogo. Nauči nekaj poštevanke. 

Uporaba in razumevanje 

matematičnega jezika.  

Spodbude za organizacijo svojega dela 

in preverjanje rezultatov.  

Iskanje razlag matematičnih izrazov v 

zapiskih.  

Deček ima rad zgodovino in geografijo. Njegovo kronološko zavedanje se je izboljšalo in s 

pomočjo lahko razvrsti dogodke po časovnem zaporedju.  

Rad ima zgodovino in geografijo. 

Pomoč pri razvrstitvi kronološkega 

zaporedja. 

Deček uživa pri nogometu, kriketu in atletiki. Zelo se trudi pri vseh urah in kaže odločnost 

in rezilientnost. Pokazal je zelo dobre veščine in znanja pri nogometu. Deček dela zelo trdo 

oz. vlaga veliko truda kljub njegovim težavam. 

Rad ima nogomet, kriket in atletiko. 

Vlaganje truda. Odločen in rezilienten. 

Dober pri nogometu.  

ŠOLSKO LETO 2011/2012; Razred: 4; School Action Plus 

17.10.2011 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Dnevne vaje 'Nessy'. Program 'Toe by Toe'. 2 srečanja za izvajanje programa ABC na 

teden. Barvno ravnilce. Dostop do računalnika pri povečanih vsebinah pisanja.  

Delo v mali skupini z učiteljem asistentom pri računanju in opismenjevanju.  

RM matematika. 

Dnevne vaje 'Nessy'. Uporaba 

računalnika.  

Strukturiran program 'Toe by Toe'. 

Barvno ravnilce.  

Dvakrat na teden ABC program.  

Program 'RM' matematika.  

Strukturiran program 'Toe by 

Toe'.  

Dnevne vaje 'Nessy'. Barvno 

ravnilce.  

 

Uporaba računalnika. 

Branje, pisanje  

 

Pisanje  

 

 

Računanje  

Učne strategije 

 

 

 

 

Učne strategije  



VII 

 

Pomoč v manjši skupini.  Program 'RM' matematika.  

Dvakrat na teden ABC 

program. 

 

Knjiga dosežkov.   

 

 

 

 

 

Didaktično okolje  

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

Govorno in jezikove vaje z učiteljem asistentom. Evalvacija na polovici ocenjevalnega 

obdobja za govorno terapijo.  

Vaje za govor in jezik.  

Knjiga dosežkov, ki se deli s starši. Knjiga dosežkov.  

Deček nadaljuje z napredovanjem po učnem načrtu in je dokončal nekaj daljših nalog 

pisanja. Postal je bolj samozavesten in samostojen pri pisanju in bo poskusil brez pomoči. 

Dobro je napredoval v programu 'Nessy' za fonološko zavedanje in je razširil razumevanje 

nekaterih matematičnih veščin. Pri programu 'Toe by Tobe' deček več ne črkuje, ampak 

bere bolj tekoče.  

Napredovanje po učnem načrtu. 

Samostojnejši pri samostojnem pisanju. 

Izboljšanje fonološkega zavedanja. 

Razširil razumevanje matematičnih 

veščin. Bolj tekoče branje.  

JUNIJ 2011  POROČILO ŠOLE 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Deček je pokazal dober napredek pri veščinah branja, pokazal je zmožnost  ločiti besedo na 

posamezne glasove in jih združiti za branje neznanih besed. Izboljšanje branja pred 

razredom. Izboljšanje branje se tudi vidi v izboljšanju črkovanja. Pri zadnjem testu je deček 

pokazal napredek na področju črkovanja in zmožnost ločiti besedo na posamezne glasove. 

Deček sedaj bolj pozorno posluša glasove in prepoznava vzorce, ki jih te besede oblikujejo, 

ko so zapisane. Na tem področju je bil deček podprt pri delu v manjši skupini za delo s 

fonemi. Deček mora biti bolj pozoren pri pravilnem pisanju ključnih besed pri 

vsakodnevnem pisanju. Deček ima ideje, ki jih želi vključiti v svoje pisano delo in razume 

da ideje mora biti urejene v njegovih povedih. Deček še je zmeraj nesiguren pri uporabi 

ločil. Deček piše v povedih, ki pa niso zmeraj ločene s pikami in velikimi začetnicami. 

Potrebuje pomoč pri pregledu besedila in vstavljanju ločil, pik. Deček mora delati na 

rokopisu, saj lahko piše lepo, ko v pisanje usmeri misli.  

Slušna analiza in sinteza glasov v 

besedo in pri branju neznanih besed. 

Bolj pozoren na posamezne glasove v 

besedi. Izboljšanje branja in črkovanja. 

Neuporaba ločil in velike začetnice. 

Pomoč pri pregledu besedila in 

postavljanju ločil. Potrebno izboljšati 

zapis črk.  

Delo z glasovi v manjši skupini.  

Slušna analiza in sinteza 

glasov. 

 

Težave uporabe pravopisnih 

pravil.  

 

Izboljšati grafomotoriko.  

 

Načrtovanje reševanja 

problema.  

 

Težave množenja in deljenja. 

Več časa za usvojitev metod. 

Besedilne naloge.  

 

Delo z glasovi v manjši skupini. 

Pomoč pri matematiki v manjši 

skupini.  

 

Dobro naravoslovno znanje. 

Timsko delo. 

 

Žalosten ob neuspehu. 

 

Sebe vidi kot drugačnega od 

ostalih.  

Fonološke 

sposobnosti  

 

Pravilen zapis 

 

 

Grafomotorika  

 

 

 

 

Računanje, postopki 

Počasnejše usvajanje 

Besedilni problemi 

 

Kurikularno okolje   

 

 

 

Močna področja  

 

 

Zaskrbljenost, 

negotovost 

Doživljanje kot 

''drugačne'' 

 Govorno-

jezikovne 

sposobnosti 

Pisanje  

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

 

 

Računanje  

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

 

Močna 

področja in 

interesi 

 

Čustveni odnosi 

do učenja 

Deček je razvil dobro zavedanje strategij, ki jih lahko uporabi pri reševanju matematičnih 

problemov in premisli o najboljši metodi pred začetkom reševanja. Potrebno bo več vaj, 

časa in pomoči, da bo deček usvojil množenje in deljenje. Deček potrebuje veliko časa in 

pomoči pri usvojitvi novih metod preden jih lahko uporablja samostojno. Pri besedilnih 

nalogah prosi za pomoč pri iskanju pomembnih podatkov za reševanje, vendar je to včasih 

lahko povezano s težavami na področju branja kot s pomanjkanjem matematičnega 

razumevanja. Dečku je zelo pomagala pomoč v manjši skupini, med učno uro in po pouku 

za pomoč pri matematiki.  

Načrtovanje reševanja matematičnega 

problema. Težave z usvojitvijo 

množenja in deljenja. Potrebuje čas in 

pomoč pri usvojitvi novih metod 

računanja. Težave reševanja besedilnih 

problemov, potrebuje pomoč pri iskanju 

pomembnih podatkov.  

Pomoč v manjši skupini med in po 

pouku pri matematiki.  

Deček je pokazal dobro razumevanje in znanje na področju naravoslovja. Med razrednimi 

in skupinskimi nalogami je pokazal, da lahko dela kot del ekipe za dosego zastavljenih 

ciljev. Deček ne sme biti žalosten, če mu pri poskusih ne uspe v prvo.  

Dobro naravoslovno znanje. Timsko 

delo. Žalosten, ko mu ne uspe.  

Deček ne rad vidi sebe kot drugačne od ostalih vrstnikov in ve, da se lahko primerja z 

vrstniki. 

Sebe vidi kot drugačnega od ostalih.  

ŠOLSKO LETO 2012/2013; Razred: 5 

24.10.2012 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 



VIII 

 

Dnevne vaje po programu 'Nessy'. Delo v manjši skupini z učiteljem asistentom in delanje 

z drugimi oblikami pomoči: branje in fonemi, rokopis in črkovanje, odskočna deska 

matematike.  

Stalno spodbujanje dečkovega pozitivnega odnosa do dela in da poskusi. Ko ne bo vložil 

dovolj dela bo naprošen, naj vloži malo več dela, npr pri rokopisu.  

Vsaj enkrat na teden prisotnost pri skupini za disleksijo (Lifting Barriers Dyslexia 

sessions). 

Zastavljanje osebnih kratkoročnih ciljev, kar bo izboljšalo samopodobo. 

Šola kontaktira Red Rose šolo in se dogovori za sestanek za pomoč dečku.  

Dostop do programa 'Acceleread in Accelewrite'. Dostop do računalnika za daljše pisne 

naloge. Nagrade in pohvale dečku, ko dela dobro. Prejel je zlato nagrado in nagrado 

ravnatelja. Med odmorom je na igrišču kolega za učence v sprejemnem letu, zaradi svojega 

odgovornega vedenja.  

Strukturiran program 'Nessy' in 

'Acceleread'. 

Strukturiran program 'Accelewrite'.  

Računalnik.  

 

Osebni kratkoročni cilji.  

Nagrajevanje in pohvale. 

Spodbujanje pozitivnega odnosa in 

poskusov. 

Mentor za mlajše učence.  

 

Dodatne razlage dela in pomoč v 

razredu.  

Delo v manjši skupini.  

Strukturiran program 'Nessy' in 

'Acceleread'. 

 

Strukturiran program 

'Accelewrite'.  

Računalnik.  

 

Skupina za disleksijo enkrat na 

teden. Dodatne razlage dela in 

pomoč v razredu.  

Delo v manjši skupini. 

 

Nagrajevanje in pohvale. 

Osebni kratkoročni cilji. 

Spodbujanje pozitivnega 

odnosa in poskusov. 

 

Težave samostojnega dela. 

Negativen odnos do dela.  

 

 

Branje 

 

 

Pisanje 

 

 

 

Kurikularno okolje  

 

 

 

 

Motivacija učenja  

Didaktično okolje  

 

 

 

Pomanjkanje interesa 

za šolsko delo 

Pasivnost, 

pomanjkanje 

samostojnosti 

Učne strategije 

 

 

Učne strategije 

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

 

 

Učne strategije  

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

 

Motivacija 

učenja 

 

Zmeraj nima pozitivnega odnosa kar se odraža v njegovem delu. Težave samostojnega 

dela. Deček je pokazal, da lahko dela samostojno, če se na začetku ponudi razlaga in 

pomoč pri nalogi.  

Negativen odnos do dela. Ob dodatni 

razlagi in pomoči samostojno delo 

nalog.  

8.3.2013 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Dnevne vaje po programu 'Nessy'. Delo v manjši skupini z učiteljem asistentom in delanje 

z drugimi oblikami pomoči: branje in fonemi, rokopis in črkovanje, odskočna deska 

matematike.  

Stalno spodbujanje dečkovega pozitivnega odnosa do dela in da poskusi. Ko ne bo vložil 

dovolj dela bo naprošen, naj vloži malo več dela, npr pri rokopisu.  

Prisotnost pri urah pomoči na področju opismenjevanja vsaj enkrat na teden.  

Dostop do računalnika pri obsežnejše pisne naloge. Dodaten čas za dečka, da dokonča 

naloge in ga spomniti za uporabo pozivov v razredu.  

Nagrade in pohvale dečku, ko dela dobro. 

Zastavljanje osebnih kratkoročnih ciljev, kar bo izboljšalo samopodobo. 

Izboljšanje zaupanja pri nalogah na področju kurikuluma in razvoj samozavesti, da bo sam 

vprašal za uporabo računalnik, ko ga bo potreboval. 

Program Toe by Toe.  

Strukturiran program 'Nessy', 

'Acceleread' in 'Toe by Toe'.  

Strukturiran program 'Accelewrite'.  

Računalnik.  

 

Osebni kratkoročni cilji.  

Nagrajevanje in pohvale 

Spodbujanje pozitivnega odnosa in 

poskusov. 

Prosi za pomoč.  

 

Dodatne razlage dela in pomoč v 

razredu. Dodaten čas za reševanje 

nalog.  

Delo v manjši skupini. Pomoč pri 

opismenjevanju 1x na teden.  

Strukturiran program 'Nessy', 

'Acceleread' in 'Toe by Toe'.  

 

Strukturiran program 

'Accelewrite'.  

Računalnik.  

 

Osebni kratkoročni cilji.  

Nagrajevanje in pohvale 

Spodbujanje pozitivnega 

odnosa in poskusov. 

Prosi za pomoč.  

 

Dodatne razlage dela in pomoč 

v razredu. Dodaten čas za 

reševanje nalog.  

Delo v manjši skupini. Pomoč 

pri opismenjevanju 1x na teden. 

Branje  

 

 

Pisanje  

 

 

 

Motivacija učenja  

Didaktično okolje  

 

 

 

 

 

Kurikularno okolje  

 

Učne strategije  

 

 

Učne strategije 

 

 

 

Učne strategije  

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

 

29.4.2013 PSIHOLOŠKO POROČILO 



IX 

 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Deček izkazuje specifične učne težave, dokazi so o disleksiji, diskalkuliji in dispraksiji. Na 

njegovo učno funkcioniranje vpliva interakcija naslednjih težav: pomembna razlika med 

verbalnim razumevanjem in vuzalno perceptivnimi organizacijskimi veščinami, pomembne 

težave na področju kratkotrajnega spomina, mešana lateralnost, težave z vizualno 

motorično integracijo, ki zahteva fino motoriko, vidno sledenje, hitrost procesiranja 

informacij in prostorske analize, šibke veščine opismenjevanja in računanja, lahka 

občutljivost, nizka samozavest v svoje intelektualne in akademske zmožnosti.  

Deček ima disleksijo, diskalkulijo in 

dispraksijo. Diskrepanca med 

verbalnim razumevanjem in vizualno 

perceptivnimi organizacijskimi 

veščinami, težave kratkotrajnega 

spomina, mešana lateralnost, težave 

vizualno motorične integracije, hitrost 

procesiranja informacij, šibke šolske 

veščine, nizka samopodoba.  

Disleksija, diskalkulija in 

dispraksija. Diskrepanca med 

verbalnim in neverbalnim 

področjem. 

 

Težave vidnega sledenja.  

Težave vizualnega procesiranja, 

vizualne integracije, vidne 

diskriminacije.  

 

Težave zapisa misli.  

Težave črkovanja besed.  

 

Težave tekočnosti branja.  

  

Težave računanja.  

 

Težave kratkotrajnega 

pomnjenja.  

Ponovitev verbalnih vprašanj. 

Obdelava v slušnem spominu 

šibka.  

 

Hitrost procesiranja informacij.  

 

 

Pomanjkanje zaupanja v lastne 

zmožnosti  

 

 

Težave fine motorike.  

 

Počasnejši razvoj motorike. 

Podpovprečni rezultati na 

področju motorike.  

Šibke prostorske analize. 

Težave orientacije. Izguba 

občutka za prostor.   

 

Težave vizualno-motorične 

integracije.   

 

 

 

 

 

Vidno zaznavanje  

 

 

 

 

Kompozicija  

Pravilen zapis.  

 

Hitrost branja, 

tekočnost 

Računanje  

 

Šibek kratkoročni 

/delovni spomin 

Verbalno pomnjenje 

 

 

Počasen tempo 

obdelave  

 

Pomanjkanje 

zaupanja v lastne 

sposobnosti   

 

Fino-motorična 

koordinacija 

 

Grobo-motorična 

koordinacija 

 

Prostorska 

predstavljivost 

 

Vidno-motorična 

koordinacija 

 

 

 

 

 

Zaznavane 

spretnosti  

 

 

 

Pisanje  

 

 

Branje  

 

Računanje  

 

Pomnjenje  

 

 

 

 

Kognitivno 

procesiranje  

 

Samopodoba  

 

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

 

Mama poroča, da je deček v razvoju obiskoval logopeda, saj so bile veščine jezika počasne. 

Tudi na področju motorike je počasneje usvajal, izpustil je fazo kobacanja in imel je težave 

na področju fine motorike in koordinacije. Ima težave z nalogami tipa puzzli. Prisotne so 

specifične učne težave po obeh straneh družine, tako po mamini kot po očetovi strani.  

Specifične učne težave v družini. 

Počasnejši razvoj na področju jezika in 

motorike. Težave pri nalogah tipa 

sestavljanja.  

Deček pozorno posluša vendar prosi za ponovitev vprašanj. Deček pove, da se rad 

pogovarja o stvareh vendar ima težave to zapisati na list. Deček ima mešano lateralnost kar 

lahko vpliva na področje jezika (orientacija, vidno sedenje, izguba občutka za prostor in 

težave tekočnosti branja) in matematike (orientacija, prostorsko zavedanje, vidna 

diskriminacija).  

Težave zapisa misli na papir. Mešana 

lateralnost. Težave na področju 

orientacije, vidnega sledenja, 

prostorskega zavedanja, tekočnost 

branja, vidna diskriminacija.  

Deček je na testih hitrosti branja, pisanja in motorike dosegel rezultate pod povprečjem. Pri 

branju je dosegel nivo za starost 6,08. Pri črkovanju je dosegel starost 6,08 ter pri 

računanju starost 6,04 kar je vse zelo pod povprečjem za njegovo starost (10 let).   

Podpovprečni rezultati za njegovo 

starost na področju branja, pisanja in 

motorike.  

Rezultati so pokazali, da je njegovo verbalno razumevanje pomembno boljše kot njegova 

vidna percepcija. Ta razlika lahko vpliva na težave procesiranja informacij. Dečkovo 

izvajanje pri nalogah, ki zahtevajo kratkotrajni spomin je bilo šibko, kar pomeni, da 

miselno manipuliranje z informacijami v kratkotrajnem slušnem spominu je šibko. Ko so 

naloge podane vizualno, dečkove veščine procesiranja ostajajo na področju šibkosti, glede 

na njegove kognitivne zmožnosti. Deček izkuša pomembne šibkosti na področju vizualne 

integracije, pri nalogah fine motorike, vidnega sledenja in hitrost predelave informacij. 

Težave na področju vizualne integracije so v večini primerih vezane na dispraksijo.  

Diskrepanca med verbalnim in 

neverbalnim področjem. Šibek 

kratkotrajen slušni spomin. Težave 

vizualnega procesiranja, vizualne 

integracije, fine motorike, vidnega 

sledenja in hitrost obdelave podatkov.  

JULIJ 2013  ŠOLSKO POROČILO 



X 

 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Deček na področju branja napreduje, čeprav mu je branje še zmeraj v izziv. Uporablja 

ustrezne strategije za prepoznavanje neznanih besed in se izboljšuje v tekočnosti in 

izraznosti branja. Sedaj vpraša za vodeno branje in se javi za glasno branje v razredu kar je 

pomemben korak, ki kaže na izboljšanje zaupanja. Za nadaljnji napredek bo še zmeraj 

prejel priložnosti za pogovor o prebranem z odraslo osebno. Deček še zmeraj potrebuje 

pomoč pri pisanju, vendar se je njegova struktura stavka izboljšala in uporablja velike 

začetnice in pike, ter eksperimentira z ostalimi ločili. Njegove ideje so postale bolj jasne in 

organizirane ter se uči organizirati zapis v odstavke. Deček je še zmeraj šibek pri črkovanju 

in potrebuje veliko pomoči. Deček  se mora naučiti prebrati svoje delo, da preveri ali je 

smiselno in če ni izpustil kakšne besede. Dečkov rokopis se je izboljšal, ko piše počasneje.  

Branje izziv. Izboljšana tekočnost in 

izraznost branja. Javi za glasno branje. 

Pomoč pri pisanju. Izboljšana stavčna 

struktura in raba ločil ter velike 

začetnice. Boljša organizacija vsebine 

zapisa. Težave pravopisa. Boljša 

grafomotorika ob počasnem pisanju.  

 

Pogovor o prebranem z odraslo osebo.  

Organizacija zapisa v odstavkih. 

Strategija pregleda zapisanega.  

Branje izziv.  

Pomoč pri pisanju. Šibko 

črkovanje.  

Razumevanje matematične 

snovi. Neavtomatizirana 

poštevanka. Miselno računanje.  

 

Pogovor o prebranem z odraslo 

osebo.  

 

Organizacija zapisa v 

odstavkih. Strategija pregleda 

zapisanega. 

Težave branja zemljevidov.  

 

 

Dobra telesna shema. Dobre 

veščine metanja in lovljenja.  

 

 

Zrel. Prijazen. Družaben. Trdno 

delo.  

Bobnanje. Vrstniški mentor. 

 

Težave vedenja.  

Pri delu hitro odneha.  

 

 

Pomoč v manjši skupini. Pomoč 

v razredu.  

Tehnika branja 

Pravilen zapis 

 

Priklic matematičnih 

dejstev 

 

 

Branje 

 

 

Pisanje  

 

 

Vidno zaznavanje  

 

 

Grobo-motorična 

koordinacija  

 

 

Močna področja 

 

Interesi  

 

Razdražljivost  

Nemoč, potrtost  

 

 

Kurikularno okolje  

 Branje 

 

Pisanje 

 

Računanje 

 

 

Učne strategije 

 

 

 

Učne strategije 

 

Zaznavne 

spretnosti   

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

 

Močna 

področja in 

interesi  

 

Vedenje  

Čustveni odnosi 

do učenja  

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

To leto je prejemal kontinuirano pomoč pri matematiki, saj je imel težave pri razumevanju 

nekaterih poglavij oz. učnih snovi, vendar z dodatno razlago in pravim odnosom bo 

razumel cilje in snov ter je pripravljen za nove izzive in snov. Njegove veščine miselnega 

računanja se izboljšujejo, vendar bo mu veliko lažje, ko bo usvojil poštevanko, saj bo 

hitreje in tekoče odgovarjal na vprašanja. Razvil je razumevanje mestnih vrednosti in ve kaj 

katera številka pomeni vse do 6 števk. Naučil se je množiti in deliti s 10 in 100 in je postal 

bolj samozavesten pri množenju teh števil z decimalnimi števili.  

Kontinuirana pomoč pri matematiki. 

Težave razumevanja matematične 

snovi. Težave miselnega računanja. 

Neavtomatizirana poštevanka. 

Razumevanje mestnih vrednosti. 

Množenje in deljenje z 10 in 100.  

Dečkovo znanje na področju naravoslovja se ne sklada z dečkovimi sposobnostmi ter ima 

težave pri razumevanju določenih konceptov. Pri uporabi zemljevida potrebuje pomoč, da 

prepozna države.  

Pomanjkanje naravoslovnega znanja. 

Težave razumevanja. Težave branja 

zemljevidov.  

Deček je pokazal zavedanje telesa in dobre veščine metanja in lovljenja.  Zavedanje telesne sheme. Dobre 

veščine metanja in lovljenja.  

Deček na čase ne zna vzdrževati svojega vedenja in se na čase preda ali pa je prehitro 

zadovoljen s svojim delom.  Deček prejema veliko oblik pomoči v razredu in je vključen v 

dodatno pomoč v manjši skupini na področju kurikuluma in samopodobe.  Deček dela zelo 

trdno, se trudi. Rad je vključen v dejavnosti v razredu, ne zamudi priložnosti za druženje 

izven razreda. Izkazuje zrelost in prijaznost kot vrstniški mentor, obiskuje bobnanje, krožek 

preko države.  

Pomoč v manjši skupini. Rad se druži 

izven razreda. Je zrel. Je prijazen. 

Medvrstniški mentor. Rad ima 

bobnanje.  

11.7.2013 IZOBRAŽEVALNO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Šola je zagotovila učitelja asistenta v razredu, diferenciacijo kurikuluma, eno uro na teden 

pomoč v manjši skupini, fokus na kinestetične učne aktivnosti in povezava šola/dom in 

izmenjava strategij pomoči.  

Učitelj asistent v razredu. Pomoč v 

skupini. Diferenciacija kurikuluma. 

Povezanost šola in dom 

Učitelj asistent v razredu. 

Pomoč v skupini. 

Diferenciacija kurikuluma.  

 

Povezanost šola in dom. 

Kinestetične aktivnosti.  

 

Kurikularno okolje 

 

 

 

Didaktično okolje  

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

 

Dečkov odziv na branje in pisanje je ''ne morem tega prebrat'', ''ne morem tega naredit'' ali 

''ne vem''. Dobro se je odzval na nagrade in spodbude. Dečkove neverbalne veščine so 

slabše od verbalnih veščin. Deček ima dobre veščine sklepanja. Težave je imel pri 

dokončevanju zaporedja oblik na neverbalnem testu.  

Nizka samopodoba. Težave zaporedja. 

Težave na področju neverbalnih veščin. 

Težave dokončanja zaporedja oblik.  



XI 

 

Pri pouku deček lahko ohranja pozornost, je polno vključen pri uri, se javi za odgovarjanje 

na vprašanja, sodeluje z drugimi v skupini, se javi, da pride pred tablo in predstavi svoje 

delo drugim, je dokončal naloge.  

Ohranjanje pozornosti pri pouku. 

Vključevanje in odgovarjanje na 

vprašanja pri pouku. Sodelovanje v 

skupini. Predstavitev svojega dela.  

Negativna pričakovanja.  

 

 

Težave dokončanja zaporedij.  

 

 

Težave na področju neverbalnih 

veščin. 

Dobro verbalno področje.  

Povprečne kognitivne 

sposobnosti. 

 

Dobra artikulacija. 

 

 

Nizka samopodoba.  

 

Veščine pisanja in računanja 

podpovprečne.  

Samostojno pisanje 2- povedi.  

 

Verbalno področje, šport, odnos 

z vrstniki in odraslimi. Dobro 

razume z vrstniki. Krog 

prijateljev.  

Strah pred neuspehom  

 

Težave pri obdelavi 

zaporedij  

 

Neverbalne 

sposobnosti 

Verbalne sposobnosti 

 

 

 

Ekspresivni jezik 

/govor 

 

Nizka samopodoba  

 

 

Počasnejše usvajanje  

 

Kompozicija  

 

 

Močna področja   

Čustveni odnosi 

do učenja  

 

Kognitivno 

procesiranje 

 

Intelektualno 

funkcioniranje  

 

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

Samopodoba  

 

 

Pisanje 

 

Računanje 

 

Močna 

področja in 

interesi  

 

 

Dečkove kognitivne spodobnosti so povprečne. Veščine pisanja in računanja so 

podpovprečne, kar bi lahko povezali s specifičnimi učnimi težavami, blažja disleksija. 

Deček se pozitivno odziva na oblike pomoči zagotovljen ena šoli.  

Povprečne kognitivne sposobnosti. 

Veščine pisanja in računanja 

podpovprečne. Blaga disleksija. Dober 

odziv na pomoč na šoli. 

Deček ima dobro artukulacijo in veščine sklepanja. Dobro se razume z vrstniki in ima širok 

krog prijateljev. Med poukom in odmorom ni bilo vidnih slabših socialnih interakcij, 

anksioznosti in izolacije. Deček je s pomočjo šole napredoval. Na začetku šolskega leta ni 

pisal samostojno. Sedaj že piše 2 do 3 povedi. Kljub napredku še zmeraj funkcionira pod 

pričakovano ravnijo.  

Dobra artikulacija. Širok krog 

prijateljev. Dobro razume z vrstniki. 

Dobre socialne interakcije. Samostojno 

zapiše 2 do 3 povedi.  

Dečkova močna področja so verbalne spretnosti, šport, pozitiven odnos z vrstniki in 

odraslimi. Šibka področja so nizka šolska samopodoba in samozavest na področjih, kjer 

potrebuje pomoč. Veščine opismenjevanja.  

Močna področja so verbalno področje, 

šport, dober odnos z vrstniki in 

odraslimi. Težave na področju 

samopodobe in veščinah 

opismenjevanja.  

15.7.2013 IZOBRAŽEVALNO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Deček napreduje na področju kurikuluma. Ima dostop do računalnika pri daljših nalogah 

pisanja. Lahko samostojno piše. Je zelo družaben, z veliko prijatelji in rad igra nogomet v 

šoli in izven nje. Je vrstniški mediator in je rad vključen v šolsko življenje. Njegov odnos je 

lahko včasih negativen in bo poskušal se izogniti nalogam, katere se mu zdijo težke. 

Večino časa ja v šoli samozavesten, vendar se zaveda težav, še posebno na področju 

opismenjevanja.  

Računalnik.  

Družaben, veliko prijateljev. 

Medvrstniški mediator. Rad ima 

nogomet. Negativen odnos do dela, 

izogibovalno vedenje. Zavedanje težav 

na področju opismenjevanja. Je 

samozavesten.  

Družaben, veliko prijateljev. 

Medvrstniški mediator. 

Nogomet. 

 

Negativen odnos do dela.  

 

Želi izogniti delu.  

 

Zavedanje težav.  

 

Razburjanje ob težki nalogi.  

 

 

Občutja anksioznosti  

 

 Močna področja 

Interesi  

 

 

Odpor do šolskega 

dela 

Strah pred neuspehom 

Doživljanje kot 

''drugačnega'' 

Čustvena 

nestabilnost, 

razdražljivost 

Anksioznost  

 

Tehnika branja 

 Močna 

področja in 

interesi 

 

Čustveni odnosi 

do učenja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri oceni branja je deček septembra 2012 dosegel branje za kronološko starost 7 let in 7 

mesecev, decembra je zraslo na 8 let in 1 mesec in junija 2013 na 8 let in 8 mesecev. Na 

področju pisanja je decembra dosegel starost 7 let, decembra 7 let in 6 mesecev in junija 

2013 7 let in 8 mesecev.  

Podpovprečni dosežki na področju 

branja in pisanja za njegovo starostno 

skupino.  

Deček se lahko razburi kadar meni, da je naloga pretežka. Deček prejema pomoč v razredu 

in v okviru pomoči v manjši skupini. Deček ima raje, da ostaja v razredu pri določeni uri, 

kot da gre ven. Deček v šoli dela na programu 'Centra IDL Dyslexia'. Doma bere in 

izpolnjuje tabelo za branje. Šola je staršem dala knjigo Toe by Toe po kateri delajo doma. 

Razburi ob težkih nalogah. Pomoč v 

razredu in v manjši skupini. Dela po 

programu 'Centra IDL Dyslexia'.  V 

razredu dva učitelja asistenta za polni in 
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V razredu je za polni čas učitelj asistent in za krajši čas učitelj asistent. Učitelj asistent za 

polni delovni čas je ravno zaključil izobraževanje na področju posebnih potreb, posebno za 

področje disleksije. Koordinator za posebne potrebe dela z dečkom ob bolj stresnih 

situacijah. Deček ima možnost, da se s komerkoli pogovori, ko se počuti anksiozno ali 

razburjen zaradi česar koli. Šola in starši so zelo tesno povezani.  

krajši delovni čas. Ob stresnih 

situacijah možnost pomoči od 

koordinatorja za PP. Povezanost šole s 

starši.  

Podpovprečno branje.  

Podpovprečno pisanje.  

 

 

Pomoč v razredu in v manjši 

skupini. Pomoči od 

koordinatorja za PP, učitelja 

asistenta. Pomoč v manjši 

skupini za črkovanje, 

grafomotoriko. Računalnik. 

Naklon. Šola/dom dnevnik za 

komunikacijo. Barvni papir. 

Barvna očala. Diferenciacija 

dela. 

Dnevne vaje 'Nessy', enkrat na 

teden program 'Centra IDL 

Dyslexia'. Branje v manjši 

skupini. Seznam branja doma. 

Barvno ravnilce. 

 

Male bele table.   

 

Želi izogniti delu.  

Negativen odnos do dela.  

 

Pravilnost pisanja  

 

 

Kurikularno okolje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branje  

 

 

 

 

 

Pisanje  

 

Izogibanje, odlaganje 

Pomanjkanje interesa 

za šolsko delo  

Branje 

Pisanje 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učne strategije  

 

 

 

 

 

Učne strategije  

 

Motivacija 

učenja  

Šola je ponudila naslednje oblike pomoči: Dnevne vaje programa 'Nessy', program Centra 

IDL Dyslexia enkrat na teden, kratkoročni cilji fonetičnih skupin, branje v mali skupini, 

skupina za črkovanje, uporaba barvnega papirja, bralnega ravnilca in bele male table, 

barvna očala. 

Dnevne vaje 'Nessy', enkrat na teden 

program 'Centra IDL Dyslexia'. Branje 

v manjši skupini. Pomoč v manjši 

skupini za črkovanje. Barvni papir. 

Barvno ravnilce. Male bele table. 

Barvna očala.  

ABC program, skupina za rokopis in črkovanje. Uporaba računalnika za daljše naloge 

pisanja, naklon za pisanje. Na področju pozornosti sta dva učitelja asistenta. Jutranje ure 

matematike in opismenjevanja z učiteljem asistentom, oblikovanje ciljev in diferenciacija 

dela za zagotavljanje dečkovih potreb, dobro načrtovane strategije.  

ABC program. Skupina za vaje 

grafomotorike. Računalnik. Naklon 

mize pri pisanju. Dva učitelja asistenta. 

Jutranje ure pomoči z učiteljem 

asistentom. Diferenciacija dela.  

Deček je vrstniški mediator, koordinator za posebne potrebe dečku nudi čas za pogovor, 

redne pohvale in nagrade, šola/dom dnevnik za komunikacijo.  

Vrstniški mediator. Redne pohvale in 

nagrade. Šola/dom dnevnik za 

komunikacijo 

23.7.2013 ZDRAVNIŠKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Deček ima specifične učne težave in dispraksijo. Deček je opravil tudi kromosomske teste, 

ki so normalni. Obiskoval je delavnega terapevta. Težave pri porodu. Shodil je pri 15 

mesecu in pol.  

Specifične učne težave in dispraksija. 

Ni kromosomskih težav.  

Kratkotrajna  koncentracija.  

 

 

Upočasnjen grafomotorični 

tempo. Utrudljivost roke pri 

pisanju. 

Težave koordinacije, uporabe 

pribora. 

Šibko ravnotežje.  

 

Težave organizacije.  

 

 

Nizka samopodoba.  

Težave vzdrževanja 

pozornosti  

 

Grafomotorika  

 

 

Grobo-motorična 

koordinacija 

Šibko ravnotežje  

 

Slabo načrtovanje, 

slaba organizacija  

 

Nizka samopodoba  

Pozornost  

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 

 

 

 

 

Izvršilne 

funkcije  

 

Samopodoba  

Dečkova koncentracija je omejena. Ima pomanjkanje samozavesti in nizko samopodobo. 

Prejema dodatno pomoč za branje, pisanje in računanje. Deček ima koordinacijske težave. 

Njegova hoja prsti in pete je bila malo nestabilna. Težave je imel s poskakovanjem čez levo 

stran. Deček igra nogomet in plava. Njegove veščine pisanja so počasne. Hitro se utrudi 

roke pri pisanju. Ni organiziran pri oblačenju. Lahko zapre gumbe in zadrgo. Težave ima 

pri rezanju hrane.  

Omejena koncentracija. Kooridnacijske 

težave. Težave ravnotežja. Nizka 

samopodoba in samozavest. 

Upočasnjen grafomotorični tempo. 

Utrudljivost roke pri pisanju. Težave z 

organizacijo pri oblačenju. Zapre 

gumbe, zadrgo. Težave uporabe 

pribora.  

26.7.2013 POROČILO STARŠEV 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 
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Deček od začetka šole težave kot so omotica, slabost, težave s spanjem in zavračanje 

odhoda v šolo. Deček ima težave s spanjem, ne želi iti spat in pogosto ponoči hodi na okrog 

in ne spi. Zjutraj je zelo utrujen in ne želi oditi v šolo.  

Težave s spanjem. Slabo počutje pred 

odhodom v šolo. Zavračanje odhoda v 

šolo.  

Težave z ravnotežjem.  

Naučil vožnje kolesa kasneje. 

Težave z uporabo pribora.  

Utrudljivost roke pri pisanju.  

Težave sestavljanja kock.  

 

 

Organizacijske težave. Težave 

priprave šolske torbe, uniforme.  

 

 

Slabo počutje pred odhodom v 

šolo. Motnje spanja.  

Deček se trese, joka pri šolskem 

delu.  

Je kljubovalen in negativen pri 

šolskem delu doma.  

 

Prisotni izbruhi jeze.  

 

 

Zavračanje odhoda v šolo.  

 

Nizka samopodoba in 

samozaupanje. 

 

Nizka motivacija za šolsko delo. 

 

Zavedanje svojih 

primanjkljajev.  Frustracija 

zaradi primerjanja z vrstniki.  

Žalosten, ko ne uspe opraviti 

naloge, ko učiteljica ni 

zadovoljna. 

Skrb, da ne bo naredil naloge.  

 

 

Zamenjava besed in pomenov 

besed.  

 

Težava pri zapomnitvi navodil.  

 Šibko ravnotežje  

Grobo-motorična 

koordinacija 

grafomotorika 

fino-motorična 

koordinacija  

 

Slabo načrtovanje, 

slaba organizacija  

 

 

Psihosomatika  

 

Čustvena nestabilnost 

razdražljivost  

Odpor do šolskega 

dela  

 

Razdražljivost  

 

 

 

 

Nizka samopodoba  

 

 

Pomanjkanje interesa 

za šolsko delo  

 

Doživljanje kot 

''drugačnega'' 

 

Nemoč, potrtost  

 

 

Zaskrbljenost, 

negotovost  

 

Uporaba jezika  

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 

 

 

 

 

Izvršilne 

funkcije  

 

Čustveni odnosi 

do učenja  

 

 

 

 

 

Vedenje  

 

 

 

 

Samopodoba  

 

 

Motivacija za 

učenje  

 

Čustveni odnosi 

do učenja  

 

 

 

 

 

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

Deček ima težave s koncentracijo za daljši čas za dokončanje sestavljanke, branja, risanja 

slik in pisanja. Pri učenju vožnje s kolesom je bil frustriran, pomanjkanje samozavesti in je 

zaključil zelo žalosten in po navadi je jokal, zato je potreboval veliko spodbud in nagrad. 

Deček se je naučil vožnje s kolesom pri 10 letih in še zmeraj ima težave pri uravnavanju 

ravnotežja na kolesu. Deček je dobil pakete kock 'Lego', vendar jih ne mora sestaviti in 

pogosto prosi očeta za pomoč. Od 5 leta starosti igra nogomet, pri katerem uživa.  

Težave s pozornostjo. Težave z 

ravnotežjem. Naučil vožnje kolesa 

kasneje. Težave pri sestavljanju kock.  

Deček ima težave na nivoju osebnostne neodvisnosti, ne mora se zorganizirati brez pomoči 

staršev. Ne zmore pripraviti uniforme za šolo, ne mora pripraviti stvari oz. torbe za 

nogomet, potrebuje pregled staršev in razlago kaj mu manjka. Deček ne mora poslati 

postelje in obdržati sobe urejene, kar se nanaša na njegove težave z organizacijo. Težave 

ima pri uporabi vilice in noža, saj pravi, da so njegove roke utrujene ali preutrujenem od 

pisanja v šoli. Ima težave s spominom in hitro pozabi. Deček se na ustali za daljši čas pri 

igranju, želi nazaj na teraso pri hiši kjer se odpočije.  

Težave z organizacijo pri pripravi 

stvari za šolo, uniforme, opreme za 

nogomet. Težave uporabe pribora. 

Utrudljivost roke pri pisanju – 

bolečina. Hitro pozabi stvari.  

Deček pri govoru pomeša besede in pomene. Težave ima pri pomnjenju dnevnih dogodkov 

in posredovanju informacij npr. da mora prinesti črke v šolo. Ugotovili smo, da pogovor 

kaj se je zgodilo v šoli je nemogoč saj se deček ne mora spomniti kaj se je zgodilo, vendar 

se po posebno spomnil slabe dogodka pred odhodom v posteljo. Deček se spomni kaj se je 

zgodilo pred nekaj meseci in leti lahko imaš o tem pogovor z njim, vendar dnevne dogodke 

si ne zapomni. 

Zamenjava besed in pomenov besed. 

Težava pri zapomnitvi dogodkov in 

navodil. Pred spanjem se spomni na 

negativne dogodke iz dneva.  

Deček ne bere z zadovoljstvom, četudi mu damo knjigo iz njegovega interesnega področja 

ali o nečem kar ga zanima jo bo vrgel na tla z gnusom. Deček nima interesa za branje razen 

s spodbudami in časom preživetim z njim npr. branje pred spanjem. Rad gleda zgodovinske 

programe in nogometne tekme na televiziji. Doma uporablja konzolo 'WII' in tablični 

računalnik za katerega občasno potrebuje pomoč od očeta. Njegov glavni hobi je nogomet, 

rad gre tudi plavat. V šoli ima učne ure bobnanja.  

Pomanjkanje motivacije za branje. 

Motiviran za branje pred spanjem. Rad 

gleda zgodovinske oddaje. Pomoč pri 

uporabi tabličnega računalnika. Hobiji 

so nogomet, plavanje in bobnanje.  

Deček ne rad gre sam iz šole domov saj ga je strah. Težave ima pri zapomnitvi kak prečkati 

cesto in ima težave pri pravilnem pogledovanju oz premikanju glave levo in desno.  

Strah pri odhodu iz šole. Težave pri 

pravilnem prečkanju ceste.  

Deček ima težave pri vključevanju z vrstniki, še posebno z učenci ki dobro berejo in pišejo. 

Deček se včasih počuti pod pritiskom od vrstnikov, zlasti z vrstniki, ki ga ustrahujejo, 

takrat bo odreagiral na nepravi način in se razburil. Deček je v šoli ustrahovan od skupine 

istih učencev, zaradi učnih težav oz težav branja in pisanja ter se še nadaljuje. Šola zgleda, 

da ne zmore prekiniti ustrahovanj. Mi niso seznanjeni z nobenimi programi za 

preprečevanje ustrahovanja.   

Težave vključenosti med vrstnike. 

Medvrstniško naselje nad dečkom.  

Prestrašen in zaskrbljen je zaradi šole, to se kaže v njegovih dejanjih in razpoloženju. Ima 

napade tresenja, izbruhe jeze, jok, je zelo negativen in kljubovalen, to se bolj kaže, ko od 

njega zahtevamo branje in nedokončane stvari iz šole. Ne sledi družinskemu ritmu za čas 

spanja in pogosto zjutraj nasprotuje vstajanju in oblačenju za šolo. Pred šolo ne želi iti iz 

avta.  

Deček je zaskrbljen in prestrašen 

zaradi šole. Deček se trese, joka, 

prisotni izbruhi jeze, je kljubovalen in 

negativen pri šolskem delu doma. 

Težave bujenja in odhoda v šolo.  
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Na področju branja in pisanja ni pravega napredka. Mi imamo občutek, da je njegov nivo 

branja enak nivoju šest letnika. Šola je pomagala vendar zgleda neučinkovito. Deček 

prejema dodatno pomoč. V šolo pride prej za pomoč pri pisanju in branju. Zdi se nam, da 

šola nima veščin ali razumevanja do dečkovih potreb. 

Ni napredka na področju branja in 

pisanja. Jutranje ure pred poukom za 

pomoč pri branju in pisanju.  

Hitro pozabi stvari. 

 

 

Nogomet, plavanje in bobnanje. 

Gledanje zgodovinskih oddaj.  

 

Nečitljiva pisava. Bolečine v 

rokah pri pisanj.  

Ni napredka pri pisanju. 

Ni napredka pri branju. 

Bere posamezne besede. Ni 

izraznosti pri branju. 

Slabše razumevanje 

prebranega.  

 

Težave vključenosti med 

vrstnike.  

Medvrstniško naselje nad 

dečkom. 

 

Težave s koncentracijo. 

Verbalno pomnjenje 

Dolgoročno 

pomnjenje  

 

Interesi  

 

 

 

Tehnika pisanja  

Počasnejše usvajanje  

Počasnejše usvajanje  

Tehnika branja 

 

Bralno razumevanje 

 

Manj sprejet med 

vrstniki   

Žrtev medvrstniškega 

nasilja 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

Pomnjenje  

 

 

Močna 

področja in 

interesi  

 

Pisanje  

Branje  

 

 

 

 

 

 

Socialne 

spretnosti 

 

 

 

Pozornost  

 

  

Deček ima nizko samopodobo in samozaupanje in je nemotiviran za šolsko delo. Deček je 

zelo odzadaj za učenci njegove starosti. Deček se zaveda svojih omejitev in težav, kar 

povzroča težave s samozaupanjem, nizko samopodobo in frustracijami, da se ne zna na 

enak način kot njegovi vrstniki. Ne mara hoditi v šolo, ker ni zmožen dokončati šolskega 

dela na primerljiv način z učenci v njegovem razredu. Je nemotiviran zaradi dejstva, da 

mora popravljati ali ponovno narediti naloge, da jih bo razredna učiteljica sprejela in pri tej 

točki izgubi koncentracijo in ga začnejo boleti roke. Učiteljice pogosto komentirajo, da ne 

znajo prebrati njegovega dela, da ga mora zradirati, kar vpliva na njegove skrbi o učnih 

težavah in šoli. Dečka skrbi, da ne bo zmogel dokončati šolskega dela, ki mu ga da 

učiteljica, kar ga žalosti. Deček je prav tako žalosten ob negativnih komentarjih učiteljice 

npr. ni dovolj za pol ure dela.  

Nizka samopodoba in samozaupanje. 

Nizka motivacija za šolsko delo. 

Zavedanje svojih primanjkljajev. 

Frustracija zaradi primerjanja z 

vrstniki. Ne rad hodi v šolo Težave s 

koncentracijo. Nečitljiva pisava. 

Bolečine v rokah pri pisanju. Skrbi 

dečka, da ne bo dokončal naloge, da bo 

moral ponoviti nalogo. Žalosten, ko ne 

uspe opraviti naloge, ko učiteljica ni 

zadovoljna.  

Deček je napredoval pri branju posameznih besed, vendar ne zmore brati tekoče in z 

izraznostjo pri branju. Deček ne zmore povedati obnove prebranega besedila in s tem ne 

razume prebranega. Dečku so v razredu zagotovili računalnik, vendar ga deček ne zmore 

uporabljati brez pomoči.  

Napredovanje pri branju posameznih 

besed. Ni izraznosti pri branju. Slabše 

razumevanje prebranega. Računalnik. 

Deček potrebuje pomoč pri uporabi 

računalnika.  

2.8.2013 PSIHOLOŠKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

V družinski sliki učnih težav ima oče prepoznano disleksijo. Težave pri porodu.  Oče ima disleksijo.  Psihosomatske težave pred 

odhodom v šolo.  

Motnje spanja.  

 

Dobra artikulacija. Jasno 

izraža svoje ideje. Sodeluje pri 

šolskih debatah.  

Težave fonološkega zavedanja.   

 

Težave vizualno motorične 

integracije, koordinacije. 

 

Slaba finomotorika.  

 

Šibka grafomotorika. 

Utrudljivost roke pri pisanju. 

 

Psihosomatika  

 

 

 

Ekspresivni jezik/ 

govor 

Fonološke 

sposobnosti 

 

Vidno-motorična 

koordinacija 

Fino-motorična 

koordinacija 

Grafomotorika  

 

 

Tehnika pisanja 

 

Čustveni odnos 

do učenja 

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

 

Zaznavno-

motorično 

funkcioniranje 

 

 

 

 

 

Pisanje 

Je dobro artikuliran deček, ki prispeva v razrednih debatah in lahko jasno izrazi svoje ideje.  Dobra artikulacija. Jasno izraža svoje 

ideje. Sodeluje pri šolskih debatah.  

Šola poroča, da ima deček rad krem papir z zelenim napisom.  Prilagoditve gradiva.  

Test 'Beey Visual Motor Integration Test' je pokazal, da je deček pričakovano ravnjo za 

svojo starost. V šoli so izvajali 'Movement Attention Balance and Coordination (ABC) test, 

kateri je izboljšal finomotorične gibe, ravnotežje in koordinacijske veščine. Dečkove 

koordinacijske veščine so slabe in ima zrel prijem pisala, vendar izkazuje neurejeno pisavo, 

ki se z daljšim pisanjem poslabšuje. Deček se utrudi, če mora pisati daljši čas. Pri pisanju 

daljših pisnih del dečka boli roka in to vpliva na njegovo motivacijo za pisanje in na 

uporabo jedilnega pribora doma, saj ga roke še bolijo doma od šole.  

Test vizualne motorične integracije je 

pokazal podpovprečne rezultate. V šoli 

izvajajo program ABC. Slabe 

koordinacijske veščine. Ustrezen prijem 

pisala. Neurejena pisava. Utrudljivost 

roke pri pisanju. Težave z motivacijo 

pri pisanju.  

Deček rad plava, igra nogomet in igra bobne. Deček se je pred kratkim naučil vozit kolo.  Rad plava, igra nogomet in igra bobne.  

Deček izkazuje zelo omejeno kapaciteto pozornosti in pogleduje po več različnih 

aktivnostih doma. V šolski situaciji poročajo iz šole, da se deček lahko skoncentrira za 

daljši čas. Pride tudi čas, ko se sploh ne mora skoncentrirat npr. ko dinamika razreda ni 

vredu. Učitelji tudi poročajo, da deček na čase kaže omejeno motivacijo kar vpliva na 

njegovo pozornost in odnos do učenja. Deček se dobro odziva na spodbude, da se bolj 

Omejena kapaciteta pozornosti. 

Pomanjkanje motivacije. Odkrenljiva 

pozornost. Koncentracija odvisna od 

motivacije in interesa.  
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vključi v šolske aktivnosti. Deček ima odkrenljivo pozornost vendar ni znakov za ADHD. 

Deček se lahko skoncentrira na nalogo, vendar je to odvisno od motivacije in interesa za 

določeno nalogo kot tudi od socialnega okolja in konteksta.  

Neurejena pisava. Urejena 

pisava pri prepisu. Težave 

prostorskega načrtovanja 

zapisa. Neenakomerno 

oblikovanje črk. 

Pri pisanju izpuščanje črk. Piše 

kot se izgovori. Nedosledna 

raba ločil in velike začetnice.  

Majhen napredek šolskih 

veščin. Podpovprečne veščine 

pisanja. 

 

Upočasnjen  tempo branja.  

Podpovprečne veščine branja.  

 

Podpovprečne računanja. 

Obračanje števil. 

 

Težave z vizualnim 

procesiranjem.   

 

Težave slušne organizacije in 

pri nalogah zaporedja.  

 

Rad plava, igra nogomet in igra 

bobne. 

Iskren, vesel, prijazen. Dobro 

verbalno pomnjenje. Receptivni 

jezik/govor.  

 

Težave vzdrževane in usmerjene 

pozornosti.  

 

Pomanjkanje motivacije.  

 

Težave z motivacijo pri pisanju.  

 

 

Izogibanje šolskemu delu. 

 

Težave z odhodom v šolo.  

Doma zavračanje dela za šolo.  

 

 

 

 

Specifične napake 

Pravilen zapis  

 

Počasnejše usvajanje 

 

 

 

Hitrost branja 

Počasnejše usvajanje 

 

Počasnejše usvajanje 

Specifične napake 

 

Vidno zaznavanje  

 

 

Težave pri obdelavi 

zaporedij  

 

Interesi 

 

Močna področja  

 

 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti 

 

Pomanjkanje interesa 

za šolsko delo 

Pomanjkanje interesa 

na določenih šolskih 

področjih  

Izogibanje, odlaganje 

 

Odpor do šolskega 

dela  

Anksioznost  

 

 

 

 

Pisanje 

 

 

Pisanje 

 

 

 

Branje  

 

 

Pisanje  

 

 

Zaznavne 

spretnosti  

 

Kognitivno 

procesiranje  

 

Močna 

področja in 

interesi 

 

 

Pozornost  

 

 

Motivacija 

učenja  

Motivacija 

učenja  

 

 

 

Čustveni odnosi 

do učenja  

 

 

 

Starši poročajo, da deček ne zna povedati nobene besede po špansko, ne zmore tekoče 

prebrati poved, doma sploh ne piše ter da je njegov nivo branja podoben 6 letnikom. Vse te 

težave niso navedene v šolskih poročilih.  

Težave učenja in zapomnitve tujega 

jezika.  

Pred odhodom v šolo deček pride do mame in ji pove, da sovraži šolo ter lahko postane 

razburjen doma zaradi stvari, ki so se zgodile v šoli. Deček doma zavrača delanje domačih 

nalog in pogosto zavrača branje doma. Ko bere ne zdrži dlje kot 5 minut. Potrebuje veliko 

pomoči, da pravilno prebere besede. V avtu je spodbujen, da bere prometne znake, vendar 

ima pri tem težave. Deček ima pomanjkanje samozavesti in motivacije za delo in pravi, da 

je vedno najslabši pri šolskih testih.  

Težave z odhodom v šolo. Doma 

zavračanje dela za šolo. Težave s 

koncentracijo pri branju. Pomanjkanje 

samozavesti. Nizka samopodoba.  

Dečkov zapis pri prepisu je dokaj lep, vendar se spremni, ko mora deček sam zapisati 

poved. Deček se veliko razburja zaradi bolečine v roko pri pisanju. Doma pogosto zavrača 

pribor ker ga preveč bolijo roke zaradi pisanja v šoli. Deček je na šoli izkusil medvrstniško 

nasilje, dečka so zmerjali z neprimernimi vzdevki in ga potisnili ter pohodili.  

Lepa pisava pri prepisu. Manj lepa 

pisava pri samostojnem zapisu. 

Utrudljivost rok pri pisanju. 

Medvrstniško nasilje nad dečkom.  

Na podlagi vprašalnika deček izkazuje izboljšanja na področju učenja in izboljšanje 

samozavesti. Deček občasno občuti anksioznost zaradi težav s  črkovanjem in branjem ter 

da lahko prebere in zapiše nekaj besed, ki jih potrebuje. Dečkov odnos do branja, računanja 

in pisanja se je izboljšal saj prejema pogoste povratne informacije o svojem napredku in 

izboljšavah.  

Izboljšanje samozavesti. Občasni 

občutki anksioznosti zaradi 

primanjkljajev. Izboljšanje odnosa do 

branja, pisanja in računanja. Povratne 

informacije o napredku.  

Mama poroča, da je deček doma anksiozen, ima nizko samozaupanje in ne želi iti v šolo. 

Med šolskimi počitnicami in vikendom je deček bolj sproščen in srečen. Deček poroča, da 

nima najboljšega prijatelja v šoli.  

Doma anksiozen. Nizko samozaupanje. 

V šoli nima najboljšega prijatelja.  

Deček je pri izpolnjevanju vprašalnika za samopodobo izrazil, da ima rad šport, da je 

iskren, vesel in prijazen. Da se počuti drugačnega in bi rad se počutil enakega z vrstniki, je 

občutljiv, hitro je vznemirjen, hitro mu je dolgčas.  

Je iskren, vesel in prijazen. Občutek 

drugačnosti. Je občutljiv. Se hitro 

vznemiri. Hitro se dolgočasi.  

Dečkovo močno področje je verbalno razumevanje. Težave ima na področju 

neverbalnega/perceptivnega veščin sklepanja. Šibko področje je kratkoročni spomin, 

vendar so večje težave z delovnim pomnjenjem, ki zajema zadrževanje verbalnih in 

vizualnih informacij v mislih za oblikovanje odgovora. Težave z vizualnim procesiranjem, 

slušno organizacijo in nalogah zaporedja, kar otežuje dečka, da zadrži v mislih, manipulira 

in oblikuje odgovor. Deček je dober v kratkoročnem verbalnem spominu.  

Močno področje je verbalno 

razumevanje. Težave neverbalno 

perceptivnih veščin sklepanja. Težave 

kratkoročnega spomina, delovnega 

pomnjenja. Težave z vizualnim 

procesiranjem, slušno organizacijo in 

nalogah zaporedja. Dober verbalni 

kratkoročni spomin.  

Deček se je pri pouku pri nalogi pisanja pogovarjal s sošolci, vstal odšel ošilit svinčnik, šel 

do učiteljice, odšel na stranišče. Deloval je zelo nesrečen. Učiteljica je povedala, da je tak 

po navadi pri nalogah pisanja in da je zelo odvisno od njegove motivacije za delo, da 

včasih dela.  

Izogibanje šolskemu delu.  

Deček prejema pomoč na 'School Action Plus' in šola je zagotovila vložek od svetovalnega 

učitelja za kognicijo in učenje in od šolskega psihologa. Šola poroča, da deček prejema 

naslednje oblike pomoči: dnevne vaje 'Nessy' računalniške vaje za branje, pisanje in 

računanje; tedenski dostop do 'Centra IDL Dyslexia programme', pomoč v manjši skupini 

Podporna skupina za disleksijo. Pomoč 

v manjši skupini za fonološko področje, 

branje, črkovanje, rokopis in 
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za fonološko področje, branje, črkovanje, rokopis in računanje. Podporna skupina za 

disleksijo dvakrat na teden, uporaba barvnega papirja, mala bela tabla, barvno ravnilce, 

dostop do naklona pri pisanju, držala za pisalo in barva očala. Dostop do računalnika za 

daljše naloge pisanja. Diferenciacija v razredu, dostop do dveh učiteljev asistentov v 

razredu. Deček ima 1:1 pomoč s koordinatorjem za PP za pogovor in težave, redne 

nagrade, je vrstniški mediator.  

računanje. Učitelja asistenta. Pogovor 

ob težavah.  

 

Barvni papir, mala bela tabla, barvno 

ravnilce, naklon pri pisanju, držala za 

pisalo in barva očala. Računalnik. 

Diferenciacija nalog.  

 

Nagrajevanje. Vrstniški mediator. 

Računalniške vaje.  

Anksioznost.  

Je občutljiv. Občutljiv na 

kritike.  

Se hitro vznemiri.  

 

Zavedanje primanjkljajev. 

Občutek drugačnosti. 

 

Pomanjkanje samozavesti. 

Nizka samopodoba.  

 

Težave pomnjenja tujega jezika. 

 

 Težave kratkoročnega 

spomina, delovnega pomnjenja. 

 

Nima dobrega prijatelja.  

 

 

Pomoč v mali skupini. Učitelj 

asistent. Pogovor o težavah. 

Diferenciacija nalog. 

 

Barvni papir, mala bela tabla, 

barvno ravnilce, naklon pri 

pisanju, držala za pisalo in 

barva očala. Računalnik. 

Prilagojeni učni listi. 

Nagrajevanje. Povratne 

informacije. 

Vrstniški mediator. 

 

Visoko frekvenčne besede. 

Strukturirani programi. 

Razdelitev pisnih del. Uporaba 

pisnih okvirjev, 'začetkov 

povedi'. Strategije uporabe 

uvoda, jedra in zaključka. 

Strukturirani program. 

 

Močno področje je verbalno 

razumevanje. Težave 

Čustvena 

nestabilnost, 

razdražljivost 

Doživljanje kot 

''drugačnega'' 

 

Nizka samopodoba  

 

 

Dolgoročno 

pomnjenje 

Šibek kratkoročni/ 

delovni spomin 

 

Manj stabilna 

prijateljstva  

 

Kurikularno okolje  

 

 

 

Didaktično okolje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialno okolje  

 

Branje  

 

 

Pisanje  

 

Verbalne sposobnosti 

 

Neverbalne 

sposobnosti  

 

 

 

 

Samopodoba  

 

 

Pomnjenje  

 

 

 

 

Socialne 

spretnosti  

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja   

 

Učne strategije  

 

Učne strategije  

 

 

Intelektualno 

funkcioniranje  

 

 

 

 

Deček po učnem načrtu dela za pričakovano ravnjo za svojo starost. Deček je star 10 let in 

trenutno dela na nivoju učencev starih 6 do 7 let na področju branja in pisanja, ter na 

področju matematika na nivoju starosti 7 do 8 let. Deček iz razreda v razred napreduje 

vendar je njegov napredek majhen in je za nivojem za svojo starost.  

Veščine branja, pisanja in računanja 

pod pričakovano ravnjo za dečkovo 

starost. Majhen napredek.  

Sedaj v 5. Razredu deček prebere seznam visoko frekvenčnih besed, kot so ''brother'', 

''clothes'', ''laught'', ''important'', ''earth'' in ''swimming''. 

Visoko frekvenčne besed.  

Deček je neskladen v oblikovanju črk, posebno za določene črke kot je k in pri pisanju v 

črtovje. Potrebuje pomoč pri uporabi ločil, saj ni dosleden pri uporabi pik in velike 

začetnice. Pri prepisu je dečkova pisava lepša, saj je izključen kognitivni faktor oblikovanja 

povedi, vendar ima deček težave pri umeščanju črk v črtovje. Pri pisanju zgodbe je sledil 

pozivom za oblikovanje uvoda, jedra in zaključka. Prisotne so napake črkovanja pri zapisu, 

deček izpušča črke, piše kot se izgovori beseda. Gre za napake fonološkega tipa . 

Neenakomerno oblikovanje črk. Težave 

prostorskega načrtovanja zapisa. Pri 

pisanju izpuščanje črk. Piše kot se 

izgovori. Težave fonološkega 

zavedanja.  Nedosledna raba ločil in 

velike začetnice. Strategije uporabe 

uvoda, jedra in zaključka.  

V njegovih delih na področju matematike ni obračanja števil, deček sešteva in odšteva 

števila do 1000. Pri računanju učiteljica pogosto podaja pozitivne komentarje dečku za 

njegovo samostojno delo, na vrhu učnega lista, snovi je zapisan učni cilj za to uro, ki 

usmerja na nalogo, napisani pozivi pri nalogi, vizualni primeri za ulomke, pozivi za zapis 

črk in števil na strani.  

Obračanje števil. Računanje do 1000. 

Prilagojeni učni listi.  

Deček se dobro odzove na delo v manjši skupini, zaposleni zagotovijo, da deček ve kaj 

dela, diferenciacija dela, nalog, pomoč učitelja asistenta, ko ni prepričan, razdelitev pisnih 

del z uporabo 'sentence starters' in pisnimi okvirji, uporaba bele table, barvni papir, 

nastavek za pisala, ki ga deček ne želi saj ne želi biti drugačen od ostalih.  

Diferenciacija nalog. Učitelj asistent. 

Razdelitev pisnih del. Uporaba pisnih 

okvirjev, 'začetkov povedi'. Bela tablica.  

Barvni papir. Nastavek za pisalo.  

Deček ima slabo samopercepcijo svojih zmožnosti in mu je težko pri nalogah ocenjevanja. 

Deček je močen na verbalnem področju, športu in pri sodelovanju v razredu.  

Močno področje je verbalno, 

sodelovanje in šport.  

Deček prebere 2-3 črkovne besede, čeprav lahko prebere tudi daljše besede, ki jih pozna. 

Deček je zelo omejeno napredoval na področju opismenjevanja in računanja. Deček je 

napredoval v šoli. Deček ima zelo slab rokopis in finomotorične veščine. Ima slabo 

pozornost. Ima nizko samopodobo in pogosto reče, da ne zna, ne zmore in potrebuje veliko 

spodbud, da se loti naloge. Deček je na področju pisanju, branju in računanju napredoval 

od 1. Razreda, vendar je še vedno za nivojem svoje starosti.  

Branje krajših besed. Slaba 

finomotorika. Slaba grafomotorika. 

Slaba pozornost. Nizka samopodoba.  

Šola je dečku pomagala s oblikami pomoči in programi kot so visoko frekvenčne besede, 

'Schonell' program za branje in pisanje, 'SATS', 'PM benchmarking', 'učni načrt' in 'IDL 

Dyslexia support programm tracker'.  

Strukturirani programi za branje in 

pisanje.  
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Testi so pokazali, da ima deček specifične učne težave na področju 

opismenjevanja/disleksija in računanja. Njegove veščine so 2-3 leta za njegova leta 

pričakovano ravnjo. Ima počasen temo branja in pisanja.  

Specifične učne težave na področju 

branja, pisanja in računanja. 

Upočasnjen  tempo branja in pisanja.  

neverbalno perceptivnih veščin 

sklepanja.  

Deček se zaveda, da so njegove šolske veščine za nivojem svojih vrstnikov in sebe vidi kot 

ne pametnega in počuti se drugačnega od ostalih. Deček je občutljiv na kritike, predvsem v 

situacijah kjer meni, da ni bil pravično obravnavan in v situacijah, ko se skrega ali dobri 

negativne komentarje od sošolcev.  

Zavedanje primanjkljajev. Občutek 

drugačnosti. Občutljivost na kritike.  

13.9.2013 NOTE IN LIEU (ZAVRNJEN POSTOPEK USMERJANJA) 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Deček ima dobre verbalne veščine ter specifične težave na področjih povezanih z 

veščinami procesiranja in sekvencami, delovnim spominom in hitrostjo predelave 

informacij. Te težave vplivajo na pridobitev veščin  branja, črkovanja in pisanja ter na 

veščine računanja. Dečkove kognitivne sposobnosti so povprečne, vendar z nakazanimi 

specifičnimi učnimi težavami disleksija in dispraksija. Deček dela 2-3 leta za povprečnim 

pričakovano ravnjo na področju opismenjevanja in računanja. To nakazuje, da ima deček 

posebne potrebe, ki izhajajo iz specifičnih učnih težav.  

Verbalne spretnosti. Težave na 

področju zaporedja, procesiranja. 

Težave delovnega pomnjenja. Težave 

procesiranja informacij. Povprečne 

kognitivne sposobnosti. Disleksija in 

dispraksija. Na področju 

opismenjevanja in računanja pod 

pričakovano ravnjo. 

Verbalne spretnosti. 

Predstavitev dela. Družaben. 

Nogomet, plavanje, bobnanje. 

 

Težave delovnega pomnjenja, 

zapomnitve informacij in 

dogodkov.  

 

Težave na področju zaporedji. 

 

Težave procesiranja informacij. 

 

 

 

Izogibanje nalogam pisanja in 

besedilnim nalogam.  

Slaba bralna motivacija. Ne rad 

piše. 

 

Napredoval na področju branja 

besed. Ni tekočega branja in 

ekspresije.  

Težave sintetiziranja 

prebranega.  

Branje pod pričakovano ravnjo.  

 

Veliko časa za pisanje. Pisanje 

pod pričakovano ravnjo.  

Pri pisanju pomoč s vprašanji. 

Težave pri črkovanju.  

 

Slabša pozornost. Potrebuje 

spodbude.  

 

Močna področja 

 

Interesi 

 

Šibek kratkoročni/ 

delovni spomin 

 

 

Težave pri obdelavi 

zaporedij 

Počasen tempo 

obdelave 

 

 

Izogibanje, odlaganje  

Pomanjkanje interesa 

na določenih šolskih 

področjih 

 

Tehnika branja 

Hitrost branja, 

tekočnost 

Bralno razumevanje  

 

Počasnejše usvajanje 

 

 

Počasnejše usvajanje   

 

Kompozicija  

Pravilen zapis  

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

Močna 

področja in 

interesi  

 

Pomnjenje  

 

 

 

Kognitivno 

procesiranje  

 

 

 

 

Motivacija 

učenja  

 

 

 

Branje  

 

 

 

 

Branje  

 

 

Pisanje  

 

 

 

 

Pozornost  

 

Deček zna izraziti odpor do ena na ena učne aktivnosti in obravnave ter pogosto pravi, da 

ne zna, ne zmore pri nalogah, ki jih s spodbudo lahko opravi. Doma ne bere z 

zadovoljstvom in ne kaže interesa do branja tudi, ko je tekst iz njegovega interesnega 

področja. Deček prejema tedensko 1:1 pomoč na Red Rose šoli, kjer poročaj o slabi 

pozornosti ter da pogosto reče, da ne zna ali ne zmore narediti naloge. Zahteva veliko 

nagovarjanja za vključitev v učno uro. Pri obravnavi pri psihologu deček ni izkazal težav 

na področju pozornosti in koncentracije, čeprav je bilo zaznati izogibovalno vedenje pri 

besedilnih/besednih nalogah. Na obravnavi je deček zavračal naloge za katere je menil, da 

so zanj prezahtevne. V razredu je med opazovanjem psihologa bil vključen v uro, pri kateri 

je kooperativno delal s skupino. Deček se je javo za odgovarjanje na vprašanja in je z 

veseljem predstavil svoje delo drugim. Pri nalogah pisanja v razredu deček  ni želel 

sodelovati in dokončati dela.  

Nizka samopodoba. Zavračanje 

individualne pomoči. Slaba bralna 

motivacija. Slabša pozornost. Potrebuje 

spodbude. Izogibanje besedilnim 

nalogam in zahtevnim nalogam. Dobro 

sodelovanje s skupino. Izogibanje 

nalogam pisanja. Rad predstavil svoje 

delo.  

Dečkovi starši pravijo, da je nivo branja in pisanja zelo nizek glede na dečkove 

sposobnosti. Deček je napredoval pri branju besed, vendar še zmeraj ne mora brati tekoče 

in z ekspresijo. Deček ne mora predstaviti prebrano ali narediti pregleda prebranega 

besedila. Privat inštruktor prav tako poroča o omejenem napredku na področju 

opismenjevanja in računanja. Na podlagi šolske dokumentacije, šola poroča o dečkovem 

napredovanju po kurikulumu. Deček je postal bolj motiviran in samozavesten. Učenec 1 ne 

rad piše, še posebno takrat ko se od njega zahteva lepa pisava, saj mu to vzame veliko časa. 

Pravi da je dober pri nekaterih vidikih pisanja, ter da mu pri pisanju zelo pomagajo 

vprašanja, da ve kaj napisati. Dečku je zelo težko črkovanje, še posebno pri testih 

črkovanja v razredu. Psihologinja poroča, da je deček s prilagoditvami in oblikami pomoči 

ter čez čas napredoval, kar pomeni, da se je dobro odzval na pristope.  

Branje in pisanje pod pričakovano 

stopnjo. Napredoval na področju 

branja besed. Ni tekočega branja in 

ekspresije. Težave sintetiziranja 

prebranega. Boljša motivacija in 

samozavest. Ne rad piše. Veliko časa za 

pisanje. Pri pisanju pomoč s vprašanji. 

Težave pri črkovanju.  

Na področju govora in jezika ni težav. Učenec 1 ima dobro artikulacijo in se dobro vključi 

v razredne razprave in lahko jasno izrazi svoje ideje. Starši poročajo, da je dečkov govor 

jasen, vendar pomeša besede in pomene. Težave ima pri zapomnitvi dogodkov in pri 

Govor in jezik ni težav. Dobra 

artikulacija. Vključuje v razredne 

razprave. Pomeša besede in pomene. 
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prenosu informacij iz šole domov. Deček dobro dela s celotnim razredom in manjšimi 

skupinami. Deček kooperativno dela z vrstniki in se ustrezno vključuje pri urah. Med 

odmori ne izkazuje težav na področju socialne interakcije. Šola poroča, da ima omejen krog 

prijateljev. Ima pozitiven odnos z učitelji in vrstniki v šoli.  

Težave pomnjenja informacij in 

dogodkov. Dobro dela v skupini. Ni 

težav na področju socialne interakcije. 

Omejen krog prijateljev. Pozitiven 

odnos z učitelji in vrstniki.  

Omejen krog prijateljev. Težave 

z vrstniki.  

Medvrstniško nasilje. 

 

Pozitiven odnos z učitelji in 

vrstniki.  

 

Govor in jezik ni težav. Dobra 

artikulacija. Vključuje v 

razredne razprave. Pomeša 

besede in pomene. 

 

Anksioznost. 

Občutek drugačnosti.  

 

Izbruhi jeze, tresenje.  

Občutljivost na kritike, 

negativne komentarje. 

Izogibanje šolskemu delu. 

 

Odpor do šolskega dela.  

 

 

Nizka samopodoba.  

 

Nerealistično pojmovanje lastne 

kompetentnosti. 

Izogibanje šolskemu delu. 

Meni, da ne zna, ne zmore pri 

nalogah, ki jih s spodbudo 

lahko opravi. 

 

Težave motorične koordinacije. 

Težave pri učenju vožnje s 

kolesom.  

Težave fine motorike.  

Težave grafomotorike. 

Upočasnjen grafomotorični 

tempo. Utrudljivost in bolečine 

v roki pri pisanju. 

 

Manj sprejet med 

vrstniki 

Žrtev medvrstniškega 

nasilja 

Odnos z učitelji, 

odraslimi 

 

Ekspresivni jezik/ 

govor 

 

 

 

Anksioznost 

Doživljanje kot 

''drugačnega'' 

Čustvena 

nestabilnost, 

razdražljivost, Jeza 

Strah pred neuspehom 

Odpor do šolskega 

dela 

 

Nizka samopodoba  

 

Neustrezna 

pričakovanja 

Izogibanje, odlaganje 

Pasivnost, 

pomanjkanje 

samostojnosti  

 

Grobo-motorična 

koordinacija  

 

Fino-motorična 

koordinacija 

Grafomotorika 

 

 

Socialne 

spretnosti  

 

 

 

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

 

Čustveni odnos 

do učenja   

 

 

 

 

 

 

 

 

Samopodoba 

 

Motivacija 

učenja   

 

 

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

Deček se različno vede in odziva v različnih okoljih. Starši poročajo, da je anksiozen, ima 

nizko samopodobo in ne mara šole. Deček se zelo zaveda svojih težav, kar vpliva na 

pomanjkanje samozavesti. Dečka skrbijo svoje sposobnosti za dokončanje naloge. Doma 

ima napade tresenja, izbruhe jeze in kaže obrambo, ko je naprošen, da dokonča branje ali 

domačo nalogo. Deček je videti veliko bolj vesel in sproščen med vikendi in počitnicami. 

Deček ima težave z vrstniki in so starši zaskrbljeni da je v šoli tarča nasilja vrstnikov. Na 

testu samopodobe deček ne izkazuje težav. Deček poroča, da je prijazen, iskren, vesel in 

ima rad šport. Poroča, da se počuti drugačne od ostalih in je hitro razburjen. Deček je 

občutljiv na kritike, še posebno v situacijah kje meni da ni bil obravnavan pravično in v 

situacijah ko so konflikti ali negativni komentarji vrstnikov. Šola poroča, da je zelo 

družaben, z veliko prijatelji s katerimi igra nogomet v šoli in izven nje.  

Zavedanje primanjkljajev. Anksioznost. 

Nizka samopodoba. Nerealistično 

pojmovanje lastne kompetentnosti. 

Izogibanje šolskemu delu. Izbruhi jeze, 

tresenje. Prijazen, iskren. Občutek 

drugačnosti. Občutljivost na kritike, 

negativne komentarje. Družaben. 

Veliko prijateljev. Težave z vrstniki. 

Tarča nasilja vrstnikov.  

Deček ima težave povezane z veščinami motorične koordinacije. Deček je potreboval 

veliko čas za učenje vožnje s kolesom. Deček ima rad šport. Štiri krat na teden trenira 

nogomet. Za ekipo je vratar. Rad plava in igra bobne. Deček ima težave na področju fine 

motorike, še posebno na področju rokopisa. Privat psiholog poroča, da so njegove veščine 

pisanja in motorična hitrost pod povprečjem, 10 percentil. Deček ima mešano lateralnost. 

Deček pri pisanju ne rad uporablja nastavke ali druge prilagoditve saj ne želi biti drugačen 

od ostalih. Deček se utrudi pri aktivnostih daljšega pisanja. Deček pri pisanju občuti 

bolečino v rokah, kar vpliva na motivacijo za pisanje. 

Težave motorične koordinacije. Težave 

pri učenju vožnje s kolesom. Nogomet, 

plavanje, bobnanje. Težave fine 

motorike in grafomotorike. Upočasnjen 

grafomotorični tempo. Mešana 

lateralnost. Želja ne biti drugačen. 

Utrudljivost in bolečine v roki pri 

pisanju. Slabša motivacija za pisanje.  

Dečkove posebne potrebe se navezujejo na specifične učne težave na področju 

opismenjevanja in računanja. Težave na področju delavnega spomina, ključno s 

procesiranje in zaporedjem. Težave rokopisa in utrujenost rok. Deček je občutljiv in se 

počuti drugačne od vrstnikov. Težave generalizacije veščin pri različnih nastanitvah.  

Specifične učne težave. Težave 

delovnega pomnjenja. Težave 

zaporedij. Težave procesiranja. Težave 

generalizacije veščin. Težave na 

področju grafomotorike, utrudljivost 

rok.  

OKTOBER 2013 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 
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Vodeno branje v razredu, branje 1:1 z učiteljem asistentom 15 – 20 minut. Dostopnost do 

banke besed oz. mape besed, vsakodnevne vaje črkovanja, besedilo 'boy-friend', barvna 

očala, barvni papir in barvni print.  

Vodeno branje. Individualno branje 

krajši čas. Banka besed. Dnevne vaje 

črkovanja.  

Barvna očala. Barvni papir. Barvni 

print.  

Barvna očala. Barvni papir. 

Barvni print. Prilagojeno črtovje. 

Nastavki za pisala. Spodbujanje 

na počasno pisanje. Možnost 

delat izven razreda. Možnost za 

pogovor. Pomoč svetovalca za 

disleksijo. 

 

Vodeno branje. Individualno 

branje krajši čas. Dnevne vaje 

črkovanja. Diferenciacija nalog. 

Praktične aktivnosti. Računalnik. 

 

Vodeno branje. 

 

Banka besed. Program 'Toe by 

Toe'. Aplikacija za pisanje.  

 

Matematične vaje ' springboard 6 

maths' 

 

Iskanje črk v besedi.  

Didaktično okolje  

 

 

 

 

 

 

 

Kurikularno okolje  

 

 

 

 

Branje 

 

 

Pisanje  

 

Računanje  

 

Govorno-jezikovno 

funkcioniranje 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

 

 

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

 

 

Učne strategije 

 

 

Učne strategije  

 

 

Učne strategije 

 

Učne strategije 

Dnevne vaje 'Toe by Toe', svetovalec za disleksijo dvakrat na teden, 'Phonics gps and 

booster' – vaje za fonološko zavedanje iskanje črk v besedi, aplikacija 'Into words' za 

pisanje na tabličnem računalniku, dostop do računalnika.  

Program 'Toe by Toe'. Vaje 

fonološkega zavedanja. Vaje pisanja 

na računalnik.  

Računalnik. 

Pomoč svetovalca za disleksijo.  

Dostop do diferenciranih aktivnosti, praktične aktivnosti, jutranja srečanja za matematiko, 

časovni izzivi, matematične vaje ' springboard 6 maths'. 

Diferenciacija nalog. Praktične 

aktivnosti.  

Jutranja pomoč pri matematiki.  

Nastavek za pisalo, spodbujanje dečka, da si pri pisanju vzame čas, vmesna črta v črtovju 

za pomoč. 

Prilagojeno črtovje. Nastvaki za 

pisala. Spodbujanje na počasno 

pisanje.  

Deček ima priložnost za pogovor z učiteljem asistentom. Možnost dela izven razreda. 

Pogovor v razredu. Branje s prijateljem iz razreda 2.  

Možnost delat izven razreda. Možnost 

za pogovor.  

 

15.11.2013 PSIHOLOŠKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Starši poročajo, da je deček v šoli ustrahovan, da ga eni sošolci zmerjajo in kličejo z 

negativnimi imeni. Deček je frustriran ker ne mora narediti nalog. Dečku so rekli, da ne 

sme uporabljati računalnika v razredu. Občasno ima deček dostop do bralca, vendar ne pri 

nalogah kjer se zahteva bralno razumevanje. Doma je deček jokav, mu je slabo, pravi, da 

sovraži šolo, občasno ima težave s spanjem in zavrača večerje, na trenutke vidi svoje 

dosežke kot negativne, v šoli ga je strah, da bo zgubil čas za igro zaradi ne dokončanja 

nalog. Dečkovo vedenje v šoli se je pred kratkim poslabšalo. Po šoli deček ne more 

govoriti o svojem dnevu v šoli, zato se o tem pogovarjajo pred spanjem.  

Medvrstniško nasilje. Frustracija ob 

nalogah. Občasna pomoč bralca. 

Občasne motnje spanja in hranjenja. 

Psihosomatske težave. Ne rad 

obiskuje šolo. Nerealistično 

pojmovanje lastne kompetentnosti. 

Poslabšanje vedenja v šoli - starši. 

Težko govori o svojem šolskem dnevu.  

Nogomet, bobni. 

 

 

 

Medvrstniško nasilje. 

 

Znaki socialne fobije. Znaki 

nervoze v socialnih situacijah in 

izpostavljenosti. Ne rad govori z 

nepoznanimi ljudmi. 

 

Verbalno nesramen do 

zaposlenih. 

Poslabšanje vedenja. Vedenjski 

izbruhi. Jezen ob žaljivkah. 

Motnje spanja.  

 

Strah pred nedokončanjem 

šolskega dela. 

 Interesi  

 

 

Žrtev medvrstniškega 

nasilja  

Manj ustrezno 

odzivanje na socialne 

informacije  

 

 

Verbalna agresivnost  

 

Razdražljivost  

 

 

 

Strah pred neuspehom  

Močna 

področja in 

interesi  

 

Socialne 

spretnosti  

 

 

 

 

 

Vedenje  

 

 

 

 

 

 

Koordinator za posebne potrebe na šoli poroča, da deček ne izstopa kot anksiozen fant, ne v 

vedenju in da ga še ni videla jokati v šoli. Ko pride pred šolo deček zgleda zelo nesrečen in 

nerad pride v šolo. Učiteljica opaža, da je deček na trenutke lahko verbalno nesramen do 

zaposlenih.  

Nerad obiskuje šolo. Občasno 

nesramen do zaposlenih.  

Deček pove, da rad igra nogomet, katerega trenira štiri krat na teden. Deček uživa pri 

učenju igranja na bobne in poroča, da sedaj zna rokovati z dvema palicama na enkrat. 

Deček poroča, da sta ga v šoli dva vrstnika klical z žaljivimi imeni ter ga potisnila. Deček 

pravi, da si to vzame preveč k srcu zato postane jezen kar a lahko pripelje do težav. Deček 

ne želi iti spat ker ga je strah, da bo drugi dan v šoli ustrahovan. Deček pravi, da se to ne 

dogaja vsak dan. Kakšen dan rad gre v šolo kakšnega pa ne in da je to povezano z 

incidentom, ki se je zgodil dan prej. Deček pravi, da ga ne skrbi šolsko delo in da je 

Nogomet, bobni. Medvrstniško nasilje 

nad učencem. Jezen ob žaljivkah. 

Vedenjski izbruhi. Motnje spanja. 

Strah pred nedokončanjem šolskega 

dela.  
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napredoval na področju branja, pisanja in računanja ter da ga je strah, da ne bo mogel 

dokončati šolskega dela.  

Jezen ob žaljivkah. Izbruhi joka. 

Občutljiv. 

 

Povečana anksioznost. 

Psihosomatske težave. 

Pomanjkanje apetita.   

Strah. 

Primerjanje z vrstniki. Zavedanje 

primanjkljajev. 

 

Sovraži šolo.  

Zaskrbljen zaradi šole in 

zaskrbljen, da ne bo dober kot 

drugi učenci.  

 

Nerealistično pojmovanje lastne 

kompetentnosti.  

Motivacija z šolo nižja. 

 

 

Motnje spanja. Pomanjkanje 

apetita.   

 

Težave z ulomki. 

Težave pri  množenjem.  

 

Čustvena 

nestabilnost, 

razdražljivost 

Anksioznost  

Psihosomatika  

 

Strah, fobija, tesnoba 

Doživljanje kot 

''drugačnega'' 

Odpor do šolskega 

dela 

Zaskrbljenost, 

negotovost 

 

 

 

Neustrezna 

pričakovanja  

Pomanjkanje interesa 

za šolsko delo 

 

 

 

 

 

Številske predstave 

Priklic matematičnih 

dejstev 

 

 

 

 

Čustveni odnos 

do učenja  

 

 

 

 

 

Čustveni odnos 

do učenja 

 

 

 

 

 

 

 

Motivacija 

učenja  

 

 

 

 

 

 

 

Računanje  

Deček je izpolnil samoocenjevalno lestvico kjer je označil 6/10 za branje in komentiral, da 

pri branju ni briljanten, vendar ni tudi ne grozen. Poudaril je, da lahko prebere nekatere 

besede, ki jih ostali sošolci ne in obratno. Pri črkovanju se je ocenil s 8, saj lahko črkuje 

nekaj dobrih in težkih besed in da je boljši pri črkovanju na papir. Rokopis je ocenil s 8. 

Včasih je pisava lepa, včasih pa je neurejena ker so njegove roke utrujene. Pri matematiki 

se je ocenil s 4. Deček meni, da ni dober pri matematiki ker ima težave z ulomki in 

množenjem. Deček pravi, da zmeraj ne uživa v šoli. Ko ga drugi učenci zmerjajo z imeni, 

ki mu niso všeč se počuti 1. Dečkove ocene svojih šolskih veščin variirajo v obdobju od 

2009, julija 2013 in novembra 2013.  

Deček svoje branje ocenjuje kot 

povprečno, pri črkovanju in rokopisu 

boljše od povprečja. Pri matematiki je 

ocenil nizko povprečje. Ima težave z 

ulomki in množenjem. Zmerjanje 

učenca s strani vrstnikov. Motivacija 

z šolo nižja.  

Lestvica za anksioznost, kjer je deček označil postave, je pokazala, da pri dečku ni prisotna 

psihiatrična diagnoza anksiozne motnje. Deček je na podpodročju socialne fobije prejel 

podpovprečne rezultate. Deček je označil, da je pogosto nervozen, ko je z drugimi otroki ali 

odraslimi in da mora nekaj narediti, ko ga opazujejo (npr pri glasnem branju, govorjenju, 

igranju itd.). Sem nervozen ko moram iti na zabavo, ples ali kraj kjer bo veliko ljudi katerih 

ne poznam. Deček je občasno nervozen ob ljudeh, ki jih ne pozna, težko govori z 

nepoznanimi ljudmi, se počuti sramežljivo z ljudmi, ki jih ne pozna.  

Znaki socialne fobije. Znaki nervoze v 

socialnih situacijah in 

izpostavljenosti. Ne rad govori z 

nepoznanimi ljudmi.  

Deček je označil, da pogosto ima glavobole in bolečine v trebuhu, ko je v šoli (to se zgodi 

enkrat na teden). Deček pogosto ne gre rad v šolo (pogosto je zaskrbljen, da bo 

ustrahovan). Deček je zaskrbljen zaradi šole in zaskrbljen iti v šolo (skrbi ga da bo v šoli 

ustrahovan). Pogosto je nervozen. Pogosto ga skrbi, da ne bo dober kot drugi učenci (deček 

ne želi biti popolni ali slab le nekaj vmes), deček pogosto naredi stvari več kot dvakrat z 

namenom, da jih preveri, če so pravilne.  

Psihosomatske, telesne težave. Nerad 

obiskuje šolo. Nervoza. Skrb, da ne 

bo dober kot drugi učenci. 

Primerjanje z vrstniki.  

Deček je občutljiv na konflikte in  na negativne interakcije z vrstniki ter ima percepcijo, da 

je v šoli ustrahovan. To se navezuje s težavami, da deček nerad gre v šolo. V šoli poročajo, 

da deček generalno zgleda srečen. Deček poroča, da konflikti z vrstniki ga spravijo v slabo 

voljo. Rezultati na lestvici za anksioznost, obravnava in intervju so pokazali, da ima deček 

povečano anksioznost na socialnem in šolskem področju. Deček je občutljiv na nastopanje 

pred razredom in drugimi ljudmi. Deček poroča, da je napredoval na področju šolskih 

veščin ter da se zaveda, da je njegovo funkcioniranje še zmeraj za vrstniki. 

Občutljiv na konflikte. Nerad obiskuje 

šolo. Povečana anksioznost na 

socialne in šolskem področju. Težave 

nastopanja pred ljudmi. Dečkova 

percepcija napredovanja šolskih 

veščin. Zavedanje primanjkljajev.  

JANUAR 2014 EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Na začetku programa CENTRA je deček pravilno prepoznal vse glasove, prebral vse 

besede v 'CENTRA' in si zapomnil črkovanje s pomočjo programa 'Acceleread' in 

'Accelewrite'. Bral je v cerkvi pred ljudmi, napisal in povedal je govor pred celotno šolo. 

Učitelj asistent mu je pripravil 'banko besed', deček prebere vse te besede, čeprav jih ne zna 

napisati.  Deček je vključen v manjšo skupino za branje in dela na 'GINN shemi' za 

razumevanje. Testi črkovanja. Dnevno branje z učiteljem asistentom, čeprav deček ne želi 

brati, dogovor da izmenično bereta po odstavkih.  

Pravilno prepoznal vse glasove. Vaje 

črkovanja s programom 'Acceleread' 

in 'Accelewrite'. Branje nabranih 

besed. Branje pred ljudmi. Skupina za 

branje. Dnevno branje. Izmenično 

branje po odstavkih.  

 Vaje črkovanja s programom 

'Acceleread' in 'Accelewrite'. 

Pisanje povedi po programu 

'Nessy'. Vaje črkovanja 

'CENTRA'. Vsakodnevne vaje na 

programu 'Read Write inc'. 

'Banka besed'.  

 

Pisanje  

 

 

 

 

 

 

Branje  

 

Učne strategije 

 

 

 

 

 

 

Učne strategije 

 
Učitelj asistent je združil program nalog 'Nessy' in vaj črkovanja iz 'CENTRA'. Deček dela 

na povedih s programom 'Nessy'. Zaključil je program za tipkanje. Vsakodnevne vaje na 

Pisanje povedi po programu 'Nessy'. 

Vaje črkovanja 'CENTRA'. Program 
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programu 'Read Write inc'.  Iskanje besed na določen glas, vaje črkovanja – 17 besed s 

katerimi je tvoril povedi. 'Banka besed' za nove učne snovi, oblikovanje plakatov. Deček je 

bil ponosen na svoje delo in ga je predstavil učiteljici in asistentki. Deček si je zastavil cilje 

pisanja. Deček je prejel priznanje za pisanje in pohvalo na jutranjem srečanju. Program za 

črkovanje in pisanje 'Into words', ki mu prebere sestavljeno poved, da deček sliši napako. 2 

uri na teden pomoč učitelja specialista za SUT.  

za tipkanje. Vsakodnevne vaje na 

programu 'Read Write inc'. Iskanje 

besed na začetni glas in pisanje 

povedi. 'Banka besed'. Plakati. Cilji 

na področju pisanja. Program za 

črkovanje in pisanje 'Into Words'. 

Učitelj specialist za SUT.  

Branje nabranh besed. Izmenično 

branje po odstavkih. Dnevno 

branje. 

 

Skupina za branje. Dnevno 

branje. Program za tipkanje. 

Vsakodnevne vaje pisanja. Učitelj 

specialist za SUT. Plakati novih 

učnih snovi. Pomoč pri 

matematiki v manjši skupini. 

Diferenciacija matematičnih 

nalog. 

 

Iskanje besed na začetni glas in 

pisanje povedi. 

 

Vaje miselnega računanja 'Test 

Base'. Program 'Loop Game' 

'Countdown'. 

 

Težave z decimalnimi števili. 

 

Program 'TRUGS'. Pogovor o 

prebranem.  

 

Nastavki za pisala.. Vizualne 

opore. 

 

 

 

Kurikularno okolje  

 

 

 

 

 

 

 

Govorno-jezikovne 

spretnosti  

 

 

Računanje  

 

 

 

Številske predstave  

 

Pomnjenje  

 

 

Didaktično okolje  

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

 

 

 

 

 

Učne strategije 

 

 

 

Učne strategije 

 

 

 

Računanje   

 

Učne strategije  

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja      

Deček ima težave z decimalnimi števili. Pomoč učitelja asistenta v manjši skupini in 

diferenciacija nalog pri matematiki.  Jutranje vaje 'Test Base' za miselno računanje ter 

poslušanje in govorjenje pri matematiki. Programi 'Loop Game' in 'Countdown'.   

Pomoč pri matematiki v manjši 

skupini. Diferenciacija matematičnih 

nalog. Vaje miselnega računanja 

'Test Base'. Strukturirani programi za 

učenje matematike 'Loop Game' in 

'Countdown'. Težave z decimalnimi 

števili.  

Deček ima možnost pogovora z odraslo osebo, ko se razburi in v situacijah, ki niso bile 

dobro razrešene. Spodbujanje dečka, da prevzame odgovornost za svoja dejanja in 

razumevanje kako se primerno pogovarjati z odraslimi.  

Možnost pogovora z odraslo osebo. 

Prevzemanje odgovornosti za svoja 

dejanja.  

Pogovor o nalogah, prebranih knjigah itd. program 'TRUGS' za veščine pomnjenja. Startegije razvijanja delovnega 

spomina. 

Vaje grafomotorike. Uporaba vizualnih opor. Nastavki za pisala. Nastavki za pisala. Vaje 

grafmotorike. Vizualne opore.  

JUNIJ 2014 UČNA POMOČ, POTNI LIST UČENCA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Deček pravi, da potrebuje pomoč pri šolskem delu, pri črkovanju in postavljanju ločil v 

besedilo. Želi si izboljšati rokopis. Težko mu je področje opismenjevanja, matematika, 

naravoslovje predvsem pisanje, oblikovanje prijateljstev, delanje nalog ali razmišljanje med 

tem ko drugi govorijo. Deček je dober na področju vedenja, kjer je model drugim in pri 

nogometu. Rad piše zgodbe.  

Pomoč pri črkovanju, rabi ločil. 

Težko oblikuje prijateljstva. 

Odkrenljiva pozornost in 

koncentracija. Rad ima nogomet.  

Pomoč pri črkovanju, rabi ločil. 

Dodatna navodila.  

 

Oblikovanje prijateljstev.  

 

Odkrenljiva pozornost in 

koncentracija. 

 

Razburi med delom.  

 

Dodatne verbalne razlage.  

Pravilen zapis 

 

 

Ohranjanje stikov 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti   

 

Čustvena nestabilnost 

 

Verbalno pomnjenje  

Pisanje  

 

 

Socialne 

spretnosti  

 

Pozornost 

 

Čustveni odnosi 

do učenja   

Pomnjenje  

Deček potrebuje pomoč pri razlagi in potrebno ga je opomniti kaj mora početi, mu 

pomagati pri šolskih predmetih. Če postane razburjen ga odpelješ ven in pomiriš, če me 

vrstniki napadajo stopi vmes in mi pomagaj.  

Potrebne dodatne razlage navodil.  

Zapusti razred.  

JULIJ 2014 ŠOLSKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 
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Izboljšanje branja in odnosa do pisanja. Napisal je dela različnih žanrov dobrega standarda. 

Začel je preizkušati različne oblike povedi, da je zgodba za bralca bolj zanimiva. 

Izboljšanje besedišča v pisnih delih. Trdo delal na izboljšanju tekočnosti branja in bralnega 

razumevanja.  

Izboljšano branje. Boljši odnos do 

pisanja. Različne oblike povedi. 

Izboljšanje besedišča.  

Delno naučena poštevanka.  

 

Težave matematičnih operacij.  

 

Humor, timsko delo. Dober odnos 

z drugimi. 

Nogomet, zgodovina.  

Priklic matematičnih 

dejstev 

Postopki  

 

Močna področja 

 

interesi 

Računanje 

 

 

 

Močna 

področja in 

interesi  

Deček se je trudil izboljšati razumevanje vseh 4 operacij: seštevanje, odštevanje, množenje 

in deljenje. Deček lahko reši matematični problem z več kot enim korakom in operacijo. 

Naučil se je poštevanko nekaterih števil in jih uporabil pri matematiki.  

Delno naučena poštevanka. Prenos 

poštevanke. Matematični problem z 

več koraki.  

Deček je pokazal veliko zanimanja za zgodovino. Deček je na novi šoli oblikoval nekaj 

novih prijateljstev in pokazal dobre socialne veščine in odnos do drugih. Ima dober humor. 

Pokazal je dober veščine nogometa  in timskega dela. 

Novi prijatelji. Humor, timsko delo, 

nogomet.  

14.2.2014 ODLOČBA ZA POSEBNE POTREBE 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Deček ima dobre verbalne spretnosti in specifične težave na področju veščin procesiranja in 

zaporedja, delovnega spomina in hitrosti predelave informacij. Te težave vplivajo na 

pridobitev veščin branja, pisanja in črkovanja, ter na povečanje veščin računanja. Dečkove 

kognitivne sposobnosti so povprečne z dokazi, da doživlja specifične učne težave z 

značilnostmi disleksije in dispraksije. Testi so pokazali, da deček funkcionira verjetno 2-3 

leta za povprečnim pričakovano ravnjo za učence njegove starosti pri opismenjevanju in 

računanju. Zmožnost za izkazovanje akademskih veščin variira in je odvisno od konteksta. 

Nekateri strokovnjaki poročajo, da je lahko odklonilen ali izkazuje odpor do ena na ena 

učnih aktivnostih in obravnav ter da pravi, da nekaj ne zmore narediti, čeprav s spodbudo 

lahko. Doma ne bere z veseljem in ne kaže interesa za branje, četudi je besedilo povezano z 

njegovim interesnim področjem. Strokovnjak, ki dečku nudi privat pomoč poroča, da ima 

deček težave na področju pozornosti in da pogosto pravi, da česa ne zna. Potrebuje veliko 

mero spodbud, da sodeluje pri aktivnostih. Pri psihološki individualni obravnavi ni bilo 

zaznati težav na področju pozornosti in koncentracije le pri nalogah, ki temeljijo na 

besedah. Deček se je želel ogniti nalogam za katere je menil, da so zanj prezahtevne. Deček 

dobro sodeluje pri pouku, je sposoben zadrževati pozornost in kooperativno dela s sošolci. 

Pri nalogah pisanja je bil nenaklonjen sodelovanju in delanju nalog.  

Dobre verbalne veščine. Težave 

zaporedij. Težave delovnega spomina. 

Težave hitrosti predelave informacij. 

Opozicionalno vedenje.  Nizka 

samopodoba. Nizka bralna motivacija 

Težave na področju pozornosti. V 

individualni situaciji boljša 

pozornost. Zavračanje pisanja. 

Odklonilen odnos do šolskega dela. 

Pričakovanje neuspeha. Želi izogniti 

nalogam.  

  

Težave delovnega spomina.  

 

 

Težave hitrosti predelave 

informacij.  

Težave zaporedij. 

 

 

Težave na področju pozornosti.  

 

 

Odklonilen odnos do šolskega 

dela. Odpor. Želi izogniti 

nalogam.  

Pričakovanje neuspeha.  

 

Nizka motivacija za branje, 

pisanje.  

 

 

Nizka samopodoba. 

 

Odklonilen odnos do šolskega 

dela. Odpor. 

 Pričakovanje neuspeha.  

 

Zavedanje težav.  

Izbruhi jeze. 

Občutljivost na kritike.  

Anksiozen.  

Šibek kratkoročni 

/delovni spomin 

 

Počasen tempo 

obdelave  

Težave pri obdelavi 

zaporedij 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Izogibanje, odlaganje 

 

 

Neustrezna 

pričakovanja  

Pomanjkanje interesa 

na določenih šolskih 

področjih.  

 

Nizka samopodoba  

 

Odpor do šolskega 

dela 

Strah pred neuspehom 

Doživljanje kot 

''drugačnega'' 

 

Anksioznost  

 

Pomnjenje  

 

 

Kognitivno 

procesiranje  

 

 

 

Pozornost  

 

 

Motivacija 

učenja  

 

 

 

 

 

 

 

Samopodoba  

 

Čustveni odnos 

do učenja 

 

 

 

 

 

 

Dečkovi starši menijo, da je njegove branje in pisanje zelo nizko gleda na njegove 

sposobnosti. Deček je napredoval pri branju besed, vendar še zmeraj ne bere tekoče in z 

izraznostjo. Deček ne mora obnoviti prebranega in prebrano ne razume. Deček je po 

besedah privat specialista omejeno napredoval na področju opismenjevanja in računanja, 

vendar šola meni, da deček je redno napredoval po učnem načrtu. 

Neavtomatizirano branje. Slabša 

izraznost branja. Šibko bralno 

razumevanje.  

Deček poroča, da je branje lažje in je opazil, da je boljši. Rad bere pred razredom in pred 

ljudmi v cerkvi. Deček ne rad piše še posebno, ko se od njega zahteva naj piše lepo, kar 

traja dolgo časa da naredi. Pravi da je dober pri nekaterih vidikih pisanja ter da so mu v 

pomoč pri pisanju vprašanja. Dečku je zelo težko črkovanje, še posebno testi črkovanja v 

razredu. Deček poroča, da je dober pri nekaterih vidikih računanja, vendar ne pri drugih. 

Psiholog poroča, da je deček dobro sprejel posredovano intervencijo ter da bo z 

nadaljevanjem in izpolnjevanjem pristopov vaj na specifičnih področjih opismenjevanja in 

računanja.  

Rad bere pred ljudmi. Nizka 

motivacija za pisanje. Težave s 

črkovanjem besed. Pri pisanju so mu 

v pomoč vprašanja.  
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Na področju govora in jezika ni poročil o prisotnih težavah. Dečka šola opisuje kot dobro 

artikuliranega, ki prispeva pri šolskih debatah in lahko jasno izraža svoje ideje. Starši 

poročajo, da je dečkov govor jasen, vendar lahko kdaj pomeša kakšne besede in pomene. 

Težave ima z zapomnitvijo dogodkov in prenosu informacij iz šole. Deček ima pozitiven 

odnos z vsemi odraslimi. Deček dobro sodeluje s celotnim razredom in pri delu v manjši 

skupini. Pri pouku deček prispeva ideje, dela kooperativno z vrstniki in se ustrezno 

vključuje pri pouku. Deček na igrišču med odmorom s skupino vrstnikov ne izkazuje slabe 

socialne interakcije. Deček ima ozek krog prijateljev v šoli. Sodeluje pri športnih 

aktivnostih kot tudi pri drugih šolskih in razrednih aktivnostih. Oblikoval je pozitiven 

odnos z zaposlenimi in vrstniki na šoli.  

Govorno jezikovno ni težav. Dobra 

artikulacija. Jasno izražanje idej. 

Zamenjava pomena besed. Težave 

pomnjenja. Dober odnos z odraslimi. 

Sodelovanje z vrstniki. Vključevanje 

pri pouku. Ozek krog prijateljev.  

 

Neavtomatizirano branje. Slabša 

izraznost branja.  

Šibko bralno razumevanje.  

 

Težave črkovanja.  

 

Govorno jezikovno ni težav. 

Dobra artikulacija. Jasno 

izražanje idej. Zamenjava 

pomena besed. Dobre verbalne 

veščine.  

 

Dober odnos z odraslimi.  

 

Težave z vrstniki.  

Ozek krog prijateljev.  

 

Je prijazen, iskren. Dobre 

verbalne veščine. 

Rad ima šport, pevski zbor. 

Nogomet, plavanje. Bobni.  

 

Težave motorične koordinacije. 

 

Slaba fina motorika.  

 

Šibka grafomotorika. Upočasnjen 

grafomotorični tempo.  

 

Vedenjski izbruhi ob šolskem 

delu. Izbruhi jeze. Kljubovalen.   

Tehnika branja 

 

Bralno razumevanje 

 

Pravile zapis 

 

Ekspresivni jezik/ 

govor 

 

 

 

 

Odnos z učitelji, 

odraslimi 

Slabše sprejet med 

vrstniki 

 

Močna področja 

 

Interesi  

 

 

Grobo-motorična 

koordinacija  

Fino-motorična 

koordinacija  

Grafomotorika  

 

 

Razdražljivost  

 

Branje  

 

 

 

Pisanje 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

 

 

Socialne 

spretnosti  

 

 

 

Močna 

področja in 

interesi  

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

 

 

 

 

Vedenje  

Razlika je kako se deček vede v različnih kontekstih med domom, privat inštrukcijah in 

med šolo. Starši poročajo, da je deček anksiozen, ima nizko zaupanje in da ne mara šole. 

Pravijo, da se deček zaveda svojih omejitev, kar vpliva na pomanjkanje samozavesti. 

Poročajo, da dečka skrbijo njegove zmožnosti dokončanja nalog. Doma ima lahko deček 

napade tresenja, izbruhe jeze in je kljubovalen, ko se od njega zahteva branje ali 

dokončevanje šolskega dela. Mama poroča, da deček zgleda bolj srečen in sproščen med 

vikendi in počitnicami. Mama trdi, da ima deček težave z vrstniki in jo skrbi, da je deček 

ustrahovan v šoli. Na testih deček ni pokazal nobenih skrbi na področju samospoštovanja in 

ima oblikovane nekatere poglede v svojo samopodobo. Deček poroča, da je prijazna, vesela 

in iskrena oseba, ki ima rada šport. Poroča, da se počuti drugačnega od ostalih in se hitro 

razburi. Deček je občutljiv na kritike, še posebej ko meni, da ni bil obravnavan pravično in 

v situacijah ko je v konfliktu z vrstniki ali ob negativnih komentarjih od vrstnikov. Šola 

poroča, da je bil deček udeležen pri športnih aktivnostih za podporo njegovim veščin 

poslušanja in govorjenja ter za izgradnjo samopodobe. Vključen je bil pri nogometnem 

turnirju in šolskem pevskem zboru.  

Prisotna anksioznost. Nizka 

samopodoba. Zavedanje težav. 

Zavračanje šole. Nedokonča nalog. 

Pri šolskem delu doma opozicionalen. 

Izbruhi jeze. Težave z vrstniki. Je 

prijazen, iskren, rad ima šport, pevski 

zbor. Hitro razburi. Občutljivost na 

kritike.  

Deček ima težave povezane z motorično koordinacijo. Starši poročajo, da je potreboval 

veliko časa, da se je naučil vozit kolo. Deček se rad ukvarja s športom. Igra nogomet in 

plava. Igra tudi bobne. Deček izkazuje težave z fino motoriko, predvsem v povezavi z 

njegovim rokopisom in to je glavna skrb pri starših. Dr. Lannen poroča, da je bilo pri testu 

njegovo pisanje in motorična hitrost pod 10 percentilom in da ima deček mešano 

lateralnost. Dečku so koristili nasveti in strategije od delavnega terapevta, ki je priporočal 

nastavke za pisala za pomoč pri rokopisu. Deček nastavkov ni rad uporabljal, ker ne želi 

biti drugačen od ostalih. Deček je med leti 2010-2011 obiskoval skupino za Pozornost, 

ravnotežje in koordinacijo (ABC). Poročila kažejo, da je deček napredoval na področju fine 

motorike, ravnotežja in koordinacije. Deček se utrudi, če mora pisati dlje časa, kar vpliva 

na njegovo motivacijo za pisanje.   

Težave motorične koordinacije. Rad 

ima nogomet, plavanje. Slabša fina 

motorika. Slaba grafomotorika. 

Upočasnjen grafomotorični tempo. 

Mešana lateralnost. Utrudljivost pri 

pisanju. Slabša motivacija pri 

pisanju.  

Deček ima posebne potrebe povezane s: specifičnimi učnimi težavami, ki vplivajo na 

opismenjevanje in računanje, težave v delavnem spominu, ključno s težavami procesiranja 

in zaporedji, težave grafomotorike (rokopisa) in bolečine v zapestju, zaznana občutljivost 

glede občutka drugačnosti od vrstnikov, pomanjkanje generalizacije veščin preko različnih 

prilagoditev.  

Specifične bralno-napisovalne težave. 

Specifične težave računanja. Težave 

delovnega spomina. Težave 

procesiranja in zaporedja. Bolečine v 

roki pri pisanju. Zavedanje 

primanjkljajev. Pomanjkljiva 

generalizacija.  
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ŠOLSKO LETO 2014/2015; Razred: 7 

21.10.2014 LETNO POROČILO – POROČILO ŠOLE 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 1 je naredil tranzicijo na predmetno stopnjo in iz perspektive šole se je dobro ujel v 

razredu in v grupi pri nudenju pomoči. Učenec 1 ima težave s čustvovanjem s šolo doma. 

Na šoli ima možnost obiska svetovanja in pogovora o težavah, ko potrebuje pomoč. Učenec 

1 prejema pomoč pri urah angleščine, kjer dela dobro in je pričenjal graditi pozitiven odnos 

z učiteljem asistentom, ki dečku nudi 1:1 pomoč. Učenec 1 prejema od koordinatorja za 

posebne potrebe, ki je tudi strokovnjak za osebe z disleksijo, 1:1 pomoč pri matematiki. 

Možnost pogovora ob težavah. Pomoč 

učitelja asistenta pri angleščini. 

Individualna pomoč pri matematiki.  

Možnost pogovora. Pomoč 

učitelja asistenta. Pomoč učitelja 

specialista. Individualna pomoč.  

Dnevnik domačih nalog. Program 

tipkanja.  

 

Odkrenljiva pozornost. 

 

 

Nizko samozaupanje.  

 

Pomanjkanje samostojnosti pri 

delu.  

 

Težave odhoda v šolo.  

 

Klepeta med poukom.  

 

 

 

 

Težave ravnotežja Okorna 

grafomotorika. Grafomotorični 

tempo.  

 

Napake črkovanja.  

Pisanje pod povprečjem za 

njegovo starost. 

 

Podpovprečno branje. 

 

Podpovprečno računanje.  

 

Težave z delovnim spominom. 

 

 

Psihosomatske težave.  

Anksioznost.  

Težave izražanja lastnih občutij.  

 

Kurikularno okolje  

 

 

 

Izvršilne funkcije 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Pomanjkanje 

zaupanja v lastne 

sposobnosti  

 

 

Pasivnost, 

pomanjkanje 

samostojnosti  

Izogibanje, odlaganje  

Moti pouk  

 

Šibko ravnotežje  

Grafomotorika  

 

 

Pravilen zapis 

Počasnejše usvajanje  

 

 

Počasnejše usvajanje  

 

Počasnejše usvajanje 

 

Šibki kratkoročni/ 

delovni spomin  

 

Psihosomatika  

Anksioznost  

Težave izražanja 

lastnih čustev  

 

 Prilagoditev 

učnega okolja  

 

 

Učne strategije 

 

Pozornost   

 

 

Samopodoba  

 

 

 

 

Motivacija 

učenja  

 

 

 

Vedenje  

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

 

Pisanje  

 

 

 

Branje 

 

Računanje  

 

Pomnjenje  

 

 

Čustveni odnos 

do učenja  

 

 

Učenec 1 dobro uporablja dnevnik domačih nalog, čeprav ima občasno težave z branjem 

svoje pisave. Vso osebje je sedaj obveščeno, da deček potrebuje pomoč na področju 

pravilnega zapisa. Deček je pri učni uri hitro odvrnljiv, pogosto se pogovarja med 

podajanjem navodil. Deček dobro napreduje pri angleščini. Njegovo delo se odraža v 

njegovem razumevanju in pozitivno sodeluje pri urah. Trenutno ni skrbi povezanih z 

dečkovo organizacijo. Deček je pravočasno oddal vso domačo nalogo. Na področju 

matematike je deček dosegel nivo 4, kar je pod povprečjem za njegov 7. razred. Deček 

mora vprašati za pomoč, ko jo potrebuje ali ne razume. Dečkova organizacija ni težava. Na 

učne ure prinese vse potrebne zvezke in pripomočke. Mora bolj zaupati samemu sebi in 

poskušati biti bolj samostojen pri svojem delu.  

Dnevnik domačih nalog. Težave 

branja za seboj. Odkrenljiva 

pozornost. Pomanjkanje 

samostojnosti pri delu. Pomoč 

pravilnega zapisa. Klepetanje med 

poukom. Podpovprečni rezultati pri 

matematiki. Ni organizacijskih težav. 

Težave samozaupanja in 

samostojnosti.  

Na področju branja deček dosega rezultate za starostno skupino 8 let in 4 mesece. Na 

področju pisanja dosega rezultate za starost  

7 let in 8 mesecev. Ti rezultati so se pomembno izboljšali, vendar deček še zmeraj ne 

dosega funkcionalne ravni 9 let in 6 mesecev. Program za tipkanje bo dečku pomagal na 

hitrosti pisanja. Na področju matematike deček dosega rezultate, ki so na meje 

nacionalnega povprečja, vendar za njegovim nivojem v 7 razredu. 

Podpovprečni rezultati branja in 

pisanja. Program tipkanja.  

Dečkova hitrost pisanja je počasna in težave ima pri oblikovanju črk, ko želi hitro zapisati, 

kar poveča tudi število napak pri črkovanju. Zaskrbljenost, da deček ne razume nalog in kaj 

se od njega zahteva. Deček ima težave z delovnim spominom, zato pogosto pozablja. 

Deček mora dokončati stvari med odmori s čim se starši ne strinjajo saj pravijo, da deček 

potrebuje odmor. Deček ima jutranjo pomoč in 1:1 pomoč pri angleščini in matematiki.  

Upočasnjen grafomotoričen tempo. 

Težave oblikovanja črk. Težave 

razumevanja navodil. Težave 

delovnega pomnjenja. Jutranja in 

individualna pomoč pri angleščini in 

matematiki.  

Deček ima občasno težave z odhodom v šolo. Deček ima bolečine v prsih, občuti slabost in 

je anksiozen. Deček o tem ne govori z nikomer v šoli. Deček potrebuje veliko pomoči za 

spodbujanje samostojnosti. Doma uporabljajo urnik za organizacijo dneva.  

Psihosomatske težave. Težave odhoda 

v šolo.  

Deček je bil na obravnavi za ravnotežje, kjer mu je izvajanje nalog v pravilnem položaju 

sedenja, povzročalo težave. Deček ima težave na področju pomnjenja in zaporedij. Težave 

z odčitavanjem grafov. Deček prejema eno uro na teden pomoč od učitelja specialista za 

disleksijo. 

Težave ravnotežja. Težave pomnjenja. 

Težave zaporednega pomnjenja. 

Težave obdelave vidnih informacij. 

Pomoč učitelja specialista.  
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Težave obdelave vidnih 

informacij. 

 

Težave zaporedij.  

 

Vidno zaznavanje  

 

 

Težave pri obdelavi 

zaporedij 

 

Zaznavne 

spretnosti  

 

Kognitivno 

procesiranje  

23.10.2014 LETNO POROČILO – POROČILO STARŠEV 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Deček je neorganiziran in ne mora planirati svojega dneva, ne mora si zapomniti kaj 

potrebuje v zaporedju npr. telovadno opremo, opremo za nogomet, šolske knjige. Deček 

potrebuje vizualne opore in pregled torbe ter potrebuje pomoč pri pripravi uniforme. 

Pogosto ga skrbi, da je kaj pozabil za šolo ter da bo zaradi tega v težavah. Deček je preveč 

razburjen pred in po šoli. Pred šolo je lahko kljubovalen in poreden ter po šoli izkazuje 

negativno vedenje, zaradi frustracije in jeze zaradi šolskega dne. Med šolskim dnevom 

brzda svoja čustva, vendar enkrat ko je doma mu prekipi v frustracijo kar vpliva na njegovo 

delanje domačih nalog in vpliva na dobro počutje po šoli. Deček gre težko spat in ne dobro 

spi med tednom. V šoli ne je malice. Pogosto se pritožuje, da mu je slabo, ima bolečine v 

prsih, omotično, glavobole na šolski dan ali po šoli. Deček zavrača delanje domačih nalog.  

Težave z organizacijo, načrtovanjem. 

Kljubovalno vedenje. Zavračanje 

šolskega dela doma. Motnje spanja. 

Pomanjkanje apetita. Psihosomatske, 

telesne težave. Skrb. Zaporedja.  

Kljubovalno vedenje.  

Zavračanje šolskega dela doma. 

Izbruhi jeze. Razburjanje. 

 

Skrb.  

Razburjanje.  

Zavračanje šolskega dela.  

Izbruhi jeze.  

 

Nizka samozavest. 

 

Težave zaporedij.  

 

Motnje spanja.  

Pomanjkanje apetita. 

Psihosomatske, telesne težave. 

 

Težave pravilnega črkovanja. 

Težave oblikovanja povedi. 

 

Težave z organizacijo.  

 Razdražljivost  

 

 

 

Zaskrbljenost 

Čustvena nestabilnost 

Odpor do šolskega 

dela  

Jeza 

Nizka samopodoba  

 

Težave pri obdelavi 

zaporedij  

 

 

Pravilen zapis 

kompozicija 

 

 

Slabo načrtovanje, 

slaba organizacija  

Vedenje  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samopodoba  

 

Kognitivno 

procesiranje 

 

 

Pisanje  

 

 

 

 

Izvršilne 

funkcije  

Po šoli deček enkrat na teden obiskuje ure tipkanja. Deček je zelo frustriran in jezen, ko ne 

mora za seboj prebrati domače naloge ali ko ne zna pravilno zapisati besede. Deček 

prejema pomoč učitelja asistenta pri urah angleščine. Pomoč potrebuje pri kakršnih koli 

nalogah pisanja, saj potrebuje pomoč pri črkovanju besed in podajanju besed v povedi ter 

pri dvigu samozavesti za naloge pisanja.  

Nezadovoljitev svojih pričakovanj. 

Izbruhi jeze. Nizka samozavest. 

Pomoč učitelja asistenta. Težave 

pravilnega črkovanja. Težave 

oblikovanja povedi.  

5.11.2014 DELAVNI TERAPEVT  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Deček je bil napoten zaradi težav pri tempu pisanja in prezentaciji rokopisa. Deček je na 

področju statičnega in dinamičnega ravnotežja dosegel nizko podpovprečne točke, pod 1 

percentilom. Na področju vizualno-motorične zrelosti je deček dosegel točke na 4 

percentilu. Deček je imel težave pri ohranjanju ravnotežja ob vajah premikanja rok 

potrebnih za pisanje. Ta test jasno nakazuje potrebo po razvijanju ravnotežja, za pomoč 

dečku pri razvoju jedrnega/osnovnega ravnotežja za omogočanje upravljanja svojega telesa 

za poslušanje, gledanja in natančnega učenja.  

Upočasnjen grafomotorični tempo. 

Težave ravnotežja. Težave vizualno-

motorične integracije.  

Upočasnjen grafomotorični 

tempo. Okorna grafomotorika.  

Šibko ravnotežje.  

Šibka vizualno- motorična 

integracija. 

 

Težave na področju vizualne 

diskriminacije, zaključevanja.  

 

Šibko vidno pomnjenje.  

 

Grafomotorika 

Šibko ravnotežje  

 

Vidno-motorična 

koordinacija  

 

Vidno zaznavanje  

 

 

Šibko vidno-

prostorsko pomnjenje  

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

 

 

 

Zaznavne 

spretnosti  

 

Pomnjenje  

Deček je dosegel podpovprečne rezultate na področju vizualne diskriminacije (9 centil), 

vidnega spomina (25 centil), na področju vidnega ugotavljanja manjkajočih delov (vidna 

konstantnost), vidni zaporedni spomin in vidno zaključevanje. Profil vizualne percepcije je 

pokazal, da deček izkazuje težave na tem področju, ki so lahko frustrirajoče za njega.   

Težave vizualne diskriminacije. 

Težave vidne konstantnosti in 

zaključevanja. Težave vidnega 

spomina.  
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Deček piše z desno roko. Pisalo drži krčevito v prijemu pesti. Leva roka ni v oporo. 

Hyperextended interphalangeal omejuje kontrolo nad pisalom. Hitrost prepisa je pod 

povprečjem v 20 percentilu 

Desničar. Upočasnjen grafomotorični 

tempo. Krčevit prijem pisala.  

 

 

 

 

21.11.2014 DIAGNOSTIKA ZA PODROČJE DISLEKSIJE 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Deček trenutno prejema dve uri 1:1 pomoči na teden. Ima diagnozo disleksije, dispraksije 

in diskalkulije kot tudi disgrafije. Deček se pritožuje, da branje povzroča bolečino v 

njegovih očeh in besede zgledajo zamegljene, se premikajo in se delijo v dvojni vid, kar se 

ne spremeni z uporabo njegovih zeleno/modrih očal. Deček ima dober sluh vendar ni 

govoril povedi do 4 leta starosti. Pogovarjal se je v svojem jeziku in napačno izgovarjal 

mnogo glasov. Vedno je razumel kaj mu je bilo povedano, vendar je imel težave pri iskanju 

besed, ko je želel obrazložiti stvari. Deček je prejemal pomoč pri logopedu in delavnemu 

terapevtu. Deček je opisan kot zelo neroden s slabimi finomotoričnimi veščinami. Deček ni 

vozil kolesa do 10 leta starosti in je bil pozen z lovljenjem žoge. Pozen je bil pri 

odčitavanju ure, vendar ne pri prepoznavanju leve in desne strani.  

Dve uri individualne pomoči na 

teden. Bolečine oči pri branju. 

Zamegljene besede. Premikanje in 

delitev besed. Težave priklica besed. 

Neroden. Slaba fina motorika. Slaba 

groba motorika. Odčitavanje ure.  

Individualna pomoč.  

 

Slabša finamotorika. 

 

Neroden. Težave lovljenja žoge.  

 

Okorna grafomotorika.  

 

 

Težave premikanja oči pri branju. 

Premikanje besed, meglen vid.  

 

Kratkoročni spomin.  

 

Težave priklica besed.  

 

Dobro razumevanje govora.  

 

Napačna izgovorjava glasov.  

 

Težave fonološkega zavedanja. 

Težave branje ne-besed. 

 

Barvna očala. Vizualno 

prepoznavanje besed.  

 

Težave črkovanja besed. 

Motivacija za pisanje.  

 

Dobro slušno pomnjenje.  

 Kurikularno okolje  

 

Fino-motorična 

koordinacija 

Grobo-motorična 

koordinacija 

Grafomotorika  

 

 

Vidno zaznavanje  

 

 

Šibko kratkoročni/ 

delovni spomin 

Priklic  

 

Receptivni jezik/ 

govor 

Ekspresivni jezik/ 

govor  

Fonološke 

sposobnosti  

 

Branje  

 

 

Pravilen zapis  

 

 

Močno področje  

 Prilagoditev 

učnega okolja  

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

 

 

 

Zaznavne 

spretnosti 

 

Pomnjenje  

 

 

 

Govorno-

jezikovne 

spretnosti  

 

 

 

 

Učne strategije  

 

 

Pisanje  

 

 

Močno 

področje in 

interesi  

Deček dobro istočasno uporablja obe očesi (binocular vid). Celotno premikanje vseh 

individualnih očesnih mišic (premikanje oči). Kako oči sledijo premikajočimi tarči je 

zlomljeno na več serij finih 'jerks' kar lahko zmoti natančnost s katero skenira zaporedje črk 

v besedi in besede v liniji tiska. Način kako se oči premikajo od enega mirujočega 

predmeta do drugega je natančno (sakade). Konvergenca: 6 cm lahko dobro sledi tarči 

navzgor proti očesom, ohranjati očesi gledanja skupaj. Deček jasno do 6 cm vidi tudi 

manjši print blizu svojih očes. Ima dober barvni vid. Dečku ustreza modra barva pri 

gledanju besedila. Modra barva zmanjša percepcijo premikanja in leska, ohranja tisk na 

miru in jasen in zmanjšuje motnje belega ozadja.  

Istočasna uporaba obeh očes. Težave 

sledenja premikajoči tarči, vpliv na 

sledenje in zaporedje pri branju. 

Dober barvni vid.  

Dečkovo branje in črkovanje samostojnih besed je na ravni 7 let in 1 mesec. Dečkova 

kronološka starost je 11,6 let. Na iskanju podobnosti, test razumevanja kako skupine besed 

gredo skupaj, kar je besedišče in razumevanje, so njegove verbalne zmožnosti boljše, na 

nivoju starosti 9,9 let. Pri matricah, test razumevanja sekvenc vzorcev, njegove neverbalne 

sposobnosti, so bile boljše, starost 10,9 let. Deček ima boljše razumevanje sekvence 

vzorcev kot razumevanje besed. Pri ponovitvi povedanih števil je deček dosegel dober 

rezultat, 10,9 let, kar pomeni, da ima deček dober takojšnji slušni priklic, in si je dobro 

zapomnil kar mu je bilo ravnokar povedano. Takojšnji slušni priklic je prva faza slušnega 

spomina, kar nakazuje, da lahko zadrži informacije, ki so mu bile podane. Dečkov profil 

potrjuje diagnozo disleksije. Za to smo uporabili povprečje točk verbalnih podobnosti in 

neverbalnih matic ter to povprečje primerjali s kronološko starostjo in povprečjem branja in 

pisanja. Če pride do statistično pomembne razlike med povprečjem točk lahko sklepamo, 

da učenec izkazuje tipičen profil za disleksijo.  

Dober slušni kratkoročni spomin. 

Statistično pomembne razlike med 

verbalnimi in neverbalnimi 

sposobnostmi ter področjem branja in 

pisanja.  

Preverili smo dečkovo branje rizičnih besed. Deček še ima težave s fonemi, 

prepoznavanjem ne-besed. Deček naj bo spodbujen, da o besedi razmišlja kot celotnem 

vzorcu ali obliki, z uporabo vizualnega spomina za branje in črkovanje raje kot da nadaljuje 

z črkovanje besede. Vizualizacija besed je bila težava v preteklosti, ker so se besede 

Težave fonološkega zavedanja. 

Težave branje ne-besed. Premikanje 

in bleščanje besed. Modra očala. 

Vizualno prepoznavanje besed.  
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premikale in bleščale, zato smo dečku dali modra očala, ki zmanjšajo miganje in bleščanje 

ter belo ozadje. 

Dečkova pisava je čitljiva in dokaj lepa, vendar deček ne združuje črk. Deček lahko 

samostojno črkuje le nekaj besed, ki se jih je učil pred kratkim. Ne razume kako črkovati 

nove besede. Deček ne mara pisanja.  

Čitljiva pisava. Ne združuje črk. 

Omejeno črkovanje besed. Težave 

učenja črkovanja novih besed. Slaba 

motivacija pisanja.  

14.1.2015 POROČILO KOORINATORJA ZA POSEBNE POTREBE NA ŠOLI 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Dečkova področja težav so procesiranje in zaporedja, delovni spomin in hitrost procesiranja 

informacij. Te težave vplivajo na njegovo branje, črkovanje in veščine pisanja. Dečkove 

zmožnosti na tem področju se ne skladajo s verbalnimi veščinami.  

Procesiranje informacij. Zaporedja. 

Delovni spomin. Diskrepanca šolskih 

veščin in sposobnosti.  

Šibka hitrost procesiranja 

informacij.  

 

Težave zaporedij.  

 

 

Šibko delovno pomnjenje.  

 

Izogibovalno vedenje.  

Zaznavanje težav. Sumničavost.  

 

Strah pred neuspehom.  

 

 

Težave s pozornostjo.  

 

Težave fonološkega zavedanja.  

 

 

 

Težave branja. 

Branje celih besed.  

 

Težave črkovanja.  

Težave samostojnega zapisa.  

 

Kratka, intenzivna pomoč. Učitelj 

specialist. Nagrada.  

 

Strukturiran program za branje. 

Branje celih besed 

 

Program za črkovanje.  

Vaje fonološkega zavedanja.  

 

Počasen tempo 

obdelave 

Težave pri obdelavi 

zaporedij  

 

Šibki kratkoročni/ 

delovni spomin  

 

 

Doživljanje kot 

''drugačnega'' 

Strah pred neuspehom 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

Fonološke 

sposobnosti  

 

 

Tehnika branja  

 

 

Pravilen zapis 

Kompozicija  

 

Kurikularno okolje  

 

 

Branje  

 

 

Pisanje  

 

 

Navezovanje stikov 

Kognitivno 

procesiranje 

 

 

 

Pomnjenje  

 

 

Čustveni odnos 

do učenja  

 

 

 

 

Pozornost  

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje  

 

Branje  

 

 

Pisanje  

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

Učne strategije  

 

 

Učne strategije 

 

 

Na začetku je deček izkazal polno vključenost pri urah, ki so oblikovane za njega. Je 

prijeten mlad fant, ki je emocionalno nezrel za svojo starost in trenutno ne želi polno 

sodelovati pri razvijanju strategij za premagovanje svojih težav. Deček gre skozi obdobje 

kjer želi biti takšen, kot vsi ostali. Razvij je različne strategije izogibanja dela za 

preusmeritev pozornosti od veščin, ki so zanj težke. Deček je sumničav do novih odraslih 

oseb in do njihovih motivov, da mu želijo pomagati. Potrebovali smo več mesecev, da smo 

z dečkom razvili dober odnos. Dečkova čustvena nezrelost mu preprečuje doseganje 

izobraževalnih 'standardov' ob istem času kot njegovi vrstniki. Kakor koli, ko bo deček 

razvil svoje strategije za premagovanje učnih težav, bo lahko nadoknadil in ujel svoje 

vrstnike. Pomembno je, da deček ni ves čas vključen v skupino oblikovano po zmožnostih 

branja in pisanja, saj so njegove verbalne sposobnosti nad njegovim nivojem branja in 

pisanja.  

Emocionalna manj zrelost. Težave s 

sodelovanjem. Zaznavanje težav. 

Izogibovalno vedenje. Strah pred 

neuspehom. Sumničav do odraslih. 

Vključenost v skupino za branje in 

pisanje. Težave navezovanja stikov.  

Učiteljica za svetovanje na področju disleksije je z dečkom delala na tedenski bazi. Fokus 

pri teh urah je bil na branju in črkovanju, na veščinah, ki dečku povzročajo največ težav. 

Delo je potekalo krajši čas po 10 minut, torej vsaka aktivnost ni trajala dlje kot 10 minut in 

sledila je manjša nagrada. To je ustrezalo dečkovemu učnemu stilu, saj še ima zmeraj 

težave z koncentracijo za daljši čas, kar je bolj očitno v popoldanskih urah. Deček je kar 

hitro razvil branje celih besed. Deček naravno ali avtomatsko ne uporabi fonološke 

strategije branja, ko se sreča z neznanimi besedami. Težave ima z razčlenjevanjem besed 

na zloge in uporablja začetne glasove za ugibanje besed. Po nekaj tednih je začel z uporabo 

programa 'Toe by Toe', ki je multisenzorni program branja posebno razvit za pomoč 

učencem z disleksijo. Učenje strategij za pri tem programu in potreba po dodatnem učenju 

za prenos informacij v dolgotrajni spomin. Strukturiran program po programu 'Toe by Toe' 

za razvoj fonološkega zavedanja in učenje pravil črkovanja.  Deček ni prevzel pravil  

črkovanja intuitivno in to je potrebno, da se ga nauči po sekvencah in natančno. Pri urah 

sva tudi sledila programu 'Stareway to Spelling' za učenje črkovanja 200 najpogosteje 

uporabljenih besed. Ko deček dela nalogo samostojnega pisanja, je njegovo črkovanje 

razumljivo vendar pogosto nepravilno. Ta program se osredotoča na izboljšanje natančnosti 

veščin črkovanja. Deček se je polno lotil učenja črkovanja besed, ki mu povzročajo težave. 

Pri urah sva se osredotočila na to kar deček potrebuje in to je trenutno izboljšanje 

tekočnosti branja, razvijanje veščin fonološkega zavedanja, dodatne vaje oz učenje, da se 

zagotovi, da so veščine ojačane, veščine organizacije, ki se nanašajo na naloge za domačo 

Tedenska pomoč učitelja specialista 

za disleksijo. Kratka, intenzivna 

srečanja. Nagrada za delo. Težave s 

koncentracijo, slabša popoldan. 

Branj celih besed. Težave 

fonološkega zavedanja. Nove besede 

ne glaskuje. Strukturiran program 

'Toe by Toe'. Načrtno učenje 

črkovanja besed. Program za 

črkovanje najpogosteje uporabljenih 

besed. Nepravilni zapisi besed v 

samostojnem zapisu. Organizacijske 

težave. Delo na zaporedju. Deček ima 

težave z zaporedji dnevi v tednu, 

meseci v letu. Težave koncepta čas.  
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nalogo, veščine zaporedja kot so dnevi v tednu in meseci v letu in druge veščine, ki dečku 

povzročajo težave, kot so čas, imena likov, branje matematičnih vprašanj, organizacija. 

Deček bi tudi rad izboljšal rokopis, vendar za to še ni bilo časa pri najinih urah.  

Težave navezovanja stikov.  

 

Težave z organizacijo.  

 

 

 

Okorna grafomotorika.  

Težave koncepta čas.  

 

Izogibovalno vedenje.  

 

 

 

Slabo načrtovanje, 

slaba organizacija 

 

Grafomotorika 

Časovna 

predstavljivost  

 

Izogibanje, odlaganje 

Socialne 

spretnosti  

Izvršilne 

funkcije 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

 

Motivacija 

učenja 

16.2.2015 POROČILO STORITEV ZA OTROŠKO IN MLADOSTNIŠKO DUŠEVNO ZDRAVJE 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Deček je bil pripeljan v bolnišnico zaradi misli na samomor. Dečkovi starši so zaskrbljeni 

zaradi težav pogojenimi s čustvi zaradi pritiska šole. Deček je izjavil, da bi uporabil škarje 

ali oster nož, da bi se poškodoval, ko bo jezen. Deček je začel z grizenjem nohtov. Deček 

poroča, da je njegovo razpoloženje večino časa 5 od 10. njegovo razpoloženje dviguje 

nogomet,  prijatelji, družina in igranje iger. Odhod v šolo znižuje njegovo razpoloženje. 

Deček poroča, da ima tri dobre prijatelje. Med pogovor je deček vzpostavil očesni kontakt 

in se pogovarjal na ustrezen način.  

Misli na samomor in 

samopoškodovano vedene. Čustvene 

težave. Grizenje nohtov. Težave z 

odhodom v šolo. Očesni kontakt. 

Ustrezna komunikacija.  

Misli na samomor in 

samopoškodovano vedene.  

 

Čustvena nestabilnost. Grizenje 

nohtov.  

Psihosomatske težave. 

 

Težave z odhodom v šolo. 

 

Motnje spanja. Motnje apetita.  

 

Nogomet. Družabne igre.  

 

 

Težave z organizacijo.  

 

Fizična agresivnost  

 

 

Čustvena nestabilnost  

Psihosomatska 

simptomatika  

 

Pomanjkanje interesa 

za šolsko delo  

 

Interesi  

 

 

Slabo načrtovanje, 

slaba organizacija  

 

 

  

Vedenje  

 

 

Čustveni odnosi 

do učenja  

 

 

Motivacija 

učenja  

 

 

Močna 

področja in 

interesi  

Izvršilne 

funkcije  

Deček poroča, da ima težave s spanjem. Pred spanjem ga skrbi ali se bo učiteljica naslednji 

dan kregala na njega ker ni organiziran ali ker ne razume naloge. Deček ima stalen ritem 

odhoda v posteljo, vendar potrebuje 1 do 2,5 uri, da zaspi. Deček brez težav zaspi med 

vikendi. Deček poroča, da 3 od 5 dni na teden občuti slabost med šolskim časom. Deček 

pogosto je kosilo na avtobusu na poti domov. 

Težave s spanjem. Zaskrbljenost. 

Psihosomatske, telesne težave. Mala 

skupina dobrih prijateljev. V šoli ne 

je.   

1.9.2014    INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM (Razred: 8; Red Rose School) in 20.5.2015 EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA NAČRTA  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Računalniški programi za utrjevanje veščin branja in pisanja 'Acceleread in Write' ter 

'Word Shark'. Računalniški program za urjenje poštevanke. Učenca usmerjati na barvno 

označevanje stotic, desetic in enic pri pisnem seštevanju in odštevanju.  

Računalniški program za pisanje, 

računanje in poštevanko. Barvno 

označevanje mesnih vrednosti pri 

računanju.  

 Strategija oblikovanja povedi: 

sestavi, preberi in pokaži, prepiši, 

preveri. Plakat velika začetnica. 

Barvno označevanje velike 

začetnice v besedilu. Pri 

poslušanju ob veliki začetnici 

dvigne roko. Računalniški 

program. 

Pisanje 

 

 

 

 

 

Branje 

Računanje 

Pozornost 

 

Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose 
Pogovor z učencem o njegovem delu. Učenec naj zbere rešeno delo s katerim je zadovoljen 

in ga vstavi v mapo napredka. Učenca spodbuditi na samostojno delo pri nalogah, ki so mu 

všeč.  

Iskanje dobrega dela. Izdelava mape 

napredka.  

Med branjem besedila spodbuditi učenca, da poišče neznane besede, ki jih razdeli v 

skupine po svoje izboru in zapiše v slovarček besed. V slovarčku besed za piše razlago 

Iskanje neznanih besed v besedilu. 

Slovarček besed.  
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besede in poudari posebnost črkovanja. Spodbujaj učenca na uporabo slovarčka besed med 

branjem in pisanjem.  

Računalniški program. 

Označevanje neznanih besed. 

Slovarček besed.  

 Računalniška igra.  

Barvno označevanje mesnih 

vrednosti pri računanju. 

Odštevalnik časa. Individualni 

cilji. Iskanje dobrega dela. 

Izdelava mape napredka. 

 

Motivacija za učenje 

 Učenec oblikuje povedi z uporabo kartic besed. Učenca spodbudi, da še enkrat prebere 

poved in popravi morebitno napako vrstnega reda besed. Med ponovnim branjem učenec s 

prstom sledi branim besedam. Nato poved prepiše v zvezek. Učenec prebere zapisano 

poved in preveri pravilen zapis. Napake popravi.  

Strategija oblikovanja povedi: 

sestavi, preberi in pokaži, prepiši, 

preveri.  

Oblikovanje plakata kdaj uporabljamo veliko začetnico. Beri besedilo in ko učenec meni, 

da je velika začetnica naj dvigne roko. Učenec v besedilu obkroži vse velike začetnice. 

Učenec v samostojnem zapisu preveri ali je pravilno uporabil veliko začetnico.  

Plakat velika začetnica. Barvno 

označevanje velike začetnice v 

besedilu. Pri poslušanju ob veliki 

začetnici dvigne roko. Preverjanje 

napak.  

Učenca usmeri na 20 minutno vztrajanjem pri reševanju naloge. Skupaj z učencem oblikuj 

cilj, da bo učenec 20 minut bil skoncentriran na delo. Pred izvajanjem individualnega dela 

učenca opomni na cilj in ga usmeri na njegovo uresničevanje. Uporabi odštevalnik časa, ki 

učenca ne bo motil. Trud in vztrajnost nagradi.  

Odštevalnik časa. Individualni cilji. 

Nagrajevanja truda in vztrajnosti.  

1.9.2015   INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM (Razred: 9; Red Rose School) in 20.5.2015 EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA NAČRTA  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Pri skupinskem branju besedila učenca spodbudimo, da s ključnimi besedami opiše 

dogajanje v besedilu. Učenec rešuje naloge obravnavanega besedila kjer vpisuje ključne 

informacije in besedne zveze, ki opisujejo pomembne dogodke, osebe. Učenca spodbuditi, 

da pred samostojnim pisanjem oblikuje  seznam ključnih besed. 

S ključnimi besedami povzetek 

besedila. Načrt s ključnimi besedami 

pred pisanjem. 

 Načrt s ključnimi besedami pred 

pisanjem. Miselni vzorec, tabela. 

S ključnimi besedami povzetek 

besedila. Predvidevanje besed. 

Označevanje ločil. 

Učenje iskanja besed v slovarju. 

Didaktične igre besed. 

Sopomenke, protipomenke, 

nadpomenke. 

Kartice z matematičnimi pojmi. 

Didaktične igre za poštevanko. 

Računalniška igra za poštevanko. 

 

Plakat močnih področij. 

Pisanje 

Branje 

 

 

Govorno-jezikovno 

funk. 

 

Računanje 

 

 

Samopodoba  

 

Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose 
Spodbudi učenca da oblikuje plakat močnih področij o katerih bomo razmišljali v jutranjem 

krogu. Učenec  plakat sproti dopolnjuje. Plakat obesi na vidno mesto svojega delovnega 

kotička.  

Plakat močnih področij.  

Učenje učenca za uporabo veščin iskanja v slovarju. Spodbujaj učenca na uporabo slovarja 

pri nalogah branja in pisanja.  

Učenje iskanja besed v slovarju.  

Med branjem povedi ali besedila prekrij posamezne besede in spodbudi učenca, da predvidi 

katera beseda manjka.  

Predvidevanje besed pri branju.  

Učenje različnih načinov načrtovanja zapisa zgodb z uporabo zapiskov ključnih besed, 

oblikovanjem miselnega vzorca, tabele itd. Pogovor zakaj pri pisanju različnih zvrsti zgodb 

uporabljamo različne strategije za načrtovanja pisanja. Pogovor katera strategija 

načrtovanja je njemu najbolj všeč ter ga spodbudi za učenje nove, za izboljšanje veščin 

načrtovanja. 

Miselni vzorec, tabela pred pisanjem.  

Pri branju učenec v besedilu z različnimi barvami označi ločila. Učencu razloži in 

demonstriraj intonacijo glasu med branjem pri različnem ločilu. Učenka na označenem 

besedilu vadi izraznost branja.  

Označevanje ločil za izboljšanje 

izraznosti branja.  

Oblikovanje didaktične igre za širjenje besedišča. Zapiši različne besede, ki imajo enak 

koren. Učenec naj besede razvrsti v skupne družin in poišče koren besede. Sopomenke, 

nadpomenke, protipomenke. 

Didaktične igre besed. Sopomenke, 

protipomenke, nadpomenke.  

Oblikuj kartice novih pojmov in njihovo razlago pri obravnavi nove matematične snovi Kartice z matematičnimi pojmi in 

razlago.  

Redno utrjevanje poštevanke z računalniško igro in didaktično igro. Didaktične igre za poštevanko. 

Računalniška igra za poštevanko.  
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Priloga B: Kvalitativna analiza strokovnih dokumentov za Učenca 2 

ŠOLSKO LETO 2006/2007; RAZRED: Sprejemno leto 

JULIJ 2007 ŠOLSKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Od kar je deček prišel na šolo njegova samozavest raste in raste. Postaja vedno bolj 

samostojen pri svojem delu in družaben. Učenec 2 je začel več komunicirati z drugimi člani 

razreda in je začel oblikovati dobra prijateljstva s svojimi vrstniki. Pokazal je dobre veščine 

govora in poslušanja in je sodeloval pri dramskih igrah ob drugih otrocih kot tudi pri 

predstavljanju pesmi in zgodb. Učenec 2 razvija samostojne veščine pisanja počasi in je 

ravno začel glasno črkovati in zapisati preproste besede samostojno. Težave na področju 

povezave glasov s črkami in pri branju.  

Oblikovanje dobrega prijateljstva. 

Dobro verbalno področje. Branje s 

črkovanjem. Pisanje preprostih besed. 

Težava povezave grafem – fonem. 

Dramska igra. Predstavitev pesmi, 

zgodb.  

Branje s črkovanjem.  

 

Pisanje preprostih besed. 

 

Seštevanje manjših števil. 

Poznavanje števil do 10. 

Zrcaljen zapis števil.  

Težave s količinami. 

 

Oblikovanje dobrih 

prijateljstev. 

Dobra finamotorika.   

Dramska igra. Predstavitev 

pesmi, zgodb. 

 

Dobre verbalne spretnosti. 

Postavljanje vprašanj. 

Težava povezave grafem – 

fonem. 

 

Dobra koordinacija gibanja. 

 

Dobra finamotorika.  

Težave striženja s škarjami.  

Razvijanje prostorske 

orientacije. 

Tehnika branja 

 

Pravilen zapis 

 

Priklic matematičnih 

dejstev in podatkov 

Specifične napake 

 

Količinske predstave  

 

Močno področje 

 

Interesi  

 

 

Ekspresivni jezik 

 

Fonološke 

sposobnosti  

 

Grobo-motorična 

koordinacija 

Fino-motorična 

koordinacija 

Prostorska 

predstavljivost 

Branje  

 

Pisanje  

 

Računanje  

 

 

 

Močno področje 

in interesi  

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje  

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

 

 

 

Učenec 2 je stalno napredoval na področju matematike v tem letu. Začel je seštevati dve 

mali števili skupaj in prepozna števila do 10. Učenec 2 je dobro razvil številne matematične 

veščine, kar mu bo pomagalo za naslednje leto. Za naslednje leto se mora deček potruditi v 

pravilno smer napisati števila. Težave se kažejo na področju oblik in količin.  

Seštevanje manjših števil. Poznavanje 

števil do 10. Zrcaljen zapis števil. 

Težave s količinami in oblikami.  

Deček je napredoval na področju znanja in razumevanja sveta, občasno je postavil 

vprašanje in bil zainteresiran v nekatere naloge. Učenec 2 je razvil boljšo kontrolo, ko dela 

na računalnik in je začel izkazovati znanje na področju naravoslovja, geografije in 

zgodovine.  

Postavljanje vprašanj.  

Učenec 2 je začel razvijati zavedanje prostora. Ima dobro koordinacijo gibanja. Njegove 

finomotorične veščine se dobro razvijajo, razen kontrole nad škarjami in kaže zavedanje 

drugih, ko je vključen v športno vzgojo z drugimi.  

Razvijanje prostorske orientacije. 

Težave tipkanja. Dobra koordinacija 

gibanja. Dobra finamotorika. Težave 

striženja s škarjami.  

ŠOLSKO LETO 2007/2008; RAZRED: 1 

1.11.2007 ZRUŽENJE ZA DISLEKSIJO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Rezultati kažejo, da ima Učenec 2 slabe veščine zaporednega vizualnega spomina. Njegova 

hitrost reševanja je bila v povprečju, brez težav. Testi so pokazali, da ima Učenec 2 slab 

vidni asociativni spomin. Učenec 2 ima prav tako šibke veščine zaporedij. Rezultati so 

pokazali, da ima Učenec 2 dobre vidno-verbalne asociativne veščine spomina, pri katerih je 

njegova hitrost reševanja zelo dobra, nadpovprečna. Dober je na področju slušnega 

spomina. 

Težave vidnega spomina. Primerna 

hitrost reševanja. Šibke veščine 

zaporedja. Dober slušni spomin. 

Težave vidnega spomina.  

 

 

Težave učenja besed.  

 

Dober slušni spomin. 

 

 

Šibko vidno-

prostorsko pomnjenje 

Šibek kratkoročni/ 

delovni spomin 

 

Močno področje  

 

 

Pomnjenje 

 

 

 

 

Močno področje 

in interesi 

 
Učenec 2 je na testu fonološkega zavedanja, ki preverja rime pokazal, da ima deček šibko 

fonološko zavedanje. Rezultati nakazujejo, da ima Učenec 2 vidno disleksijo. Zaradi tega 

Težave iskanja rim. Šibko fonološko 

zavedanje. Težave učenja besed po 
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mu bo težko se učiti vidno besedišče in razloži težave, ki jih ima z učenjem črk in njihovih 

glasov. Njegove težave zaporedij in šibko fonološko zavedanje lahko tudi vplivajo na 

njegove zmožnosti razvijanja fonoloških veščin.  

vidni poti. Težave povezave grafem – 

fonem.  

Primerna hitrost reševanja. 

Šibke veščine zaporedja. 

 

Težave iskanja rim. Šibko 

fonološko zavedanje. Težave 

povezave grafem – fonem. 

Tempo obdelave 

Težave pri obdelavi 

zaporedij  

 

Fonološke 

sposobnosti  

Kognitivno 

procesiranje 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

JANUAR 2008  INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec ima težave pri samostojnem delu in pri hitrem procesiranju informacij, kjer je 

počasen. Učenec 2 ima težave pri prenosu informacij na papir. Učenec 2 lahko samostojno 

prepozna začetne in nekatere zadnje foneme v besedi. Samostojno lahko dela z rimami, 

napiše nekaj 'VC' in 'CVC' besede, sešteje dve števili do pet, prepozna števila do 12 in 

prepozna predhodnika in naslednika do 10. S pomočjo deček zmore zapisati poved z 

uporabo pike in velike začetnice, sešteti in odšteti število enega od drugega ter po delih 

črkovati nekatere 'CVC' besede.  

Počasnejše procesiranje informacij. 

Težave pisnega izražanja. 

Prepoznavanje začetnih glasov, slabše 

zadnje glasove. Dobro delo z rimami. 

Pisanje kratkih besed in povedi ob 

pomoči. Seštevanje do 5. Pozna števila 

do 12. Pozna predhodnik, naslednik 

števila.  

Težave pisnega izražanja. 

 

Seštevanje do 5. Pozna števila 

do 12, predhodnik, naslednik. 

 

Prepoznavanje začetnih glasov, 

slabše zadnje glasove. Dobro 

delo z rimami. 

 

Počasnejše procesiranje 

informacij. 

 

Dobro delo z rimami. 

 

Prst za enakomerne presledke. 

Magnetne črke. Seznam besed.  

 

Dnevne vaje. Učitelj asistent.  

Multisenzorne aktivnosti. 

Kompozicija  

 

Priklic matematičnih 

dejstev in podatkov 

 

Fonološke 

sposobnosti  

 

 

Počasen tempo 

obdelave 

 

Močna področja 

 

 

Pisanje  

 

 

Kurikularno okolje   

Didaktično okolje 

Pisanje  

 

Računanje  

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

Kognitivno 

procesiranje 

 

Močna področja 

in interesi 

Učne strategije  

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

Učenje pomembnih besed iz seznama za črkovanje doma. Aktivnosti z magnetnimi črkami 

v razredu za pisanje preprostih besed. 5 minut vsak dan z učiteljem asistentom za vajo 

prepoznavanja števil do 20. Uporaba prsta za razmike med besedami. Multisenzorne 

aktivnosti v razredu na področju pisanja in računanja.  

Seznam učenja pisanja besed. 

Magnetne črke za pisanje besed. 

Dnevne vaje prepoznavanja števil z 

učiteljem asistentom. Prst za 

enakomerne presledke. Multisenzorne 

aktivnosti.  

27.6.2008 ŠOLSKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2  se je to leto zelo trudil in je napredoval pri angleščini. Prepozna več kot 20 besed 

iz seznama in je začel črkovati besede za branje in pisanje. Razume elemente povedi in se 

zelo trudi zapomniti uporabiti piko pri svojem pisanju. Učenec 2 pozna večino glasov in je 

začel pravilno oblikovati posamezne črke. Lahko pove zaporedje zgodbe in jo obnovi s 

svojimi besedami.  

Črkovanje besed pri branju in pisanju. 

Pozna 20 besed iz seznama. Težave 

uporabe ločil. Poznavanje večine 

glasov. Pravilno oblikovanje črk.  

Obnova zgodbe s svojimi besedami. 

Zaporedje zgodbe.  

Črkovanje besed.  

 

Črkovanje besed. Pozna 20 

besed. Težave uporabe ločil. 

Pravilno oblikovanje črk. 

 

Štetje do 10, s pomočjo do 30. 

Seštevanje in odštevanje do 20 

ob pomoči. Prepoznavanje likov 

in teles. 

 

Izboljšanje striženja s škarjami, 

grafomotorike. 

Dekodiranje  

 

Pravilen zapis 

 

Tehnika pisanja  

 

Priklic matematičnih 

dejstev in podatkov 

 

 

Fino-motorična 

koordinacija 

Branje 

 

Pisanje  

 

 

 

Računanje  

 

 

 

 

Učenec 2 počasi pridobiva samozavest pri številih. Lahko šteje do  10 in s pomočjo do 30. 

učenec 2 lahko odšteje enomestno število od števil do 20 s pomočjo in lahko sešteje dve 

enomestni števili samostojno. Prepozna nekatere like in telesa in lahko opiše nekatere 

njihove značilnosti. Učenec 2 je začel poznavati na uro, ko dela s časom in vrednost 

posameznega kovanca, ko dela z denarjem.  

Štetje do 10, s pomočjo do 30. 

Seštevanje in odštevanje do 20. 

Prepoznavanje likov in teles. Učenje 

poznavanja na uro.  

Učenec 2 je postal samozavestnejši pri striženju s škarjami in ustreznem barvanju. Pri 

športni vzgoji razvija dobro kontrolo in koordinacijo. Razvil je nekaj dobrih prijateljstev z 

Izboljšanje striženja s škarjami. 

Izboljšanje grafomotorike. Dobra 
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otroci v razredu in ob njih postal je bolj sproščen. Deček je zrelejši in sedaj bo poskusil 

večino aktivnosti ne da bi se ob tem jezil nase. 

kontrola in koordinacija. Dobri 

prijatelji. Sproščen v socialnih stikih. 

Jezi na sebe.  

Dobra kontrola in koordinacija 

gibanja.  

 

Poznavanje večine glasov.  

 

Obnova zgodbe. 

Dobri prijatelji. Sproščen v 

socialnih stikih 

 

Jezi na sebe. 

Grobo-motorična 

koordinacija  

 

Fonološke 

sposobnosti 

Močna področja  

 

 

 

Jeza  

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

Močna področja 

in interesi 

 

Čustveni odnosi 

do učenja 

ŠOLSKO LETO 2008/2009; RAZRED: 2 

SEPTEMBER 2008 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 ima težave delati samostojno in hitrem procesiranju informacij. Težave ima pri 

prenosu informacij na papir. Učenec 2 ima težave pri pravilnem držanju pisala in 

kontroliranem oblikovanju črk in števil. Težave ima pri ohranjanju informacij.  

Težave procesiranja informacij. Težave 

pisnega izražanja. Nepravilna drža 

pisala. Nekontrolirano oblikovanje črk, 

števil. Težave pomnjenja.  

Težave procesiranja informacij. 

 

 

Prepozna začetne glasove, 

nekatere končne v besedah. 

Nadaljuje zaporedje rim. 

 

Prebere 30 besed iz seznama. 

 

Težave pisnega izražanja. Ob 

pomoči zapiše poved in uporabi 

ločila, veliko začetnico. 

Pisanje nekaj besed iz seznama.  

Nekontrolirano oblikovanje črk. 

 

Štetje po sekvencah do 10. 

Poznavanje števil do 10, 

predhodnik in naslednik števila. 

Računana ob pomoči. 

 

Nekontrolirano oblikovanje črk, 

števil. Nepravilna drža pisala. 

 

Dnevne vaje branja, pisanja in 

prepoznavanja črk. Učitelj 

asistent. Sistematično dodajanje 

besed seznamu besed.  

Počasen tempo 

obdelave  

 

Fonološke 

sposobnosti  

 

 

Tehnika branja  

 

Kompozicija  

 

Pravilen zapis 

Tehnika pisanja  

 

Priklic matematičnih 

dejstev in podatkov 

 

 

 

Grafomotorika  

 

 

Šibek kratkoročni 

spomin 

 

Kurikularno okolje  

 

 

Kognitivno 

procesiranje  

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

Branje  

 

Pisanje 

 

Pisanje 

 

 

Računanje  

 

 

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 

Pomnjenje  

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

 

Učenec 2 se lahko samostojno organizira in zbere pomembne vire za specifične naloge. 

Sliši začetne glasove in nekatere končne glasove v besedah. Učenec 2 lahko samostojno 

nadaljuje zaporedje rim, napiše nekaj 'CVC' besed, sešteje dve števili do 10, prepozna 

števila do 10 in nekatera druga dvomestna števila. Prepozna predhodnik in naslednik števila 

do 10, prepozna/prebere 30 ključnih besed in uporabi prst razmika med besedami. S 

pomočjo Učenec 2 lahko zapiše poved in uporabi piko ter veliko začetnico. S pomočjo 

lahko sešteje in odšteje enomestno število od drugega in pravilno črkuje besede, ki 

vsebujejo a, e, l, o, u in 'ee'.  

Prepozna začetne glasove, nekatere 

končne v besedah. Nadaljuje zaporedje 

rim. Pisanje nekaj besed iz seznama. 

Štetje po sekvencah do 10. Poznavanje 

števil do 10, predhodnik in naslednik 

števila. Prebere 30 besed iz seznama. 

Ob pomoči zapiše poved in uporabi 

ločila, veliko začetnico. Računana ob 

pomoči.  

Učenje ključnih besed (key words) doma – 5 minut na dan z učiteljem asistentom igranje 

iger prepoznavanja besed: teden 1 prepozna 32 besed, teden 2 prepozna 35 besed, teden 3 

prepozna 39 besed, teden 4 prepozna 42 besed in teden 5 prepozna 45 besed. Uporaba 

nastavka za pisalo, ko piše. Učitelj asistent vadi z Učencem 2 dnevno. 10 minut vsak dan z 

učiteljem asistentom za oblikovanje črk in prepoznavanje črk, teden 1 a, b, c, teden 2 d, e, f, 

teden 3 g, h, i, teden 4 j, k, l, teden 5 m, n, o.  

Dnevne vaje branja seznama besed. 

Učitelj asistent. Seznam besed. 

Sistematično dodajanje besed. Dnevne 

vaje pisanja in prepoznavanja črk.  
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Seznam besed za branje in 

pisanje.   

Branje, pisanje   

Učne strategije  

JANUAR 2009 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM; SAP 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Tedenski načrt branja ključnih besed ni deloval. Učenec 2 brez težav prebere samo 15  

preprostih besed (pes, mama, ata, lahko, muca, ja, ne, veliko ). Učenec 2 potrebuje nastavek 

za pisanje saj vloži veliko pritiska pri pisanju. Preverjanje individualiziranega programa je 

pokazalo, da je pravilno oblikoval vse črke z lepo pisavo. 

Prebere 15 do 45 preprostih besed. 

Pritisk pri pisanju. Nastavek za pisalo. 

Pravilno oblikovanje vseh črk. Lep 

zapis črk.  

Pozna in zapiše vse črke. Pritisk 

pri pisanju. Zapiše ime.   

 

Prebere 15 do 45 preprostih 

besed. 

 

Zamenjava vidno podobnih črk. 

 

 

Pravilno oblikovanje vseh črk.  

Lep zapis črk. Pritisk na 

podlago.  

 

Branje seznama besed. Slikovne 

karte za branje. Vaje 

vstavljanja manjkajočih črk.  

Pogovor pred pisanjem, pomoč 

pri iskanju besed, spodbude za 

dokončanje pisnih nalog. 

Nastavek. 

 Tehnika pisanja  

 

 

Tekočnost branja  

 

 

Vidno zaznavanje  

 

 

Grafomotorika  

 

 

 

Branje  

 

 

Pisanje  

 

 

 

 Pisanje 

 

 

Branje 

 

 

Zaznavne 

spretnosti  

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 

 

Učne strategije  

 

 

Učne strategije  

 

Učenec 2 ima težave pri samostojnem delu in pri hitrem procesiranju informacij. Učenec 2 

sedaj prepozna in zapiše vse črke (nekatere, kot so b/d, p/q ga zmedejo). Deček lahko 

prepozna 15 od 45 ključnih besed. Deček 2 lahko pravilno zapiše svoje ime. Učenec 2 

potrebuje veliko mero pomoči pri pisanju: pogovor/ podaja besed/ spodbude za 

dokončanje/ prepisovanju. 

Prepozna in zapiše vse črke. Zamenjava 

vidno podobnih črk. Zapiše ime.  

Dnevne vaje nalog manjkajočih črk (missing letters work). Koncentracija na redne vaje 

'CV/CVC' besed. Slikovne karte. S pomočjo učitelja asistenta vadi pisanje svojega priimka. 

Vaje za samostojno pisanje povedi s pomočjo vseh prejšnjih spodbud in strategij, da zapiše 

vsaj eno poved.  

Vaje vstavljanja manjkajočih črk. 

Branje seznama besed. Slikovne karte 

za branje. Pogovor pred pisanjem, 

pomoč pri iskanju besed, spodbude za 

dokončanje pisnih nalog.  

15.1.2009  PSIHOLOŠKO POROČILO  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Na motoričnem področju se je izogiba sestavljankam in so mu bile finomotorične aktivnosti, 

plavanje in vožnja s kolesom težke. Učenec 2 je prijazen fant, ki mu je bila všeč obravnava. Bilo je 

dolgo srečanje, njegov interes in motivacija sta bila vzdrževana skozi vso srečanje. Narava 

ocenjevanja kjer je bila podana menjava nalog v strukturirani situaciji, je Učencu 2 zelo ustrezalo.  

Slabše finomotorične spretnosti. 

Težave pri gromotoričnh 

aktivnostih. Dobra motivacija in 

interes.  

Težave pri gromotoričnih 

aktivnostih,  zapisa črk in števil. 

Težave vidno-motorične 

koordinacije. 

Slabše finomotorične spretnosti.  

 

Povprečni rezultati verbalnega 

razumevanja. Dobro verbalno 

sklepanje. 

Dobro oblikovanje neverbalnih 

konceptov. 

 

Težave fonološkega zavedanja. 

Prepozna glasove. 

 

Grafomotorika  

  

Vidno-motorična 

koordinacija 

Fino-motorična 

koordinacija 

 

Verbalne sposobnosti 

 

 

Neverbalne 

sposobnosti  

 

Fonološke 

sposobnosti  

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 

 

 

 

 

Intelektualno 

funkcioniranje  

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

 

 

Na področju verbalnega razumevanja je Učenec 2 prejel povprečne rezultate sposobnosti 

interpretacije socialnih situacij in praktično presojo, njegove sposobnosti izraziti ideje in verbalne 

veščine sklepanja. Na področju perceptivnega sklepanja je dosegel visoko povprečje na področju 

prostorske predstave in oblikovanje neverbalnih konceptov. Na področju delovnega spomina je 

prejel rezultate pod povprečjem, kjer je bilo merjena verbalna ponovitev števil v zaporedju in 

pozornost. Prepoznane so bile težave na področju pozornosti. Pri podtestu hitrosti procesiranja je 

Učenec 2 dosegel podpovprečne rezultate, kjer se je preverjala vidna pozornost, abstraktno 

oblikovanje in hitrost procesiranja.  

Povprečni rezultati verbalnega 

razumevanja. Dobro verbalno 

sklepanje. Dora interpretacija 

socialnih situacij.  Dobre 

prostorske predstave. Dobro 

oblikovanje neverbalnih 

konceptov. Slabo delovno 

pomnjenje. Slabša pozornost. 

Počasnejši tempo procesiranja 

informacij. Slabša vidna 

pozornost. Slabše abstraktno 

mišljenje.  
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Učenec 2 je na začetni stopnji branja, pisanja in računanja. Prepoznal je posamezne glasove 

abecede, vendar je imel težave pri odstranjevanju črk in prepoznavanju glasov v besedi. Prepoznal 

in napisal je števila do 10  in ustno štel do 17. Učenec 2 ima težave pri oblikovanju črk in števil.  

Začetna stopnja branja. Začetna 

stopnja pisanja. Začetna stopnja 

računanja. Prepozna glasove. 

Težave fonološkega zavedanja. 

Zapiše števila do 10. Štetje do 

17. Težave zapisa črk in števil.  

Slabše vidno zaznavanje. 

Težave vidnega sledenja. Slabša 

vidna diskriminacija.  

Mešana lateralnost. 

 

Slab slušni spomin.  

Slab vidni spomin.  

 

Šibko delovno pomnjenje. 

Težave kratkoročnega spomina.  

 

Slaba koncentracija.  

Slabša pozornost.  

 

Začetna stopnja branja.  

Začetna stopnja pisanja. 

Začetna stopnja računanja. 

Zapiše števila do 10. Štetje do 

17. 

 

Dora interpretacija socialnih 

situacij. 

 

Slabše abstraktno mišljenje. 

 

Šibko verbalno, 

vidno-prostorsko 

pomnjenje 

Kratkoročno/delovno 

pomnjenje  

 

Šibka selektivna 

pozornost 

 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti 

 

Tehnika branja 

Tehnika pisanja  

Priklic matematičnih 

dejstev in podatkov 

 

 

Močna področja  

 

 

Konkretno mišljenje 

 

Pomnjenje  

 

 

 

 

 

Pozornost  

 

 

 

 

 

 

Branje 

Pisanje  

Računanje  

 

 

 

Močna področja 

in interesi 

 

Mišljenje 

Učenec 2 ima mešano lateralnost. Mešana lateralnost lahko povzroči težave na področju jezika in 

področju matematike. Težave lahko vplivajo tudi na koordinacijo  roke, oči in telesa. Rezultati so 

pokazali, da ima Učenec 2 specifične učne težave. Kažejo se težave na področju disleksije, 

dispraksije in diskalkulije. Učenec 2 ima pomembno boljše veščine verbalnega razumevanja kot 

veščine vizualne percepcije. Dečkovi rezultati na področju slušnega spomina so bili slabi. Ta 

podtest je pokazal, da miselno manipuliranje z informacijami v kratkoročnem slušnem spominu je 

šibko. Ko so bile podane informacije po vidni poti so se izkazale prav tako težave vidnega 

spomina. Učenec 2 ima težave kratkoročnega spomina in koncentracije.  

Mešana lateralnost. Slabše 

vidno zaznavanje. Slab slušni 

spomin. Slab vidni spomin. 

Težave kratkoročnega spomina. 

Slaba koncentracija.  

Učenec 2 ima težave na področju vidno-motorične integracije, ki zajemalo vidno sledenje, 

finomotoriko, vidno diskriminacijo in hitrost procesiranja informacij. Učenec 2 ima šibek delovni 

spomin.  

Težave vidno-motorične 

koordinacije. Težave vidnega 

sledenja. Slabša vidna 

diskriminacija. Šibko delovno 

pomnjenje.  

23.2.2009 RAZISKOVALNI CENTER ZA DISLEKSIJO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 se pritožuje, da se med branjem izgubi med vrsticami in da branje povzroča srbečico v 

njegovih očeh. Ko je bil mlajši je imel pogosta vnetja ušes. Govoriti je začel zgodaj, vendar ni bil 

jasen govor. Učenec 2 je zmeraj kazal, da razume kaj se mu govori in da ima težave z govorjenim 

jezikom. Težave ima pri odgovarjanju na vprašanja in ima težnjo po tem, da razume dobesedno. 

Učenec 2 je opisan kot neroden, vendar se je njegova fina motorika izboljšala. Ne zmore voziti 

kolesa ali ujeti žoge. Še zmeraj nima koncepta časa ali katera je leva in desna stran.  

Težave sledenja vrsticam. Med 

branjem srbeče oči. 

Razumevanje verbalnega jezika. 

Težave govornega izražanja. 

Težave oblikovanja odgovorov. 

Dobesedno razumevanje. 

Neroden. Izboljšana fina 

motorika. Ne vozi kolo. Težave 

veščin lovljenja. Težave 

razumevanja koncepta časa in 

strani.  

Težave govornega izražanja. 

Težave oblikovanja odgovorov.  

 

Dobro verbalno razumevanje.  

Dobesedno razumevanje. 

Težave sinteze glasov v besedo.  

 

 

Slabši priklic besed. 

 

 

Neroden. Ne vozi kolo. Težave 

veščin lovljenja. 

Izboljšana fina motorika. 

 

Težave razumevanja koncepta 

časa.  

Ekspresivni 

jezik/govor 

 

Receptivni 

jezik/govor 

Fonološke 

sposobnosti 

 

Priklic  

 

 

Grobo-motorična 

koordinacija  

Fino-motorična 

koordinacija 

Časovna 

predstavljivost 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

 

 

 

 

Pomnjene 

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 

 

 

 

Očesi skupaj uporablja dobro. Popolno premikanje vseh očesnih mišic. Kako oči sledijo 

premikajočemu predmetu je dobro. Pri sledenju premikajočega predmeta oči delajo dobro skupaj. 

Mali tisk lahko vidi dobro od ne bralne razdalje. Ima normalen barvni vid, vendar kaže barvno 

občutljivost.  

Dobro sledenje uči 

premikajočemu predmetu. 

Dober vid. Dober barvni vid. 

Barvna občutljivost.  

Učenec 2 pri branju samostojnih besed ni dosegel nivoja pričakovanega za njegovo starost (5 let), 

vendar njegovo črkovanje je bilo nekoliko boljše (5,10 let). Te težave med branjem in črkovanjem 

Branje in pisanje pod 

povprečjem za njegovo starost. 
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kažejo na to, da ima deček težave pri gledanju besed na strani kar vpliva na njegove težave pri 

branju. Na testu podobnosti, test razumevanja kako skupine besede gredo skupaj, kar je 

razumevanje in iskanje besed, je bil dober. Pri matricah, test razumevanja zaporedij je bi zelo 

dober. Pri priklicu števil, ponovitev števil, je bil dober. To pomeni, da ima Učenec 2 dober slušni 

kratkoročni spomin. Učenec 2 nima vidnega priklica besed, vse besede mora analizirati na glasove, 

vendar nato jih ne mora združiti. Učenec 2 razume zgodbo, ki jo posluša, njegove težave so pri 

odgovarjanju na vprašanja, saj to vključuje različne miselne procese in priklic besed, ki je slabši.  

Težave vidnega sledenja in 

prepoznavanja. Dobro 

besedišče. Dobro zaporedje. 

Slušno pomnjenje števil dobro. 

Težave vidnega prepoznavanje 

besed. Težave sinteze glasov v 

besedo. Težave odgovarjanja. 

Slabši priklic besed.  

Težave določanja leve in desne 

strani.  

 

Barvna občutljivost. 

Težave vidnega sledenja in 

prepoznavanja. 

 

Barvna očala za branje. 

 

 

Dobro zaporedje. Dobro 

besedišče. Slušno pomnjenje 

števil dobro. Dobro verbalno 

razumevanje.  

 

Prostorska 

predstavljivost 

 

Vidno zaznavanje  

 

 

 

Didaktično okolje  

 

 

Močna področja  

 

 

 

 

 

 

 

Zaznavne 

spretnosti  

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

 

Močna področja 

in interesi 

 

 

 

  

Iz obravnave je razvidno, da deček lahko jasno vidi črke in besede. Domov je prijel obojna modra 

in rumena očala (modra – zmanjšajo bleščanje, premikanje črk; rumena – kontrast, za bolj 

usklajeno gibanje oči). Ko bo izbral očala naj jih redno uporablja pri branju.  

Dobro razviti vid. Barvna očala 

za branje.  

4.3.2009 POROČILO LOGOPEDA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 je začel z govorom zelo zgodaj, vendar zmeraj ni bilo jasno o čem govori. Učenec 2 je 

zmeraj razumel kaj mu je bilo povedano, vendar je imel težave pri ekspresivnem jeziku. Težave 

ima pri odgovarjanju na vprašanja, potrebuje veliko časa da procesira informacije in stvari razume 

zelo dobesedno.  

Dobro razumevanje verbalnega 

jezika. Težave govornega 

izražanja. Težave odgovarjanja. 

Dobesedno razumevanje. 

Počasnejše procesiranje 

informacij.  

Dobro razumevanje verbalnega 

jezika. Dobesedno razumevanje. 

Težave govornega izražanja. 

Težave odgovarjanja. Kratke 

povedi. Nepravilna struktura 

jezika. 

Težave na področju pragmatike. 

 

 Slabši priklic besed.  

 

Počasnejše procesiranje 

informacij. 

 

Rad se igra.  

Dobro razumevanje verbalnega 

jezika. 

 

 Receptivni 

jezik/govor 

 

Ekspresivni 

jezik/govor 

 

 

Uporaba jezika  

 

 

Priklic  

 

Počasen tempo 

obdelave  

 

Interesi 

Močna področja  

 

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

 

 

 

 

 

 

Pomnjenje  

 

Kognitivno 

procesiranje  

 

Močna področja 

in interesi 

Učenec 2 ne uporablja pričakovane gramatične strukture jezika. Uporablja le kratke povedi z 

omejeno uporabo veznikov npr. zato, ko, in. Težko je slediti kaj deček govori zaradi zmedenega 

zaporedja v govoru. Možne pragmatične težave komunikacije.  

Nepravilna struktura jezika. 

Kratke povedi. Težave na 

področju pragmatike.  

Učenec 2 je imel pogosta vnetja ušes, ko je bil mlajši. Urgenten carski rez v 37 tednu nosečnosti in 

deček je potreboval kisik. Učenec 2 je bil sodelovalen med obravnavo. Vesel je bil sodelovanja v 

pogovoru in je končal vse teste. Med opisovanjem slik je deček imel težave pri priklicu določene 

besede npr. ko je opisoval, da bi deček na mesto vilice moral za juho uporabiti žlico, se ni spomnil 

besede žlica. Učenec 2 je povedal, da se rad igra in da mu je branje zelo težko. Ko Učenec 2 ni 

vedel odgovora je začel momljati ali je hitro govoriti, da ga je bilo težko razumeti.  

Slabši priklic besed. Rad se 

igra. Branje mu je težko. Težave 

odgovarjanja.  

APRIL 2009 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM; SAP 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 potrebuje veliko različnih strategij za izboljšanje veščin črkovanja. Učencu 2 je težko 

prešteti število zlogov v besedi. Učencu 2 je težko slediti slušnim navodilom. Težko si mu je 

zapomniti več kot dve verbalni navodili. Učenec 2 je lahko zelo frustriran, ko ne more prepoznati 

Težave določanja števila zlogov 

v besedi. Težave sledenja 

slušnim navodilom. Slabše 

Težave določanja števila zlogov 

v besedi. Težave prepoznavanja 

rime. 

Fonološke 

sposobnosti  

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 
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rime. Ta naloga mu je zelo zahtevna. Učencev individualiziran program je pokazal napredovanje 

pri veščinah pisanja, kar mora še razvijati naprej.  

slušno pomnjenje. Težave 

prepoznavanja rime. Frustracija 

ob neuspehu.  

 

Težave sledenja slušnim 

navodilom. Slabše slušno 

pomnjenje. 

 

Ploskanje po zlogih. Štetje črk, 

zlogov, besed. Zamenjava, 

izpuščanje črk v besedi. 

Prepoznavanje rim.  

 

Magnetne črke. Sestavljanke s 

črkami. Kartice za pisanje. 

Pisanje razglednic. Iztočnice za 

pisanje.  

 

Postopno zmanjševanje pomoči 

učitelja asistenta. 

 

Šibko verbalno 

pomnjenje  

 

 

Fonološke 

sposobnosti  

 

 

 

Pisanje  

 

 

 

 

 

Kurikolarno okolje 

 

 

Pomnjenje  

 

 

Učne strategije  

 

 

 

 

Učne strategije 

 

 

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

Ploska zloge različno dolgih besed. Prešteje črke, prešteje besed in prešteje zloge. Ponavljanje 

povedi različnih dolžin. Postopno povečanje števila verbalnih navodil. Magnetne črke. 

Spreminjanje samo prve črke. Sestavljanke črk. Izpuščanje ene črke. Pokaže predmete, ki se 

rimajo. Poslušanje pesmi, ki se rimajo. Pri pisanju uporaba podpornih kartic, pisanje razglednic, 

iztočnice za pisanje na stenah razreda, postopno zmanjšanje pomoči učitelja asistenta.  

Ploskanje po zlogih. Štetje črk, 

zlogov, besed. Ponavljanje 

slušnih navodil in postopno 

povečanje. Magnetne črke. 

Sestavljanke s črkami. 

Zamenjava, izpuščanje črk v 

besedi. Prepoznavanje rim. 

Kartice za pisanje. Pisanje 

razglednic. Iztočnice za pisanje. 

Postopno zmanjševanje pomoči 

učitelja asistenta.  

JULIJ 2009 ŠOLSKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 ima težave pri angleščini in bi mu koristila pomoč; oblikoval je dober odnos z učiteljem 

asistentom. Je zelo tih pri nalogah razprav in jaz menim, da  raje opazuje in posluša kot se 

vključuje. Sedaj piše več in ko bo dobil samozavest se bo to izboljšalo. On še zmeraj ne rad bere, 

vendar s podporo učiteljev bo bolj zadovoljen poskusiti.  

Dober odnos z učiteljem. Se ne 

vključuje v razprave. Nizka 

bralna motivacija.  

Dober odnos z učiteljem. 

 

 

Težave z mestnimi vrednostmi. 

Funkcioniranje pod 

pričakovanjem za njegovo 

starost.  

Reševanje preprostih 

problemov s konkretnim 

materialom. Rad ima 

matematične praktične naloge.  

 

Številski kvadrat, konkretni  

material za preštevanje. 

 

Zanima ga naravoslovje. Rad 

ima praktične naloge. Rad 

raziskuje.  

Je skrben. Je prijazen. 

 

Razvija kontrolo in 

koordinacijo gibanja. Trudi pri 

osnovnih motoričnih veščinah 

Odnos z učitelji in 

odraslimi 

 

Priklic matematičnih 

dejstev in podatkov 

 

 

Besedilni problemi 

 

 

 

 

Računanje    

 

 

Interesi  

 

 

Močna področja  

 

Grob-motorična 

koordinacija 

 

Socialne 

spretnosti  

 

Računanje  

 

 

 

Računanje  

 

 

 

 

Učne strategije  

 

 

Močna področja 

in interesi  

 

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 

Učenec 2 meni, da matematika ni najbolj enostavna in še vedno potrebuje pomoč pri mestnih 

vrednostih. S pomočjo številskih kvadratov in konkretnega materiala za preštevanje, se bo potrudil 

rešiti enostavni problem. Rad ima praktične naloge z oblikami in nalog dela s podatki. Še enkrat, 

mora se potruditi in se več vključevati v naloge diskusije. Dela za pričakovano ravnjo za njegovo 

starostno skupino, vendar bomo naslednje leto delali z njim v manjši skupini.  

Težave z mestnimi vrednostmi. 

Reševanje preprostih problemov 

s konkretnim materialom. 

Uporaba številskega kvadrata, 

konkretnega materiala za 

preštevanje. Rad ima 

matematične praktične naloge. 

Pod pričakovanjem za njegovo 

starost.  

Učenec 2 je pokazal zanimanje v naravoslovje in lahko izvede eksperiment in prepozna ugotovitve 

s pomočjo. Uživa v praktičnih nalogah naravoslovja in v izzivu raziskovanja. Razvija razumevanje 

osnovnih konceptov in se vključuje v razprave, ko je pozvan. Kaže občutljiv in skrben odnos do 

stvari in je užival pri poizvedovanju o življenju živali in rastlin.  

Zanima ga naravoslovje. Rad 

ima praktične naloge. Rad 

raziskuje.  

Učenec 2 nadaljuje z razvijanjem dobre kontrole in koordinacije. Rad ima šport in se zelo trudi pri 

osnovnih veščinah. Njegovo vedenje je zmeraj v redu in dobro posluša. Je prijazen in skrben in 

občutljiv otrok.  

Razvija kontrolo in koordinacijo 

gibanja. Trudi pri osnovnih 

motoričnih veščinah. Je skrben. 

Je prijazen.  
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31.7.2009 RAZISKOVALNI CENTER ZA DISLEKSIJO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 na testu branja  posameznih besed in črkovanja posameznih besed dosega podpovprečne 

rezultate za svojo starost. Barvna očala dečku niso pomagala oziroma niso naredila nobenih 

sprememb. Mama poroča, da Učenec 2 pozna besedo vendar ima težavo pri poimenovanju in 

priklicu besede, kar se nanaša na njegov ekspresivni jezik. Mi predlagamo poslušanje zgodb na 

zgoščenkah. Predlagamo poslušanje 5 minut in nato obnavljanje slišanega ob vprašanjih.  

Podpovprečni rezultati na 

področju branja in pisanja za 

njegovo starost. Težave priklica 

besed.  Poslušanje zvočne knjige 

in obnovitev slišanega s 

pomočjo vprašanj.  

Podpovprečni rezultati na 

področju branja in pisanja za 

njegovo starost. 

 

Slabši priklic besed. 

 

Poslušanje zvočne knjige in 

obnovitev slišanega s pomočjo 

vprašanj. 

 

Slabša pozornost.  

 

 

Težave vidnega zaznavanja. 

Tehnika branja 

Pravilen zapis  

 

 

Priklic  

 

Pomnjenje  

 

 

 

Šibka selektivna 

pozornost 

 

Vidno zaznavanje 

Branje 

Pisanje  

 

 

Pomnjene  

 

Učne strategije  

 

 

 

Pozornost 

 

Zaznavne 

spretnosti  

Učenčev vid je bil normalen in je lahko prepoznal celo najmanjše črke. Njegovo gibanje oči je bilo 

normalno, vendar moteno zaradi slabše pozornosti. Barvna očala niso pomagala. Njegove učne 

težave ne izvirajo iz vidnega zaznavanja, zato je zaključil obravnavo pri nas.  

Dober vid. Pravilni gibi oči. 

Slabša pozornost. Težave 

vidnega zaznavanja.  

12.8.2009 POROČILO LOGOPEDA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 je dobro sodeloval pri obravnavi. Njegova pozornost je bila dobra vendar je občasno 

potreboval usmerjanje za poslušanje in ponovno osredotočenost na nalogo, na primer želel je 

nadaljevati pogovor o določeni sliki, ki sva si jo ogledala prej. Učenec 2 je bil testiran na področju 

jezikovnega razumevanja, kjer je dosegel rezultate v povprečju. Učenec 2 je dosegel rezultate pod 

povprečjem pri obnavljanju podanih verbalnih informacij od terapevta in pri oblikovanju 

relevantnega sklepanja posameznih elementov (podane slike). Na področju semantičnega jezika je 

dosegel povprečen rezultat, ko je mogel od štirih besed izbrati pravo, ki manjka v napisani povedi. 

Na področju razumevanje ne-lateralnih fraz je deček dosegel povprečni rezultat, čeprav mama 

poroča, da ima deček tu največ težav in ga doma sistematično uči te fraze.  

Težave vzdrževanja pozornosti. 

Povprečni rezultati jezikovnega 

razumevanja. Težave na 

področju sklepanja verbalno in 

neverbalno podanih 

informacijah. Povprečni 

rezultati na področju semantike. 

Povprečen rezultat razumevanja 

fraz.  

Težave vzdrževanja pozornosti. 

 

 

 

Dobro jezikovno razumevanje. 

Dobra semantika. Dobro 

razumevanje fraz. 

Težave na področju skladnje 

povedi. Slabše jezikovno 

izražanje. Težave uporabe 

kompleksnih povedi. Težko 

slediti govoru. 

Težave fonološkega zavedanja. 

 

Pomanjkanje očesnega 

kontakta. 

 

Težave na področju sklepanja 

verbalno in neverbalno podanih 

informacijah.  

 

Slabši priklic besed.  

Šibko vzdrževanje 

pozornosti 

 

Receptivni 

jezik/govor 

 

Ekspresivni 

jezik/govor 

 

 

 

 

Fonološke 

sposobnosti  

Šibek očesni stik 

 

 

Verbalne, neverbalne 

sposobnosti  

 

 

Priklic 

Pozornost 

 

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intelektualno 

funkcioniranje 

 

 

Pomenjene   

Prav tako smo pri Učencu 2 testirali ekspresivni jezik. Pri poimenovanju je deček uspel pravilno 

poimenovati 50% zaporednih slik. Dosegel je povprečen rezultat za svojo starost. Glavne napake 

pri poimenovanju so semantičnega pomena (deček je uporabil besedo s podobnim pomenom). 

Deček je pri poimenovanju uporabil strategijo opisa, ki ga je velikokrat popeljala do pravilne 

besede.  Ta strategija je zelo učinkovita. Dobro bi bilo dodati, da bi deček poskušal opisati besedo 

z poimenovanjem prve črke.  

Povprečen rezultat pri 

poimenovanju slik. Slabši priklic 

besed.  

Na testu obnove zgodbe je Učenec 2 dosegel povprečen rezultat, koliko elementov od zgodbe je 

deček obnovil. Na testu strukture povedi je Učenec 2 dosegel nizko povprečje za njegovo starost. 

Rezultati so pokazali povprečne jezikovne sposobnosti, kjer je deček dosegel nekoliko nižji 

rezultat pri ekspresivnem jeziku kot pri receptivnem jeziku. Dva najbolj nizko ocenjena podtesta 

na ekspresivnem področju jezika kažeta, da ima Učenec 2 več težav pri z ekspresivnim jezikom na 

ravni povedi (uporaba kompleksnih povedi). Slabši rezultati na področju sintakse so lahko tudi 

povezani s fonološkimi težavami, ki jih ima Učenec 2.  

Povprečen rezultat slušnega 

pomnjenja. Težave na področju 

skladnje povedi. Povprečne 

jezikovne sposobnosti. Boljše 

razumevanje jezika. Slabše 

jezikovno izražanje. Težave 
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uporabe kompleksnih povedi. 

Fonološke težave.  

 

Dobro slušno pomnjenje.  

 

Frustracija ob neuspehu.  

 

 

Udarjanje z rokami po glavi, z 

glavo ob mizo ob neuspehu 

Rad ima Lego kocke in Vojno 

zvezd. 

Dobro jezikovno razumevanje. 

Dobra semantika. Dobro 

razumevanje fraz. 

 

Verbalno pomnjenje  

 

Nemoč, potrtost 

 

 

Fizična agresija  

 

Interesi 

 

Močna področja  

 

 

 

 

Pomnjenje  

 

Čustveni odnosi 

do učenja  

 

Vedenje  

 

Močna področja 

in interesi  

Učenčev jezik in komunikacija v socialnih situacijah ne kažeta jezikovnih sposobnosti dečka, ki jih 

pokaže v strukturiranih nalogah. Kot primer, Učenec 2 ima hude težave pri dostopu do besedišča, 

ki ga potrebuje v povedi v pogovoru v naravnem okolju. Šola poroča, da Učenec 2 postane 

frustriran, ko ne mora priklicati besede, ki jo potrebuje in občasno se z glavo udarja ob mizo ali ob 

roke. Učenec 2 kaže zavedanje njegovih težav pri priklicu besed med obravnavo, pravi » kako se 

reče? Dajte no možgani«. Občasno je tudi zelo težko slediti učenčevemu govoru, kar so tudi 

opazili v šoli in doma. To vpliva na težave med Učencem 2 in njegovim poslušalcem, saj je težko 

za poslušalca spremljati o čem govori zgodba Učenca 2. Prav tako kaže, da razlage Učenca 2 niso 

povsem povezane in pogosto je pomanjkanje očesnega kontakta med pogovorom z Učencem 2. 

Trenutno kaže, da se dečkove težave bolj navezujejo na socialne aspekte komunikacije. Prav tako 

je bilo vidno, da je deček lahko zelo usmerjen na določene teme kot so Lego in Vojna zvezd.  

Komunikacijske težave v 

socialnih situacijah. Slabši 

priklic besed. Frustracija ob 

neuspehu. Udarjanje z rokami 

po glavi, z glavo ob mizo ob 

neuspehu. Težko slediti govoru. 

Pomanjkanje očesnega 

kontakta. Rad ima Lego kocke in 

Vojno zvezd.  

ŠOLSKO LETO 2009/20010; RAZRED: 3 

OKTOBER 2009 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 je izboljšal samozavest pri pisanju. Sedaj lahko poskusi narediti nalogo pisanja s 

podanimi ključnimi besedami. Še zmeraj izkazuje nekaj vidne zamenjave med nekaterimi črkami, 

vendar postaja bolj samozavesten pri izpuščanju črk. Pri računanju se vključuje v skupinske 

pogovore in splošno so se njegove veščine štetja izboljšale. Sedaj lahko zapiše trimestna števila z 

uporabo 0 kot ohranjevalnik prostora.  

Zamenjava vidno podobnih črk. 

Boljša samozavest pri pisanju. 

Pisanje ob ključnih besedah. 

Izboljšale veščine štetja. Zapiše 

trimestno število.  

Zamenjava vidno podobnih črk. 

 

Izboljšale veščine štetja. Zapiše 

trimestno število. 

 

Pisanje ob ključnih besedah. 

 

Podajanje slušnih navodil po 

korakih. 

Podaljšan čas. 

 

Vaje vidne diskriminacije. 

 

Poslušanje zgodb.  

 Vidno zaznavanje  

 

Priklic matematičnih 

dejstev in podatkov 

 

Pisanje  

 

Didaktično okolje  

 

 

 

Zaznavanje  

 

 

Pomnjenje  

Zaznavne 

spretnosti 

Računanje  

 

 

Učne strategije  

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

 

Učne strategije  

 

 

Učne strategije 

Dodaten čas pri delu fonološkega zavedanja. Dnevne vaje branja. Sledenje ustnim navodil iz 3 

delov, slušne zgodbe za kratkoročni spomin, prehod od konkretnih do abstraktnih vprašanj, 

uporabi znane strategije. Vaje vizualne diskriminacije pri 1:1 srečanjih.  

Podaljšan čas. Dnevne vaje 

branja. Podajanje slušnih 

navodil po korakih. Poslušanje 

zgodb. Vaje vidne 

diskriminacije. Individualna 

pomoč.  

22.12.2009 POROČILO LOGOPEDA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 je med obravnavami dobro sodeloval. Deček je razumel koncept pripovedi ključno z 

kdo, kje, kdaj, kaj se je zgodilo. Redno je formuliran več ljudi pri kdo, kot so babica, mama, 

učitelj, prijatelji in živali. Za koncept kje je uporabil vrsto krajev in za koncept kdaj je izbral 

različne dele v dnevu, božični čas in druge praznike. V zgodbi je uporabil kdo, kje, kdaj in kaj se je 

zgodilo. Na čase je povedi navezoval na Lego kocke ali Michela Jacksona. Učenec 2 je napredoval 

na področju pripovedovanja zgodb in pri iskanju besed. Šola in starši poročajo, da Učenec 2 

postane frustriran, ko ne najde besede in se udarja ob glavo. Uporabljena je bila vizualna opora pri 

iskanju besed, ki mu je v pomoč, da deček opiše besedo oz. predmet, stvar, ki jo išče. Deček 

Napredovanje na področju 

pripovedovanja in priklica 

besed. Frustracija ob neuspehu. 

Udarjanje ob glavo. Vizualna 

slikovna opora besede. Uporaba 

številnih pridevnikov.  

Napredovanje na področju 

pripovedovanja. Težave na 

področju govora v socialnih 

situacija. Uporaba številnih 

pridevnikov. 

 

Težave priklica besed.  

 

Ekspresivni 

jezik/govor 

 

 

 

Priklic  

 

 

 Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

 

Pomnjenje  
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uporabi številne pridevnike pri opisovanju besede. Poslužuje se tudi fonološkega zavedanja pri 

opisovanju besede, npr. začne se s črko s (svinčnik).  

Slab očesni kontakt. Občasna 

rotacija telesa vstran od 

sogovornika. 

 

Vizualna slikovna opora 

besede. Opis besede.  

 

Frustracija ob neuspehu.  

 

Udarjanje ob glavo. 

Šibek očesni stik 

 

 

 

Govorno-jezikovno 

funkcioniranje 

 

Nemoč, potrtost 

 

Fizična agresija 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

Učne strategije  

 

 

Čustveni odnosi 

do učenja 

Vedenje  

Učenec 2 ima težave pri vzpostavljanju očesnega stika pri komunikaciji. Dečkov očesni stik je bil 

spremenljiv na obravnavah. Občasno je njegov telo bilo rotirano stran od terapevta. Učenec 2 je na 

prejasnih testih dosegel povprečne rezultate na področju ekspresivnega in receptivnega jezika, zato 

so njegove težave na področju govora in jezika v socialnih situacijah in pri priklicu besed.  

Slab očesni kontakt. Občasna 

rotacija telesa vstran od 

sogovornika. Težave na 

področju govora v socialnih 

situacija. Težave priklica besed.  

MAREC 2010 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 je dobro poslušal zgodbe in lahko pove ključne informacije iz zgodbe. Ko prepisuje črke 

vse zapiše pravilno. Napredoval je pri oblikovanju črk. Učenec 2 si pomaga s številčnim 

kvadratom.  

Obnovitev ključnih informacij. 

Pravilen zapis črk. Napredek 

oblikovanja črk. Številčni 

kvadrat.  

Dobro slušno pomnjenje in 

obnova besedila.  

 

Pravilen zapis črk. Napredek 

oblikovanja črk. 

 

Slab očesen kontakt.  

 

Težave sledenja temi pogovora.  

 

Slab priklic besed. 

 

Branje pod povprečno za 

njegovo starost. Slaba bralna 

tekočnost.  

Slabo razumevanje prebranega.  

Seštevanje in odštevanje brez 

prehoda do 100. 

 

'Toe by Toe'. 'Lets Talk About'.  

 

Številčni kvadrat.  

 

Nagrade, nalepke.  

 

Učitelj asistent. Učitelj 

specialist za PP. 

Močno področje  

 

 

Tehnika pisanja  

 

 

Šibek očesni stik 

 

Ekspresivni jezik 

 

Priklic  

 

Tehnika branja 

 

Hitrost branja 

Bralno razumevanje  

Priklic matematičnih 

dejstev in podatkov  

 

Branje  

 

Računanje  

 

Didaktično okolje 

 

Kurikularno okolje 

 

Močna področja 

in interesi  

 

Pisanje 

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

Pomnjenje  

 

Branje  

 

 

 

Računanje  

 

 

Učne strategije  

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

 

Pomoč na šoli 

Učenec 2 občasno socialne aspekte komunikacije težko razume – vzpostavitev očesnega kontakta 

in ostajati na temi pogovora. Učenec 2 pogosto ne mora povedati specifične besede, ki jo želi, 

vendar ve kaj želi povedati. Pogosto lahko opiše besedo ali zamenja s splošno besedo za to besedo. 

Učenec 2 je trdno delal na področju računanja. Lahko sešteva in odšteje od dvomestnega števila ne 

da bi šel čez desetico. Učenec 2 še zmeraj potrebuje 1:1 pomoč pri pisanju in načrtovanju pisanja.  

Slab očesen kontakt. Težave 

sledenja temi pogovora. Slab 

priklic besed. Strategija opisa 

besed. Seštevanje in odštevanje 

brez prehoda do 100. 

individualna pomoč pri pisanju. 

Načrt pisanja.  

Uporaba programa 'Lets Talk About' v manjši skupini vsakih štirinajst dni. Pomoč 1:1 

zagotovljena od učitelja asistenta in učitelja za posebne potreb na področju priklica besed. Vaje 

seštevanja v manjši skupini in uporaba stotičnega kvadrata. Nagrade, nalepke za fonološko 

skupino, uporaba programa 'Toe by Toe'.  

Strukturiran program v manjši 

skupini 'Talk about'. Učitelj 

asistent. Učitelj specialist za 

PP. Pomoč računanja v manjši 

skupini. Strukturiran program 

'Toe by Toe'. Nagrade, nalepke.  

Dečkova kronološka starost je 7, 11 let. Deček dosega rezultate na področju branja pod nivojem za 

njegovo starost, bralna točnost 5,6 in bralno razumevanje 5,5 let. Črkovanje 7,0.  

Branje pod povprečno za 

njegovo starost. Slaba bralna 

tekočnost in razumevanje 

prebranega.  

JUNIJ 2010 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 je veščine komunikacije in priklica besed uril v manjši skupini vsakih štirinajst dni. 

Spremljanje učitelja asistenta je pokazalo, da je deček postal bolj tekoč in entuziastičen pri uporabi 

Raba dobrega besedišča. 

Računanje s prehodom ob 

Raba dobrega besedišča.  

 

Močna področja   
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zanimivega besedišča. Lahko ostane na temi pri zgodbi. Bolj samozavestno vstopa v kontakt z 

odraslimi. Učenec 2 lahko sešteva in odšteva dvomestna števila s prehodom s številskim trakom ali 

številskim kvadratom.  

podpori. Številski trak, številski 

kvadrat. Samozavestnejši v 

kontaktu z odraslimi osebami.  

 

 

Samozavestnejši v kontaktu z 

odraslimi osebami. 

 

Računanje s prehodom ob 

podpori. 

 

Spremljanje lastnega branja. 

Branje z nalogami. Seznama 

100 besed. Dnevno branje. 

Program 'Toe by Toe',  

'Lifeboat'. 

Seznam besed za pisanje. 

Številski trak, številski kvadrat.  

 

Odvzemanje glasu v besedi. 

Določanje zlogov v besedi. 

 

Odnosi z učitelji in 

odraslimi  

 

Priklic matematičnih 

dejstev in postopkov 

 

Branje  

 

 

 

 

Pisanje 

Računaje  

 

Fonološke 

sposobnosti  

 Močna 

področja in 

interesi  

Socialne 

spretnosti  

 

Računanje  

 

 

Učne strategije  

 

 

 

 

Učne strategije  

 

 

Učne strategije 

Izboljšanje fonološkega zavedanja. Spremljanje lastnega branja. Branje z nalogami. Branje 

seznama 100 besed. Dnevno branje. Program 'Toe by Toe'. Program 'Lifeboat' in 1:1 srečanja z 

učiteljem asistentom.  

Spremljanje lastnega branja. 

Branje z nalogami. Branje 

seznama 100 besed. Dnevno 

branje. Program 'Toe by Toe'. 

Program 'Lifeboat'.  

Črkuje 50 besed. Redno črkuje besede in odvzema začetne glasove. Loči besede s 2/3/4 zlogi za 

črkovanje.  

Seznam besed za pisanje. 

Odvzemanje glasu v besedi. 

Določanje zlogov v besedi.  

JULIJ 2010 ŠOLSKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 sedaj bolj samozavestno sodeluje v razpravah in ima dobro osnovno znanje, splošno 

poučenost. Sedaj piše več s pomočjo, vendar mu pisanje predstavlja veliko frustracijo. Pri branju 

počasi, vendar postopno napreduje. Učenec 2 mora pozitivno razmišljati o njegovem napredku in 

ne se preveč obremenjevati z ljudmi okoli njega. Razvija samozavest pri matematiki in dobro 

sodeluje v pogovoru in miselnem računanju.  

Dobra splošna poučenost. 

Sodelovanje v razpravah. 

Pisanje ob pomoči. Pisanje mu 

je težko. Počasno napredovanje 

pri branju. Negativno 

razmišljanje o napredku. 

Primerjanje z vrstniki. 

Sodelovanje v miselnem 

računanju.  

Dobra splošna poučenost. 

Entuziastičen. Je vljuden, 

spoštljiv, prijeten. Vlaganje 

truda. 

Rad kuha.  

 

Počasno napredovanje branja. 

 

Pisanje ob pomoči. Pisanje mu 

je težko. 

Sodelovanje v miselnem 

računanju. 

 

Malo prijateljev. 

 

Tih. Sramežljiv. Zapiranje vase. 

Oblikovanje skrbi. 

Razburjenje.  

Primerjanje z vrstniki.  

 

Težave izražanja skrbi, čustev.  

 

Močna področja 

 

 

 

Interesi 

 

Tehnika branja  

 

Pravilen zapis  

 

Priklic matematičnih 

dejstev in postopkov  

 

Manj sprejeti med 

vrstniki 

 

Zaskrbljenost  

Jeza  

Doživljanje kot 

''drugačnega'' 

Težave izražanja 

lastnih čustev 

Nemoč, potrtost 

Močna področja 

in interesi  

 

 

 

 

Branje 

 

Pisanje  

 

Računanje  

 

Socialne 

spretnosti  

 

Čustveni odnosi 

do učenja  

Čustveni odnosi 

do učenja  

 

 

 

 

Učenec 2 je prijeten fant, ki se je zelo truda skozi leto. Ima pomanjkanje samozavesti in zaupanja v 

svoje zmožnosti. Občasno je tiho in sramežljiv. Kot rezultat tega ob priložnostih internalizira svoje 

misli in izgradi skrbi v svoji glasi, zaradi kateri postane razburjen. Pomagalo bi mu, če bi se znal 

pogovorit o svojih skrbeh, čustvih. Je entuziastičen, prijeten in se zmeraj lepo vede. Ima malo 

skupino prijateljev in je rad v njihovi družbi. Je zmeraj vljuden in spoštljiv. Rad kuha.  

Vlaganje truda. Pomanjkanje 

samozavesti in zaupanje v svoje 

sposobnosti. Tih. Sramežljiv. 

Zapiranje vase, oblikovanje 

skrbi. Razburjenje. Težave 

izražanja skrbi, čustev. 

Entuziastičen. Malo prijateljev. 

Je vljuden, spoštljiv, prijeten. 

Rad kuha.  
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Negativno razmišljanje o 

napredku. 

 

Pomanjkanje samozavesti in 

zaupanje v svoje sposobnosti.  

 

 

 

Pomanjkanje 

zaupanja v lastne 

sposobnosti 

 

 

Samopodoba  

 

26.8.2010 POROČILO LOGOPEDA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 je vključen v malo skupino za razvijanje veščin govora in jezika pri logopedu, ki ga 

organizira šola. Pri obravnavi je deček bil zadržan, vendar s spodbudo je začel sodelovati. Učenec 

2 je po pravilnem zaporedju razporedil zgodbo v 4 slikah in opisal to zgodbo kjer je uporabil 

čudovit besednjak. Tukaj je bilo vidnih nekaj težav z občasnim iskanjem besed, vendar je deček 

uspel priklicati pravo besedo, ko jo je začel govoriti o tej besedi. Učenec 2 je odgovoril na 

vprašanja 'Zakaj' in pri tem uporabil odličen besednjak. Deček je razvil strategije s katerimi si 

pomaga, ko ima težavo priklicati določeno besedo.  

Mala skupina za govor in jezik. 

Zadržan. Potrebuje spodbudo za 

sodelovanje. Dobro določanje 

zaporedja zgodbe. Dober 

besednjak. Slabši priklic besed.  

Mala skupina za govor in jezik. 

 

 

Zadržan. Potrebuje spodbudo 

za sodelovanje.  

 

 

Slabši priklic besed. 

 

Dober besednjak. Določanje 

zaporedja zgodbe. 

Kurikularno okolje  

 

 

Ekspresivni jezik 

/govor 

 

 

Priklic  

 

Močna področja  

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

Pomnjenje 

 

Močna področja 

in interesi  

ŠOLSKO LETO 2010/20011; RAZRED: 4 

NOVEMBER 2010 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 samostojno razčleni foneme. Zmanjšanje pomoči učitelja asistenta pri pisanju. Branje se 

izboljšuje, prav tako pisanje visoko frekvenčnih besed.  

Napredek na področju branja. 

Napredek na področju pisanja 

seznama besed. Manj pomoči 

učitelja asistenta. Samostojno 

razčleni besedo na glasove.  

Samostojno razčleni besedo na 

glasove. 

Analiza glasov v besedi. 

 

Dnevne vaje branja. 

Strukturiran program 'Toe by 

Toe'. Branje prilagojenih knjig. 

Pozornost na upoštevanje ločil. 

Slikovne kartice. 

 

Individualna pomoč učitelja 

asistenta. 

Fonološke 

sposobnosti  

 

 

Branje  

 

 

 

Pisanje 

 

Kurikularno okolje  

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

Učne strategije  

 

 

 

Učne strategije  

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

Loči foneme in jih ustno pove. Dnevno branje. Program 'Toe by Toe'. Branje zbirke knjigi 

'FuzzBuzz' za učence s težavami na področju branja. Pri pisanju si pomaga s slikovnimi karticami. 

Pri branju upošteva ločila. 1:1 pomoč učitelja asistenta.  

Analiza glasov v besedi. Dnevne 

vaje branja. Strukturiran 

program 'Toe by Toe'. Branje 

prilagojenih knjig. Slikovne 

kartice za pomoč pri pisanju. 

Pozornost na upoštevanje ločil 

pri branju. Individualna pomoč 

učitelja asistenta.  

30.11.2010 ŠOLSKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 ima neuro-razvojne zaostanke. Njegove težave se kažejo kot dislektične. Ima mnoge 

težave, kot so zaostanek v govornem razvoju, v splošni zrelosti, težave z ravnotežjem, 

koordinacijo, težave pri vožnji s kolesom in pogosto se spotika ter pada. Deček je težko pri miru, 

težave ima s pozornostjo, koncentracijo, spominom snovi in pri kontroli uriniranja. Težave ima pri 

zavezovanju vezalk, uporabi noža in žlice, organizaciji sebe, organizaciji dela in pri rokopisu. 

Težave na področju komunikacije, lovljenju žoge, plavanju, pogosto pada. Je anksiozen.  

Zaostanek v govornem razvoju. 

Težave z ravnotežjem, 

koordinacijo. Težave pri vožnji s 

kolesom. Pogosto se spotika, 

pada. Nemirnost. Težave na 

področju pozornosti in 

Težave z ravnotežjem, 

koordinacijo. Težave pri vožnji 

s kolesom. Pogosto se spotika, 

pada. Slabše lovljenje žoge. 

Težave pri plavanju. 

Grobo-motorična 

koordinacija  

 

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 
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koncentracije. Težave na 

področju pomnjenja učne snovi. 

Težave pri zavezovanju vezalk, 

uporabi pribora. Slaba 

organizacija dela. Slaba 

organizacija pri zapisu. Težave 

na področju komunikacije. 

Slabše lovljenje žoge. Težave pri 

plavanju.  

Težave pri zavezovanju vezalk, 

uporabi pribora.  

Slabša organizacija zapisa.  

 

Težave na področju pozornosti 

in koncentracije. 

 

Težave na področju pomnjenja 

učne snovi. 

 

Slaba organizacija dela. 

 

Nemirnost.  

Agresivno vedenje.  

 

Znaki občutenja anksioznosti. 

Občutek stresa.  

Hitro odneha z delom.  

Slabša kontrola čustev.  

 

Nihanje razpoloženja.  

Izbruhi jeze in joka. 

 

Težave na področju 

komunikacije. Zaostanek v 

govornem razvoju.  

Težave poimenovanja črk. 

Težave iskanja rim. 

 

Dobesedno razumevanje.   

 

Senzorna občutljivost na okus 

in zvok. 

 

Slabše procesiranje informacij. 

Fino-motorična 

koordinacija 

Grafomotorika  

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti 

 

Dolgoročno 

pomnjenje 

 

Slabo načrtovanje, 

slaba organizacija  

Nemirnost 

Fizična agresivnost 

 

Anksioznost  

Stres  

Nemoč  

Težave izražanja 

lastnih čustev 

Nihanje razpoloženja  

Jeza  

 

Ekspresivni jezik  

 

Fonološke 

sposobnosti 

 

Konkretno mišljenje  

 

Senzorna občutljivost 

 

Počasen tempo 

obdelave 

 

 

 

Pozornost 

 

 

Pomnjene  

 

 

Izvršilne 

funkcije 

 

Vedenje  

 

 

Čustveni odnosi 

do učenja  

 

 

 

 

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

 

Mišljenje  

 

Zaznavne 

spretnosti  

 

Kognitivno 

procesiranje  

Učenec 2 je preobčutljiv na okus in zvok. Težave ima pri branju, pisanju, procesiranju informacij 

in rimanju. Je neorganiziran, zmeden, utrujen, hitro obupa in občuti stres. Ima težave pri kontroli 

čustev, jeze. Ima izbruhe, ki so lahko agresivni, pade v jok. Nihanje razpoloženja in težave pri 

odločanju. Učenec 2 ima težave pri komunikaciji in vse razume dobesedno. Ima obsesivno vedenje 

ali nerazumne misli. Test njegovega dominantnega učnega sloga je pokazal funkcioniranje: slušno, 

pod stresom vidno, motorično. Najboljše se uči preko gibanja in pri usmerjanju pozornosti na 

celotno sliko, kontekst in čustva, ki se nanašajo na njega. Učenec 2 ima težave pri poimenovanju 

posameznih črk. 

Senzorna občutljivost na okus in 

zvok. Težave na področju branja 

in pisanja. Slabše procesiranje 

informacij. Težave iskanja rim. 

Težave z organizacijo. Občutek 

stresa. Hitro odneha – naučena 

nemoč. Slabša kontrola čustev. 

Nihanje razpoloženja. Izbruhi 

jeze in joka. Agresivno vedenje. 

Težave odločanja. Dobesedno 

razumevanje. Obsesivna 

vedenja. Težave poimenovanja 

črk.  

FEBRUAR 2011 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Uveden je bil osebno program branja (4 krat na teden po 20 minut) od novembra do februarja, za 

izboljšanje njegovega odnosa in samozavesti pri branju ter za zmanjševanje luknje med kronološko 

starostjo in bralno starostjo, ter za razvoj tekočega bralnega besedišča.  

Osebni program branja – 4krat 

na teden po 20min.  

Osebni program branja.  

Pomoč učitelja specialista in 

asistenta. 

 

Strukturirani programi za 

branje. 

Kurikularno  

 

 

 

Branje  

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

 

Učne strategije 

 

Strategije za branje 'Toe by Toe' program, 'FB' branje, 'Still Phonics' program, 'PAT' program. 

Tedenska 1:1 srečanja z učiteljem asistentom in tedenska 1:1 srečanja z učiteljem specialistom. 

Strukturiran program 'Toe by 

Toe', 'FB' branje, 'Still Phonics' 

program, 'PAT' program. 
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Pred pisanjem pogovor, načrt  z Učencem 2 za pogovor o vsebini. Ne se obremenjevat za 

črkovanje in ločila. Spodbuditi učenca, da se aktivno vključi pri delu po parih ali v skupini.  

Pogovor in načrt pisanja. 

Individualna srečanja z 

učiteljem specialistom, učiteljem 

asistentom.   

 

Pogovor in načrt pisanja. 

 

Pisanje 

 

  

 

Učne strategije 

 

15.2.2011 POROČILO KLINIČNEGA PSIHOLOGA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Šola in starši so zaskrbljeni zaradi anksioznosti in izbruhov jeze zaradi težav povezanih z 

disleksijo in spremembami v rutini. Šola poroča o težavah na področju anksioznosti, nizko 

samozaupanje in socialna izoliranost. Učenec 2 ima primanjkljaje povezane z disleksijo, 

diskalkulijo in disprkasijo. Deček meni, da to povzroča zaostajanje za vrstniki njegove starosti v 

razredu. Učenec 2 je občutljiv na komentarje namenjene celotnemu razredu. Deček ne deli svojih 

težav in skrbi. Učenec 2 prav tako poroča, da glasni zvoki mu lahko povzročijo glavobol.  

Občutki anksioznosti. Težave ob 

spremembi rutine. Izbruhi jeze. 

Nizko samozaupanje. Socialna 

izoliranost. Občutljivost na 

komentarje. Zapiranje vase. 

Težave izražanja čustev. 

Občutljivost na hrup.  

Težave izražanja čustev. 

Zapiranje vase.  

 

Občutek frustracije. Pobeg od 

neželjene situacije. 

Občutek anksioznosti. 

 

Težave ob spremembi rutine.  

 

Ukazovalen do vrstnikov.  

 

 

 

Težave čakanja v vrsti.  

Agresivno vedenje. 

Izbruhi jeze. 

 

Zavračanje odhoda v šolo.  

 

Občutljivost na hrup. Težave ob 

nepričakovanih zvokih. 

Občutljivost na okus. 

 

Nizko samozaupanje. Nizka 

samopodoba. 

 

Socialna izoliranost. Občutek 

nesprejetosti. Mali krog 

prijateljev. Navezanost na 

določene vrstnike. 

Umik v socialnih situacijah, 

občutek stresa.  

 

Težave sklepanja prijateljstev.  

Raje se igra sam. Enaka igra. 

Ne deli pravil igre. 

Težave izražanja 

lastnih čustev 

 

Nemoč, potrtost  

 

Anksioznost  

 

Nefleksibilnost  

 

Manj ustrezno 

odzivanje na socialne 

informacije  

 

Nemirnost  

Fizična agresivnost  

Razdražljivost  

 

Izogibanje  

  

Senzorna občutljivost  

 

 

Nizka samopodoba  

 

 

Manj sprejet med 

vrstniki  

 

 

Manj ustrezno 

odzivanje na socialne 

informacije 

 

Navezovanje stikov 

 

 

Čustveni odnosi 

do učenja  

 

 

 

 

 

Izvršilne 

funkcije 

 

Socialne 

spretnosti 

 

 

Vedenje  

 

 

 

 

 

Zaznavne 

spretnosti  

 

 

 

Samopodoba  

 

 

Socialne 

spretnosti 

 

 

 

 

 

 

Učenec 2 ima težave s komunikacijskimi veščinami v interakciji z drugimi. Deček poroča, da mu 

je težko izraziti svoje znanje in razumevanje in da pogosto dovolj hitro ne odgovori na vprašanje in 

ima težave pri formuliranju svojega odgovora. Ko se to zgodi postane frustriran in doma bo 

'eksplodiral', imel izbruh jeze kot odziv na težave ali kot razočaranje, da ni zmogel jasno izraziti 

svoje ideje. Mama poroča, da deček govori na drugačen način kot njegovi vrstniki, kar je lahko 

nejasno. Občasno je v njegovi komunikacijo vidno mešanje domišljijskega sveta z realnim. Mama 

je opazila, da ga vrstniki pogosto ne razumejo oziroma ne vedo kaj je želel povedati. Mama opaža, 

da so se z leti razlike med Učencem 2 in njegovimi vrstniki povečale in postale bolj opazne. To se 

nanaša na njegove zmožnosti, interese in igro. Pri igri učenec lahko postane pod stresom in steče 

vstran, kar ga pomiri.  

Težave komunikacijskih veščin v 

socialnih interakcijah. Težko 

izrazi svoje znanje, 

razumevanje. Slabša hitrost 

procesiranja. Težave 

oblikovanja odgovora. Občutek 

frustracije, ko se ne more 

izraziti, izraziti svoje ideje. 

Izbruhi jeze. Nejasen govor. 

Mešaje domišljijskega sveta z 

realnim. Umik v socialnih 

situacijah, občutek stresa.  

Učenec 2 poroča, da ima občasno težave videti 'širšo sliko' in lahko postane intenzivno 

zainteresiran in vključen v aktivnosti in teme, ki jih ima rad. Mama poroča, da je nefleksibilen pri 

prehranjevanju, saj je le določeno hrano in nima rad dejstva, da mora prinesti delo iz šole. Lahko je 

ukazovalen in rad ima, da so stvari narejene na njegov način, na primer rad zmaguje. Težave ima 

pri čakanju na vrsto in ne deli pravil svoje igre z ostalimi. Učenec 2 je 'obseden' z Lego kockami. 

Ima nekaj prijateljev, vendar se z njimi igra vojsko ali tekmovalne igre ali kolesarjenje. Poročajo, 

da je 'samotar', saj se raje igra sam in z lahkoto ne sklepa prijateljstev z vrstniki iste starosti. 

Opazili so, da se ni vključil z novimi učenci in zgleda, da ga je strah mladostnikov. Učenec 2 se 

lahko naveže na drugega učenca in mu sledi, upošteva njegove želje v zameno, da jim ugaja.  

Osredotočenost na detajle. 

Težave videti celotno sliko. Pri 

temah in aktivnostih, ki ima rad 

je motiviran, sodeluje. 

Občutljivost na okus. Nima rad 

domačih nalog. Ukazovalen. 

Potekanje dogodkov po 

predvidljivem zaporedju. Težave 

čakanja v vrsti. Z vrstniki ne 

deli pravil igre. Interesno 

področje so Lego kocke. Mali 

krog prijateljev. Raje se igra 

sam. Rad se igra enake igre. 

Težave sklepanja prijateljstev 

med vrstniki. Strah pred 

mladostniki. Navezanost na 

določene vrstnike.   
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Učenec 2 ima prepoznano disleksijo, diskalkulijo in dispraksijo. Ima težave na področju 

ravnotežja, zato ima oporo za noge. Njegov oče ima disleksijo in njegov brat prejema pomoč 

zaradi učnih težav in vedenja. Učenec 2 ima težave na šolskem področju in zavrača odhode v šolo. 

Udaril bo starše in zavračal odhod v šolo. Starši poročajo, da je bil učenec žrtev medvrstniškega 

nasilja na šoli, zato je deček menjal šolo. Učenec 2 pogosto joče in doma izkazuje zahtevno 

vedenje. Pri Učencu 2 smo opazili, da ima težave pri soočanju s spremembami v šoli, kot so 

menjava tem poučevanja, dnevi brez uniform in na nepričakovane zvoke. Učenec 2 meni, da je 

neumen.  

Težave ravnotežja. Oče ima 

disleksijo. Brat ima učne in 

vedenjske težave. Zavračanje 

odhoda v šolo, udarjanje 

staršev. Doma izbruhi joka, 

zahtevno vedenje. Težave 

soočanja s spremembami. 

Težave nepričakovanih zvokov. 

Nizka samopodoba.  

 

Težko izrazi svoje znanje, 

razumevanje. Težave 

oblikovanja odgovora. Nejasen 

govor. Težave organizacije in 

zaporedja informacij pri 

govoru. 

Mešaje domišljijskega sveta z 

realnim.  

 

Slabša hitrost procesiranja. 

 

 

Osredotočenost na detajle. 

Težave videti celotno sliko 

 

Težave vzdrževanja pozornosti. 

 

Interesno področje so Lego 

kocke. 

 

Težave ravnotežja.  

 

 

Zavračanje branja pred 

razredom.  

 

Težave organizacije in 

zaporedja informacij pri 

pisanju. Težave zapisati svoje 

ideje. 

 

Težave organizacije informacij.  

Težave zaporedja informacij. 

Uporaba računalnika. 

Narekovanje učitelju asistentu. 

Veliko spodbud, pomoči pri 

pisanju. 

 

Ekspresivni jezik 

 

 

 

 

 

 

Počasen tempo 

obdelave  

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Interesi  

 

 

Šibko ravnotežje  

 

Izogibanje 

 

 

Kompozicija  

 

 

Slaba organizacija 

Težave pri obdelavi 

zaporedij 

 

 

Didaktično 

 

 

Kurikularno  

 

 

 

Govorno  - 

jezikovno 

funkcioniranja 

 

 

 

Kognitivno 

procesiranje   

 

 

Pozornost  

 

Močna področja 

in interesi  

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 

Motivacija 

učenja 

 

Pisanje  

 

Izvršilne 

funkcije 

Kognitivno 

procesiranje 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

Šola poroča, da je Učenec 2 pameten, vendar ima težave pri organizaciji informacij in verbalnem 

sporočanju ali pri zapisu teh informacij v logičnem zaporedju. Učenec 2 je tih učenec, ki ima 

znatne težave v šolskem okolju. Učenec 2 je poskusil uporabljati računalnik za daljše pisne naloge 

in prav tako ima na voljo narekovanje učitelju asistentu. Učenec 2 v šoli ne izkazuje vedenjskih 

težav. Pri delu v paru Učenec 2 ne komunicira veliko in ne želi prebrati svojega dela pred 

razredom. Učenec 2 potrebuje veliko spodbud in pomoči pri pisnem delu. Pri pouku deček izgubi 

pozornost, se igra pod mizo in odplava od naloge.  

Težave organizacije in 

zaporedja informacij pri govoru 

in pisanju. Uporaba 

računalnika. Narekovanje 

učitelju asistentu. V šoli ni 

vedenjskih težav. Zavračanje 

branja pred razredom. Težave 

sodelovanja v paru, po 

skupinah. Veliko spodbud, 

pomoči pri pisanju. Težave 

vzdrževanja pozornosti.  

Učenec 2 je devet letni deček, ki ima hude težave na področju učenja, komunikacije, interakcije, 

anksioznosti in frustracije. Težave ima na področju komunikacije, kjer se mu je težko se primerno 

odzvati. Čeprav ima deček zelo dobre ideje ima težave pri izražanju in zapisu teh idej. Učenec 2 

občuti jezo in frustracijo, ko ne zmore komunicirati z ljudmi okoli sebe. Deček je 'samotar' in ima 

težave pri navezovanju stikov z vrstniki. Ima manjšo skupino prijateljev. Učenec 2 občuti 

aksioznost zaradi sprememb, svojih sposobnosti in prisotnost brata v šoli. To povzroči, da se 

počuti ne sprejet in frustriran, ko stvari niso tako kot je želel. Nato pokaže znake skrbi in 

frustracije kar mu dovoli, da pobegne od neželene situacije ali da odrasli okoli njega spremenijo 

svoje načrte. Dečkova anksioznost je povečana, ker ne ve kako se soočiti s spremembami na 

uspešen način.  

Občutki frustracije, 

anksioznosti. Težave 

primernega odziva, 

odgovarjanja. Težave izraziti 

svoje ideje. Težave zapisati 

svoje ideje. Frustracija, jeza ob 

težavah izražanja. Je rad sam. 

Težave navezovanja stikov z 

vrstniki. Občutek anksioznosti 

ob spremembah. Občutek 

anksioznosti zaradi težav. 

Občutek nesprejetosti. Pobeg od 

neželene situacije.  

20.4.2011 PSIHOLOŠKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

 Mama Učenca 2 je v intervjuju na šoli povedala, da ima njen brat disleksijo in težave na 

socialnem področju ter dodala, da ima njen mož nekatere motorično koordinacijske težave in nima 

rad sprememb v rutini in da tudi ona ne ve vedno kako reagirati v določeni socialni situaciji. 

Težave na področju ravnotežja. 

Razburi on napakah pri šolskem 

delu. Vedenje doma bolj 

Razburi ob napakah. Izbruhi 

jeze. Vedenje doma zahtevno.  

Nemirnost.  

Razdražljivost  

 

Nemirnost  

Vedenje  
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Učenec 2 ima prepoznane težave z ravnotežjem. Mama Učenca 2 se boji, da bo deček imel težave 

na predmetni stopnji, da ne bo zmogel prehoda iz ene učilnice v drugo. Učenec 2 je prav tako 

'perfekcionist', ki se razburi, če naredi napako pri domači nalogi. Mama pri Učencu 2 opaža 

drugačno vedenje doma kot v šoli, težave pri podajanju pomembnih informacij, težave z 

abstraktnimi koncepti, deček ne vpraša učitelja za pomoč, ne mara gneče in družbene dogodke, 

preobčutljivost na zvoke in okus in je hitro odkrenljiv, prevelika aktivnost, težave z motoričnimi 

veščinami, se dolgo ustavi pri določenih temah. Učenec 2 ima težave pri komunikaciji in 

interakciji z drugimi ter pri hitrem formuliranju odziva, kar doma vodi v izbruhe jeze, komentarje 

ki so bili podani v šoli jemlje preveč osebno, je ukazovalen do drugih ter je na čase samotar. Je 

obseden z Lego kockami in včasih zameša realnost in domišljijo v Lego igri. 

zahtevno. Težave zapomnitve 

sporočil iz šole. Težave na 

področju abstraktnega 

mišljenja. Nima rad gneče in 

družabnih dogodkov. 

Občutljivost na zvok in okus. 

Hitra odkrenljivost. Težave 

motoričnih veščin. Prisotna 

nemirnost. Težave na področju 

komunikacije in socialne 

interakcije. Počasnejše 

procesiranje informacij in 

odzivanje nanje. Izbruhi jeze. 

Osebno doživljanje 

komentarjev. Ukazovalen do 

vrstnikov. Rad je sam. Rad ima 

Lego kocke. Mešanje realnosti 

in domišljije.   

Avtoagresija.  

 

Rutina. 

 

Razburi ob napakah. Izbruhi 

jeze.  

Anksioznost.  

Frustracija.  

Zapiranje čustev vase.  

 

Občutljivost na neuspeh.  

 

Branje mu povzročata stres in 

frustracijo.  

 

Težave zapomnitve sporočil iz 

šole.  

Slabi slušni spomin.  

 

 

Slabši vidni spomin. Težave 

priklica črk. 

 

Težave abstraktnega mišljenja. 

 

Občutljivost na zvok. 

Občutljivost na okus.  

 

Hitra odkrenljivost. 

 

 

Težave na področju socialne 

interakcije. Nima rad gneče in 

družabnih dogodkov. Rad je 

sam.  

Razumevanje principov 

socialne interakcije, težava 

generalizacije v prakso. 

Ukazovalen do vrstnikov. 

 

Počasnejše procesiranje 

informacij in odzivanje nanje. 

 

Fizična agresija  

 

Nefleksibilnost  

 

Čustvena 

nestabilnost, Jeza 

Anksioznost 

Nemoč  

Težave izražanja 

lastnih čustev 

Strah pred 

neuspehom  

Odpor do šolskega 

dela 

 

Šibek kratkoročni 

spomin 

Šibko verbalno 

pomnjenje 

 

Šibko vidno-

prostorsko pomnjenje 

 

Konkretno mišljenje 

 

Senzorna občutljivost    

 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

 

 

 

 

Manj ustrezno 

odzivanje na socialne 

informacije  

 

 

Počasen tempo 

obdelave  

 

 

 

Izvršilne 

funkcije 

 

Čustveni odnosi 

do učenja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomnjenje  

 

 

 

 

 

 

Mišljenje  

 

Zaznavne 

spretnosti  

 

Pozornost  

 

 

Socialne 

spretnosti  

 

 

  

 

 

 

 

Kognitivno 

procesiranje  

Učenec 2 je vljuden, prijeten z prijaznimi manirami. Pri individualni obravnavi je bil sodelujoč in 

motiviran za uspeh. Učenec 2 doma in v šoli sebe opisuje kot neumnega. 

Je vljuden, prijeten. V 

individualni situaciji je 

sodelujoč in motiviran za uspeh. 

Nizka samopodoba.  

Učenec 2 ima težave z ravnotežjem in je prejel nastavke za čevlje za podporo njegovih stopal in 

mu pomaga pri ravnotežju. Učenec 1 naredi hitre gibe in 'pade' na svojo mizo v šoli. Zgleda 

splošno slabo koordiniran. Učenec 2 poroča, da mu je težav fizični vidik pisanja. Kasnejši razvoj 

veščin prijema pisala. WISC-IV je pokazal težave na področju vizualno motorične integracije, 

vidnem sledenju in hitrosti procesiranja informacij. Učenec je dosegel podpovprečne rezultate na 

akademskih področjih. Ima slabši kratkoročni slušni in vidni spomin in počasnejše procesiranje 

informacij.  

Težave z ravnotežjem. Neroden. 

Slaba koordinacija telesa. 

Težave pri motorični izvedbi 

pisanja. Nepravilen prijem 

pisala. Težave na področju 

vizualno motorične integracije. 

Težave vidnega sledenja. Težave 

hitrosti procesiranja informacij. 

Slabi slušni spomin. Slabši vidni 

spomin.  

Učenec 2 je obiskoval skupino za socialne veščine, kjer sta bila vključena le dva para. Na področju 

govora in jezika dosega povprečne rezultate. Prisotne so občasne težave pri priklicu besed, vendar 

deček uporablja uspešno strategijo opisovanja besede, dokler je ne prikliče. Učenec 2 ima težave v 

socialni komunikaciji. Deček vse vzame zelo dobesedno in predvideva, da imaš ti vso in podrobno 

znanje o čem on govori. Njegov govor je monoton in ko je tekoče vključen v pogovor o njegovi 

temi bo usmeril le malo pozornosti na komentarje drugega. Težave z komunikacijo so bile 

označene kot hude. Učenec 2 ima doma izbruhe jeze, ko mu ne uspe učinkovito povedati 

njegovega pomena, misli. V pogovori je prav tako zaznati, da meša med realnostjo in namišljenim 

Lego svetom. Deček je v šoli pripravljen komunicirati oz. govoriti ena na ena, ko je vključen v 

dejavnost ki mu je všeč, ponudi komentarje in uporablja tekoče geste in očesni stik. Vendar ne 

Skupina za socialne veščine. 

Težave na področju govora in 

jezika. Slabši priklic besed. 

Strategija opisovanja besed. 

Dobesedno razumevanje. 

Težave razumevanja sogovorca. 

Monoton govor. Hude težave na 

področju komunikacije. Težave 

poslušanja sogovornika. Izbruhi 

jeze, ko se ne zmore verbalno 

izraziti. Vzpostavlja očesni stik. 
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mara govorjenja na čase, ko se trudi razložiti pomen kot odziv na vprašanje. Ta težnja počakati in 

oblikovati dolg odgovor v razredu mu povzroča frustracije.  

Uporaba gest. Težave 

oblikovanja celega odgovora.  

Hude težave na področju 

komunikacije. Težave na 

področju govora in jezika. 

Težave oblikovanja celega 

odgovora. Monoton govor. 

Vzpostavlja očesni stik. 

Uporaba gest.  

Težave razumevanja sogovorca. 

 

 

 

Slabši priklic besed.  

 

Dobesedno razumevanje. 

Težave poslušanja sogovornika. 

Mešanje realnosti in domišljije. 

 

Rad ima Lego kocke.  

Je vljuden, prijeten. V 

individualni situaciji je 

sodelujoč in motiviran za uspeh. 

Navdušen učenec. Željan uspeti. 

Sodelovalen. Delaven. 

 

Nizka samopodoba. 

Pomanjkanje zaupanja v svoje 

zmožnosti. 

 

Težave z ravnotežjem.  

Neroden. Slaba koordinacija 

telesa. Težave motoričnih 

veščin. 

Težave na področju vizualno 

motorične integracije.  

Težave pri motorični izvedbi 

pisanja. Nepravilen prijem 

pisala.  

 

Težave vidnega sledenja. 

Težave pri razločevanju črk. 

Zamenjava vidno podobnih črk. 

Zamenjava vidno podobnih 

besed. 

Ekspresivni jezik 

 

 

 

 

Obrazna ekspresija   

 

Receptivni jezik  

 

 

 

Priklic  

 

Konkretno mišljenje  

 

 

 

Interesi  

Močna področja 

 

 

 

 

Nizka samopodoba 

Pomanjkanje 

zaupanja v lastne 

sposobnosti 

 

Šibko ravnotežje 

Grobo-motorična 

koordinacija  

 

Vidno-motorična 

koordinacija 

Grafomotorika  

 

 

 

Vidno zaznavanje  

 

 

 

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

 

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

Pomnjenje  

 

Mišljenje  

 

 

 

Močna področja 

in interesi  

 

 

 

 

 

Samopodoba  

 

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznavne 

spretnosti  

 

 

Učenec 2 potrebuje pomoč pri priklicu in diskriminaciji črk ter kombinaciji črk, zamenjuje b, d, 

mešanje 'sh'. Deček potrebuje usmerjanje in spodbude, da dokonča bralne vaje. Težave ima pri 

prepoznavanju podobnih besed (sheet, deep, paid, pain). Učenec 2 je na testu branja dosegel 

rezultat za 6 let, kar je 1 percentil. Ni zmogel prepoznati zadnji gas v besedi, izbrati med 

podobnimi besedami pravilno besedo k sliki (caw, call) in je lahko prebral samo preproste, 

enozložne besede. Deček je zelo v stresu pri nalogah branja in pisanja in bo izbrisal izdelke in 

včasih se z glavo udarjal ob mizo ob frustraciji. Sebe imenuje za neumnega.  

Težave pri razločevanja črk. 

Zamenjava vidno podobnih črk. 

Težave priklica črk. Nizka 

motivacija za branje. 

Zamenjava vidno podobnih 

besed. Težave prepoznavanja 

zadnjega glasu. Branje 

preprostih, enozložnih besed. 

Podpovprečen rezultat branja. 

Branje in pisanje mu povzročata 

stres in frustracijo. Nizka 

samopodoba. Avtoagresija.  

Če se ne osredotočimo na angleščino je deček entuziastičen učenec, ki izpolnjuje zahteve in je 

željni uspeha. Težave na področju opismenjevanja  in ne napredovanje na tem področju 

pomembno vpliva na njegovo samopodobo, visoko anksioznost, nizko samospoštovanje in zadrego 

ob neuspehu.  

Navdušen učenec. Željan uspeti. 

Sodelovalen. Delaven. Nizka 

samopodoba. Izrazita 

anksioznost.  

Učenec 2 ima rad podobnosti in včasih se razjezi, do ekstremne ravni, ob nepričakovanih 

spremembah. Deček razume principe socialne interakcije vendar zgleda, da ni zmožen oblikovati 

pravilnega odgovora pravilno prebrati situacijo. Učenec 2 ne pokaže svojih čustev na zven, vendar 

jih bo zapiral vase in lahko postane zelo jezen in frustriran. V igri odzunaj se deček igra s svojimi 

prijatelji, vendar se lahko hitro razjezi in teče vstran ter se skrije in prekrije svojo glavo s plaščem. 

Starši poročajo, da če Učenec 2 meni, da je šolsko delo težko bo pokazal jezno in zahtevno vedenje 

doma. V šoli so njegovi odzivi umirjeni, bolj zaprti.  

Izbruhi jeze ob spremembah. 

Rutina. Razumevanje principov 

socialne interakcije, težava 

generalizacije v prakso. Težava 

pravilnega prepoznavanja 

socialne interakcije in 

oblikovanja odgovora. 

Zapiranje čustev vase. Doma 

izbruhi jeze, zahtevno vedenje.  

Učenec 2 ostaja virtualni ne-bralec. Doživlja visoko raven stresa in frustracij pri urah 

opismenjevanja, ima pomanjkanje samozaupanja v svoje zmožnosti, se opisuje kot neumnega, je 

občutljiv na neuspeh in lahko postane jezen ter agresiven doma, ko je pod stresom ali frustriran če 

ne zmore razložiti pomena.  

Pomanjkanje zaupanja v svoje 

zmožnosti. Nizka samopodoba. 

Občutljivost na neuspeh. 

Agresija.  



XLVII 

 

 

Branje preprostih, enozložnih 

besed. Podpovprečen rezultat 

branja.  

Branje mu povzročata stres in 

frustracijo.  

 

Skupina za socialne veščine. 

Strategija opisovanja besed.  

 

Tehnika branja  

 

 

 

 

 

Kurikularno 

 

 

 

Branje  

 

 

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

MAJ 2011 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Na podano temo Učenec 2 oblikuje poved. Učenec 2 ostaja izoliran na šoli. Ima le dva prijatelja s 

katerimi se druži. Učenec 2 se hitro razjezi ko ne more ali ne zna prebrati besede. Uporabi 

strategijo črkovanja pri branju. 

Malo prijateljev. Branje ni 

avtomatizirano.  

Malo prijateljev. 

 

 

Branje ni avtomatizirano. 

 

Multisenzorno učenje pisanja.  

Pomoč učitelja specialista in 

asistenta. 

Skupina za socialne veščine. 

 

Spremljanje branja. Seznam 

besed. Banka besed. 'Toe by 

Toe', 'Lifeboat'. 

Lesene črke. Kocke. Program 

'Lifeboat scheme'. 

Manj sprejet med 

vrstniki  

 

Tehnika branja   

 

Didaktično  

Kurikularno  

 

Socialno 

 

Branje  

 

 

Pisanje  

 

  

Socialne 

spretnosti 

 

Branje 

 

Prilagoditev 

okolja 

 

 

 

Učne strategije 

 

 

V vsako individualno srečanje vključitev multisenzornega dela z lesenimi črkami, igra s kockami, 

program 'Lifeboat scheme' za črkovanje. Učenec 2 redno sodeluje s parterjem ali v manjši skupini 

za izboljšanje socialne komunikacije in veščin sodelovanja.  

Multisenzorno učenje pisanja. 

Lesene črke. Kocke. Program 

'Lifeboat scheme'. Skupina za 

socialne veščine.  

Deček sam spremlja  svoje branje pri srečanjih. Uporaba 'FB reading schreme'. Enkrat na teden 

vaje fonološkega zavedanja z učiteljem specialistom. Pomoč učitelja asistenta 3 krat na teden,  1:1 

kontinuirana pomoč po programu, ki ga oblikuje specialist učitelj. 'Toe by Toe', 'Lifeboat', 'FB'. 

Pomoč v manjši skupini za pisanje, branje in računanje, dnevno  učiteljem asistentom. Banka 

besed. 

Spremljanje branja. Seznam 

besed. Banka besed. Učitelj 

specialist. Individua pomoč 

učitelja asistent po oblikovanem 

programu. 'Toe by Toe', 

'Lifeboat'.  

JULIJ 2011 ŠOLSKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 ima dobro besedišče in znanje za svojo starost. Začel je podajati svoje ideje bolj jasno, 

vendar se mu je še zmeraj težko izraziti. V dramski igri je pokazal zelo dobro poznavanje junaka v 

zgodbi. Učenec je dobro sodeloval z učiteljem asistentom in napredoval na področju branja. 

Učenec 2 mora ostati pozitiven in se ne obremenjevati z dosežki drugih. Piše s podporo in 

pomočjo. Pisanje mu predstavlja frustracije. Ima zelo dobre ideje, vendar mu jih je težko izraziti s 

pisanjem.  

Dober besedni zaklad. Težave 

govornega izražanja. Dramska 

igra. Napredovanje branja. 

Dober odnos z učiteljem. Nizka 

samopodoba. Pomoč pri 

pisanju. Težave zapisati ideje. 

Frustracije.  

Težave govornega izražanja. 

Sodelovanje v razpravah. 

Dober besedni zaklad. 

 

Dober besedni zaklad. Trdo 

delo. Timsko delo. Navdušenost, 

radovednost.  

Dramska igra 

 

Napredovanje branja.  

Pomoč pri pisanju. Težave 

zapisati ideje. 

Ekspresivni jezik 

 

 

 

Močna področja 

 

 

Interesi  

 

Tehnika branja 

Kompozicija 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

Močna področja 

in interesi 

 

 

 

Branje  

Pisanje 

 

Računanje  

Učenec 2 je pokazal zelo dobro znanje na področju matematike. Mora imeti več zaupanja v svoje 

sposobnosti in znanje. Dobro sodeluje v razpravah in računanju na pamet. Ima dobro matematično 

razumevane in je pokazal velik napredek pri matematiki.  

Nizka samopodoba. Sodelovanje 

v razpravah. Miselno računanje. 

Napredek računanja.  

Je prijeten fant, ki je čez vso leto trdno delal. Ima dobre manire in lepo vedenje. Na področjih, ki 

ga zanimajo pokaže svoje znanje in zanimanje. Ob drugih priložnostih, Učenca 2 skrbi in postane 

introvertiran, še posebno, ko se sooči z nalogami, ki so zanj težke. Počuti se veliko bolje, ko se 

Trdo delo. Zapiranje vase. 

Izražanje skrbi. Naučena 

nemoč. Tesna prijateljstva. 



XLVIII 

 

pogovori o svojih čustvih, kar mu omogoča soočanje s situacijo. Ima nekaj tesnih prijateljev s 

katerimi preživi veliko časa. Pokazal je dobro timsko delo. Deček pri nalogah, ki ga zanimajo 

pokaže veliko strasti in entuziazma.    

Timsko delo. Navdušenje, 

radovednost.  

Napredek računanja. Miselno 

računanje.  

 

Frustracija. Zapiranje vase. 

Izražanje skrbi.  

Naučena nemoč. 

 

Tesna prijateljstva.  

Dober odnos z učiteljem.  

 

 

Nizka samopodoba.  

Priklic matematičnih 

dejstev in postopkov  

 

Zaskrbljenost, 

negotovost 

Nemoč  

 

Ohranjanje stikov  

Odnos z učitelji in 

odraslimi 

 

Nizka samopodoba  

 

 

Čustveni odnosi 

do učenja  

 

 

Socialne 

spretnosti 

 

 

Samopodoba  

21.7.2011 POROČILO OBRAVNAVE ZA SOCIALNE IN KOMUNIKACIJSKE TEŽAVE 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Šola poroča o skrbeh zaradi Učenca 2, ki je tih, zaprt vase, ima pomanjkanje zaupanja vase in je 

socialno izoliran. Težave ima z izražanjem in ima težave s poslušanjem, sledenjem navodil in 

sodelovanjem v razredu. Učenec 2 je za svojimi vrstniki pri branju, pisanju, učenju in računanju. Je 

občutljiv na glasne zvoke in jemlje komentarje namenjene celotnemu razredu zelo osebno. Ima 

težnji, da skrbi zadrži vase in ne govori o svojih težavah ter skrbeh. Učenec 2 se raje igra sam in 

ima težave pri igranju z ostalimi učenci. Ima enega ali dva prijatelja in je lahko do njih ukazovalen. 

Težave ima pri čakanju na vrsto in občasno ne deli svojih pravil igre z ostalimi. Težave ima z 

vzdrževanjem prijateljstev.  

Tih, zaprt vase. Težave 

izražanja čustev. Nizka 

samopodoba. Socialna 

izoliranost. Težave slušnega 

pomnjenja. Težaven pozornosti. 

Podpovprečni rezultati na 

področju branja, pisanja, 

računanja. Občutljivost na zvok. 

Občutljiv na komentarje. Raje 

se igra sam. Težave pri igri z 

vrstniki. Ozek krog prijateljev. 

Težave čakanja na vrsto. Ne deli 

pravil igre. Težave vzdrževanja 

prijateljstev.  

Tih, zaprt vase. Težave 

izražanja čustev.  

Občutek anksioznosti.  

Občutljiv na komentarje. 

 

Socialna izoliranost. Ozek krog 

prijateljev. 

Težave vzdrževanja 

prijateljstev.  

Odsotnost spontane interakcije 

z vrstniki. Omejeni, nenavadni 

socialni odzivi. 

Težave pri igri z vrstniki. Raje 

se igra sam. Ne deli pravil igre.  

 

Omejena kreativnost, domišljija 

v igri.  

 

Težave čakanja v vrsti. 

Stereotipno vedenje. 

 

Nizka samopodoba.  

 

Težave s pozornostjo.  

 

Podpovprečni rezultati na 

področju branja, pisanja, 

računanja.  

Sposobnost izražanja 

lastnih čustev 

Anksioznost 

 

 

Manj sprejet med 

vrstniki 

Ohranjanje stikov 

 

Manj ustrezno 

odzivanje na socialne 

informacije 

 

 

 

Konkretno mišljenje  

 

 

Nemirnost  

Stereotipno vedenje  

 

Nizka samopodoba  

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

Tehnika branja, 

pravilnost pisanja 

 

Čustveni odnosi 

do učenja  

 

 

 

Socialne 

spretnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mišljenje  

 

 

Vedenje  

 

 

Samopodoba  

 

Pozornost  

 

Branje 

Pisanje  

 

Doma Učenec 2 preživi ure in ure pri igranju Lego kock sam s seboj. Občasno zameša realnost z 

domišljijo. Je obsede z Lego igračami. Govori na drugačen način kot njegovi vrstniki, sliši se kot 

govor robota. Ima težave pri govorjenju in komunikaciji ter izražanju informacij drugim. Pogovor 

lahko začne ne da bi povedal o čem govori. Učenec 2 doma postane frustriran in ima izbruhe jeze 

zaradi komunikacijskih težav in razočaranja. Pogosto ne zmore razumeti pogleda drugega. Je 

izbirčen pri hrani in mama poroča, da ima težave pri koncentraciji med obroki, saj bi se raje igral z 

Lego kockami. Učenec 2 lahko postane raztresen on spremembi rutine in ima težave pri soočanju s 

spremembami. Ima težave pri zavezovanju vezalk, uporabi vilice in noža, samooganizaciji gibanja, 

koordinaciji, lovljenju žoge in plavanju. 

Lego kocke. Rad se igra sam. 

Zameša realnost z domišljijo. 

Monoton govor. Težave 

podajanja informacij. Težave 

začenjanja pogovora. Izbruhi 

jeze. Frustracija. Razočaranje. 

Težave razumevanja mnenja 

drugih. Občutljiv na okus. 

Rutina. Težave soočanja s 

spremembami. Težave 

zavezovanja vezalk, porabe 

pribora, koodrinaciji telesa, 

veščin lovljenja, plavanja. 

Težave organizacije giba.  



XLIX 

 

Učenec 2 govori z ravnim tonom brez variacije v njegovem volumnu. Uporablja preproste povedi z 

nekaterimi veznimi besedami. Ni bilo eholalij ali stereotipnih besed. Učenec 2 je vzpostavil očesni 

stik, vendar ga ni vzdrževal. Opazno je bilo, da je stremel ni ni  sledil pogledom drugih otrok. Ni 

bilo uporabljenih gest razen, da je deček med poukom dvignil roko. Njegova neverbalna 

komunikacija je bila omejena v raznolikosti in pogostosti.  

Monoton govor. Tvori preproste 

povedi. Vzpostavljen očesni 

kontakt. Ne vzdržuje očesnega 

kontakta. Težave sledenja 

pogleda. Omejena uporaba gest.  

 

Občutljivost na zvok.  

 

Lego kocke.  

Dobra obnova zgodbe. 

 

Monoton govor. Težave 

podajanja informacij. Težave 

začenjanja pogovora. Tvori 

preproste povedi. Odsotnost 

spontanega deljenja informacij. 

Težave izgovorjave. 

Nepovezanost povedi. Težave 

sledenja povedanemu Omejena 

variacija in intonacija glasu. 

Pomanjkanje zanimanja za 

sogovornika.  

Ni govornega zaostanka. 

 

Vzpostavljen očesni kontakt. Ne 

vzdržuje očesnega kontakta. 

Težave sledenja pogleda. 

Omejena uporaba gest. 

Omejena obrazna ekspresija. 

 

Senzorna občutljivost  

 

Interesni 

Močna področja  

 

Ekspresivni jezik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazna ekspresija, 

gestikuliranje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznavne 

spretnosti  

Močna področja 

in interesi  

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje  

Učenec 2 ni spontano začel nobene  interakcij z njegovimi vrstniki. Odzval se je na svoje ime in 

včasih so morali ponoviti, saj se ni takoj odzval. Učenec 2 deli podatke, ko je direktno naslovljen 

ni bilo primera spontanega deljenja informacij. Sodeloval je v dvo-delni komunikaciji (poslušanje 

– odziv). Med stereotipnim vedenjem je bilo opazno prekrivanje obraza z dlanmi.  

Odsotnost spontane interakcije z 

vrstniki. Odsotnost spontanega 

deljenja informacij. Stereotipno 

vedenje.  

Med obravnavo je Učenec 2 uporabil raznolike povedi, ki niso bile med seboj tekoče povezane in 

bile so opazne težave v izgovarjavi. Njegov ton glasu je bil raven z omejeno variacijo in 

intonacijo. Ni bilo opaznih stereotipnih besed ali eholalij. Občasno je ponudil informacije o 

njegovem mlajšem bratu, njegovi ribi, očetu. Poslušalca ni vprašal po informacijah ali pokazal 

zanimanje v njegove izkušnje. V enem primeru, je prosil za več kosov kock med sestavljanjem 

konstrukcij. Učenec 2 je imel težave pri opisovanju kaj rad počne, tako da je poslušalec bil večkrat 

zmeden glede njegovega opisa, ki je izgubil ključne informacije, ki bi povezale dele skupaj in bi 

poslušalec lahko razumel. Pri opisu dejavnosti, kot je umivanje zob poslušalec ni zasledil štiri 

stavčne povedi v strukturirane in spontanem pogovoru. Med pogovorom je Učenec 2 uporabil 

nekatere geste. Pokaza je kje teče njegov brat, pokazal je s prstom in prikimal z glavo. Med 

opisovanjem slike ribiča je uporabil gesto lovljenja rib. Med pogovorom je deček sedel s trdo držo 

in ni uporabil usklajenih opisnih kretenj.  

Težave izgovorjave. 

Nepovezanost povedi. Omejena 

variacija in intonacija glasu. 

Občasno spontano delil 

informacije. Pomanjkanje 

spontane interakcije. 

Pomanjkanje zanimanja za 

sogovornika. Težave sledenja 

povedanemu. Omejena raba 

gest.  

Med obravnavo je deček pogledoval proti mami in izpraševalcu ni namenil očesnega kontakta. Se 

je smejal, namrščil in gledal prosti sestavljanki, kar je pokazalo, da ima omejeno obrazno 

ekspresijo. Učenec 2 je sedal ob strani, vstran od spraševalca. Ko je čakal na naslednjo nalogo je 

sedel zelo mirno z rokami na njegovih kolenih. Med obnavljanjem zgodbe je deček obnovil vse 

zelo dobesedno in je izpustil humor. Učenec 2 izrazi čustva do drugih, saj deli čustva jeze do 

svojega brata ko je nagajiv. Razume, da ga igranje osrečuje in se zabava s prijatelji. Pokaže 

razumevanje drugega dečka, da se počuti jezno v šoli in med risanko. Dečkova kakovost socialnih 

odzivov je bula včasih omejena in nenavadna.  

Omejen očesni kontakt. 

Omejena obrazna ekspresija. 

Izražanje čustev do drugih. 

Dobra obnova zgodbe. Težave 

razumevanja humorja. 

Razumevanje čustev. 

Razumevanje čustev drugih. 

Omejeni, nenavadni socialni 

odzivi.  

Igra Učenca 2 je bila omejena v kreativnosti in domišljiji. Dečkova igra ni vsebovala dele akcij z 

uporabo igrač in lutk. Na primer pobral je žogo, dinozavra in ključ. Med obravnavo je deček kazal 

znake zmerne anksioznosti. Dečkove točke na testu komunikacije, socialne interakcije, 

stereotipnega obnašanja in igre so pokazale motnje avtističnega spektra. Ker deček nima 

razvojnega govornega zaostanka je prepoznan za Aspergerjev sindrom.  

Omejena kreativnost, domišljija 

v igri. Občutek anksioznosti. Ni 

govornega zaostanka.  

ŠOLSKO LETO 2011/2012; RAZRED: 5 

OKTOBER 2011 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 ima individualne cilje za pisanje, branje in računanje. Delo je diferencirano na 

individualni nivo in ima priložnosti delat v manjših skupinah ali s partnerjem. Učenec 2 ima 

dostop do pomoči v razredu od treh učiteljev asistentov, ki imajo izkušnje pri delu z učenci s 

težavami na področju socialnih interakcij in komunikacije. 1 krat na teden ima pomoč za črkovanje 

in fonološko zavedanje, ki ga izvaja učitelj v manjši skupini. Dvakrat na teden manjša skupina za 

Individualni cilji branja, 

pisanja, računanja. 

Diferencirano delo.  

Individualna pomoč v razredu. 

Pomoč v manjši skupini za 

Kartice čustev.  

 

 

Čustveni odnosi do 

učenja  

 

Kurikularno  

 

Učne strategije 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja   



L 

 

branje z učiteljem. Dvakrat na teden 1:1 pomoč pri branju z učiteljem asistentom. Dvakrat na teden 

manjša skupina za veščine računanja z učiteljem. Tedensko delo z učiteljem specialistom z 

možnostmi nadaljevanja dela čez teden z učiteljem asistentom s programi 'STILE phonics', 'Toe by 

Toe', 'FuzzBuzz reading', 'PAT programme'.  

fonološko zavedanje, pisanje, 

branje, računanje. Individualno 

branje. Strukturirani programi 

branja, pisanja.  

Individualni cilji branja, 

pisanja, računanja. 

Diferencirano delo. 

Fonološko zavedanje, branje, 

pisanje, računanje.  

Branje  

Učitelj asistent v razredu. 

 

Program pozitivnega vedenja 

 

 

 

 

 

Kurikularno  

 

 

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja   

Učenec 2 ima kartice počutij/čustev, da jih lahko med poukom pokaže učitelju, ko je zmeden, 

nesrečen ali ne razume. Vključen je v šest tedenski program kako se učimo pozitivnega vedenja.  

Kartice čustev. Program 

pozitivnega vedenja.  

12.11.2011 POROČILO STARŠEV  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 je boječ, anksiozen fant, ki ga skrbi vendar to ohrani v sebi, kar povzroča probleme, ko 

se mu nabere preveč stvari. Takrat lahko 'eksplodira' s temperamentnim napadom jeze. Učenec 2 

ima prepoznane diagnoze Aspergerjev sindrom, dispraksija in disleksija.  

Anksioznost. Zaskrbljenost. 

Zapiranje čustev. Izbruhi jeze.  

Anksioznost.  

Zaskrbljenost. 

 Zapiranje čustev. Zapiranje 

vase.  

Izbruhi jeze. Nihanje 

razpoloženja. Frustracija.  

 

Težave z ravnotežjem.  

Šibke motorične veščine. Ne 

tekoče gibanje. Težave pri 

teku, plavanju.  

Težave vidno-motorične 

koordinacije. 

Težave pri risanju. 

Slaba orientacija.   

 

Lego kocke. Vojna zvezd. 

Gledanje televizije, 

posnetkov. 

Dober besedni zaklad.  

 

Slab spomin. Slabši 

kratkoročni spomin. 

 

Nizka samopodoba. 

 

Počasno procesiranje 

informacij.  

 

Dober besedni zaklad. Težave 

sestavljanja povedi. Težave 

Anksioznost 

Zaskrbljenost 

Težave izražanja 

lastnih čustev 

Čustvena nestabilnost, 

razdražljivost 

 

Šibko ravnotežje 

Gromo-motorična 

koordinacija  

 

Vidno-motorična 

koordinacija 

Grafomotorika 

Prostorska 

prestavljivost  

 

Interesi 

 

 

Močna področja  

 

Šibek kratkoročni 

spomin  

 

Nizka samopodoba 

 

Počasen tempo 

obdelave   

 

Ekspresivni jezik  

 

Čustveni odnosi 

do učenja 

 

 

 

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti   

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti   

 

 

 

Močna področja 

in interesi  

 

 

 

Pomnjenje 

 

 

Samopodoba  

 

Kognitivno 

procesiranje  

 

Učenec 2 ima težave z ravnotežjem. Njegove fizične veščine so šibke v primerjavi z vrstniki. 

Njegov tek in plavanje je počasnejše v primerjavi z vrstniki in ni tekočih gibov. Ne zmore sestaviti 

sestavljanke. Zaveda se svojih težav, zato se izogiba igranju nogometa. Rad ima Lego kocke. 

Težave ima pri pisanju in risanju. Učenec 2 ima težave z zaporedji in spominom. To vpliva na 

njegove zmožnosti samostojnega oblačenja v zaporedju, umivanja in s soočanjem v dnevnih 

rutinah. Pravi, da ima 'slabe možgane', ker si ne more zapomniti kje so stvari in ne vidi stvari na 

svojih mestih (jih zmeraj išče). Se hitro izgubi.  

Težave z ravnotežjem. Šibke 

motorične veščine. Ne tekoče 

gibanje. Težave pri teku, 

plavanju. Težave vidno-

motorične koordinacije. Lego 

kocke. Težave pri risanju. 

Težave zaporedji. Slab spomin. 

Nizka samopodoba. Slaba 

orientacija.   

Učenec 2 ima dober besedni zaklad, vendar to prikrije težave na področju komunikacije. Težave 

ima pri sestavljanju povedi pri odgovarjanju na vprašanje. Ne zmore izraziti svojih občutij in misli. 

Pozabi sporočila iz šole. Redko se pridruži pogovorom, ker je njegovo procesiranje informacij tako 

počasno, da ne zmore slediti vrstnikom. Neprestano govori o Vojni zvezd.  

Dober besedni zaklad. Težave 

na področju komunikacije. 

Težave sestavljanja povedi. 

Oblikovanje odgovorov. Slabši 

kratkoročni spomin. Počasno 

procesiranje informacij. Ozki 

interesi.  

Doma Učenec 2 veliko časa gleda televizijo in filme na internetu kar so drugi sestavili s kock. Ne 

bere z zadovoljstvom. Rad se igra s sosedom. Drugače ne rad zapusti hišo. Pri igrah si težko 

zapomni pravila in komande. Učenec 2 doma pogosto hitro menjava razpoloženje. Lahko je zelo 

vesel, vendar če se bo kaj zgodilo bo imel izbruh jeze. Rad ima pravila. Trudi se pomagati doma, 

vendar ima težave pri zapomnitvi navodil in pravil. Je sramežljiv, 'rezerviran' in ljubeč.  

Gledanje televizije, posnetkov. 

Nizka motivacija za branje. 

Težave zapomnitve pravil igre. 

Nihanje razpoloženja. Težave 

kratkoročnega spomina. 

Sramežljiv.  

Učenec 2 ima težave pri vseh stvareh, nič ne opravi z lahkoto. Dobro se razume z učitelji, učenci 

se ga naveličajo, ker vedno govori o istih stvareh. Učenec 2 ne zmore brati in pisati ter ne dosega 

učnega načrta. Delo z številu mu je zahtevno.  

Razume z odraslimi. Okupacija 

z določeno temo.  

Učenec 2 je dober in ima rad sestavljanje Lego kock, vrtnarjenje, igranje s kužkom in ga rad pelje 

na sprehod. Deček je zmeraj zaskrbljen, ima nizko samopodobo ker ne zmore narediti stvari v šoli 

ter občuti ankioznost. Ob frustraciji udarja z glavo ob mizo ali s svojimi rokami. Starše skrbi 

Lego kocke. Vrtnarjenje, igranje 

s kužkom. Nizka samopodoba. 

Zaskrbljenost. Anksioznost. 



LI 

 

njegovo psihološko zdravje. Več stresa ko občuti bolj beži v svoj svet. Šola ga naredi žalostnega, 

domov pride razburjen in frustriran.  

Avtoagresija. Frustracija. 

Zapiranje vase.  

izražanja idej, oblikovanja 

odgovorov.  

 

Okupacija z določeno temo. 

Nizka motivacija za branje. 

 

 

Razume z odraslimi. 

 

Težave zaporedji. 

 

 

 

Pomanjkanje interesa 

na določenih šolskih 

področjih  

 

Odnosi z učitelji, 

odraslimi 

 

Težave pri obdelavi 

zaporedij   

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

 

Motivacija za 

učenje  

 

 

Socialne 

spretnosti   

 

Kognitivno 

procesiranje  

10.10.2011 ZRUŽENJE ZA DISLEKSIJO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 ima paleto težav: disleksija, dispraksija, diskalkulija, priklic besed in težave socialnega 

jezika, motnje avtističnega spektra, čustveno in vedenjske težave. Med obravnavo je deček položil 

glavo v svoje roke, masiral je svojo glavo ter dejal, da mu to pomaga pri zapomnitvi in da mu 

pomnjenje povzroča glavobole. Potreboval je dva večja odmora. Po nekaj času je deček začel z 

glavo butati ob mizo in govoriti, da ima res velik glavobol.  

Slab priklic besed. Težave 

pomnjenja. Slabše vzdrževanje 

pozornosti. Avtoagresivno 

vedenje. Psihosomatski 

simptomi.  

Slab priklic besed.  

Šibek delovni spomin. 

Šibek slušni spomin. 

 

Šibko fonološko zavedanje. 

 

Dober vidni spomin. 

 

 

Slabše vzdrževanje 

pozornosti. 

 

Avtoagresivno vedenje. 

 

Nizek rezultat branja. Nizek 

rezultat branja posameznih 

besed.  

Nizek rezultat pisanja. 

 

Zavedanje primanjkljajev. 

 

Psihosomatski simptomi. 

 

 

Težave zaporedij slušnih in 

vidnih informacij. 

Priklic  

Šibek delovni spomin 

Šibko verbalno 

pomnjenje  

Fonološke sposobnosti  

 

Močna področja  

 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Fizična agresivnost  

 

Tehnika branja 

 

 

Pravilen zapis  

 

Doživljanje kot 

''drugačne'' 

Psihosomatska 

simptomatika  

 

Težave pri obdelavi 

zaporedij  

 Pomnjenje  

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

Močna področja 

in interesi  

 

Pozornost  

 

 

Vedenje  

 

Branje 

 

 

Pisanje  

 

Čustveni odnosi 

do učenja  

 

 

 

Kognitivno 

procesiranje  

Test za branje samostojnih besed je pokazal zelo nizek rezultat v 1 percentilu za njegovo starostno 

skupino. Pri testu črkovanja je dosegel zelo nizek rezultat 1 centil, kar najdemo pri manj kot 1% 

učencev. Učenec je dosegel dobre rezultate na področju vidnem prostorskem spominu. Njegovo 

rezultati na testu izpuščanje glasov, ki preverja fonološko zavedanje je bilo 14 centil, rezultati na 

testu slušnega zaporednega spomina so pokazali 11 centil, kar je oboje zelo šibko. Rezultati na 

testu spretnosti dekodiranja  in črkovanja so bili 1 centil, kar je najnižje. Branje posameznih besed 

je Učenec 2 prav tako dosegel najnižji možni rang, 1 centil.  

Nizek rezultat branja. Nizek 

rezultat branja posameznih 

besed. Nizek rezultat pisanja. 

Dober vidno prostorski spomin. 

Šibek slušni spomin. Šibko 

fonološko zavedanje.  

Ti rezultati so pokazali, da kljub intenzivni pomoči in podpori doma in šoli , Učenec 2 ostaja na 

zelo zgodnji stopnji bralnega razvoja. Ima težave z zaporedji tako z slušnimi kot vidnimi 

informacijami. Se zelo zaveda svojih primanjkljajev. Njegov delovni spomin ostaja šibak. Še 

zmeraj ima fonološke težave, ki so skupaj s težavami zaporedij otežujejo razvoj fonoloških veščin. 

Učenec 2 ima dober vidni spomin, ko ni zajeto zaporedje. Je zelo težko, da Učenec 2 občuti uspeh 

v razredu zaradi svojih primanjkljajev na področju opismenjevanja. Njegovi komunikacijski 

primanjkljaji zanj otežujejo izražanje, ki bi ga vrstniki lahko razumeli. Deček ima težave pri 

matematiki. Učenec 2 občuti pomanjkanje uspeha in sam sebe poimenuje za neumnega.  

Težave zaporedij slušnih in 

vidnih informacij. Zavedanje 

primanjkljajev. Šibek delovni 

spomin. Fonološke težave. 

Dober vidni spomin. Nizka 

samopodoba.  

OKTOBER 2011 CENTER ZA BRANJE IN JEZIK 
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Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Pri Učencu 2 so testi pokazali normalen vid in sluh. Deček ima prepoznano disleksijo, dispraksijo 

in motnje avtističnega spektra. Mama poroča, da imajo v družini mama, sestra in brat disleksijo. 

Učenec 2 je na verbalnem testu dosegel povprečne sposobnosti za njegovo starost. Prav tako je 

dosegel povprečne rezultate na neverbalnih testih. Učenec 2 ima povprečne sposobnosti za njegovo 

starost. Pokazal je boljše neverbalne veščine kot verbalne veščine.  

Dober vid. Dober sluh. 

Povprečne verbalne 

sposobnosti. Povprečne 

neverbalne sposobnosti.  

Povprečne verbalne 

sposobnosti.  

Povprečne neverbalne 

sposobnosti. 

 

 

Slabše fonološko zavedanje.  

 

Dober vidni spomin. 

Dober slušni spomin. 

 

Slabši delovni spomin.  

 

 

Slaba natančnost branja.   

 

Slaba natančnost pisanja. 

Slaba aritmetična znanja. 

Računanje preprostih 

računov. 

 

Slabša hitrost procesiranja. 

 

Težave na področju 

koncentracije. 

 Verbalne sposobnosti 

 

Neverbalne sposobnosti  

 

 

Fonološke sposobnosti 

 

Močna področja   

 

 

Slabšo delovno 

pomnjenje  

 

Hitrost branja, 

tekočnost 

Pravilen zapis 

Priklic matematičnih 

dejstev in podatkov 

 

 

Počasen tempo 

obdelave  

Šibko vzdrževanje 

pozornosti 

 Intelektualno 

funkcioniranje 

 

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

Močna področja 

in interesi  

 

Pomnjenje  

 

 

Branje 

 

Pisanje 

Računanje 

 

 

 

Kognitivno 

procesiranje  

Pozornost  

 

Učenec 2 je pokazal močna področja pri vidnem in slušnem kratkoročnem spominu. Primanjkljaji 

so se izkazali na področju verbalnega delovnega spomina, fonološkega zavedanja, veščinah 

dekodiranja: natančno branje in pisanje besed, na področju aritmetičnih znanj in hitrosti 

procesiranja.  

Dober viden spomin. Dober 

slušni spomin. Primanjkljaji 

delovnega spomina. Težave 

fonološkega zavedanja. Slaba 

natančnost branja in pisanja. 

Slaba aritmetična znanja. 

Slabša hitrost procesiranja.  

Učenčeva hitrost procesiranja je zelo počasna in ima hude težave na področju branja in črkovanja. 

Pri starosti 8 let ni zmogel analize ali razčleniti niti kratkih, preprostih besed na njihove foneme. 

Ni vedel vseh črk in glasov ter ni zmogel glaskovati preprostih besed. Njegove aritmetične veščine 

so slabe. Uspel je rešiti preproste račune seštevanja in odštevanja z enomestnim številom, vendar 

je porabil veliko časa. Učenec 2 ima težje težave na področju opismenjevanja, kot tudi težave na 

področju koncentracije in hitrosti obdelave. Mi predlagamo, da se oblikuje izobraževalni načrt, ki 

bo zajemal razvijanje njegovih primanjkljajev. Predlagamo pomoč na individualni ravni, da bo 

izboljšal veščine opismenjevanja in računanja in izboljšal dobro počutje. Dečku bodo pomagale 

raznolike strategije na področju branja, pisanja in računanja.  

Hude težave pri branju in 

pisanju. Težave analize in 

sinteze besed. Težave 

glaskovanja besed. Računanje 

preprostih računov. Težave na 

področju koncentracije.  

19.12.2011 POROČILO PSIHOLOGA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec ima hude težave na področju opismenjevanja in težave na področju koncentracije in 

hitrosti procesiranja. Starši pravijo, da so zadovoljni s šolo, da zaposleni lepo skrbi za dečko in so 

mu v podporo. Starši so zelo nezadovoljni z šolskim sistemom oziroma sistemom pomoči. Deček 

ima prepoznano težjo obliko disleksije, ki je do pred kratkim nihče ni prepoznal za hude težave in 

bi mu ponudili nadaljnje oblike pomoči. Učenec 2 je deček, ki ne zmore v izobraževalnem sistemu 

in ki ne bo zmogel v rednem sistemu na predmetni stopnji. Učenec 2 potrebuje intenzivno pomoč 

ena na ena v razredu ali pač ne bo zmogel in ne bo vedel kaj mora narediti. Šola pri dečku 

povzroča stres in ko pride iz šole je umaknjen in bled. Nato ime izbruh, joče in tepe. Učene 2 ne 

zmore verbalno povedati kaj se je v šoli zgodilo. Ne rad se pridruži razredu in se izogiba učiteljev.  

Težave na področju branja in 

pisanja. Težave na področju 

pozornosti. Šola predstavlja 

stres. Zapiranje vase. Vedenjski 

izbruhi. Izbruhi joka. Agresivno 

vedenje. Težave verbalnega 

izražanja. Izogiba se učiteljev. 

Nizka samopodoba. Nizko 

samospoštovanje. 

 

Težave na področju 

pozornosti. 

 

Težave verbalnega izražanja.. 

Težave socialne 

komunikacije. Monoton 

govor. Težave odgovarjanja 

na vprašanja. Vzpostavi 

očesni kontakt. 

 

Težave priklica besed. 

 

Nizka samopodoba  

 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Ekspresivni jezik  

 

 

 

 

 

Priklic  

 

Tesnoba  

Samopodoba 

 

 

Pozornost  

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje  

 

 

 

 

Pomnjenje  

 

Prisotne so srbi v zvezi z dečkovo samopodobo in samospoštovanjem, saj se zaveda, da je 

drugačen od ostalih v razredu in govori negativne stvari o sebi. Težko, je dečka navdušiti nad 

stvarmi in hitro obupa. Učenec 2  se ne pridruži pri športnih aktivnostih zaradi njegovih težav na 

področju motorične koordinacije vendar dela samoobrambo, čeprav pozablja gibe. Učenec 2 ne 

želi delati domačih nalog in ne razume zakaj jih mora  in bo imel izbruh. Učenec 2 lahko hitro 

postane jezen nad nečim kar drugi ne bodo videli kot nekaj pomembnega in je lahko zelo 

Nizka samopodoba. Nizko 

samospoštovanje. Hitro obupa. 

Težave z motorično 

koordinacijo. Ne pridruži pri 

športnih aktivnostih. Težave 

zapomnitve gibov. 
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umaknjen in na tleh. Rad počne stvari po njegovo in če ni tako se razjezi. Učencu 2 je zelo težko 

ob spremembah in če se stvari ne zgodijo tako, kot je pričakoval. Ko se razjezi ne pomisli na 

posledice kar ga privede, da počne stvari za katere menijo odrasli, da so nevarne.  

Samoobramba. Niza motivacija 

za šolo. Izbruhi jeze. Težave ob 

spremembah. Se razjezi. Ne 

pomisli na posledice.  

Šola predstavlja stres. 

Frustracija.  

Zapiranje vase. Težave 

izražanja čustev. 

Izbruhi joka. Izbruhi jeze.  

 

Anksioznost. 

Hitro obupa.  

Psihosomatske težave. 

 

 

Niza motivacija za šolsko 

delo. 

 

Vedenjski izbruhi. Se razjezi. 

Agresivno vedenje. 

Ne pomisli na posledice.  

 

 

Težave ob spremembah. 

 

Težave z motorično 

koordinacijo. Je neroden.  Ne 

pridruži pri športnih 

aktivnostih.  

Težave z ravnotežjem. 

Težave vidno-motorične 

integracije. 

 

Težave zapomnitve gibov. 

 

 

Težave sklepanja prijateljstev. 

Mali krog prijateljev.  

 

Težave razumevanja socialnih 

interakcij. 

 

 

Občutljiv na zvoke. 

Težave vidnega sledenja. 

Premikanje črk. 

 

 

Težave izražanja 

lastnih čustev  

Čustvena nestabilnost, 

razdražljivost Jeza  

Anksioznost  

Nemoč  

Psihosomatska 

simptomatika 

 

Pomanjkanje interesa 

za šolsko delo  

 

Razdražljivost  

Fizična agresivnost  

Predvidevanje posledic 

lastnega vedenja  

 

Nefleksibilnost  

 

Grobo-motorična 

koordinacija  

 

 

Šibko ravnotežje 

Vidno-motorična 

koordinacija 

 

Šibko vidno-prostorsko 

pomnjenje  

 

Navezovanje stikov  

Manj sprejet med 

vrstniki 

 Manj ustrezno 

odzivanje na socialne 

informacije  

 

Senzorna občutljivost  

Vidno zaznavanje  

 

 

Interesi  

Čustveni odnosi 

do učenja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivacija 

učenja  

 

Vedenje  

 

 

 

 

Izvršilne 

funkcije 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti   

 

 

 

 

 

Pomnjenje  

 

 

Socialne 

spretnosti  

 

 

 

 

 

Zaznavne 

spretnosti  

 

Učenec 2 ima težave pri sklepanju prijateljstev. V šoli ima enega ali dva prijatelja. Nima rad 

šolskih igrišč. Ima težave ločiti domišljijo in realnost. Učenec 2 ima rad učne ure naravoslovja in 

rad gre na šolske izlete. Učenec 2 ne mara branja, pisanja in delanja domačih nalog. Pravi, da dobi 

glavobol, ko bere in piše in včasih se črke premikajo. Učenec 2 pravi, da je tudi včasih težka 

matematika, ko igra igre in dela praktično matematiko. Testi ga naredijo jeznega in mu povzročijo 

glavobol. Učenec 2 pravi, da mu delo izven razreda pomaga, saj v razredu zelo moteče in so 

odrasli, ki mu lahko pomagajo.  

Težave sklepanja prijateljstev. 

Mali krog prijateljev. Težave 

ločiti domišljijo od realnosti. 

Rad ima naravoslovje. Nizka 

motivacija za branje. Nizka 

motivacija za pisanje. 

Premikanje črk. Jeza. 

Psihosomatske težave. Občutljiv 

na zvoke.  

Učenec 2 ima težave z ravnotežjem. Šola poroča, da Učenec 2 ima manjše hitre gibe, pogosto se 

zaleti v mizo in je splošno slabo koordiniran. Učenec 2 ima prav tako prepoznane fizične aspekte 

težav pisanja z poznim razvojem veščin držanja pisala. Ima težave na področju vizualno motorične 

integracije, vidnem sledenju in hitrosti predelave informacij. Učenec 2 ima težave z fino in grobo 

motoričnimi veščinami. Težave ima z ravnotežjem pri plavanju, se hitro spotakne in ima vložke v 

čevljih za pomoč pri ravnotežju.  

Težave z ravnotežjem. Slaba 

motorična koordinacija. Je 

neroden. Težave vidno-

motorične integracije. Težave 

vidnega sledenja. Težave fino 

motoričnih veščin. Težave grobo 

motoričnih veščin.  

Na psiholoških testih so pri Učencu 2 prepoznali težave kratkotrajnega slušnega spomina, 

kratkotrajnega vidnega spomina in hitrost predelave informacij.  

Težave slušnega spomina. 

težave vidnega spomina.  

Učenec 2 je bil vključen v manjšo skupino za socialne veščine pri logopedski obravnavi. Pokazale 

so se občasne težave pri priklicu besed, vendar ima deček usvojeno dobro strategijo o opisovanju 

besede dokler je ne prikliče. Učenec 2 ima težave pri komunikaciji v družbi. Deček zmeraj sklepa, 

da ima sogovorec popolno znanje o čem on govori. Njegov govor je dokaj monoton in ko je polno 

vključen v pogovor bo namenil malo pozornosti drugim. Težave na področju komunikacije so 

navedene hot hude. Učenec 2 komunicira ena na ena, ko je vključen v aktivnost ki mu je všeč, 

podaja komentarje, uporablja tekoče geste in očesni kontakt. Vendar so prisotne težave, ko želi kaj 

razložiti in se odzvati na vprašanje. Odgovarjanje na vprašanja mu v razredu povzroča frustracije.  

Skupina za socialne veščine. 

Težave priklica besed. Težave 

socialne komunikacije. Monoton 

govor. Težave odgovarjanja na 

vprašanja. Vzpostavi očesni 

kontakt.  

Učenec 2 je na področju opismenjevanja dosegel naslednje rezultate: branje besed manj kot 0,1 

percentil kar je za starostno skupino 6 let, črkovanje 1 percentil, kar je za starostno skupino 6 let. 

Učenec 2 je lahko prebral 3 besede iz seznama besed. Pokazal je, da ima osvojenih nekaj zgodnjih 

fonoloških veščin. Deček je bil v velikem stresu med branjem ter da je na čas odložil glavo in se z 

njo udarjal ob frustraciji ter se poimenoval za neumnega. Učenec 2 je uspel pravilno zapisati tri 

besede. Deček ne zna samostojno zapisati svojega priimka. Učenec 2 je zapisal črke za samostojne 

glasove, vendar ima težave z odstranjevanjem črk na začetku in koncu besede. Učenec 2 je razvil 

čitljiv rokopis. Piše počasi. Učenec 2 je prepoznal in zapisal števila. Pokazal je, da lahko prešteva 

konkretne predmete in je končal račune seštevanja in odštevanja. Težave na področju delovnega 

spomina, hitrosti predelave in težav na področju opismenjevanja kažejo, da vplivajo na veščine 

računanja.  

Branje pod povprečjem za 

njegovo starost. Nizka 

samopodoba. Frustracija ob 

branju. Samostojen zapis le 

nekaj besed. Težave s 

fonološkim zavedanjem. Čitljiv 

rokopis. Pozna števila zapiše 

števila. Računanje s konkretnim 

materialom. Težave delovnega 

pomnjenja.  

Učenec 2 je v individualni situaciji sodeloval in se je lotil zahtevanih nalog. Bilo je nekaj nalog za 

katere je menil, da jih ne mora narediti. Dela zelo počasi. Težave na področju opismenjevanja 

Počasen tempo dela. Nizka 

samopodoba. Anksioznost.  
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pomembno ovirajo njegov napredek in povzročajo pomanjkanje samozavesti, veliko mero 

anksioznosti, sramote za napake in nizko samopodobo. Učenec 2 ima pomanjkanje samozavesti in 

lahko izrazi negativne komentarje o sebi.  

Rad ima naravoslovje. 

Samoobramba.  

 

Nizka motivacija za branje  

Nizka motivacija za pisanje.  

 

 

Branje pod povprečjem za 

njegovo starost. Frustracija 

ob branju.  

Samostojen zapis le nekaj 

besed.  

Čitljiv rokopis. 

Pozna števila zapiše števila. 

Računanje s konkretnim 

materialom. 

 

Težave delovnega pomnjenja. 

 

 

 

Pomanjkanje interesa 

na določenih šolskih 

področjih 

 

Tehnika branja 

 

 

Kompozicija  

 

 

Številske predstave  

 

 

 

Šibko delovno 

pomnjenje  

 

Močna področja 

in interesi  

 

Motivacija 

učenja  

 

  

Branje 

 

 

Pisanje 

 

 

Računanje  

 

 

 

Pomnjenje  

Na socialnem področju deček razume principe socialne interakcije vendar ni zmožen pravilnega 

odziva in prebrati situacije pravilno. Ne izrazi čustev in se bo zaprl vase ter lahko postane zelo 

jezen in frustriran. Zunaj se deček igra z ostalimi otroci, vendar se lahko hitro razjezi, teče stran in 

se z jopičem pokrije čez glavo. Starši poročajo, da je za Učenca 2 šola zelo zahtevna doma pogosto 

izrazi jezo in zahtevno vedenje. V šoli je bolj tih, zaprt vase, kar zaposlene skrbi. Deček je hitro 

razburjen in pogosto se zateče oz. zapre v svoj svet v šoli, doma izrazi jezo in zahtevno vedenje.  

Težave razumevanja socialnih 

interakcij. Težave izražanja 

čustev. Zapiranje vase. Jeza. 

Frustracija. Zahtevno vedenje.  

11.1.2012 POROČILO LOGOPEDA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Deček je prav tako bil obravnavan zaradi težav na področju opismenjevanja, pozornosti in hitrosti 

procesiranja informacij. Pri obravnavi je deček dobro sodeloval, se zbral in dokončal vse podteste. 

Vidno je bilo počasnejše procesiranje, še posebno v spontanem pogovoru. Prav tako je imel težave 

s pozornostjo in procesiranjem med obravnavo. Na testih razumevanja jezika je Učenec 2 dosegel 

povprečne rezultate. Pri testu poimenovanja slik, ki preverja dečkov ekspresivni jezik in od njega 

zahteva poimenovanje slik je Učenec 2 z zamikom poimenoval slike. Ni zmogel poimenovati 

zadnjih dveh slik, vendar jih he uspešno opisal po značilnostih in uporabi. Učenec 2 je po 

poslušanju zgodbe uspešno odgovoril na postavljena vprašanja in obnovil slišano ter pokazal dobro 

razumevanje besed in besedišče pri oblikovanju odgovorov. Podtest razumevanja sintaktično 

kompleksnih povedi in razumevanje konceptov prostor, čas in čustva je pokazal, da ima Učenec 2 

težave s časovnimi in prostorskimi koncepti. Ni zmogel priklicati kateri dan je bil včeraj.  

Težave na področju pozornosti. 

Slabša hitrost procesiranja 

informacij. Dobro sodelovanje. 

Slabša pozornost. Povprečno 

razumevanje ekspresivnega 

jezika. Bogat besednjak. Dobro 

razumevanje besed. Težave s 

časovnimi koncepti. Težave s 

prostorskimi koncepti.  

Povprečno razumevanje 

jezika.  

Komunikacijske težave. 

Težave izražanja.  

Se ne odzove na osebne 

podatke v pogovoru. Slabo 

odzivaje na namige.  

Slaba obrazna ekspresija. 

Slab očesni kontakt. 

 

Težave hitrosti procesiranja 

informacij. 

 

Težave s časovnimi koncepti. 

Težave s prostorskimi 

koncepti. 

 

Težave na področju 

pozornosti. 

 

Nizka samopodoba.  

 

 Receptivni jezik  

 

Ekspresivni jezik 

 

Manj ustrezno 

odzivanje na socialne 

informacije 

Obrazna ekspresija 

 

 

Počasen tempo 

obdelave   

 

Časovna predstavljivost 

Prostorska 

predstavljivost  

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Nizka samopodoba  

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

 

 

 

 

 

 

Kognitivno 

procesiranje  

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

 

Pozornost  

 

 

Samopodoba  

 

Ko Učenec 2 lahko govori prosto je razvidno, da ima težave pri priklicu besed in počasno 

obdelavo, kot če odgovarja na vprašanja o določeni temi. Učencu 2 je težko jasno izraziti svoje 

ideje. Uporablja veliko mašil, ki mu dajo dodaten čas, da premisli kaj želi povedati.  

Slab priklic besed. Težave 

hitrosti procesiranja informacij. 

Težave izražanja.  

Učenec 2 izkazuje komunikacijske težave. Prepoznati je bilo, da je zelo izrazen. Učenec 2 ima zelo 

nizko samopodobo kar lahko vpliva na slabo izraznost obraza. Učenec 2 je vzpostavljal zelo malo 

očesnega kontakta. Ko je pogledal navzgor ni uporabil očesnega stika. Vidno je bilo, da Učenec 2 

ne odreagira na socialne ali verbalne predloge dane od druge osebe. V nekaj primerih sem omenila 

stvari povezane z mano, ki so bile relevantne za pogovor. V nobenem primeru se Učenec 2 ni 

odzval na to kaj sem povedala ali se zavzel, da sem dodala. Prav tako se ni odzval na namig, da 

morava srečanje zaključiti. Govoril je o temi, ki ga zanima in se ni znal ustaviti.  

Komunikacijske težave. Nizka 

samopodoba. Slaba obrazna 

ekspresija. Slab očesni kontakt. 

Se ne odzove na osebne podatke 

v pogovoru.  



LV 

 

Slab priklic besed. 

 

Bogat besednjak. Dobro 

razumevanje besed. 

Priklic  

 

Močna področja  

Pomnjenje  

 

Močna področja 

in interesi  

 

20. 1. 2012  POROČILO KLINIČNEGA PSIHOLOGA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 je prišel na terapevtsko podporno skupino zaradi izbruhov jeze in anksioznosti. Udeležil 

se je rednih obravnav od junija 2011. Deček je bil na poten na Obravnavi za šolske otroke z 

kompleksnimi socialnimi in komunikacijskimi motnjami zaradi njegovih težav v socialni 

interakciji in čustvenih težavah. Dečkove težave zajemajo kriterije za diagnozo Aspergerjev 

sindrom.  

Izbruhi jeze. Anksioznost. 

Čustvene težave. Težave v 

socialni interakciji.   

Izbruhi jeze. 

Anksioznost. 

Socialno izoliran. Mali krog 

prijateljev.  

Težave oblikovanja 

prijateljstev.  

Igra se sam. Težave pri igri z 

drugimi. 

 

Prijeten in prijazen deček. 

Rad ima Lego, računalniške 

igre, Vojno zvezd in igranje 

konzole Wii. 

 

Težave deljenja stvari. Težave 

čakanja na vrsto.  

Izbruhi jeze. 

 

Rad ima rutino. Težave pri 

soočanju s spremembami. 

 

Slabše veščine metanja, 

lovljenja. Slabe grobo-

motorične veščine. Slabo 

plavanje.  

 

Težave na področju govora. 

Težave začenjanja pogovora. 

Razumevanje perspektive 

druge osebe.  

 

Mešanje realnega in 

domišljijskega sveta 

 

Težave sledenja slušnim 

navodilom. 

Jeza 

Anksioznost  

 

Manj sprejet med 

vrstniki  

Navezovanje stikov 

 

 

 

 

 

Močna področja 

Interesi  

 

 

 

 

 

Nemirnost 

 

 

Nefleksibilnost  

Razdražljivost 

 

 

Grobo-motorična 

koordinacija  

 

 

 

Ekspresivni jezik  

 

 

 

Šibko verbalno 

pomnjenje  

Čustveni odnos 

do učenja 

 

Socialne 

spretnosti  

 

 

 

 

 

 

Močna področja 

in interesi  

 

 

 

 

 

Vedenje  

 

 

Izvršilne 

funkcije 

 

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje   

 

Pomnjenje   

Učenec 2 je prijeten in prijazen deček. Rad ima Lego, računalniške igre, Vojno zvezd in igranje 

konzole Wii. Ko sem spoznala Učenca 2 so njegovi starši in učitelji ga opisali kot tihega, 

umaknjenega, z nizko samozavestjo in socialno izoliranega. Poročali so, da ima težave z 

oblikovanja smisla sveta okoli njega in težave poslušanja, sledenja navodilom in sodelovanja v 

razredu. Deček je občutljiv na hrup in glasne zvoke in jemlje komentarje namenjene celotnemu 

razredu zelo osebno. Učenec pri sebi zadržuje svoje skrbi in ne govori kaj dosti o njih.  Učenec 2 

se raje igra sam in ima težave pri igri z drugimi učenci. Ima enega ali dva prijatelja in je lahko 

ukazovalen do njiju. Učenec 2 ima težave pri deljenju, čakanju na vrsto in ne deli pravil svoje igre 

z ostalimi. Deček ima težave z začenjanjem oz. vzpostaviti prijateljstvo z ostalimi otroki in poroča, 

da ga je strah mladostnikov.  

Prijeten in prijazen deček. Rad 

ima Lego, računalniške igre, 

Vojno zvezd in igranje konzole 

Wii. Nizka samozavest. Socialno 

izoliran. Težave sledenja 

slušnim navodilom. Občutljivost 

na hrup. Komentarje vzame 

osebno. Zapiranje vase. Igra se 

sam. Težave pri igri z drugimi. 

Mali krog prijateljev. Težave 

deljenja stvari. Težave čakanja 

na vrsto. Težave oblikovanja 

prijateljstev.  

Učenec 2 je akademsko za svojimi vrstniki z učenjem, branjem in računanjem. V šoli prejema 

pomoč. Doma starši poročajo, da ima deček težave z govorom in se ure igra sam z Lego kockami. 

Včasih pomeša realnost s svojim domišljijskim svetom. Učenec 2 govori drugače z vrstniki, kot 

robot. Ima težave pri govorjenju in komuniciranju svojega znanja z drugimi. Pogovor lahko začne 

ne da bi razložil o čem govori. Učenec 2 doma postane frustriran in ima doma izbruhe jeze kot 

odgovor na različne situacije, ki zahtevajo veščine komunikacije in na razočaranje. Ne more 

pogledati iz perspektive nekoga drugega. Je izbirčen pri hrani in mama ima težave pri 

prehranjevanju, da ohranja njegovo pozornost pri jedi, ker se deček raje igra s kockami in ga zmoti 

vse kar počne njegov mlajši brat. Deček se lahko razburi zaradi spremembe rutine in ima težave pri 

soočanju s spremembami.  

Težave na področju govora. 

Mešanje realnega in 

domišljijskega sveta. Težave 

začenjanja pogovora. Izbruhi 

jeze. Razumevanje perspektive 

druge osebe. Občutek 

frustracije. Težave pri soočanju 

s spremembami. Rad ima rutino.  

Učenec 2 ima težave z veščinami samopomoči, kot je zavezovanje vezalk, uporaba vilice in noža, 

samoorganizacije, koordinacije, lovljenje žoge in plavanje. Deček je na terapijah povedal, da ne 

zna brati.  

Težave zavezovanja vezalk. 

Težave uporabe pribora. Slabša 

motorična koordinacija. Težave 

veščin lovljenja. Slabše 

plavanje.  
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21.2.2012 POROČILO PREVERJANJA VEŠČIN SLUŠNEGA PROCESIRANJA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Glavne težave, ki so jih navedli starši so slab delovni spomin, težave v komunikaciji z vrstniki in 

zelo počasen odziv na vprašanja. Učenec 2 ima težave poslušanja ob prisotnem hrupu v ozadju in 

je občutljiv na glasne zvoke. Ima kratkotrajno pozornost in je hitro odvrnljiv. Učenec 2 ima težave 

pri razumevanju verbalnih navodil in razumevanju humorja. Vse te težave vplivajo na učenčev 

izobraževalni napredek in deček poroča, da je slab na področju branja, pisanja in računanja.  

Šibko delovno pomnjenje. 

Težave v komunikaciji. Počasno 

procesiranje informacij. 

Občutljivost na zvok. Težave 

vzdrževanja pozornosti. Težave 

razumevanja verbalnih navodil. 

Težave razumevanja humorja.  

Šibko delovno pomnjenje.  

 

Težave razumevanja 

verbalnih navodil. 

 

Težave razumevanja humorja. 

 

Težave vzdrževanja 

pozornosti. Odkrenljiv.  

 

Občutljivost na zvok.  

Težave slušnega procesiranja. 

 

 Šibko delovno 

pomnjenje.  

Šibko slušno pomnjenje  

 

 

 

Konkretno mišljenje  

 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Senzorna občutljivost  

Slušno zaznavanje  

 Pomnjenje  

 

 

 

 

 

Mišljenje 

 

 

Pozornost 

 

 

Zaznavne 

spretnosti 

Testi sluha so pokazali dober sluh obeh ušes in dober stapedialni refleks obeh ušes. Testi so 

pokazali, da ima deček težave poslušanja ob pristnem hrupu. Prav tako so testi pokazali težave 

frekvenčne diskriminacije. Obravnava je pokazal, da ima Učenec 2 težave slušnega procesiranja 

kar je značilno za učence z disleksijo in motnjami avtističnega spektra.  

Dober sluh. Težave slušnega 

procesiranja.  

29.2.2012 POROČILO LOGOPEDA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Razvijanje strategij, da se bo deček lahko lažje izrazil. Opisovanje besede, ki se je ne mora 

spomniti. Najprej deček opiše kategorijo kamor  beseda spada, funkcijo tega predmeta, lokacijo kje 

jo lahko najdemo in opis izgleda, torej kako zgleda. Igranje iger ugibanja z preprostimi kartami s 

slikami kjer vsak vzame eno karto in poda soigralcu namige kaj je na krati. Soigralec mora uganit 

kaj opisuje.  

Strategija opisovanja besed. 

Igra ugibanja s podanimi 

namigi.  

 

Strategija opisovanja besed. 

Igra ugibanja s podanimi 

namigi.  

Določanje prvega glasu, 

števila zlogov, glasov v 

besedi. Prepoznavanje rim. 

 

Banka besed. Iskanje 

semantičnega ključa besede. 

Govorno-jezikovno 

funkcioniranje 

 

Fonološke sposobnosti 

 

 

 

Pisanje  

Učne strategije  

 

 

Učne strategije  

 

 

 

Učne strategije 

Učenje strategij za učenje novega besedišča. Oblikovanje seznama (banke) besed kateri namen je, 

da razdeli besedo na semantični ključ (ključ pomena) in fonološki ključ. Na primer pri besedi 

nogometna žoga je vidno, da beseda opisuje kako predmet zgleda, kaj počneš s tem predmetom, v 

katero področje spada kot tudi prepoznavanje s katerim glasom se beseda začne, koliko zlogov ima 

in kaj se z njo rima. 

Banka besed. Določanje prvega 

glasu, števila zlogov, glasov v 

besedi. Prepoznavanje rim. 

Iskanje semantičnega ključa 

besede.  

13.3.2012 ODLOČBA O POSEBNIH POTREBAH 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 ima kompleksne posebne potrebe na področju komunikacije, socialne interakcije, 

fleksibilnosti misli in vedenja. Te težave se navezujejo na prepoznane motnje avtističnega spektra 

(Aspergerjev sindrom). Prav tako ima velike težave pri doseganju osnovnih veščin branja, pisanja 

in računanja in je imel prepoznano disleksijo, diskalkulijo in dispraksijo. Učenec 2 ima težave na 

področju slušnega procesiranja, kar je skupno učencem z disleksijo in motnjami avtističnega 

spektra. Starši so zaskrbljeni zaradi težav na področju branja in pisanja, kar vpliva na njegovo 

doseganje učnega načrta in samopodobo. Učenec 2 je pogosto anksiozen in v stresu, kar starše 

žalosti in jim daje občutek, da izobraževalni sistem ne podpira njihovega otroka.  

Posebne potrebe na področju 

fleksibilnosti mišljenja, 

socialnih interakcijah, 

komunikacije in vedenja. Težave 

branja, pisanja in računanja. 

Težave slušnega procesiranja. 

Nizka samopodoba. Anksiozen. 

Občutek stresa.   

Težave branja.  

Težave pisanja.  

Težave računanja.  

 

Rad ima matematiko. 

Samoobramba.  

Navdušen učenec, radoveden.    

 

 

Tehnika branja 

Pravilen zapis 

Priklic matematičnih 

dejstev 

Interesi  

 

Močna področja  

 

Branje 

Pisanje 

Računanje 

 

Močna področja 

in interesi  

 

 

 Učenec 2 ne mara branja, pisanja in delanja domačih nalog. Ko bere ali piše dobi glavobol in 

poroča, da se mu črke premikajo na strani. Sebe je opisal kot 'neumnega'. Kakorkoli rad ima 

Premikanje črk. Nizka 

samopodoba. Nizka motivacija 
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matematiko. Meni, da mu pomaga delanje izven razreda, saj je manj moteče. Rad ima ure 

samoobrambe. Učenčevo verbalno razumevanje je v povprečju in njegove zaznavne spretnosti so v 

visokem povprečju. Učenec 2 ima slab kratkotrajni vidni in slušni spomin in počasen tempo 

procesiranja informacij. Učenec 2 ima specifične težave in pomembno dosega rezultate pod 

svojimi zmožnostmi. Točke na testih branja in pisanja so zelo nizko pod povprečjem, računanje je 

pod povprečjem. Ko deček ni izpostavljen branju in pisanju je entuziastičen in radoveden učenec.  

za branje in pisanje. Rad ima 

matematiko. Samoobramba. 

Povprečno verbalno 

razumevanje. Dobre zaznavne 

spretnosti. Slab vidni in slušni 

spomin. Počasen tempo 

procesiranja informacij. 

Diskrepanten profil. Navdušen 

učenec, radoveden.   

Nizka motivacija za branje. 

Nizka motivacija za pisanje. 

 

 

Občutljivost na zvok.  

Težave vidnega zaznavanja. 

Težave vidnega sledenja. 

Težave slušnega procesiranja. 

 

Anksiozen.  

Občutek stresa. Frustracije. 

Zapiranje vase.  

Občutljiv na neuspeh. 

  

Hitro se razjezi. 

Pomanjkanje zavedanja za 

nevarnost. Ne predvideva 

posledic dejanj.  

Agresivno vedenje. 

 

Nizka samopodoba. 

 

Povprečno verbalno 

razumevanje.  

 

Dobesedno razumevanje.  

 

Težave spoprijemanja s 

spremembami.  

  

Monoton govor. 

Težave razumevanja mnenj 

drugih.  

 

Slab vidni spomin.  

 

Slab slušni spomin. 

 

Počasen tempo procesiranja 

informacij. 

 

Mali krog prijateljev.  

 

Pomanjkanje interesa 

na določenih šolskih 

področjih  

 

Senzorna občutljivost  

Vidno zaznavanje 

 

Slušno zaznavanje 

 

Anksioznost 

Nemoč  

 

Strah pred neuspehom  

 

Razdražljivost  

Predvidevanje posledic 

lastnega vedenja  

 

Fizična agresivnost  

 

Nizka samopodoba  

 

Verbalne sposobnosti  

 

 

Konkretno mišljenje  

 

Nefleksibilnost  

 

 

Ekspresivni jezik 

Receptivni jezik  

 

 

Šibko  vidno-prostorsko 

pomnjenje 

Šibko  verbalno 

pomnjenje  

Počasen tempo 

obdelave  

 

Manj sprejeti med 

vrstniki 

Motivacija 

učenja 

 

 

Zaznavne 

spretnosti 

 

 

 

 Čustveni odnosi 

do učenja  

 

 

 

Vedenje 

 

 

 

 

 

Samopodoba  

 

Intelektualno 

funkcioniranje  

 

Mišljenje  

 

Izvršilne 

funkcije 

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

Pomnjenje  

 

 

 

Kognitivno 

procesiranje  

 

Učenec 2 ima težave v socialno komunikacijskih veščinah. Meni, da  ima njegov poslušalec in 

sogovorec popolno znanje o čem on govori. Misli zelo dobesedno. Govori monotono. Ima težave 

pri poslušanju drugih mnenj v pogovoru. Učenec 2 ima težave pri poslušanju, če je v ozadju šum.  

Težave socialno 

komunikacijskih veščin. 

Dobesedno razumevanje. 

Monoton govor. Težave 

razumevanja mnenj drugih. 

Občutljivost na zvok.  

Učenec 2 prejema pomoč od kliničnega psihologa zaradi anksioznosti in jeze. Hitro se lahko 

razjezi zaradi nečesa, kar drugi ne vidijo kot nekaj pomembnega. Učenec 2 ima pomanjkanje 

zavedanja za nevarnost in ne predvideva posledic svojih dejanj. Ima težave pri ločevanju realnosti 

od domišljije. Učenec 2 se težko spoprijema s spremembami in ima težave pri dokončevanju 

nalog, domačih nalog doma. Učenec 2 je občutljiv na neuspeh in izgublja zaupanje vase kot 

učenca. Z glavo bo udarjal zaradi frustracije. Ne bo pokazal svojih emocij, vendar se bo zatekel v 

'svoj svet'. Doma izraža jezo, težavno vedenje. Ima težave pri sklepanju prijateljstev in ima enega 

ali dva prijatelja. Učenec 2 razume principe socialne interakcije vendar se zdi, da mu je težko 

prebrati situacijo ali se odzvati primerno.  

Anksioznost. Hitro se razjezi. 

Pomanjkanje zavedanja za 

nevarnost. Ne predvideva 

posledic dejanj. Težave 

spoprijemanja s spremembami. 

Realnost pomeša z domišljijo. 

Težave dokončevanja nalog. 

Občutljiv na neuspeh. Nizka 

samopodoba. Agresivno 

vedenje. Frustracije. Zapiranje 

vase. Mali krog prijateljev. 

Težave sklepanja prijateljstev. 

Težave prepoznati socialne 

interakcije in se odzvati.  

Učenec 2 je v nenehnih skrbeh in občutkih anksioznosti zaradi šole. Splošno je slabo koordiniran 

in izvaja dnevni program, ki ga je oblikoval fizioterapevt. Oboje groba in fina motorika sta v 

zaostanku in ima posebne čevlje za ravnotežje. Učenec 2 ima težave v vizualni motorični 

integraciji, vidnem sledenju in hitrosti procesiranja informacij.  

Občutek anksioznosti. Slaba 

motorična koordinacija. Težave 

z ravnotežjem. Groba in fina 

motorika v zaostanku. Težave v 

vizualno motorični integracij. 

Težave vidnega sledenja. Težave 

hitrosti procesiranja informacij.  

Učenčeve posebne potrebe izhajajo iz primanjkljajev: doseganje osnovnih veščin opismenjevanja, 

branje, pisanje in črkovanje; doseganje in razvoj veščin računanja; veščine socialne komunikacije; 

socialna interakcija; emocionalna stabilnost; fino-motorične veščine; grobo-motorične veščine; 

razviti primerno vedenje v raznolikih učnih in socialnih situacijah; veščine poslušanja v okolju z 

hrupi v ozadju; nizka učna samopodoba in razvijanje učnega zaupanja.  

Posebne potrebe 

opismenjevanja, računanja, 

socialne komunikacije, socialne 

interakcije, emocionalne 

stabilnosti, fino-motorične 

veščine, grobo-motorične 
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veščine, vedenje, senzorna 

občutljivost, nizka samopodoba.  

Težave sklepanja prijateljstev.  

 

Težave prepoznati socialne 

interakcije in se odzvati. 

 

Težave s pozornostjo.  

 

 

Slaba motorična 

koordinacija. Groba  

motorika v zaostanku. Težave 

v vizualno motorični 

integracij.  

Težave z ravnotežjem. 

Fina motorika v zaostanku. 

Navezovanje stikov 

Manj ustrezno 

odzivanje na socialne 

informacije  

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Grobo-motorična 

koordinacija 

Vidno-motorična 

koordinacija 

Šibko ravnotežje 

Fino-motorična 

koordinacija 

Socialne 

spretnosti  

 

 

 

 

 

Pozornost  

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

 

  

JULIJ 2012 ŠOLSKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Zelo smo veseli za napredek Učenca 2 v tem šolskem letu. Učenec 2 je izboljšal branje in počuti se 

bolj samozavestno pri pisanju. Deček dobro posluša v razredu in včasih pozabi kaj je bil vprašan 

oziroma kaj mora naredit. Sedaj je postal bolj samozavesten in prosi za pomoč. Učenec 2 vedno da 

vse od sebe in se trudi, čeprav mu je matematika v izziv. Kakor koli, deček je napredoval in lahko 

vidimo kako je zrastla njegova samozavest. Mali problem pri Učencu 2 je dvom v sebe in preveč 

ga skrbi, zato ne želi odgovoriti na vprašanje ker ga je strah, da ne bo pravilno.  

Pozabljanje navodil. Napredek 

pri branju. Trud. Težave pri 

matematiki. Boljša samopodoba. 

Dvom vase. Srbi. Strah pred 

neuspehom.  

Rad se pridruži skupinskim in 

individualnim športom.  

Trud. 

 

Dvom vase. 

 

Srbi. Strah pred neuspehom. 

 

Pozabljanje navodil.  

 

 

Dober odnos z mlajšimi 

učenci. 

Interesi 

 

Močna področja  

 

Pomanjkanje zaupanja 

v lastne sposobnosti  

Strah pred neuspehom  

 

Šibko verbalno 

pomnjenje  

 

Mlajši prijatelji  

 

Močna področja 

in interesi  

 

 

Samopodoba  

 

Čustveni odnosi 

do učenja 

Pomnjenje  

 

 

Socialne 

spretnosti  

Učenec 2 ima dobre veščine poslušanja. Učenec je pošten igralec in se rad pridruži skupinskim 

igram kakor tudi individualnim športom. Učenec 2 je pomemben član razreda. Mlajši učenci na 

šoli ga imajo zelo radi ker je prijazen do njih. Imam zelo dober občutek, da bo Učenec 2 s pomočjo 

učitelja asistenta in specialista učitelja ter z mojim načrtom, ki sem ga oblikovala samo za njega, 

napredoval. Gledati mora pozitivno, verjeti vase in se osredotočiti na to da zmore in ne na 'ne 

zmorem'.  

Rad se pridruži skupinskim in 

individualnim športom. Dober 

odnos z mlajšimi učenci.  

ŠOLSKO LETO 2012/2013; RAZRED: 6 

OKTOBER 2012 INDIVIDUAIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Uporaba vizualnih opor, kot so slike, barvno besedilo in različni formati teksta, da so informacije 

bolj jasne. Bralna in pisna shema. Postavljanje vprašanj pred branjem besedila. Iskanje besed v 

besedilu. Uporaba besed, ki se jih uči črkovati v povedih. Družabne igre na temo branja in 

črkovanja.  

Slike, barvno besedilo, format 

besedila. Bralna in pisna shema. 

Branje z nalogo. Iskanje besed v 

besedilu. Pisanje povedi z 

določeno besedo. Družabne 

igre.  

Slike, barvno besedilo, format 

besedila. Branje z nalogo. 

Iskanje besed v besedilu. 

Bralna shema. Družabne igre.  

Pisanje povedi z določeno 

besedo. Pisna shema. 

Družabne igre. 

Demonstracija z razlago. 

Konkretni material. 

 Branje 

 

 

Pisanje 

 

 

 

 

Računanje  

Učne strategije  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporaba konkretnega materiala pri računanju. Bolje je pokazati oziroma demonstrirati kot 

razložiti. Dnevno delo z učiteljem asistentom ali z razrednim učiteljem.  

Konkretni material. 

Demonstracija z razlago. 

Dnevna pomoč pri računanju.  
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Uporaba barometra čustev. Tehnike za sproščanje. Podajanje vizualnih informacij.  Barometer čustev. Tehnike 

sproščanja. Vizualne 

informacije.  

 

Barometer čustev. Tehnike 

sproščanja.  

 

Vizualne informacije. 

Preverjanje razumevanja 

navodil, vprašanj. 

 

Sestavljanke. Igre za 

pomnjenje. 

Igre z rimami, zlogi, glasovi. 

 

 

Čustveni odnosi do 

učenja  

 

Didaktično   

 

 

 

Pomnjenje  

 

Fonološke sposobnosti 

 

 

Učne strategije 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

 

Učne strategije  

Delovni spomin  - sestavljanke, igra 'Odšel sem v trgovino', Kim's igra. Preverjanje razumevanja 

navodil, vprašanj. Telovadba možganov. Igre za iskanje rim, iskanje izgubljenih zlogov v besedi, 

iskanje izgubljenih glasov v besedi. Gradnja na samopodobi.  

Sestavljanke. Igre za pomnjenje. 

Preverjanje razumevanja 

navodil, vprašanj. Telovadba 

možganov. Igre z rimami, zlogi, 

glasovi.  

20.11.2012 LETNA EVALVACIJA STARŠEV 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 postane introvertiran in v stresu, ko se ne počuti vrano in veselo. Tudi lansko leto v šoli, 

kjer se počuti vrano je kazal znake stresa kot so udarjanje z glavo ob mizo, ko postane frustriran. 

Ta september je bilo prvo obdobje, ko ima Učenec 2 za celi čas učitelja asistenta in sprememba v 

njegovi motivaciji in sreči je velika. Deček ne sliši posameznih glasov v besedi, zato mu je učenje 

branja po fonološki metodi težko. Rad ima mirne kotičke kjer se lahko skoncentrira, saj ga hitro 

zmotijo drugi zvoki.  

Zapiranje občutij vase. 

Frustriran. Agresivno vedenje. 

Izboljšala učna motivacija. Celi 

čas učitelj asistent. Težave 

fonološkega zavedanja. Branje s 

analizo glasov težko. Mirni 

kotiček.  

Zapiranje občutij vase. 

Frustriran.  

 

Agresivno vedenje.  

 

Branje s analizo glasov težko. 

 

Težave fonološkega 

zavedanja. 

 

 

Nemoč  

 

Fizična agresija 

 

Tehnika branja  

 

Fonološke sposobnosti  

Čustveni odnos 

do učenje 

 

Vedenje 

 

Branje 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

20.11.2012 LETNA EVALVACIJA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 ima celostno 1:1 pomoč v razredu ali izven njega od učitelja asistenta. Prejema tudi 

pomoč v manjših skupinah v in izven razreda. Deček obiskuje mešan razred, kjer je 17 učencev iz 

5 in 6 razreda. Ima dober odnos z učiteljem asistentom. Učenec 2 funkcionira pod pričakovanim na 

področju branja in pisanja. Napredoval je pri nekaterih socialnih veščinah. Dobro se sooča pri 

aktivnostih izven razreda.  

Individualna pomoč v razredu 

ali izven njega. Pomoč učitelja 

asistenta. Pomoč v manjših 

skupinah v in izven razreda. 

Dober odnos z učiteljem 

asistentom. Pod pričakovanjem 

pri branju, pisanju. Izboljšal 

socialne veščine.  

Individualna pomoč v razredu 

ali izven njega. Pomoč 

učitelja asistenta. Pomoč v 

manjših skupinah v in izven 

razreda. Diferenciacija 

branja, pisanja in računanja. 

Diferenciacija športne vzgoje.  

 

Navodila po korakih, 

zaporedju. Vizualen 

strategije. Konkretne opore. 

Tihi kotiček. 

 

 

Dober odnos z učiteljem 

asistentom.  

 

Kurikularno  

 

 

 

 

 

 

 

Didaktično  

 

 

Fizično  

 

 

Odnos z učitelji  

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

 

 

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

 

Socialne 

spretnosti  

 

Na področju branja, pisanja in računanja je omogočena diferenciacija. Pomoč v malih skupinah, 

1:1 delo. Vizualne strategije, konkretne opore.  

Diferenciacija branja, pisanja 

in računanja. Vizualen 

strategije. Konkretne opore.  

Uporaba Govorno – jezikovnega programa. Učenec 2 je bolj samozavesten pri manj strukturiranih 

situacijah in je vesel, da ima pomoč odraslega. Je lahko zelo negativen do sebe, potrebuje veliko 

podpore na področju njegove samopodobe. Napreduje pri motoričnih veščinah. Diferenciacija pri 

športni vzgoji. Uporaba multimodalnega snemanja. Na področju vedenja delo na modelnem 

učenju, diskretno delo socialnih veščin. Material za socialne veščine. Pri soočanju z šumi v ozadju 

je omogočen tihi kotiček. Podajanje navodil po zaporedju, postopoma.  

Govorno-jezikovni program. 

Nizka samopodoba. Boljše 

funkcioniranje v 

nestrukturiranih situacijah. 

Diferenciacija športne vzgoje. 

Napredovanje v motoričnih 
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spretnostih.  Modelno učenje. 

Učenje socialnih veščin. Tihi 

kotiček. Navodila po korakih, 

zaporedju.  

Pod pričakovanjem pri 

branju, pisanju.  

 

Učenje socialnih veščin.  

 

Literatura za delo s čustvi in 

samopodobo. 

Tehnika branja 

Pravilen zapis 

 

Socialne spretnosti  

 

Čustveni odnos do 

učenja  

Branje 

Pisanje  

 

Strategije  

 

Strategije  
Razvoj branja, pisanja in računanja uporaba programa 'Toe by Toe', vizualne opore, diferenciacija, 

delo na zaporedjih, snemanje. 'Read, Write Inc. Delo z literaturo, ki govori o čustvih in spodbuja 

samopodobo. Obisk nove šole, načrtovanje tranzicijskega načrta.  

Program 'Toe by Toe'. Vizualne 

opore. Diferenciacija. 

Snemanje. Delo na zaporedjih. 

Literatura za delo s čustvi in 

samopodobo.  

JULIJ 2013 ŠOLSKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 2 govori in posluša samozavestno v različnih kontekstih, raziskuje in deli svoje ideje. V 

diskusijah pokaže razumevanja glavnih/pomembnih točk. Preko relevantnih komentarjev in 

vprašanj pokaže, da je pozorno poslušal. Učenec 2 je začel brati različna besedila. Bere lahko 

samostojno z uporabo strategij črkovanja in povezovanja v besedo. Učenec 2 je začel pisati 

samostojno in njegova samozavest v njegove sposobnosti se je izboljšala. Piše lepo. Njegovo 

črkovanje se je izboljšalo in sedaj lahko črkuje in zapiše kar nekaj visoko frekvenčnih besed.  

Deli svoje ideje. Posluša in 

razume diskusije. Črkovanje in 

sinteza glasov v besedo. 

Samostojno piše. Boljša 

samopodoba. Zapis nekaj besed 

iz seznama.  

Črkovanje in sinteza glasov v 

besedo. 

 

 

Zapis nekaj besed iz seznama. 

 

Razume mestne vrednosti do 

1000. Množenje, deljenje. 

Težave pri prepoznavanju 

decimalnih, negativnih števil. 

Pozna preproste ulomke. 

Občasno prepozna enaka 

ulomka. 

 

Koordinacija in kontrola 

motoričnih veščin. Gibalne 

veščine uči z opazovanjem. 

Dober odnos z učiteljico. 

Fonološke spretnosti  

 

 

 

Pravilen zapis 

 

Številske predstave  

Priklic matematičnih 

dejstev 

 

 

 

 

 

Grobo-motorična 

koordinacija  

 

Odnos z učitelji  

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

Pisanje 

 

Računanje  

 

 

 

 

 

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

Socialne 

spretnosti  

Učenec 2 kaže razumevanje mestnih vrednosti števil do 1000. Učenec 2 je na začetku uporabe in 

prepoznavanja decimalnih in negativnih števil v kontekstu kot je denar in temperatura. Reši 

računske probleme, ki vsebujejo množenje ali deljenje. Učenec 2 uporablja preproste ulomke, ki so 

del celote in včasih lahko prepozna kdaj sta dva ulomka enaka.  

Razume mestne vrednosti do 

1000. Množenje, deljenje. 

Težave pri prepoznavanju 

decimalnih števil, negativnih 

števil. Pozna preproste ulomke. 

Občasno prepozna enaka 

ulomka.  

Učenec 2 izbere in uporabi veščine in ideje primerno ter s koordinacijo in kontrolo. Kaže 

razumevanje taktike in sestave z začenjanjem spremembe njegovega odziva. Vidi lahko kako je 

njegovo delo podobno in različno od dela drugih ter uporabi to razumevanje za izboljšanje 

njegovega izvajanja.  

Koordinacija in kontrola 

motoričnih veščin. Gibalne 

veščine uči z opazovanjem. 

Učenec 2 je imel odlično leto in je napredoval na vseh področjih učenja. Njegova samozavest se je 

izboljšala in sedaj verjame vase in svoje sposobnosti bolj kot je vanje verjel prej. Začel je izražati 

svoja čustva v besedah namesto, da jih zapira vase. Razvil je močno vez z učiteljico.  

Boljša samopodoba. Besedno 

izražanje čustev. Dober odnos z 

učiteljico.  

1.9..2014    INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM (Razred: 8; Red Rose School) 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Uporaba strategije nevihta za iskanje idej pri pisanju. Demonstriraj uporabo strategije nevihta 

možganov celemu razredu ter postopno zmanjšuj pomoč. Učencu pokaži miselni vzorec in 

demonstriraj njegovo uporabo za vpisovanje idej pri pisanju zgodbe. Spodbudi učenca, da gre čez 

zapisane ideje in jih razvrsti v smiselno zaporedje. Naučiti učenca kako miselno idejo oblikovati v 

zapis iz ključnih besed.  

Nevihta možganov. Miselni 

vzorec. Razvrščanje v zaporedje 

idej za pisanje. Učenje 

oblikovanja ključne besede za 

idejo.  

Nevihta možganov. Miselni 

vzorec. Razvrščanje v 

zaporedje idej za pisanje. 

Učenje oblikovanja ključne 

besede za idejo. Strategija 

tabele za načrtovanje zgodb. 

Pogovor kdaj katero 

strategijo uporabimo. Tvorba 

povedi iz besed. 

Pisanje  

 

 

 

 

 

Branje 

 

 

 

Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose Učenje različnih načinov načrtovanja zapisa zgodb z uporabo zapiskov ključnih besed, 

oblikovanjem miselnega vzorca, tabele itd. Pogovor zakaj pri pisanju različnih zvrsti zgodb 

uporabljamo različne strategije za načrtovanja pisanja. Pogovor katera strategija načrtovanja je 

njemu najbolj všeč ter ga spodbudi za učenje nove, za izboljšanje veščin načrtovanja.  

Strategija tabele za načrtovanje 

zgodb. Pogovor kdaj katero 

strategijo uporabimo.  
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Med branjem je pozoren na črkovanje neznanih besed. Skupinsko in vodeno branje. Pokrij besedo 

v besedilu in spodbudi učenca da predvideva katera besed manjka. Učenje učenca vstavljanja 

manjkajočih besed, tako da do konca prebere poved in šele nato zapiše katera beseda manjka. 

Vstavljanje neznanih oz. novih bese v besedilo. Vstavljanje sopomenk besed.  

Med branjem pozoren na 

črkovanje. Sposobnost 

predvidevanja besed pri branju. 

Strategija vstavljanja 

manjkajoče besede. Sopomenke. 

Vstavljanje novih bese dv 

povedi.  

Med branjem pozoren na 

črkovanje. Sposobnost 

predvidevanja besed pri 

branju. Strategija vstavljanja 

manjkajoče besede. 

Vstavljanje pravilne besede v 

poved – semantika. 

Preverjanje pravilne rabe 

besed v besedilu. Sopomenke. 

Neznane besede.  

Stenski plakat pojmov. Stenski 

plakat učne snovi. Kartice s 

pojmi. Seznam pojmov, besed. 

Govorno-jezikovno 

funkcioniranje  

 

 

Pomnjenje  

Učenje odčitavanja ure v različnih situacijah. Preveri učenčevo razumevanja malega in velikega 

kazalca. Veliko ponovitev odčitavanja ur. Spodbudi učenca, da si oblikuje svoje cilje učenja in mu 

pomagaj pri iskanju strategij za dosego tega.  

Oblikovanje svojih ciljev 

učenja.  

Izdelava stenskega plakata novih pojmov pri novi učni snovi. Izdelava kartic s pojmom in razlago 

pojma. Izdelava seznama besed z razlago. Igranje iger z besedami in iskanjem pomena, sopomena, 

umeščanje v učno snov itd.  

Stenski plakat pojmov. Stenski 

plakat učne snovi. Kartice s 

pojmi. Seznam pojmov, besed.  

Oblikovanje povedi s karticami besed. Vstavljanje pravilne oblike besed v poved. Igre besed za 

vstavljanje pravilne oblike besede. V besedilu z učencem preveri besedišče in preveri ali je uporabo 

pomensko pravilno besedo.  

Tvorba povedi iz besed. 

Vstavljanje pravilne besede v 

poved – semantika. Preverjanje 

pravilne rabe besed v besedilu.  

18.3..2015   EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA NAČRTA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Vaje črkovanja s pomočjo računalniškega programa 'Wordshark' na dnevni ravni. Vaje pisanja na 

prenosnem računalniku. Dnevne vaje individualnega branja. Na področju matematike uporaba 

konkretnega materiala pri računanju. Bela tabla pri reševanju matematičnih besedilnih nalog za 

načrtovanje reševanja in skico. Naloge so razdeljene na manjše korake. Primeri nalog pri 

matematiki izhajajo iz življenjskih primerov, vsakdanjih s katerimi se lahko učenec poveže in si jih 

bolje predstavlja.   

Računalniškega programa 

'Wordshark'. Prenosni 

računalnik. Konkretni material 

pri računanju. Bela tabla. 

Načrtovanje in skica MBN. 

MBN na več korakov. 

Življenjski primeri nalog pri 

matematiki.  

Računalniškega programa 

'Wordshark', 'Accelread and Write'. 

Prenosni računalnik. Pisanje 

zgodbe s partnerjem.  

Konkretni material pri računanju. 

Bela tabla. Načrtovanje in skica 

MBN. MBN na več korakov. 

Življenjski primeri nalog pri 

matematiki. 

Iskanje sporočila zgodbe. Pisno 

odgovarjanje na prebrano. Barvno 

označevanje odgovorov v besedilu. 

Pisanje  

 

 

Računanje 

 

 

 

Branje  

 

 

Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose 

Iskanje sporočila krajše zgodbe. Pisno odgovarjanje na vprašanja po branju. Učenec z markerji 

označi odgovor na vprašanje v besedilu. Učenje učenca kako razvijati temo pisanja. Kako 

posamezne ideje združiti v zapis. Pisanje zgodbe s partnerjem. Računalniške igre za širjenje 

besedišča.  

Iskanje sporočila zgodbe. Pisno 

odgovarjanje na prebrano. 

Barvno označevanje odgovorov 

v besedilu. Vaje oblikovanja 

zapisa. Računalniške igre za 

besedišče. Pisanje zgodbe s 

partnerjem.  

Za izboljšanje grobo-motorične koordinacije gredo učenci enkrat na teden na plavanje. Učenje 

grobo-motoričnih veščin po korakih in demonstracija teh. Prilagojene vaje pri športu. Prilagojeni 

pripomočki pri športu (večja in lažja žoga, nižji koš za košarko itd.).  

Plavanje. Prilagojeni 

pripomočki in aktivnosti pri 

športu. Učenje novih veščin po 

korakih in z demonstracijo.  

Vaje črkovanja s pomočjo računalniškega programa 'Accelread and Write'.  'Accelread and Write'. 

 

 

Priloga C: Kvalitativna analiza strokovnih dokumentov za Učenko 3 
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ŠOLSKO LETO 2006/2007; RAZRED: 1; SAP/SAP+ 

5.9.2006 POROČILO RAZREDNIKA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka 4 je zelo trmasta in rada počne stvari po svoje. Je zelo groba do ostalih učencev. 

Učenci v razredu je ne marajo. V razredu je v središču pozornosti. Učenka 3 je zelo brihta, 

potrebuje pomoč ter spodbude za samostojno delo.  

Groba do učencev. Nesprejeta med 

sošolci. Težave samostojnega dela.  

Nesprejeta med sošolci. 

 

 

Težave samostojnega dela. 

 

 

 

Individualna pomoč 

Igralna terapija 

Slab sprejeta med 

vrstniki 

 

Pasivnost, 

pomanjkanje 

samostojnosti 

 

Kurikularno okolje  

Socialne 

spretnosti 

 

Motivacija 

učenja  

 

 

Prilagoditev 

okolja  

Učenka se mora naučiti prevzemati odgovornost. Pomembna je individualna pomoč. 

Igralna terapija za prikaz primernega vedenja in kako biti prijazen do ostalih. Mama poroča 

o težavah soočanja z dekličinim vedenjem in je pogosto prizadeta ob učenkinem 

neprimernem vedenju.  

Igralna terapija. Individualna pomoč. 

Neprimerno vedenje. Šibka 

odgovornost.  

28.11.2006 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Med poukom Učenka 3 skače v besedo in ne počaka na besedo. Ignoriranje neželenega 

vedenja in nameniti pozornost, ko bo pokazala dobro vedenje. Deklica se na to strategijo 

zelo dobro odziva in je sedaj v razredu veliko bolj mirna. Jasna razredna pravila in jasno 

željeno oziroma pričakovano vedenje v razredu. Redno spremljanje in opominjanje. 

Učenka 3 sedi blizu učitelja asistenta, ki jo med poukom opominja, da naj počaka, da 

učitelj poved o konca. Pomena je pozitivna povratna informacija in pohvale. Nagrajevanje 

vedenja z nalepko ali ji namenimo dodaten čas, da deli svoje ideje z ostalimi učenci v 

razredu.  

Prekinja pouk. Ne počaka na besedo.  

Ignoriranje neprimernega vedenja. 

Nagrajevanje primernega vedenja. 

Jasna pravila. Jasno pričakovano 

vedenje. Opominjanje, da počaka. 

Prilagojen sedežni red. Pohvale. 

Povratna informacija. Nagrade.  

Prekinja pouk. 

 

 

Ne počaka na besedo. 

 

Ignoriranje neprimernega 

vedenja. Nagrajevanje 

primernega vedenja. Jasna 

pravila. Jasno pričakovano 

vedenje. Pohvale. Povratna 

informacija. Pogovor. Branje 

knjig. Igra vlog.  

 

Jasno pričakovano vedenje. 

Povratna informacija. Pohvala.  

 

Prilagojen sedežni red. 

 

Razredni prijatelj.  

 

Nesramna do odraslih. 

Nesramna do vrstnikov.  

Moti pouk, ne 

upošteva pravil 

 

Pomanjkljiva 

inhibicija 

 

Vedenje  

 

 

 

 

 

 

Didaktično okolje  

 

 

Fizično okolje  

 

Socialno okolje 

 

Verbalna agresivnost 

Vedenje  

 

 

Izvršile funkcije 

 

 

Učne strategije  

 

 

 

 

 

 

Prilagoditev 

okolja 

 

 

 

 

 

Vedenje 

Učenka je nesramna do odraslih na šoli. Pogovor o vljudnosti in potrebi, da pokaže 

spoštovanje do odraslih na šoli. Pozitivni komentarji. Postaviti jasna pričakovanja. Čas v 

krogu. Vljudnost pohvaliti in spodbuditi. Pogovor o vljudnem vedenju in kako ga uvesti v 

različne okoliščine. Nagrajevanje, vsakič ko Učenka 3 pokaže vljudno vedenje.  

Nesramna do odraslih. Pogovor o 

spoštovanju odraslih. Jasna 

pričakovanja. Pohvale. Nagrajevanje.  

Učenka se neprimerno in nesramno vede do ostalih učencev, predvsem na igrišču. Učenka 

3 si deli knjigo s sošolci in je pri tem prijazna. Pogovor v razredu o odnosu do ostalih. Igra 

vlog, za prikazovanja primernega vedenja. Branje knjig povezanih s to temo. Nagrajevanje 

učenke, ko pokaže prijazno vedenje. Učenka 3 prejme razrednega prijatelja za spodbujanj 

pozitivnega vedenja. Vključitev v skupino za socialne veščine.  

Neprimerno vedenje. Nesramna do 

vrstnikov. Pogovor v razredu. Igra vlog. 

Branje knjig. Nagrajevanje. Razredni 

prijatelj. Skupina za socialne veščine.  

28.11.2006 OCENA VEDENJA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka 3 je zelo samozavestna, je komunikativna in ima dobro splošno poučenost. Zelo 

rada ima konje, glasbo, igra violino.  

Samozavestna. Komunikativna. Dobra 

splošna poučenost. Konji, glasba, 

violina.  

Samozavestna. Komunikativna. 

Dobra splošna poučenost. 

Konji, glasba, violina. 

 

Močna področja  

 

Interesi 

 

Močna področja 

in interesi  

 

 

Vedenje  
Učenka 3 ima pogoste težave pri sledenju ustnih navodil. Ne zmore sedeti pri miru in moti 

ostale učence. Težave se kažejo pri pisnih nalogah, oblikovanju črk, praktičnih nalogah in 

Moti učence. Ne zmore sedeti pri miru. 

Pada v besedo. Težko počaka. Težave 
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pri delu v skupinah. Ima težave pri razumevanju pisnih navodil. Učenka 3 ne prisluhne 

ostalim in pogosto vpada v besedo. Med poukom ne dokonča nalog in ima težave pri 

začenjanju dela. Težko počaka na pomoč, jo želi imeti takoj. Med poukom težko počaka na 

besedo, zato pogosto moti učiteljico. Težave ima pri sledenju navodil in pravil na igrišču.  

sledenja slušnih navodil. Težave 

upoštevanja pravil. Težave 

razumevanja pisnih navodil. Težave 

pisnih nalog. Težave dela v skupini. 

Težave praktičnih nalog. Nedokončane 

naloge. Težave začenjanja nalog.  

Moti učence. Težave 

upoštevanja pravil. 

Ne zmore sedeti pri miru. 

 

Ugovarjanje. Zbadanje 

sošolcev. Verbalno nesramna 

Potiska sošolce. Lasanje. 

Brcanje pohištva. 

 

Pada v besedo. Težko počaka. 

 

Težave začenjanja nalog. 

Nedokončane naloge. 

 

 

Zavrača delo.  

 

Težave dela v skupini. 

 

Nesramna do učiteljev. 

 

Težave razumevanja pisnih 

navodil. 

Težave pisnih nalog, 

oblikovanju črk. 

 

Težave sledenja slušnih navodil. 

Moti pouk, ne 

upošteva pravil 

Nemirnost  

 

Verbalna agresivnost  

 

Fizična agresivnost 

 

 

Pomanjkljiva 

inhibicija  

Neinciativnost  

Slabo ciljno 

usmerjeno vztrajanje 

 

Izogibanje, odlaganje 

 

Težave sodelovanja v 

skupini 

Odnosi z učitelji  

 

Tehnika branja  

 

Tehnika pisanja  

 

 

Šibko verbalno 

pomnjenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvršilne 

funkcije 

 

 

 

 

 

Motivacija 

učenja 

Socialne 

spretnosti   

 

 

Branje 

 

Pisanje  

 

 

Pomnjenje  

Učenka 3 pogosto udarja po mizi, ugovarja učiteljem in drugim odraslim na šoli. Med 

poukom se oglaša z neprimernimi zvoki in zbada sošolce z neprimernimi imeni. Je 

verbalno nesramna do učiteljev in vrstnikov. Med poukom zavrača delo in se pogovarja s 

seboj. Učiteljem pogosto nameni neprimerni komentar.  

Ugovarjanje. Zbadanje sošolcev. 

Verbalno nesramna. Nesramna do 

učiteljev.  Zavrača delo. Neprimerni 

komentarji.  

Med poukom težko sedi pri miru. Ves čas je v gibanju, se premika na stolu, vstaja, menjava 

sedeže in hodi na okrog. Potiska druge učence, jih vleče za lase. Sošolcem in učiteljem 

grozi z fizično agresivnostjo. Brca in premika šolsko pohištvo.  

Težko sedi pri miru. Potiska sošolce. 

Lasanje. Brcanje pohištva.  

ŠOLSKO LETO 2007/2008; RAZRED: 2 

OKTOBER 2007 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Na področju računanja in opismenjevanja omogočiti prilagojen kurikulum, delo v manjši 

skupini z učiteljem asistentom in individualna pomoč z učiteljem asistentom. Na področju 

opismenjevanja uporaba programa 'Toe by Toe', program za fonološko  zavedanje 'Sally' in 

'Jolly Phonics' za povezavo glas-črka, dnevne vaje banja in slušni programi za povezavo 

glas-črka. Na področju računanja 'RM' matematika. Prilagojen barvi papir, multisenzorno 

poučevanje in pomoč oz. spremljanje koordinatorja za PP. Zvočne knjige in diferenciacija 

dela.  

Prilagojen kurikulum. Skupinska 

pomoč. Individualna pomoč. Programa 

'Toe by Toe', program za fonološko  

zavedanje 'Sally' in 'Jolly Phonics' za 

povezavo glas-črka, dnevne vaje banja 

in slušni programi za povezavo glas-

črka. 'RM' matematika. Barvni papir. 

Multisenzorno poučevanje. Pomoč 

koordinatorja. Diferenciacija dela. 

Zvočne knjige.  

Počasnejše usvajanje branja, pisanja in 

računanja.  

Prilagojen kurikulum. 

Skupinska pomoč. Individualna 

pomoč. Pomoč koordinatorja.  

Diferenciacija dela. 

Ozaveščanje osebja. Povratne 

informacije. Pohvale. Jasna 

razredna pravila. Jasno željeno 

vedenje. Jasna pričakovanja. 

Usmerjanje vedenja. Pozitivni 

komentarji. 

Multisenzorno poučevanje. 

Jutranji krog.  

Kurikularno okolje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didaktično okolje  

 

Prilagoditev 

okolja  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditev 

okolje 
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Na področju senzorike in motorike vaje za fino in grobo motoriko in ozaveščanje osebja na 

šoli za učenkine težave.  

Ozaveščanje osebja. Vaje za fino in 

grobo-motoriko. Težave fine in grobe 

motorike.  

Razredna pravila. Pogovor o 

odnosih. Igra vlog. Razredni 

prijatelj.  

Prilagojen sedežni red.  

 

'Sally', 'Jolly Phonics', 'Toe by 

Toe', in slušni programi za 

povezavo glas-črka. 

'Toe by Toe'. Dnevne vaje 

branja. Zvočne knjige.  

'RM' matematika. 

 

Vaje za fino in grobo-motoriko. 

 

Socialne zgodbe. Program 

socialnih veščin. Igra vlog. 

Branje knjig. Razredni prijatelj.  

 

Strukturiran glavni odmor. 

Dnevnik za komunikacijo s 

starši. Redna srečanja s starši. 

Strukturirani glavni odmor. 

Pohvala in nagrada za 

primerno vedenje. Usmerjanje 

vedenja.  

 

Moti pouk. Ne počaka na 

besedo 

Žaljiva do vrstnikov in odraslih. 

 

Nesramna do vrstnikov.  

 

Nesramna do učiteljev.  

 

Težave fine in grobe motorike. 

 

 

 

Počasnejše usvajanje branja, 

pisanja in računanja. 

Socialno okolje  

 

 

Fizično okolje  

 

Govorno-jezikovno 

funkcioniranje  

 

Branje  

 

Računanje  

 

Zaznavno-motorične 

spretnosti 

Socialne spretnosti  

 

 

 

Vedenje  

 

 

 

 

 

 

Moti pouk, ne 

upošteva pravil 

Verbalno agresivna 

 

Slabše sprejeta med 

vrstniki 

Odnosi z odraslimi 

 

Grobo-motorična 

koordinacija 

Fino-motorična 

koordinacija 

Počasnejše usvajanje  

 

 

 

 

 

Učne strategije  

 

 

Učne strategije  

 

 

 

Učne strategije 

 

 

 

 

 

Učne strategije  

 

 

 

 

 

 

Vedenje  

 

 

 

Socialne 

spretnosti 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 

 

 

Branje 

Pisanje 

Računanje  

Dnevnik šola in doma, jutranji krog za pogovor, redna dnevna ali tedenska srečanja s starši, 

sistem nagrajevanja pozitivnega vedenja v razredu, oblikovanje razrednih pravil, socialne 

zgodbe, vključitev v program razvijanja socialnih veščin. Med glavnim odmorom 

vključevanje v krožek.  

Dnevnik za komunikacijo s starši. 

Jutranji krog. Redna srečanja s starši. 

Razredna pravila. Nagrajevanje. 

Socialne zgodbe. Program socialnih 

veščin. Strukturirani glavni odmor.  

Med poukom Učenka 3 skače v besedo in ne počaka na besedo. Ignoriranje neželenega 

vedenja in nameniti pozornost, ko bo pokazala dobro vedenje. Deklica se na to strategijo 

zelo dobro odziva in je sedaj v razredu veliko bolj mirna. Jasna razredna pravila in jasno 

željeno oziroma pričakovano vedenje v razredu. Redno spremljanje in opominjanje. 

Učenka 3 sedi blizu učitelja asistenta, ki jo med poukom opominja, da naj počaka, da 

učitelj poved o konca. Pomena je pozitivna povratna informacija in pohvale. Nagrajevanje 

vedenja z nalepko ali ji namenimo dodaten čas, da deli svoje ideje z ostalimi učenci v 

razredu. 

Moti pouk. Ne počaka na besedo. Jasna 

razredna pravila. Jasno željeno 

vedenje. Povratne informacije. Pohvale. 

Redno spremljanje. Opominjanje. 

Nagrajevanje. Individualna pomoč. 

Prilagojen sedežni red. Usmerjanje 

vedenja med poukom.  

Učenka se neprimerno in nesramno vede do ostalih učencev, predvsem na igrišču. Učenka 

3 si deli knjigo s sošolci in je pri tem prijazna. Pogovor v razredu o odnosu do ostalih. Igra 

vlog, za prikazovanja primernega vedenja. Branje knjig povezanih s to temo. Nagrajevanje 

učenke, ko pokaže prijazno vedenje. Učenka 3 prejme razrednega prijatelja za spodbujanj 

pozitivnega vedenja. Vključitev v skupino za socialne veščine. 

Nesramna do vrstnikov. Pogovor o 

odnosih. Igra vlog. Branje knjig. 

Razredni prijatelj.  

Učenka je nesramna do odraslih na šoli. Pogovor o vljudnosti in potrebi, da pokaže 

spoštovanje do odraslih na šoli. Pozitivni komentarji. Postaviti jasna pričakovanja. Čas v 

krogu. Vljudnost pohvaliti in spodbuditi. Pogovor o vljudnem vedenju in kako ga uvesti v 

različne okoliščine. Nagrajevanje, vsakič ko Učenka 3 pokaže vljudno vedenje. 

Nesramna do učiteljev. Nagrajevanje. 

Pozitivni komentarji. Pogovor. Jasna 

pričakovanja.  

ŠOLSKO LETO 2008/2009; RAZRED: 3 

22.9.2008 VPRAŠALNIK PRIMANJKLAJEV ZA STARŠE 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 
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Učenka 3 ima težave pri razumevanju in upoštevanju pravil igre. Težave ima pri 

razumevanju kako se igrati z ostalimi. Učenka 3 pogosto podaja neprimerne komentarje 

sošolcem pri čemer se ne zaveda, kako bodo ti komentarji prizadeli ostale. Težave ima pri 

razumevanju čustev drugih in vidno je pomanjkanje empatije. Učenka 3 predvideva in 

pričakuje od drugih, da poznajo njene misli, pričakovanja in mnenja.  

Težave razumevanja pravil igre. Težave 

upoštevanja pravil igre. Težava igranja 

v skupini. Neprimerni komentarji 

vrstnikom. Nezavedanje posledic. 

Težave razumevanja čustev drugih. 

Pomanjkanje empatije.  

Dober dolgotrajni spomin. 

Dober smisel za humor. 

 

Neprimerni komentarji 

vrstnikom. 

Težave upoštevanja pravil. 

 

Nezavedanje posledic.  

 

 

 

Senzorna občutljivost na 

tkanino. 

 

Težave pri spremembah. Rada 

ima rutino.  

 

Težava igranja v skupini. 

Težave razumevanja pravil igre. 

Težave upoštevanja pravil igre 

Težave pri interakciji z ostalimi. 

Neprimerni komentarji v 

socialni interakciji.  

 

Drugačni interesi.  

Šibka vključenost v skupino.  

 

 

Težave razumevanja čustev 

drugih.  

Pomanjkanje empatije.  

 

Čustveni izbruhi. Nihanje 

razpoloženja.  

 

Branje pod pričakovano ravnjo. 

Močna področja.  

 

 

Verbalna agresivnost 

 

Moti pouk, ne 

upošteva pravil 

Predvidevanje 

posledic lastnega 

vedenja 

 

Senzorna občutljivost 

 

 

Nefleksibilnost – 

rigidnost 

 

Težave sodelovanja v 

skupinski igri  

 

Navezovanje stikov 

Manj ustrezno 

odzivanje na socialne 

informacije 

Specifični interesi 

Slabše sprejeti med 

vrstniki 

 

Interpretacija čustev 

drugih 

Težave izražanja 

lastnih čustev  

Čustvena nestabilnost 

 

Konkretno mišljenje  

Tehnika branja 

Močna področja 

in interesi 

 

Vedenje  

 

 

 

 

 

 

 

Zaznavne 

spretnosti 

 

Izvršilne 

funkcije 

 

 

Socialne 

spretnosti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čustveni odnosi 

do učenja 

 

 

 

 

 

Mišljenje  

Branje  

Učenka potrebuje dodatno pomoč pri spremembah in spremembi rutine. Ima pomanjkanje 

subtilnosti pri izražanju svojih čustev. Prisotni so čustveni izbruhi, nihanje razpoloženja. 

Učenka ima zelo dober dolgotrajen spomin. Zelo dobro si zapomni števila in prikliče 

dogodke, ki so se zgodili. Učenka je občutljiva na določena oblačila in tkanino.  

Težave pri spremembah. Čustveni 

izbruhi. Nihanje razpoloženja. Dober 

dolgotrajen spomin. Senzorna 

občutljivost na tkanino.  

Učenka se samoiniciativno ne pridruži igri ostalim učencem. Spontano ne pride za 

pogovor. Učenka ne izraža skrbi o šibki vključenosti v skupino oziroma razred. Pozorna je 

na nenavadne podrobnosti. Stvari razume dobesedno. Rada ponavlja in počne iste stvari 

vedno znova. Težavo ji predstavlja interakcija z ostalimi učenci. Uspešno vzdržuje 

dvosmerno komunikacijo.  

Se ne pridruži igri. Podrobnosti. 

Dobesedno razumevanje. Rada ima 

rutino. Težave pri interakciji z ostalimi.  

Učenka 3 ima izrazite težave na področju branja. Njeno branje je pod pričakovano ravnjo 

za njeno starost. Ima drugačne interese kot njeni vrstniki. Učenka 3 ima dober smisel za 

humor. Ima težave pri razumevanju in upoštevanju pravil vedenja. Njen govor je monoton. 

Učenka 3 je samostojna pri oblačenju. Vzpostavi očesni stik in ga ustrezno vzdržuje. Niso 

prisotni nenavadni in ponavljajoči se gibi.  

Šibko branje. Branje pod pričakovano 

ravnjo. Drugačni interesi. Dober smisel 

za humor. Težave upoštevanja pravil. 

Težave razumevanja pravil. Samostojno 

oblačenje.  

Učenka 3 pravilno šteje, brez napak do 50. Ne rada se priključi domišljijskim igram ali 

igram vlog. Pogosto pogovor obrne na temo, ki jo zanima.  

Nima rada domišljijskih iger, iger vlog.  

28.9.2009 PSIHOLOŠKO SVETOVANJE ZA ŠOLO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka 3 ima močno verbalno področje  in močno voljo. Težave ima na področju odnosov 

z vrstniki in odraslimi. Njena raven anksioznosti je visoka. Učenka 3 ima težave pri 

sprejemanju mej in popravljanju njenega vedenja ali šolskega dela. Odmore raje preživi 

Močno verbalno področje. Močna 

volja. Šibki odnosi z odraslimi in 

Močno verbalno področje. 

Močna volja. 

 

Močna področja  

 

 

Močna področja 

in interesi 
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sama ali ob priložnosti s prijateljem. Njeno vedenje je pogosto nesprejemljivo. Učenka ima 

luknje v znanju.  

vrstniki. Anksioznost. Šibko upoštevanje 

mej. Nesprejemljivo vedenje.  

Anksioznost. 

 

Šibko upoštevanje mej.  

 

Nesprejemljivo vedenje. 

 

Šibki odnosi z odraslimi in 

vrstniki. 

Anksioznost  

 

Moti pouk, ne 

upošteva pravil 

Razdražljivost  

 

Slabše sprejeta med 

vrstniki 

Odnos z odraslimi 

Čustveni odnosi 

do učenja  

Vedenje  

 

 

 

Socialne 

spretnosti  

Učenka 3 prejema pomoč med nestrukturiranim časom v šoli, individualno pomoč, redni se 

sestanki s starši. Nagrajevanje vedenja. Učenka 3 ima prepoznan Aspregerjev sindrom in 

anksioznost.  

Pomoč med nestrukturiranim časom. 

Individualna pomoč. Redni sestanki s 

starši. Nagrajevanje vedenja. 

Anksioznost.  

OKTOBER 2008 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Na področju računanja in opismenjevanja omogočiti prilagojen kurikulum, delo v manjši 

skupini z učiteljem asistentom in individualna pomoč z učiteljem asistentom. Na področju 

opismenjevanja uporaba programa 'Toe by Toe', 'Jelly&Bean', 'Wellington Sq'. Dnevne 

vaje branja in vaje za črkovanje. Na področju računanja 'RM' matematika. Prilagojen barvi 

papir, multisenzorno poučevanje. Program 'Alphasmart. Dostop do IKT tehnologije.  

Prilagojen kurikulum. Učitelj asistent. 

Individualna pomoč. Skupinska pomoč. 

Programi 'Toe by Toe', 'Jelly&Bean', 

'Wellington Sq'. Vsakodnevno branje in 

črkovanje. 'RM' matematika. Barvni 

papir. Multisenzorno poučevanje. 

Dostop do IKT.  

Prilagojen kurikulum. Učitelj 

asistent. Individualna pomoč. 

Skupinska pomoč. Barvni papir. 

Multisenzorno poučevanje. 

Dostop do IKT. Ozaveščenost 

učiteljev. Strukturirani odmori. 

Nagrajevanje vedenja. Pohvale. 

Jasna pravila. Kroga za 

pogovor. Jasna pričakovanja 

vedenja. Razredni pogovori. 

Strategije za sproščanje. 

'Toe by Toe', 'Jelly&Bean', 

'Wellington Sq'. Vsakodnevno 

branje.  

Vsakodnevno črkovanje. 

Program 'Alphasmart. Vaje 

tehnike pisanja. Hitro pisanje.  

'RM' matematika. 

 

Program ABC gibanja.  

 

 

Igranje flavte.  

Kurikularno okolje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branje  

 

 

Pisanje  

 

 

Računanje  

 

Zaznavno-motorične 

spretnosti  

 

Močno področje  

Prilagoditev 

okolja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učne strategije 

 

 

Učne strategije 

 

 

Učne strategije 

 

Učne strategije 

 

 

Močno področje 

in interesi          

Učenje igranja flavte. Zahtevne naloge na močnih področjih. Na senzornem in motoričnem 

področju: fleksibilno učenje, vaje tehnike pisanja, program ABC gibanja, učitelji so 

ozaveščeni o učenkinih motoričnih težavah, priključitev skupini za hitro pisanje.  

Igranje flavte. Vaje tehnike pisanja. 

Vaje hitrosti pisanja. Program ABC 

gibanja. Ozaveščenost učiteljev.  

Na področju vedenja: med glavnim odmorom se priključi skupini oziroma krožku, 

nagrajevanje pozitivnega vedenja, pohvale, krog za pogovor, jasna pravila šole in razreda, 

nagrajevanje v razredu. Ignoriranje neprimernega vedenja, jasna navodila in pričakovanja v 

razredu. Opomniki za čakanje. Pohvale, ko počaka. Pogovor v razredu, kako se obnašamo 

en do drugega. Nagrajevanje prijaznega vedenja in pomoči. Pogovor kaj narediti, ko me 

nekdo razjezi in spomniti učenko, ko pride do tega dejanja. Spodbuditi učenko, da pomisli 

preden kaj naredi. Opomniti kako se vedemo do odraslih. Zagotoviti in spodbujati učenko, 

da posluša odrasle in se primerno odzove. Nagrajevanje, ko počaka in se na primeren način 

odzove na komentar učitelja.  

Strukturirani odmori. Nagrajevanje 

vedenja. Pohvale. Jasna pravila. Kroga 

za pogovor. Jasna pričakovanja 

vedenja. Razredni pogovori. Strategije 

za sproščanje.  

5.11.2008 OCENA FUNKCIONIRANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka rada plava, trenira judo in jaha. V prostem času zelo rada riše in nima težav na 

področju grobe in fine motorike. Ima dobro razvit sluh in vid. Komunikacija je primerna za 

njeno starost. Ko je bila mlajša je obiskovala logopeda. Učenka 3 ustrezno sprejema 

podane informacije in se nanje odzove primerno.  

Rada plava, jaha, riše. Trenira judo.  Rada plava, jaha, riše. Trenira 

judo. 

 

Anksioznost.  

Interesi  

 

 

Anksioznost 

Močna področja 

in interesi  
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Mama Učenke 3 poroča, če stvari ne gredo dobro tako doma kot v šoli Učenka 3 postane 

zelo negativna. Pri učenki se dela na strategijah nagrajevanja in samopodobi. Učenka 3 ima 

težave pri soočanju s stresom in anksioznostjo, kar je vidno preko njenega razdražljivega 

vedenja. Učenka 3 je lahko verbalno agresivna, vendar, ko jo mama ali oče vprašata kaj je 

narobe, jim pove kaj jo mori. Učenka 3 ima težave v odnosih z ostalimi učenci in ne z 

odraslimi. Učenka 3 čuti, da se nad njo izvaja medvrstniško nasilje s čim se dobro sooča. 

Učenka 3 se počuti in vidi, da je drugačna od vrstnikov. Doma potrebuje stalno podporo od 

mame zaradi njene anksioznosti. Pogosto je nesrečna.  

Nagrajevanje. Strategije za izboljšanje 

samopodobe. Stres. Anksioznost. 

Verbalno agresivna. Težave z odnosi 

med vrstniki. Se počuti drugačno od 

vrstnikov. Žrtev medvrstniškega nasilja. 

Nesrečna.  

Stres.  

Zaskrbljenost. 

Se počuti drugačno od 

vrstnikov. 

Nesrečna. Občutek frustracije. 

Šibka samo-kontrola čustev. 

Izbruhi jeze. Nihanje 

razpoloženja. Se hitro razjoče, 

razburi. 

Pomanjkanje empatije. 

 

 

Verbalno agresivna. Jezika.  

Razdražljivo vedenje. 

Agresivno vedenje.  

Prisotni drobni nemir rok, nog. 

Premikanje na stolu. 

Moti ostale. Prekinja pogovor. 

Težko se drži pravil.  

 

Težave z odnosi med vrstniki. 

 

Žrtev medvrstniškega nasilja. 

 

Nestabilna prijateljstva. 

 

Konflikti z vrstniki.   

 

 

 

 

 

Nizka samopodoba. 

 

Šibke veščine oblačenja. 

 

Šibko usmerjanje pozornosti.  

 

Šibko vzdrževanje pozornosti. 

Pogosto zmotijo nepomembni 

dražljaji.  

 

Ne zaključi dela. 

Stres 

Zaskrbljenost  

Doživljanje kot 

''drugačne'' 

Nemoč, potrtost 

Čustvena 

nestabilnost, 

razdražljivost 

 

Težave izražanja 

lastnih čustev 

 

Verbalna agresivnost 

Razdražljivost 

Fizična agresivnost 

Nemirnost  

 

Moti pouk, ne 

upošteva pravil 

 

Manj sprejeta med 

vrstniki 

Žrtev medvrstniškega 

nasilja  

Manj stabilna 

prijateljstva 

Reševanje 

medsebojnih 

konfliktov 

 

Nizka samopodoba  

 

Grobo-motorična 

koordinacija 

 

Šibka selektivna 

pozornost 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti 

 

Slabo ciljno 

usmerjeno vztrajanje  

Čustveni odnosi 

do učenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedenje 

 

 

 

 

 

 

 

Socialne 

spretnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samopodoba  

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 

 

Pozornost  

 

 

 

Izvršilne 

funkcije 

Učenka 3 ima šibko samokontrolo čustev in se udeležuje programa za samoregulacijo v 

šoli. V šoli izkazuje agresivno vedenje, česar starši ne opažajo doma. To bi lahko bilo 

povezano s frustracijo in težavami na področju socialnih veščin. Učenka 3 ima nizko 

samopodobo kar pogosto povezuje z njenimi težavami, težavami z vrstniki. Odnosi z 

vrstniki vplivajo na učenkino dobro počutje. Ima zelo podpirajočo družino. Učenka dobro 

pozna pravila in meje doma ter se počuti sprejeta.  

Šibka samo-kontrola čustev. Agresivno 

vedenje. Občutek frustracije. Težave z 

vrstniki. Nizka samopodoba.  

Učenka prejema pomoč za razvoj veščin oblačenja. Učenka je razvila dober odnos z 

razredničarko. Ko je Učenka 3 dobro motivirana je pripravljena sodelovati na vseh ravneh 

kurikuluma. Učenka ima posebne potrebe na področju vedenja, čustev in socialne 

interakcije.  

Šibke veščine oblačenja. Dober odnos z 

razredničarko.  

Učenka 3 ima težave pri usmerjanju pozornosti na podrobnosti in v šolskih nalogah dela 

pogoste napake na račun pozornosti. Ima težave pri vzdrževanju pozornosti pri določeni 

nalogi. Učenka 3 pogosto ne sledi navodilom in ne zaključi svojega dela. Pogosto se 

izogiba, nima rada ali zavrača naloge, ki zahtevajo trajno zbranost in miselni napor. 

Učenko 3 zelo pogosto zmotijo nepomembni dražljaji.  

Šibko usmerjanje pozornosti. Šibko 

vzdrževanje pozornosti. Ne zaključi 

dela. Težko sledi navodilom. Pogosto 

zmotijo nepomembni dražljaji. Pogosto 

se izogiba nalogam.  

Učenka 3 ima težave pri ohranjanju pozornosti, usmerjenju na naloge. Prisotni so pogosti 

mali gibi rok, nog in premikanja na stolu. Pogosto govori preveč in odgovori na vprašanje 

še preden je postavljeno. Učenka pogosto moti ostali in vpada v pogovor. Ima težave pri 

sedenju na miru, pri zaviranju impulzov doma in v šoli ter biti med poukom tiho.  

Prisotni drobni nemir rok, nog. 

Premikanje na stolu. Odgovori na 

vprašanje še preden je postavljeno. 

Moti ostale. Prekinja pogovor. Šibko 

zaviranje impulzov.  

V šoli učenka pogosto izgubi živce in se prepira ter jezika odraslim. Pogosto zavrača ali ne 

naredi kar se od nje zahteva. Zavestno počne stvari, ki motijo ostale. Pogosto krivi drug. 

Drugi jo hitro razjezijo. Je zelo negativna. Med poukom dela neprimerne zvoke in je 

impulzivna. Je nekooperativna, moti druge učence, se hitro razjezi, če njene zahteve niso 

narejene takoj in pogosto zbada druge učence. Je agresivna do drugih učencev.  

Izbruhi jeze. Jezikanje odraslim. 

Prepiranje z vrstniki. Zavračanje 

šolskega dela. Moti ostale. Negativna. 

Impulzivnost. Zbadanje vrstnikov. 

Težko se drži pravil.   

Njena samopodoba se je v zadnjem času zelo znižala. Pravi, da ji ideje begajo ali ima dirko 

misli. Učenka 3 ima izrazite težave pri koncentraciji in izbruhe jeze. Njeni odzivi so burni. 

Ima težave pri začenjanju aktivnosti v razredu. Težko ostaja zbrana pri nalogi celo šolsko 

uro in ima težave pri zaključevanju nalog. Ima težave v socialni interakciji z vrstniki in 

učitelji. Učenka se težko drži pravil in je težko tiho med poukom.  

Nizka samopodoba. Izbruhi jeze. Šibka 

koncentracija. Težave začenjanja 

aktivnosti. Težave zaključevanja dela. 

Šibka socialna interakcija.  

Starši pri učenki opažajo droben nemir v rokah in nogah. Učenka 3 se pogosto vstaja med 

poukom, moti ostale, težko počaka na vrsto, pogosto preveč govori, odgovori še preden je 

vprašanje postavljeno in težko sodeluje pri šolskih aktivnostih. Ima pogoste izpade jeze, se 

prepira z odraslimi, zavrača njihova navodila, zahteve in naloge. Pogosto je negativna in 

jezna ter rada obtožuje druge za svoja dejanja. Starši pravijo, da se učenka pogosto dela, da 

Težko počaka na vrsto. Se vstaja med 

poukom. Izbruhi jeze. Prepiranje z 

odraslimi. Zavračanje zahtev, nalog. 

Nihanje razpoloženja. Se hitro razjoče, 

razburi.  
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nekaj ve, je impulzivna, se hitro zjoče, ima izrazito nihanje razpoloženja in se hitro razburi, 

če nekaj ni narejeno takoj kot si zaželi.  

Odgovori na vprašanje še 

preden je postavljeno. 

Impulzivnost.  

Težave začenjanja aktivnosti. 

 

 

Težko sledi verbalnim 

navodilom. 

 

Pogosto se izogiba nalogam. 

Pomanjkljiva 

inhibicija - 

impulzivnost 

Neinciativnost, težave 

začenjanja aktivnosti  

 

Šibko verbalno 

pomnjenje 

 

Izogibanje, odlaganje 

 

 

 

 

 

 

Pomnjenje 

 

 

Motivacija za 

učenje  

Učenka 3 pogosto izraža zaskrbljenost in anksioznost. Je razdražljiva. Opazna je pogosta 

mišična napetost. Na stres se odziva vedenjsko (borba) in čustveno (živčna, žalostna). 

Večino časa ima negativne misli in se počuti brezupno. Ima kronično nizko samopodobo. 

Njene misli begajo, veliko govori in se ne zmore ustaviti. Izkazuje neprimerno vedenje z 

namenom pridobitve pozornosti. Starš poročajo o pomanjkanju empatije in nestabilnih 

prijateljstvih z vrstniki.  

Zaskrbljenost. Anksioznost. Nestabilna 

prijateljstva. Pomanjkanje empatije.  

14.1.2009 PISMO STARŠEV  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka 3 ima že od sprejemnega leta težave vključevanja med vrstnike in stvari se še niso 

izboljšale. Obiskuje psihologa in privatno svetovanje na nevrološkem oddelku ter 

kognitivno vedenjskega terapevta. Učenka 3 trenutno šolsko okolje in igrišče vidi kot velik 

stres. Učenka se zaveda svojih težav in da je drugačna od vrstnikov, kar se v šolskem 

okolju poudari in pri njej povzroči stres in anksioznost.  

Težave vključevanja med vrstniki. 

Občutek drugačnosti. Anksioznost. 

Stres.  

Težave vključevanja med 

vrstnike.  

Nestabilna prijateljstva. 

 

Žrtev medvrstniškega nasilja. 

 

Mlajši učenci. 

 

Občutek drugačnosti.  

 

Anksioznost.  

Stres. 

 

Agresivno vedenje. 

 

Težave v prostorih kjer je 

glasno. 

 

Težave med nestrukturiranim 

časom. 

 

Svoja miza. 

Tihi kotiček. 

Navezovanje stikov 

 

Manj stabilna 

prijateljstva 

Žrtev medvrstniškega 

nasilja 

Mlajši prijatelji 

 

Doživljanje kot 

''drugačne'' 

Anksioznost 

Stres 

 

Agresivno vedenje 

 

Senzorna občutljivost  

 

 

Nefleksibilnost  

 

 

 

Fizično okolje  

 

Socialne 

spretnosti 

 

 

 

 

 

 

Čustveni odnos 

do učenja 

 

 

 

Vedenje  

 

Zaznavne 

spretnosti  

 

Izvršilne 

funkcije 

 

 

Prilagoditev 

okolja 

Mama predlaga, da bi deklica od pouka odšla prej ter da jo bo mama doma poučevala 

zamujeno. Meni, da bi s tem deklico zelo razbremenili in ji pomagali pri premagovanju 

stresa. Kognitivno vedenjski terapevt je predlagal, da ima deklica svojo mizo na kateri 

lahko ima sliko svoje družine. Učenka 3 rada dela z mlajšimi učenci.  

Svoja miza. Mlajši učenci.  

Učenka je v postopku diagnostike, kjer se nakazujejo znaki za ADHD in Aspregerjev 

sindrom. Učenka si želi dobrega stika s sošolci pri čem ima velike težave in tesnih 

prijateljev oziroma stabilnih prijateljstev. Učenka 3 ima velike težave pri ne poenotenih 

navodilih in pravilih na šoli. To ji povzroča velik stres. Tihi kotiček med malico ji zelo 

pomaga. Učenka 3 ima velike težave na glasnem igrišču in na hodnikih, zato smo tudi 

predlagali, da bi v času kosila hodila domov. V šoli je bila žrtev medvrstniškega nasilja 

oziroma zmerjanja. Na zmerljivke se je pogosto neprimerno odzvala z udarcem za kar je 

bila v težavah. Težave ima med nestrukturiranim časom v šoli.  

Šibka stabilna prijateljstva. Tihi 

kotiček. Težave v prostorih kjer je 

glasno. Žrtev medvrstniškega nasilja. 

Agresivno vedenje. Težave med 

nestrukturiranim časom.  

31.1.2009 ZAPISNIK SESTANKA S STARŠI IN KOORDNATORJEM ZA POSEBNE POTREBE NA ŠOLI 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka 3 je doma zelo anksiozna. V šoli učenki pomagajo strategije nagrajevanja, vizualne 

opore in čas za pomirjanje. Učenka se ne počuti dobro v svoji koži in meni, da so vsi proti 

njej. Ima težave s samokontrolo čustev. Svoje misli in čustva izrazi zelo odprto, kar je 

lahko žaljivo za ostale. Ima težave pri vključevanja med vrstnike. Strategija oblikovanja 

Anksioznost. Nagrajevanje. Vizualne 

opore. Čas za pomiritev. Šibka 

samokontrola čustev. Težave 

vključevanja med vrstnike. Občutljivost 

Nagrajevanje. Vizualne 

opore. Čas za pomiritev. 

Jasna pravila. 

 

Vedenje  

 

 

 

Učne strategija  
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kroga prijateljev ni pomagala in bi potrebovala pomoč od zunanjih strokovnjakov. Težko 

sprejema kritike. Učenka je občutljiva na dotike po glavi. Starši jo morajo pripraviti na 

plavalni tečaj, na spremembo v rutini.  

na dotike. Težave sprejemanja 

sprememb.  

Težave vključevanja med 

vrstnike. 

 

Anksioznost. 

Šibka čustvena kontrola. 

 

Občutljivost na dotike. 

 

Težave sprejemanja 

sprememb.  

Slabše sprejeta med 

vrstniki 

 

Anksizonost 

Čustven nestabilnost 

 

Senzorna občutljivost 

 

 

Nefleksibilnost  

Socialne 

spretnosti 

 

 

 

Čustveni odnosi 

do učenja 

 

Zaznavne 

spretnosti  

 

Izvršile funkcije 

Pomembno je oblikovati jasna šolska pravila, ki se jih morajo vsi držati. Pomembno je 

nagrajevati majhne napredke in odkriti pozitivne stvari.  

Jasna pravila. Nagrajevanje napredka.  

21.5.2009 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka 3 ima težave v socialni interakciji z vrstniki, zato ji odmori povzročajo težave in 

stres. Učenka lahko burno odreagira tudi na manjše nestrinjanje z njenim mnenjem pri 

čemer se tako razburi, da se ne more umiriti čez celoten šolski dan zaradi česar se 

neprimerno odziva na učiteljeve zahteve.  

Burni odzivi. Težave v socialni 

interakciji.  

Socialne zgodbe. Strategija 

'Time Out'. Vizualne opore. 

Dnevnik šola – dom.  

 

Program 'Work it Out'. Šolski 

sistem 'Doobee'. 

 

Burni odzivi.  

Težave v socialni interakciji. 

Vedenje 

 

 

 

Socialne spretnosti  

 

 

Razdražljivost  

Manj ustrezno 

odzivanje na socialne 

informacije 

 

Učne strategije  

 

 

 

Učne strategije  

 

 

Vedenje 

 

Socialne 

spretnosti  

Uporaba socialnih zgodb za razumevanje prijateljstva. Strategija 'Time Out' za pomiritev. 

Vizualna opora za to strategijo. Dnevnik kot povezava med šolo in domom kjer se vodijo 

dnevna poročila učenkinega vedenja. Učitelj asistent dela z učenko po programu 'Work it 

Out', za izgradnjo socialnih veščin. Šolski sistem 'Doobee'.  

Socialne zgodbe. Strategija 'Time Out'. 

Vizualne opore. Dnevnik šola – dom. 

Program 'Work it Out'. Šolski sistem 

'Doobee'. 

24.5.2009 ŠOLSKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka 3 med glavnim odmorom hitro pade konflikt z ostalimi učenci. Raje opravlja delo 

in naloge sama kot z drugimi. Njena pisala, radirka in ravnilo morajo biti vedno na točno 

določenem mestu. Ne mara sprememb v razredni rutini. Zavrača odhod v drugo učilnico.  

Hitro v konfliktu. Ne mara sprememb.  Dobra domišljija.  

Všeč ji je lepo narejeno delo. 

 

Ne mara sprememb. 

 

Šibka časovna predstavljivost. 

 

 

Šibek odnos z odraslimi. 

Nesramna, žaljiva. 

 

Prilagojen sedežni red.  

 

Anksioznost.  

Jeza. 

Močna področja 

Interesi  

 

Nefleksibilnost – 

rigidnost  

Časovna predstavljivost 

 

 

Odnosi z učitelji 

Verbalna agresivnost   

 

Kurikularno okolje  

 

Anksioznost 

Jeza  

Močna področja 

in interesi  

 

Izvršilne 

funkcije 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti   

Vedenje  

 

 

Prilagoditev 

okolja  

Nima spoštovanja do odraslih ali avtoritete, učiteljici je povedal, da je smešna in da ne ve 

kaj mora pri njej početi. Ima dobro domišljijo. Všeč ji je, da je njeno delo lepo narejeno in 

predstavljeno. Nima koncepta časa. V pogovoru mora imeti zadnjo besedo, tudi v pogovoru 

z odraslimi. Lahko je zelo nesramna in žaljiva do ostalih učencev, veliko preklinja. Ljudi 

ključe z žaljivkami.  

Dobra domišljija. Všeč ji je lepo 

narejeno delo. Šibka časovna 

predstavljivost. Šibek odnos z 

odraslimi. Nesramna, žaljiva.  

Med jutranjim krogom učenka zavrača sedenje na tleh. V razredu sedi odspredaj za svojo 

mizo. Med delom si pogosto po tiho šepeta spodbudne besede ''Moje delo bo najboljše'' itd. 

Njen govor je zelo dober. Njena intonacija glasu je vredu in vzpostavi ter vzdržuje očesni 

kontakt.  

Prilagojen sedežni red. Notranji govor.  

Področja težav so socialna interakcija in komunikacija z vrstniki, kontrola jeze in socialno 

razumevanje. Uporaba strategij pri delu z učenko: branje pogovorov v stripih za 

razumevanje kaj si drugi otroci lahki mislijo in kako naše vedenje vpliva na druge, socialne 

Šibka kontrola jeze. Šibko socialno 

razumevanje in interakcije. Socialne 

zgodbe. Stripi razumevanja posledic 
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zgodbe za razumevanje socialnih situacij, urjenje veščin socialne komunikacije 'Talkabout', 

kartica za pomiritev/odmor 'Time out', kartica 'ABC' za nezaželeno vedenje. Učenka 

obiskuje kognitivno vedenjski terapijo zaradi njene anksioznosti in jeze.  

dejanj. Program 'TalkAbout'. Čas za 

spustitev.  kartica 'ABC' za nezaželeno 

vedenje. Anksioznost. Jeza.  

Šibka kontrola jeze.  

 

Socialne zgodbe. Stripi 

razumevanja posledic dejanj. 

 

Čas za spostitev.  kartica 

'ABC' za nezaželjeno vedenje. 

Čustvena nestabilnost  

 

Socialne spretnosti  

 

 

Vedenje  

Čustveni odnosi 

do učenj  

 

Učne strategije  

 

 

Učne strategije 

18.06.2009 EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka se ni dobro odzvala na individualiziran program in program vključevanja v šolo za 

celoten pouk. Učenka 3 je v šoli še zmeraj prisotna delno. Učenka bi potrebovala več 

pomoči, vendar trenutno viri na šoli tega ne omogočajo. Doma je zelo zahtevna. Učenki 3 

se omogoči izbira kaj bo med odmori počela, predvsem odmorom za malico in kosilo. 

Učenka 3 ima velike težave v interakciji z vrstniki na igrišču. Krepitev pozitivnega vedenja 

čim pogosteje.  

Šibka socialna interakcija. Krepitev 

pozitivnega vedenja. Strukturirani 

odmori.  

Krepitev pozitivnega vedenja. 

Strukturirani odmori. 

 

 

Kurikularno okolje  Prilagoditev 

okolja  

21.06.2009 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka 3 je nesramna do sošolcev. V šoli zavrača naloge in jih ne uspe dokončati. Pogovor 

s celotnim razredom na temo spoštovanja in pozitivnega odnosa. Nagrajevanje pozitivnega 

vedenja. Učenka 3 sama nagradi svoje vedenje. Diferenciacija nalog. Delanje nalog v 

svojem kotičku.  

Ne dokonča nalog. Zavrača naloge. 

Žaljiva do sošolcev. Pogovor z 

razredom. Nagrajevanje vedenja. 

Lastno nagrajevanje vedenja. 

Diferenciacija nalog. Svoj kotiček.  

Ne dokonča nalog. 

 

Zavrača naloge. 

 

Žaljiva.  

 

Težave razumevanja humorja.  

Nagrajevanje vedenja. Lastno 

nagrajevanje vedenja.  

 

Diferenciacija nalog. Svoj 

kotiček. 

Slabo ciljno usmerjeno 

vztrajanje  

Pomanjkanje interesa 

za šolsko delo 

Verbalna agresivnost 

 

Konkretno mišljenje   

 

Vedenje  

 

 

Kurikularno okolje  

Izvršilne 

funkcije 

 

Motivacija 

učenja   

Vedenje  

 

Mišljenje  

Učne strategije  

 

 

Prilagoditev 

okolja  

Učenka 3 ima težave pri razumevanju humorja. Težave ima v socialni interakciji. Ne mara 

igre vlog. Učenka 3 ne rada spoznava nove ljudi in pogosto užali druge s svojimi 

komentarji. Težave ima pri zapomnitvi datumov rojstnih dnevom.  

Težave razumevanja humorja. Žaljiva.  

6.7.2009 POROČILO PSIHOLOGA  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Slab akademski neredek. Učenka 3 ima velike težave pri vključevanju v šolo. Ima zelo 

podporno in razumevajočo družino. Učenka postane zelo anksiozna, kar jo privede do 

izbruhov jeze, če anksioznost ni obravnavana na primeren način. Ko je pomirjena je 

Učenka 3 prijetno, srečno in hvaležno dekle. Učenka ima prepoznan počasnejši socialno-

čustveni razvoj. Učenka 3 se počuti drugačno od vrstnikov. V svoji koži se slabo počuti 

pravi, da je 'čudna'. Občutje drugačnosti vpliva na njeno anksioznost in stres.  

Anksiozna. Izbruhi jeze. Občutek 

drugačnega.  

Anksiozna. 

Izbruhi jeze.  

 

Občutek drugačnega. 

 

Komunikativna. Zgovorna. 

Dober besedni zaklad.  

 

Šibko razumevanje socialnih 

informacij in pravil. 

Anksioznost 

Čustvena nestabilnost, 

jeza 

Doživljanje kot 

'drugačne' 

Močna področja 

 

 

Šibko prepoznavanje 

socialnih informacij   

Čustveni odnos 

do učenja 

 

 

 

Močna področja 

in interesi  

 

Socialne 

spretnosti  

Učenka je v komunikaciji sproščena in zgovorna. Opazil sem, da težko oceni in se drži 

meje pogovora z odraslo osebo. Ima težave pri razumevanju učiteljevih zahtev zaradi česar 

lahko pride do vedenjskega izbruha. Pri nalogah iz področja čustev je izbrala sliko jeza. 

Učenka je pri delu s slikami potrebovala veliko časa, da je razbrala sliko in razumela kaj se 

Komunikativna. Zgovorna. Šibko 

razumevanje socialnih informacij in 

pravil. Neustrezni odzivi na socialne 

informacije. Vedenjski izbruhi.  
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dogaja na sliki. Ko je razumela sliko je takoj postala odločna in entuziastična. Učenka je na 

slikah imela težave na področju  razumevanja socialnega konteksta in pri prepoznavanju 

napak, kar lahko vodi do nerazumevanja socialnega konteksta ter do stresa in anksioznosti.  

Neustrezni odzivi na socialne 

informacije. 

Težave navezovanja 

prijateljev.  

Težave ohranjanja 

prijateljstev. 

Preokupacija z interesi. 

 

 

Vedenjski izbruhi. 

 

Težave prilagajanja. 

 

 

Šibke neverbalne sposobnosti. 

 

 

Šibko pomnjenje podatkov.  

 

 

 

Manj ustrezno 

odzivanje 

Navezovanje stikov 

Ohranjanje stikov 

 

 

Specifični interesi, 

preokupacija 

 

Razdražljivost  

 

Nefleksibilnost – 

rigidnost  

 

Neverbalne sposobnosti  

 

Šibek 

kratkoročni/delovni 

spomin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedenje 

 

Izvršilne 

funkcije 

 

Intelektualno 

funkcioniranje 

 

Pomnjenje    

 

Na kognitivnem testu je Učenka 3 dosegla povprečen rezultat. Na podlagi opazovanja in 

izvedenih testov ima deklica težave na področju socialne komunikacije, kar se nanaša na 

težava na neverbalnem področju, saj njen verbalni jezik je zelo dober. Ima dobro besedišče 

in hitro oblikuje mnenje, ki ga rada deli z ostalimi. Učenka 3 izkazuje težave na področju 

razumevanja telesne govorice, očesnega stika in obrazne mimike. Ima velike težave pri 

razumevanju socialnih situacij, ne ve kaj se je zgodilo, kar vpliva na njeno anksioznost. 

Ima izrazite težave pri navezovanju in ohranjanju prijateljstev, saj ne ve kako prilagoditi 

svoje vedenje ostalim in situacijam. Težave pri zapomnitvi podatkov kot so telefonske 

številke.  

Šibke neverbalne sposobnosti. Dobro 

besedišče. Šibko razumevanje obrazne 

mimike, telesne govorice. Težave 

navezovanja prijateljev. Težave 

ohranjanja prijateljstev. Težave 

prilagajanja. Šibko pomnjenje 

podatkov.  

 

Učenka 3 ima razvite različne interese, ki ji zavzemajo veliko njenega časa in enkrat ko je 

nad nečim navdušena težko pozabi ali da na stran. Te težave nakazujejo, da ima Učenka 3 

Aspergerjev sindrom.  

Preokupacija z interesi.  

18.06.2009 EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka 3 ima težave pri samostojnem delu. Ima nizko motivacijo za šolsko delo. Pogosto 

išče pozornost in moti ostale, ko ne želi delati. Ima težave pri začenjanju reševanja nalog. 

Učenka 3 ima težave pri sprejemanju in upoštevanju šolskih pravil ter bo zmeraj prestopila 

mejo. Slabo se odzove na disciplino. Lahko postane žaljiva do učitelja. Ima slabe odnose z 

vrstniki. Težko se igra kooperativno. V igri želi prevladovati. Organizacijske veščine so 

sprejemljive. Učenka 3 pride z idejo o samopoškodovalnem vedenju. Menim, da ima nizko 

samopodobo.   

Šibko samostojno delo. Nizka 

motivacija. Moti ostale. Težave 

začenjanja. Težave upoštevanja 

pravil. Žaljiva. Šibki odnosi z vrstniki 

in odraslimi. Težave skupinske igre. 

Nizka samopodoba.  

Šibko samostojno delo.  

Nizka motivacija. 

 

Nedokončane naloge. 

 

Težave začenjanja. 

 

Pomanjkljiva vztrajnost. 

 

Nizka samopodoba. 

 

Moti ostale. Težave 

upoštevanja pravil. 

Težave sedenja pri miru.  

Žaljiva.  

 

Šibki odnosi z vrstniki in 

odraslimi.  

Težave skupinske igre. 

Pasivnost  

Pomanjkanje interesa 

za šolsko delo 

Slabo ciljno usmerjeno 

vztrajanje 

Neinciativnost  

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti 

Nizka samopodoba 

 

Moti pouk, ne upošteva 

pravil   

Nemirnost  

Verbalna agresivnost  

 

Manj sprejeta med 

vrstniki, odnosi z 

učitelji 

Motivacija 

učenja 

 

Izvršile funkcije 

 

 

 

Pozornost  

 

Samopodoba  

 

Vedenje  

 

 

 

 

Socialne 

spretnosti  

Učenka 3 ima težave na področju vzdrževanja fokusa na nalogo in dokončevanja nalog. Je 

hitro odkrevljava in jo je potrebno pogosto opozarjati. Med poukom moti ostale in se rada 

prepira. Starši pravijo, da ima težave pri sedenju na miru, zmeraj išče stvari in ne posluša, ko 

ji kaj pravijo. Pogosto moti pouk in učence ter je zelo odkrevljava.  

Nedokončane naloge. Pomanjkljiva 

vztrajnost. Moti ostale. Težave 

sedenja pri miru.  



LXXII 

 

Težave sodelovanja v 

skupinski igri 

ŠOLSKO LETO 2009/2010; RAZRED: 4 

2.9.2009 INDIVIDUALIZIRAN NAČRT 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka je žaljiva do vrstnikov in učiteljev. Pri pouku ne želi delati in izpolnjevati nalog 

podanih od učitelja. Učenka je v šoli zelo anksiozna in se veliko pritožuje.  

Žaljiva. Zavračanje dela. 

Anksiozna.  

Diferenciacija nalog. Svoj 

kotiček. 

Pogovor z razredom. 

Nagrajevanje vedenja, lastnega 

vedenja. 

Žaljiva.  

Zavračanje dela.  

 

Anksiozna. 

Kurikularno okolje  

 

Vedenje  

 

 

Verbalna agresivnost  

Izogibanje, odlaganje 

 

Anksioznost  

Prilagoditev 

okolja  

Učne strategije  

 

 

Vedenje 

Motivacija 

učenja 

Čustveni odnosi 

do učenja 

Pogovor s celotnim razredom o odnosih med vrstniki in spoštljivem odnosu do drugih. 

Nagrajevanje primernega vedenja. Učenka sama spremlja in nagrajuje svoje vedenje. 

Nagrajevanje truda. Podajanje diferenciranih nalog. Učenka dela v svojem kotičku.  

Pogovor z razredom. Nagrajevanje 

vedenja. Nagrajevanje lastnega 

vedenja. Diferenciacija nalog. Svoj 

kotiček.  

15.9.2009 EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA NAČRTA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Pomoč učitelja asistenta v razredu. Učenka 3 je med poukom večkrat klicala mamo, da jo 

pride iskat in jo odpelje domov. Učenka ima težave pri razumevanju pravil in mej. Sama je 

odšla v pisano tajnice in si postregla s stvarmi. Do zaposlenih na šoli nima spoštljivega 

odnosa. Na šoli ne želijo, da učenka svojo anksioznost uporabi za vsakodnevni odhod domov 

iz šole.  

Učitelj asistent. Težave 

razumevanja pravil. Nespoštljiv 

odnos do odraslih. Anksioznost.  

Težave razumevanja pravil. 

Nespoštljiv odnos do odraslih. 

Šibek, nespoštljiv odnos z 

učitelji. Težave razumevanja 

socialnih informacij. 

Neprimerni odzivi na socialne 

informacije. 

Težave navezovanja stikov. 

 

Anksioznost. 

Občutek drugačnosti. 

 

 

Učitelj asistent. Strategije 

sproščanja. Strukturirani 

odmori. 

Manj sprejeta med 

vrstniki, odnosi z 

učitelji 

Težave sodelovanja v 

skupinski igri 

 

 

 

 

Anksioznost 

Doživljanje kot ' 

drugačne' 

 

Kurikularno okolje  

Socialne 

spretnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Čustveni odnosi 

do učenja 

 

 

Prilagoditev 

okolja 

Uporaba strategije branja zgodb za sproščanje. Učenka uspe slediti delu v razredu, zato šola 

predlaga, da bi deklica bila v šoli tudi popoldan. Učenka potrebuje bolj strukturiran popoldan 

in odmore. Učiteljica opaža, da se deklica še zmeraj počuti 'drugačno' in je anksiozna pri 

sklepanju prijateljstev.  

Strategije sproščanja. Strukturirani 

odmori. Občutek drugačnosti. 

Težave navezovanja stikov.  

Zaskrbljeni zaradi količine časa, ki ga deklica preživi iz razreda. Učenka potrebuje več 

pomoči. Učenka je zaskrbljena zaradi svojega odnosa z razredničarko. Vsak dan je nov 

začetek. Učenka potrebuje individualno pomoč in pomoč doma, da nadoknadi zamujeno delo. 

Učenka je zaskrbljena zaradi prevelikega števila negativnih komentarjev. Učenka stvari 

razume drugače kot njeni vrstniki, kar vpliva na njene neprimerne odzive. Učenka mora 

nadoknadit delo na področju pisanja in računanja. 

Šibek odnos z učitelji. Težave 

razumevanja socialnih informacij. 

Neprimerni odzivi na socialne 

informacije.  

10.11.2009 PSIHOLOŠKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka ima vedenjske težave že od zgodnjega otroštva, kar je vplivalo na večkratno menjavo 

šol, na odsotnost iz šole in zmanjšan čas pouka. Mama poroča, da ima učenka pomembne 

težave doma in v šoli za kar so starši poiskali zdravniško pomoč za učenko in možno 

diagnozo Aspergerejevega sindroma. Učenka ima težave pri kontroliranju svoje jeze in pri 

samoregulaciji čustev. Šola opaža, da je učenkina samoregulacija čustev pogosto povezana z 

njenim razpoloženjem, kar je slabše na začetku tedna. Ima težave obiskovanja šole in ima 

nizko prisotnost ob ponedeljkih. Njena prisotnost pri pouku je večja v jutranjih urah.  

Šibka samoregulacija čustev. 

Izbruhi jeze.  

Šibka samoregulacija čustev. 

Izbruhi jeze. 

Stres v razredu.  

Anksioznost. 

Strah.  

Občutek drugačnosti.  

 

Čustvena nestabilnost 

Jeza 

Stres.  

Anksioznost 

Strah, fobija, tesnoba   

Doživljanje kot 

drugačne   

Čustveni odnos 

do učenja 
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Šola je učenki ponudila naslednjo pomoč: pogovor ob stripih, socialne zgodbe, trening 

socialnih veščin, 'Time Out', 'ABC charts', 'CBT sheets', pomoč pri računanju in 

opismenjevanju. Pomoč učitelja asistenta, individualna pomoč za uvajanje strategij, cilji 

vedenja in tesno sodelovanje s starši.  

Stripi. Socialne zgodbe. Trening 

socialnih veščin. 'Time Out', 'ABC 

charts', 'CBT sheets'. Učitelj 

asistent. Individualna pomoč. 

Sodelovanje s starši.  

 

Stripi. Socialne zgodbe. Trening 

socialnih veščin. 

'Time Out', 'ABC charts', 'CBT 

sheets'. 

 

Učitelj asistent. Individualna 

pomoč. Sodelovanje s starši. 

 

Moti pouk. 

 

Zavrača delo.  

 

 

Samozavestna. 

 

Nefleksibilnost. 

 

Dobesedno razumevanje. 

 

Socialne spretnosti 

 

Vedenje 

 

 

Kurikularno okolje  

 

 

Moti pouk, ne upošteva 

pravil 

Izogibanje, odlaganje  

 

 

Močno področje  

 

Nefleksibilnost – 

rigidnost  

Konkretno mišljenje  

 

 

Učne strategije 

 

Učne strategije  

 

 

Prilagoditev 

okolja  

 

Vedenje  

 

Motivacija 

učenja 

 

Močna področja 

in interesi 

Izvršilne 

funkcije 

 

Mišljenje   

Starši učenke so povečano zaskrbljeni in menijo, da njene težave izvirajo iz Aspergerjevega 

sindroma. Mama učenke je povečano zaskrbljena zaradi učenkinega psihičnega zdravja in 

anksioznosti. Učenka pove, da se v šoli zmeraj občuti stres. Ko je poslana iz razreda ali ko se 

dolgočasi v razredu se njen stres zelo poveča. Pove, da je iz razreda poslana, ko potisne koga, 

dela neprimerne zvoke in ko nič ne dela. Učenka je izrazila željo po pogovoru o njenih 

težavah oziroma zaskrbljenosti, ko je sama predvsem v času, ko gre spat. Pove, da tudi ko je 

v dnevni sobi sama jo postane strah. Pove, da včasih je imela punčko, ki jo je pomirila, sedaj 

te več nima. Učenka sama pove, kaj ji pomaga, da je na visoki postelji, pravljica pred 

spanjem, mehke igrače, aktivnosti, ki jo pomirjajo kot je ponavljajoča se dejanja, sortiranje. 

Učenki pomaga, če si mora prislužiti nagrado – izboljša njeno motivacijo, pomoč, če pomaga 

mlajšim učencem in da stvari naredi enake, pove, da ima težave pri soočanju s spremembami.  

Anksioznost. Moti pouk. Zavrača 

delo. Strah. Stres v razredu. 

Med srečanjem so bili opazni naslednji faktorji: Učenka 3 lahko razume zelo dobesedno med 

pogovorom na primer razloži, da ko ji učiteljica reče naj ne skače s tem misli naj ne skoči v 

zrak. Učenka 3 hitro naredi zaključke o namenih drugih in mojih dejanjih. V pogovoru je bila 

samozavestna, ukazovalna in na čase ni dovolila, da bi odrasli prevzeli avtoriteto. Na čase je 

nefleksibilna, na stvari gleda črno in belo.  

Dobesedno razumevanje. 

Samozavestna. Nefleksibilnost.  

V vprašalniku je Učenka 3 izrazila, da se počuti zelo drugačno od vrstnikov. Želi si, da bi bila 

bolj prijazna, prijateljska in bi v delo vlagala več truda. V testiranju se je pokazala 

diskrepanca med tem kakšna je in kakšna želi biti. Ko je to zaznala, več ni želela nadaljevati 

z to aktivnostjo. To je lahko odsev situacije v kateri misli, da bi zanjo bila sprememba zelo 

težka na kar vpliva tudi njena anksioznost.   

Občutek drugačnosti.  

Na vprašalnikih so se pokazali naslednji rezultati: visoke točke na lestvici stresa, visoke točke 

na lestvici čustvene stiske, visoke točke na področju vedenjske problematike, nizki rezultati 

na testu prijaznost in pomoč ter vpliv težav na dekličino vsakodnevno življenje.  

Stres.  

Pri Učenki 3 je jasno, da doživlja visok nivo anksioznosti tako doma kot v šoli. Kaže, da 

področja, ki so za njo najtežja so povezana s socialno interakcijo in občutjem drugačnosti. V 

šoli izkazuje kombinacijo neprimernega vedenja in anksioznosti. Testi so pokazali, da ima 

Učenka 3 indikator težav na področju veščine umika, ko stvari gredo narobe.  

Anksioznost.  

20.10.2009 VPRAŠALNIK PREDNOSTI IN TEŽAV 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Ne more biti dolgo pri miru, pogosto se pritožuje zaradi glavobolov, slabosti in slabega 

počutja. Ni pripravljena deliti stvari z drugimi učenci. Ima pogoste čustvene izbruhe. Pogosto 

ne dela tega kar naročijo odrasli. Pogosto se krega in govori grde besede. Splošno ni sprejeta 

med vrstniki. Pogosto ne pomisli preden naredi kakšno stvar. Te težave vplivajo na 

vsakodnevne odnose z vrstniki in na učenje v razredu.  

Psihosomatske težave.  Nemirna. 

Težave dela v skupini. Čustveni 

izbruhi. Zavračanje del. Grde 

besede. Slabše sprejeta med 

vrstniki. Ne premisli preden naredi. 

Psihosomatske težave. 

Čustveni izbruhi. 

 

Nemirna.  

Grde besede 

 

Ne premisli preden naredi. 

 

Psihosomatika  

Razdražljivost  

 

Nemirnost  

Verbalna agresivnost  

 

Inhibicija – 

impulzivnost  

Čustveni odnosi 

do učenja  

 

Vedenje  

 

 

Izvršilne 

funkcije 
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Slabše sprejeta med vrstniki. 

 

Težave dela v skupini. 

 

Zavračanje del. 

Manj sprejeta med 

vrstniki 

Težave sodelovanja v 

skupinski igri 

Izogibanje, odlaganje  

 

Socialne 

spretnosti   

 

 

Motivacija 

učenja 

MAREC 2010 INDIVIDUALIZIRAN NAČRT  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka je žaljiva do vrstnikov in učiteljev. Učenka se mora naučiti uporabiti 'Time Out', ko 

je vznemirjena in se mora pomiriti. Učenka je v šoli zelo anksiozna in se veliko pritožuje 

zaradi slabosti in glavobolov. . 

Žaljiva do vrstnikov. Žaljiva do 

odraslih. Anksiozna. Psihosomtaske 

težave.  

Psihosomatske težave.  

Anksiozna.  

 

Žaljiva do vrstnikov.  

Žaljiva do odraslih. 

 

Nagrajevanje truda. Sama 

nagrajuje svoje vedenje. 

Strategije sproščanja.  

 

Učitelj asistent. 

Psihosomatika  

Anksioznost  

 

Verbalna agresivnost 

Odnos z odraslimi 

 

Vedenje  

 

Čustveni odnosi do 

učenja 

Kurikularno okolje  

Čustveni odnosi 

do učenja  

 

Socialne 

spretnosti 

 

Učne strategije  

 

Učne strategije  

 

Prilagoditve 

okolja  

Pogovor s celotnim razredom o odnosih med vrstniki in spoštljivem odnosu do drugih. 

Nagrajevanje primernega vedenja. Učenka sama spremlja in nagrajuje svoje vedenje. 

Nagrajevanje truda. Pomembno je zagotoviti, da se Učenka 3 zaveda sistema in ima zmeraj 

na voljo strategije sproščanja (barvanje, branje), učitelj asistent uporablja tehnike sproščanja.  

Nagrajevanje truda. Sama 

nagrajuje svoje vedenje. Strategije 

sproščanja. Učitelj asistent.  

9.3.2010 DIAGNOSTIČNA OCENA MOTNJE AVTISTIČNEGA SPEKTRA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka 3 je spontano delila podatke o svojih razmišljanjih, čustvih in izkušnjah. Povedala je 

vic in se mu pošteno nasmejala. Povedal sem ji za nesrečo na ladji pri čimer je pokazal 

presenečenje in me vprašala, če je vse bilo vredu. Povedala je zgodbo na podlagi slike. Pri 

tem je uporabila reakcije in čustva in se je bila zmožna sočustvovanja oskrbovalca živalskega 

vrsta in njegove žene na sliki. Njegov govor in poročanje je bilo zelo dobro. Lahko je gradila 

na moji izjavi in opisala odnose ter čustva. Njen pogled, obrazna mimika, intonacija in geste 

so bile opisane kot zelo dobre s strani opazovalca.  

Dobro jezikovno sporočanje. Smisel 

za humor.  

Dobro jezikovno sporočanje. 

Smisel za humor. Kreativnost.  

 

Anksiozna. 

Strahovi. 

 

Močna področja  

 

 

Anksioznost 

Strah  

Močna področja 

in interesi  

 

Čustveni odnosi 

do učenja  

Pri vprašanjih na področju čustvovanja so se izrazili znaki anksioznosti in ko je bila 

vprašana, kaj jo naredi anksiozno je odgovorila ''kri, rak in stvari'' in mi je povedala za srčni 

zastoj dedka. Ko sem jo vprašal česa jo je strah je govorila o njenih strahovih do marsovcev 

in jokajočih angelih (iz filma). Povedala je, da zaradi nekaterih od teh stvari ne mora spati. 

Ko sva se pogovarjala o težavah na področju socialnih veščin je pokazala razumevanje teh 

težav in kako bi se lahko z njimi soočila. Povedala je kako se zaradi teh težav počuti. Ko sem 

si kaj zapisal me je vprašala kaj zapisujem. Razume koncept prijateljstva, poroke.  

Anksioznost. Motnje spanja. 

Strahovi. Šibke socialne veščine.  

Učenka 3 je s pomočjo stvari sestavila zgodbo in jih uporabila na kreativen način. Bila je 

tesno vključena v proces nastajanja zgodbe in je uporabila predmete v igri pretvarjanja in na 

kreativen način. Pri učenki ne opažamo posebnih potreb na področju motenj avtističnega 

spektra. Bi pa rada opozorili na dekličino anksioznost, strahove in težave s spanjem.  

Kreativnost.  

6.4.2010 EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA NAČRTA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 
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Šolski psiholog predlaga staršem, da ponovno premislijo o pomoči službe za mentalno 

zdravje otrok in mladostnikov, saj menijo, da bi lahko njihova pomoč izboljšala dekličino 

anksioznost. Starši so povedali, da so zelo zadovoljni so z učenkinim napredkom in menijo, 

da je ravnovesje podpore ravno pravšnje. Učenka 3 je srečnejša doma, vendar pridejo dnevi, 

ko postane zelo anksiozna. Starša ji takrat lahko ponudita pomoč, če ju posluša in se na 

nasvete odzove.  

Anksiozna.  Anksiozna.  

 

Nizka samopodoba. 

 

Moteče vedenje. 

 

Vedenjski izbruhi. 

Anksiznost  

 

Nizka samopodoba 

 

Moti pouk, ne upošteva 

pravil  

Razdražljivost  

Čustveni odnosi 

do učenja  

Samopodoba  

 

Vedenje  

Šolski psiholog razloži, da ni zagotovila za pomoč Učenki 3, zaradi trenutne finančne 

situacije. Pravi, da se bo pomoč nadaljevala za nekaj časa. Poudarila je, da je sedaj razvidno, 

da učenkine težave izvirajo iz anksioznosti. Pomembno je graditi na učenkini nizki 

samopodobi, da se bo lahko soočila z življenjem, ko bodo stvari šle narobe.  

Nizka samopodoba.  

Pohvalili so dekličin napredek, čeprav so še zmeraj trenutki, ko je učenkino vedenje moteče. 

Učiteljica meni, da sedaj lažje predvideva kdaj bo do tega prišlo in jo poskuša pomirit, čeprav 

so bili trenutki, ko je izbruhnila nad stvarmi s katerimi se je lahko dan prej soočila. Prosi za 

več pomoči pri razvoju učinkovitih strategij. Pomembno je, da Učenka 3 razvije zavedanje v 

svoja čustva, kar ji bo pomagalo pri soočanju s situacijami, ki so zanjo stresne.  

Moteče vedenje. Vedenjski izbruhi.  

27.5.2010 VPRAŠALNIK VEDENJA IN OSEBNOSTI ZA OTROKE 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Raje dela stvari z drugimi kot sama. Ne strinja se, da rada znova in znova počne iste stvari. 

Če si želi kaj predstavljati si zelo hitro lahko oblikuje sliko v mislih. Pogosto se tako zelo 

zamoti z eno stvarjo, da pozabi na ostale stvari. Pogosto sliši nekatere zvoke, ki jih po navadi 

ostali ne. Težko razume pravila lepega vedenja. Ko prebere zgodbo si brez težav lahko 

ustvari sliko karakterja.  

Oblikovanje vizualne slike. 

Težave razumevanja pravil.  

Oblikovanje vizualne slike.  

 

Težave razumevanja pravil. 

 

Šibko navezovanje stikov. 

 

Šibko prepoznavanje čustev.  

 

Težave ob spremembah.  

 

Šibko pomnjenje podatkov. 

Močna področja  

 

Šibko razumevanje 

socialnih informacij 

Navezovanje stikov  

 

Interpretacija čustev 

drugih 

Nefleksibilnost  

 

Šibek 

kratkoročni/delovni 

spomin  

Močna področja 

in interesi  

Socialne 

spretnosti  

 

 

Čustveni odnosi 

do učenja  

Izvršilne 

funkcije 

 

Pomnjenje  

V skupini ljudi težko sledi pogovoru več ljudi hkrati. Opazi podrobnosti katere drugi ne. 

Hitro se domisli zgodbe. Ko bere zgodbo s težavo prepozna namene in čustva junaka. Težko 

spozna nove prijatelje. Učenko zmoti, če se redna rutina spremeni. Ne ve kako vzdrževati 

pogovora z vrstniki. Brez težav razume branje med vrsticami, ko ji nekdo nekaj govor. Raje 

se osredotoči na celotno sliko kot na podrobnosti. Ni dobra pri zapomnitvi telefonskih 

številk.  

Šibko prepoznavanje čustev. 

Šibko navezovanje stikov. Težave 

ob spremembah. Šibko pomnjenje 

podatkov.  

4.7.2010 EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Vse se strinjamo, da je učenka 3 naredila velik napredek v tem šolskem letu. Učenka 3 

prepozna kdaj mora zapustiti razred, da se pomiri. V razredu sodeluje približno 90% časa in 

rešuje naloge z povečano zahtevnostjo. Se odzove na pozive, ko uporablja neprimeren jezik v 

razredu in ne zapusti razreda, ko stvari gredo narobe. Še zmeraj so časi, ko Učenka 3 občuti 

stres in se ne zna pomiriti. Dobro se je odzvala na spremembo učitelja asistenta in je z njim 

vzpostavila dober odnos.  

Zapusti razred za pomiritev. 

Stres.  

Zapusti razred za pomiritev.  

 

Mala skupina prijateljev.  

 

 

Težave pri besedilnih nalogah.  

 

Moteče vedenje. 

Vedenje  

 

Manj sprejeta med 

vrstniki 

 

Besedilni problemi  

 

Moti pouk, ne upošteva 

pravil  

 

 

Učne strategije 

 

Socialne 

spretnosti  

 

Računanje  

 

Vedenje   
Učenka 3 ima malo skupino prijateljev. Učenki predstavlja težave matematika, predvsem 

besedilne naloge. Učiteljica je mnenja, da Učenka 3 bolj potrebuje pomoč pri matematiko kot 

v manj strukturiranem času. Učenka 3 prepozna kdaj potrebuje pomoč in se odloči delati 

samostojno. Njeno vedenje je lahko moteče za celoten razred. Učiteljica predlaga, da je njena 

pomoč usmerjena na matematiko in opismenjevanje.  

Mala skupina prijateljev. Težave 

pri besedilnih nalogah.  

Moteče vedenje.  
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ŠOLSKO LETO 2010/2011; RAZRED: 5 

SEPTEMBER 2010 INDIVIDUALIZIRAN NAČRT 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka je žaljiva do vrstnikov in odraslih na šoli. Učenkin cilj je, da se bo potrudila ostati 

mirna, da se bo lahko spomnila, da mora z vsemi govoriti na prijazen način. Pogovor s 

celotnim razredom o spoštovanju drug drugega. Nagrajevanje primernega vedenja. Prosi 

Učenko3, da gre na odmor oziroma 'Time Out', ko se mora pomiriti. Oblikovanje tarče kjer 

zbira točke, če je prijazna do ostalih in če naredi kar ji učitelji naročijo. Tabela se vodi po 

dnevih in urah (na začetku in koncu ure) kjer dobi točke od 0-10. Za vsak dan si zadajo 

število točk, ki jih mora zbrat, da ima nagrado, ki si jo sama zbere in zapiše na tabelo.  

Žaljiva do vrstnikov. Žaljiva do 

odraslih. Pogovor z razredom. 

Nagrajevanje. 'time Out'. 

Zbiranje točk za vedenje.  

Žaljiva do vrstnikov.  

Žaljiva do odraslih. 

 

Pogovor z razredom. 

Nagrajevanje. 'time Out'. 

Zbiranje točk za vedenje. 

Verbalna agresivnost 

Odnosi z odraslimi 

 

Vedenje  

Socialne 

spretnosti 

 

Učne strategije  

NOVEMBER 2010 INDIVIDUALIZIRAN NAČRT 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka ima med poukom vedenjske izbruhe. Učenka si postavi cilj: zapustila bom razred in 

si vzela odmor, da se pomirim, ko mi bo to naročila učiteljica ali ko se bom tako počutila. 

Nagrajevanje primernega vedenja. Prosi Učenko3, da gre na odmor oziroma 'Time Out', ko se 

mora pomiriti. Dovoli ji, da si vzame nekaj minut, da sprejme navodila.  

Vedenjski izbruhi. Strategija 

'Time Out'.  

Vedenjski izbruhi.  Razdražljivost  Vedenje  

17.11.2010 EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Inkluzivni učitelj poroča o napredku učenkine zmožnosti soočanja in učenja v šoli. Nedavno 

sem se pogovarjal z Učenko 3 in mi je znala povedati kaj lahko naredi, ko se počuti v stresu. 

Vendar so bile priložnosti, ko je učitelj videl, da potrebuje 'Time Out' vendar ga ni upoštevala 

in je hodila na okoli.  

Stres.  Stres.  

Anksioznost. 

Fobije. 

 

Težave oblikovanja kroga 

prijateljev.  

Težave upoštevanja pravil. 

 

Vedenjski izbruhi. 

Težave upoštevanja pravil. 

 

Tiki. 

 

Izogibanje nalogam. 

 

 

Strategija semafor.  

Strategije sproščanja. 

Stres 

Anksioznost 

Strah, fobija, tesnoba 

 

Ohranjanje stikov 

 

Šibko razumevanje 

socialnih informacij 

Razdražljivost 

Moti pouk, ne upošteva 

pravila  

 

 

Izogibanje, odlaganje  

 

 

Vedenje  

Čustveni odnosi do 

učenja  

 

Čustveni odnosi 

do učenja  

 

 

Socialne 

spretnosti 

 

 

Vedenje 

 

 

 

 

Motivacija 

učenja  

 

Učne strategije  

 

Učiteljica asistenta pravi, da ima Učenka 3 težave oblikovanja kroga prijateljev, vendar se na 

igrišču le redko igra sama, ima pogoste izbruhe vedenja. Učenka 3 uporablja 'Time Out' ko 

potrebuje in kar ji zelo pomaga. Glavni odmor je za učenko zelo stresen in se počuti 

anksiozno.  

Težave oblikovanja kroga 

prijateljev. Vedenjski izbruhi. 

Anksioznost. Težave v 

nestrukturiranem času.  

Mama pravi, da nima pričakovanj od osebja na šoli, da bodo tako pozitivno gledali na 

učenkin napredek vedenja, saj jo skrbi zaradi nekaterih izbruhov, ki jih je imela z vrstniki in 

učitelji. Ve da nekateri starši vrstnikov so svojim otokom povedali naj se ne igrajo z Učenko 

3. Učenka 3 je bila izključena pred prvim ocenjevalnim obdobjem. Učenkin nivo 

anksioznosti se je povečal ob nedavni izključitvi iz šole, kar je povzročilo živčni zlom 

deklice. Učenka 3 je povedala, da ji je zelo težko upoštevati vsa pravila v različnih okoljih. 

Učenka 3 mora izboljšati svoje socialne veščine, da se bo lahko soočila s šolskim okoljem. 

Učenkini tiki so se vrnili, kar meni da je povezano z izpadi v šoli. Postala je izrazito fobična.  

Težave upoštevanja pravil. 

Fobije. Tiki.  

Razredničarka predlaga in z učenko uporablja posnetke za pomiritev anksioznosti ter 

uporablja strategijo semafor za podkrepitev navodil. Pravi, da je pomembno Učenko 3 

pripraviti na prehod v srednjo šolo.  

Strategija semafor. Strategije 

sproščanja.  

Učiteljica matematike pravi, da pri Učenki3 vidi napredek, vendar da učenka včasih strategijo 

'Tome Out' uporabi, da bi se ognila nalogi. Vendar ji ta strategija pomaga.  

Izogibanje nalogam.  

13.12.2010 PRIJAVA NEPRIMERNEGA VEDENJA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka 3 je brcala in udarjala po vratih. Ko sem odšla do vrat je zakričala kletvico naj 

odprem vrata. Prosila sem jo naj se pomiri in nato bom odprla vrata. Ona je ponovila kletvico 

Brcanje, udarjanje. Žaljivke, 

zmerljivke. Vedenjski izbruhi.  

Brcanje, udarjanje.  

Žaljivke, zmerljivke.  

Fizična agresivnost 

Verbalna agresivnost 

Vedenje  
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in še mi namenila žaljivko. Trudila sem jo umiriti, vendar je nadaljevala z brcanjem in 

udarjanjem po vratih, zato sem odkorakala. Jaz in druga učiteljica sva šli mimo  

Vrat nekaj minut kasneje in Učenka 3 je še zmeraj bila tam in še zmeraj je kričala za vrati ter 

naju začela grdo zmerjati.  

Vedenjski izbruhi. Razdražljivost  

MAREC 2010 INDIVIDUALIZIRAN NAČRT 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka si postavi cilj: zapustila bom razred in si vzela odmor, da se pomirim, ko mi bo to 

naročila učiteljica ali ko se bom tako počutila. Nagrajevanje primernega vedenja. Prosi 

Učenko 3, da gre na odmor oziroma 'Time Out', ko se mora pomiriti. Dovoli ji, da si vzame 

nekaj minut da sprejme navodila. Dovoli Učenki 3 da uporabi telefon, da pokliče mamo, ko 

postane anksiozna. Spremljanje v času glavnega odmora. Socialne zgodbe o sprožilcih. 

'PSHE' srečanja in premagovanje jeze.  

Zapusti razred za pomiritev. 

Nagrajevanje vedenja. Klic 

staršem. Strukturirani glavni 

odmor. Socialne zgodbe. 'PSHE' 

srečanja. 

Zapusti razred za pomiritev. 

Nagrajevanje vedenja. Klic 

staršem. Strukturirani glavni 

odmor. 'PSHE' srečanja. 

 

Socialne zgodbe. 

Vedenje  

 

 

 

 

Socialne spretnosti  

Učne strategije  

 

 

 

 

Učne strategije  

15.3.2011 EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

V zadnjih nekaj tednih je bila verbalno žaljiva do vrstnikov in odraslih ter ni želela slediti 

navodilom učitelja. Na šoli ji nudijo pomoč na področju matematike in pisanja besed ker ima 

tukaj največ težav.  

Zavračanje dela. Verbalno žaljiva 

do vrstnikov. Žaljiva do odraslih. 

Težave pisanja besed. Težave pri 

matematiki.  

Zavračanje dela.  

 

Verbalno žaljiva do vrstnikov. 

Žaljiva do odraslih. 

 

Neupoštevanje pravil. 

 

Fobija.  

Anksiozna.  

 

Težave pisanja besed.  

Težave pri matematiki. 

  

Socialne zgodbe.  

Učitelj asistent. Skupinska pomoč.  

 

 

Izogibanje, odlaganje 

 

Verbalna agresivnost 

Odnosi z odraslimi 

 

Moti pouk, ne upošteva 

pravil  

Strah, fobija, tesnoba 

Anksioznost 

 

Pravilen zapis  

 

 

Socialne spretnosti  

Kurikularno okolje  

Motivacija 

učenja  

Socialne 

spretnosti 

 

Vedenje 

 

Čustveni odnosi 

do učenja  

 

Pisanje 

Računanje  

 

Učne strategije 

Prilagoditev 

okolja 

 

Menijo, da so socialne zgodbe pomagale, saj je začela jesti kosilo in malico v šoli. Mama 

poroča, da je Učenka 3 trenutno obsedena s hrano. In imajo fobijo pred bruhanjem. Šolska 

psihologinja je zato z učenko že imela nekaj srečanj. Šola trenutno Učenki 3 zagotavlja 7 ur 

in pol učitelja asistenta na teden. Prav tako ji lahko zagotovijo pomoč učitelja asistenta, ko jo 

njuno potrebuje, predvsem takrat, ko učenka zavrača delo in ne upošteva pravil in mej ter ko 

ima težave zaradi socialnih veščin z vrstniki.  

Fobija. Socialne zgodbe. Učitelj 

asistent. Neupoštevanje pravil.  

Učenka 3 prejema skupinsko pomoč za učen težave. Učenki se bo omogočila dodatna pomoč 

učitelja asistenta, ko ga bo potrebovala zaradi težav z anksioznostjo.  

Skupinska pomoč. Učne težave. 

Anksiozna.  

APRIL 2011 ŠOLSKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka 3 trenutno prejema pomoč od kliničnega psihologa za zmanjševanje anksioznosti 

povezanih s fobijami zaradi hrane in motnje prehranjevanja. V času Božiča se je njena fobija 

do umivanja rok in hrane tako povečala, da je imela težave s prehranjevanjem v času šole. To 

je privedel, da je zavračala tudi pitje vode. Kot rezultat teh težav je Učenka 3 izgubila na teži. 

Začela je tudi s samopoškodovalnim vedenjem, močno praskanje kože in zabadanje 

žebljičkov v kožo.  

Anksioznost. Fobije. Motnje 

hranjenja. Samopoškodovalno 

vedenje.  

Anksioznost.  

Fobije.  

Motnje hranjenja.  

Nihanje razpoloženja. Čustveni 

izbruhi 

 

 

Samopoškodovalno vedenje. 

 

Anksioznost 

Strah, fobija 

 

Čustvena nestabilnost, 

razdražljivost 

 

 

 

 

Močna področja  

Čustveni odnosi 

do učenja 

 

 

 

 

 

 

Močna področja 

in interesi 

Učenka 3 je pametno dekle, ki bo s pravo pomočjo dosegla za svojo starost primeren nivo 

znanja. Je odločna, dobro artikulirana in ima dober smisel za humor. Na čase pokaže dobro 

razumevanje situacij in se lahko vključi v pogovor o tem kaj lahko pričakuje. Je lahko zelo 

prijazna do mlajših učencev in pomaga odraslim v šoli. Vendar se to lahko na enkrat 

Odločna. Dober smisel za humor. 

Prijazna do mlajših učencev. 

Nihanje razpoloženja. Agresivno 

vedenje.  
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spremeni brez konkretnega sprožilca. V šoli je bilo kar nekaj primerov, ko je pokazala 

agresivno vedenje do vrstnikov in odraslih.  

Odločna. Dober smisel za humor. 

Prijazna do mlajših učencev. 

Dobre veščine nastopanja 

 

Agresivno vedenje. 

 

Težave ob spremembah. 

 

Šibko razumevanje socialnih 

informacij.  

Šibki odnosi z vrstniki. 

 

Šibki odnosi z odraslimi. 

Težave vključevanja med vrstnike. 

 

Učne težave pri matematiki.   

 

Manjši razred. Več učiteljev v 

razredu. Individualna pomoč. 

Učitelj asistent. 

Osebni prostor v razredu. Mesto 

za shranjevanje stvari. 

 

Strategija 'Time Out'Dnevno 

beleženje vedenja. ABC snemanje 

vedenja. Zbiranje točk za vedenje.  

Socialne zgodbe. 

 

 

 

Fizična agresivnost  

 

Nefleksibilnost –

rigidnost  

Šibko razumevanje 

socialnih informacij  

Maj sprejeta med 

vrstnike 

Odnosi z odraslimi 

Navezovanje stikov  

 

 

 

Kurikularno okolje  

 

 

Fizično okolje  

 

 

Vedenje 

 

 

Socialne spretnosti  

 

 

 

Vedenje 

 

Izvršilne 

funkcije 

 

Socialne 

spretnosti    

 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditev 

okolja  

 

 

 

 

Učne strategije 

 

 

Učne strategije  

 

Učenka 3 je zelo ponosna na svoja dela, vendar je obsedena s stvarmi kot so predstavitev in 

lahko postane zelo razburjena, če meni da je bilo njeno delo uničeno ali nekdo da komentar. 

Ima izrazite težave pri sprejemanju komentarjev, tako pisnih kot ustnih. Na čase je lahko zelo 

samozavestna. V pogovoru lahko poda svoj pogled in mnenje tudi v pogovoru z odraslimi in 

nima treme pri nastopanju pred gledalci. Pred kratkim je prevzela vlogo voditelja pri šolskih 

talentih. Pogosto kaže visok nivo anksioznosti še posebno, ko meni da nekaj ni popolno. 

Pogosto želi pobegniti pred situacijo in zavrača pomoč pri soočanju s to situacijo. V tem čas 

je verbalno in fizično agresivna. Učenka 3 ima težave pri regulaciji svojih čustev in ima 

lahko izbruhe zaradi milijon svari. Učenki spremembe predstavljajo veliko težavo. Priprave 

na spremembo ji ne pomagajo, saj vodijo do zavračanja ali agresivnega vedenja. Ima velike 

težave z vrstniki in odraslimi na šoli.  

Se razburi. Dobre veščine 

nastopanja. Anksiozna. Čustveni 

izbruhi. Šibka regulacija čustev. 

Težave ob spremembah. 

Agresivno vedenje.  

Učenkine posebne potrebe so povezane z vzdrževanjem primernega in varnega vedenja, 

regulacijo svojih čustev, socialnimi veščinami, ima težave tako z vrstniki kot odraslimi, 

razumevanjem socialnih parametrov, visoko mero anksioznosti in prehranjevalnimi in 

higienskimi fobijami.  

Šibko razumevanje socialnih 

informacij. Šibki odnosi z vrstniki 

in odraslimi. 

Učenka 3 je na našo šolo prišla v 4 razredu. Omogočili smo jih vključevanje za polovičen 

šolski dan in je bila nameščena v manjši razred, kjer je več osebja. Učenka je imela težave z 

vključevanjem in se je počutila zelo anksiozno. Konec maja je šola predlagala vključitev za 

cel šolski dan ter da bo pri tem potrebovala še dodatno pomoč. Šola ji je uvedla strategijo 

'Time Out', ji dala osebni prostor za delo v razredu, svoje mesto za stvari in individualno 

pomoč učitelja asistenta, da učenki olajša jutranji prihod v šolo in pomoč v razredu, ko je ta 

potrebna. Razredničarki se je svetovalo naj začne uporabljati socialne zgodbe. Tim CLD je 

hospitiral v razredu in staršem ter učiteljem podal vprašalnike vedenja. Šola je začela z 

dnevnim spremljanjem učenkinega vedenja in uporabo ABC snemanja za določene dogodke. 

Učenka je prejela svojo tabelo zbiranja točk za vedenje in postavitev ciljev za posamezen dan 

in nagrada.  

Manjši razred. Več učiteljev v 

razredu. Osebni prostor v 

razredu. Strategija 'Time Out'. 

Mesto za shranjevanje stvari. 

Individualna pomoč. Učitelj 

asistent. Socialne zgodbe. Dnevno 

beleženje vedenja. ABC snemanje 

vedenja. Zbiranje točk za vedenje.  

Učenka je prejela še dodatno pomoč od učitelja asistenta. Med poukom je večkrat klicala 

starše, da so jo prišli iskat. Imela je velike težave pri vključevanju in navajanju na nov razred. 

Pokazale so se tudi učne težave na področju računanja in opismenjevanja. Šola se je nato 

povezala s LA, ki je učenki ponudila pomoč. Razredničarka je poudarila, da učenka potrebuje 

več pomoči na področju matematika, saj težave na tem področju so tudi nek sprožilec v 

vedenjske težave.  

Težave vključevanja med vrstnike. 

Učne težave pri matematiki.   

30.4.2011 IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA USMERJANJE 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka 3 prejema 7 ur individualne pomoči v razredu pri glavnih predmetih. Šola ji 

zagotavlja 8 ur individualne pomoči v razredu in 5 ur pomoči v času kosila. Šola zagotavlja 

nujno individualno pomoč učitelja asistenta po potrebi na drugih področjih.  

Individualna pomoč. Pomoč v 

času odmorov.  

Individualna pomoč. Pomoč v 

času odmorov. 

 

Šibki odnosi z vrstniki. 

 

Šibki odnosi z odraslimi. 

 

Kurikularno okolje  

 

 

Manj sprejeta med 

vrstnike  

Odnosi z odraslimi  

 

Prilagoditev 

okolja  

 

Socialne 

spretnosti 

 

Učenka 3 ima težave na področju vzdrževanja primernega vedenja, samoregulaciji čustev, 

socialnih veščinah, ima težave pri odnosih z vrstniki in odraslimi in anksioznost, za katero 

pravi večino časa, da je na visokem nivoju.  

Šibki odnosi z vrstniki in 

odraslimi. Anksiozna.  
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Anksiozna.  Anksioznost  Čustveni odnosi 

do učenja  

29.5.2011 PRIJAVA NEPRIMERNEGA VEDENJA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka 3 je prišla v šolo s skrbjo za njeno malico. Odšli smo k matematiki in Učenka 3 je 

mislila, da ji je nekdo ukradel njeno radirko iz peresnice. Ko je napisala nalogo jo je 

zradirala. Po odmoru je še zmeraj bila zaskrbljena glede njene radirke in je odkorakala od 

angleščine in odšla v pisarno. Prosila je za uporabo telefona, ki ga ni uporabila. Učenka 3 je 

odšla ven, pobrala mizo in jo vrgla. Nato je odšla do učilnice kamor je vdrla in odšla po 

hodniku ter vrgla stole. Nato je uro preživela odzunaj ker se ni želela vrniti v razred.   

Prevračanje stolov.  Agresivno vedenje. Fizična agresivnost  Vedenje  

31.5.2011 NAČRT ZA POMOČ OB RIZIČNEM VEDENJU 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka zavrača delo, steče stran, udarja in uporablja slab jezik. Nevarnost za poškodbe, 

motnje hranjenja, obsesivna vedenja stalnega umivanja rok. Pomoč: odgovorne odrasle osebe 

zagotovijo individualno pomoč več čas v skupini, kontakt s starši preko mobilnega telefona, 

PGL osebje se zaveda težav. Učenka lahko je vstran od skupine, individualna pomoč učenki 

in stalna močnost uporabe kreme za roke in učenki se dovoli, da se stušira in preobleče, ko to 

potrebuje.  

Zavračanje dela. Motnje 

hranjenja. Obsesivna vedenja.  

Zavračanje dela. 

 

Obsesivna vedenja. 

 

Motnje hranjenja.  

Izogibanje, odlaganje Motivacija 

učenja 

Vedenje  

22.6.2011 PRIJAVA NEPRIMERNEGA VEDENJA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Povzetek dogodka: jaz in Učenka 3 smo odšli na ogled srednje šole. Ko smo prišli je bila 

učenka zelo vesela in je vprašala po glasbeni učilnici. Učitelj ji je povedal, da so vse zaradi 

selitve na novo šolo že odpeljali in da ni glasbene učilnice, vendar lahko gre poslušat uro 

glasbene vzgoje. Ko je Učenka 3 prišla od ure ni bila vesela, začela je hoditi na okoli po šoli 

in začela govoriti, da ne želi iti na to noro šolo. Želela sem jo pomiriti, da je to zelo prijetna 

šola, vendar ni pomagalo. Nato smo vsi nadaljevali program in Učenka 3 se je uprla, da ne 

želi iti. Dali smo ji na voljo, da lahko odide na malico. Nato  je iz torbe vzela mobitel in se 

začela igrati z njim. Učitelj jo je proso naj pospravi telefon ker krši šolska pravila. Učenka 3 

se je takrat zelo razjezila in začela govoriti grde besede in preklinjati. Nismo je morali iti 

počakat v sprejem.   

Vedenjski izbruh. Verbalna 

agresivnost.  

Vedenjski izbruh.  

Verbalna agresivnost. 

Razdražljivost 

Verbalna agresivnost  

Vedenje  

19.7.2011 PISMO RAVNATELJA STARŠEM UČENKE 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka 3 je začela uporabljati zelo žaljiv jezik do vseh, tudi mene in izjemno zahtevno 

vedenje v šoli, ko jo za nekaj prosimo. Bilo je kar nekaj primerov, ko so stoli in oprema, kot 

so prenosni računalniki vrženi in je s tem sebe kot druge spravila v tveganje za resne 

poškodbe. Bilo je zelo težko jo pomiriti in sprejeti svojo vlogo v incidentu. Ko se ni zmogla 

umiriti ali pokazati primernega vedenja je bila odstranjena od vrstnikov in je naloge ter teste 

končala pri meni z individualno pomočjo. Med testi je zelo pod stresom in potrebuje nenehna 

pomirjanja. V zadnjem času je zgubila veliko na telesni teži. Začela je tudi s 

samopoškodovalnim vedenjem.  

Žaljiva. Vedenjski izbruhi. 

Prevračanje stolov, miz. Stres 

med testi. Samopoškodovalno 

vedenje.  

Žaljiva. 

Vedenjski izbruhi.  

Prevračanje stolov, miz.  

 

 

Stres med testi.  

Fobija. 

 

Samopoškodovalno vedenje. 

Verbalna agresivnost 

Razdražljivost 

Fizična agresivnost  

 

 

Stres  

Strah, fobija  

Vedenje 

 

 

 

 

Čustveni odnosi 

do učenja 

Za na konce lahko potrdim, da ima Učenka 3 obsesivno kompulzivno motnjo. Fobija za 

hrano in higieno so se dramatično povečale, saj si nenehno umiva roke do točke, da so njene 

Obsesivno kompulzivna motnja. 

Fobija. Obsesivna vedenja.  
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roke surove, zavrača fizični dotik hrane, zavrača uporabo jedilnega pribora, zavrača malico v 

jedilnici, obsesivno preverja datume.  

16.7.2011 ZDRAVNIŠKO POROČILO  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka 3 ima vedenjske težave in ima prepoznan Aspergerjev sindrom. Njene socialno-

komunikacijske veščine so v zaostanku. Kaže mentalno rigidnost in ne mara sprememb. Njen 

obseg pozornosti je omejen čeprav se bo zbrala ob nalogi, ki jo bo zanimala npr. gledanje 

filma. Lahko je trmasta. Kot kaže ima obsesivna vedenja. Mama poroča, da si veliko umiva 

roke. Učenka 3 postane jezna in se znese nad vrstniki. Ne razume pravil in mej. Ima težave 

pri ohranjanju prijateljstev. Njeno razumevanje socialnih situacij je okrnjeno. Mama poroča, 

da potrebuje inštrukcije po malih korakih. Na kratko se vključuje in ni kooperativna. Vozi 

koli. Je zdrava. Rada ima trampolin, rolkanje in plavanje.  

Težave ob spremembah. Omejen 

obseg pozornosti. obsesivna 

vedenja. Izbruhi jeze. Ne razume 

socialnih informacij, pravil. 

Težave ohranjanja prijateljstev. 

Rada ima trampolin, rolkanj, 

gledanje, filmov in plavanje. 

Težave kooperativnega 

sodelovanja.  

Rada ima trampolin, rolkanj, 

gledanje, filmov in plavanje. 

 

Težave ob spremembah.  

 

Omejen obseg pozornosti.  

 

Obsesivna vedenja. 

Izbruhi jeze.  

 

Ne razume socialnih informacij, 

pravil. 

Težave ohranjanja prijateljstev. 

Težave kooperativnega 

sodelovanja 

Interesi  

 

Nefleksibilnost – 

rigidnost  

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Razdražljivost  

 

Šibko razumevanje 

socialnih informacij  

Ohranjanje stikov 

Težave sodelovanja v 

skupini 

Močna področja 

in interesi  

 

Izvršilne 

funkcije 

 

Pozornost 

 

Vedenje   

 

 

Socialne 

spretnosti  

16.8.2011 ZDRAVNIŠKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Menim, da Učenka 3 izpolnjuje kriterije za Aspregerjev sindrom. Ena od večjih težav v 

zadnjem času je bila izguba teže. Kažejo se rigidnost in obsesija s hrano, bacili, kako je hrana 

pripravljena. Težave je imela s hranjenjem saj se hrana ni smela dotaknit njenih ustnic, zato 

je hrano metala v svoja usta. Stvari so morale biti točno določeno pripravljene in zaradi 

čistoče se ni želela dotakniti mize. Učenka 3 je prav tako imela rituale pred spanjem.  

Obsesivna vedenja. Rigidnost. 

Motnje prehranjevanja. Rituali 

pred spanjem.  

Obsesivna vedenja.  

Rituali pred spanjem. 

 

Motnje prehranjevanja.  

 

Druženje z mlajšimi učenci. 

Težave razumevanja socialnih 

situacij.  

 

Čustveni izbruhi.  

Anksioznost. 

 

Dobesedno razumevanje.  

 

Težave ob spremembah. 

 

Vedenjski izbruhi. 

Fizična agresivnost.  

 

Socialne zgodbe. Vizualni urnik.  

 

 

 

 

 

Mlajši prijatelji 

Šibko razumevanje 

socialnih informacij  

 

Razdražljivost 

Anksioznost 

 

Konkretno mišljenje 

 

Nefleksibilnost  

 

Razdražljivost  

Fizična agresivnost 

 

Socialne spretnosti  

 

 

 

 

 

Socialne 

spretnosti 

 

 

Čustveni odnosi 

do učenja 

 

Mišljenje 

 

Izvršilne 

funkcije 

 

Vedenje 

 

 

Učne strategije  

Učenka 3 ima izrazite težave na področju socialnih veščin in različnih situacijah. Raje ima 

kontakt z mlajšimi učenci in verjetno se ukvarja s socialnimi namigi. Ima pomembne težave s 

čustveno regulacijo in lahko hitro izbruhne v fizično nasilno vedenje. Ima težave pri 

prepoznavanju socialnih namigov. V pomoč so ji socialne zgodbe in vizualni urniki in izbire. 

Pogosto postane zelo anksiozna zaradi določenih stvari in nato postane obsedena. Jezik lahko 

razume zelo dobesedno. Ima težave pri spremembi rutine, zato trenutno trdi, da ne bo šla v 

srednjo šolo.  

Druženje z mlajšimi učenci. 

Težave razumevanja socialnih 

situacij. Čustveni izbruhi. 

Vedenjski izbruhi. Fizična 

agresivnost. Socialne zgodbe. 

Vizualni urnik. Anksioznost. 

Dobesedno razumevanje. Težave 

ob spremembah.  

Pri postavljanju diagnoze Učenke 3 je težava, da ima vzpostavljen očesen stik in ima vpogled 

v njena dejanja. Težko se uči iz svojih izkušenj in težko spremeni svoje mnenje. Da 

zaključim, Učenka 3 je zelo kompleksna deklica, ki ima socialne in komunikacijske težave. 

Ima dobre kognitivne sposobnosti in ima zato dobre rezultate. Pomembnost prepoznati 

diagnozo deklice, bo Učenki 3 pomagalo umestiti njene težave.  

Vzpostavi očesni tik. Socialne 

težave. Komunikacijske težave.  

2.10.2012 ODLOČBA ZA POSEBNE POTREBE 
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Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka 3 ima težave na področju čustvene regulacije, socialne interakcije, rigidnega 

mišljenja in ohranjanja primernega vedenja. Te težave pogosto otežujejo učenko popolnega 

dostopa in napredovanja po kurikulumu. Te težave so pogosto negativno vplivale na 

oblikovanje dobrega odnosa z vrstniki in odraslimi. Pred kratkim so učenki prepoznali 

Aspergerjev sindrom.  

Šibka čustvena regulacija. Težave 

socialne interakcije. Težave 

abstraktnega mišljenja. Slab 

odnos z vrstniki in odraslimi.  

Rada ima plavanje, trampolin, 

rolko, muzeje, umetniške galerije 

in kampiranje. Likovno 

ustvarjalna. 

Dobra domišljija. Zgovorna.  

 

Težave ob spremembah. Rigidna. 

Šibke organizacijske veščine.  

 

Težave fleksibilnosti mišljenja. 

 

Težave razumevanja socialnih 

informacij.  

Nesramna do vrstnikov.  

 

 

Težave vključevanja v socialne 

interakcije.  

 

 

 

Težave upoštevanja šolskih pravil 

 

Agresivno vedenje. Konflikti z 

vrstniki.  

Žaljiva. 

Burni vedenjski odzivi.  

Težave razumevanja perspektive 

drugih. 

 

Nesamostojnost pri delu. 

 

 

Burni čustveni odzivi. 

Anksioznost. 

Fobije.  

Šibka čustvena regulacija 

 

 

Težave s pozornostjo in 

koncentracijo.  

 

Interesi  

 

 

 

 

Močna področja  

 

Nefleksibilnost  

Slabo načrtovanje 

 

Konkretno mišljenje  

 

Šibko razumevanje 

socialnih informacij 

Manj ustrezno 

odzivanje na socialne 

informacije  

Težave sodelovanja v 

skupini 

 

 

 

Moti pouk, ne upošteva 

pravil 

Fizična agresivnost  

Verbalna agresivnost  

Razdražljivost  

 

 

 

 

Pasivnost, pomanjkanje 

samostojnosti 

 

Čustvena nestabilnost  

Anksioznost 

Strah, fobije  

Težave izražanja 

lastnih čustev   

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

Močna področja 

in interesi  

 

 

 

 

 

Izvršilne 

funkcije 

 

 

Mišljenje  

 

Socialne 

spretnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedenje  

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivacija 

učenja  

 

Čustveni odnosi 

do učenja 

 

 

 

 

Pozornost  

Učenka 3 je predstavljena kot zelo anksiozno dekle, njena anksioznost vpliva na spanje in 

šolsko prisotnost. Pred kratkim je imela težave z pitjem in hranjenjem, zaradi preokupiranosti 

z bacili in čistočo ter je odvisna od svojih staršev na področju skrbi zase in organizacije. 

Učenka 3 je pametno dekle, ki ima veliko znanja o različnih predmetih in lahko o njih govori 

prepričljivo. Učenka 3 je nagnjena k napačnemu razumevanju socialnih informacij in lahko 

postane agresivna in obrambna. Doma je zelo zahtevna. Njene odzive je težko predvidet.  

Anksioznost. Motnje spanja. 

Motnje hranjenja. Težave 

razumevanja socialnih informacij. 

Agresivno vedenje.  

 

 

Učenka 3 ima rada plavanje, trampolin, branje, obiskovanje muzejev in umetniških galerij in 

kampiranje. Po šoli se rada vozi z rolko. Učenka 3 ima nekaj prijateljev izven šole. Učenka 3 

ima željo po znanju vendar slaba šolska prisotnost in šibko sodelovanje med poukom 

predstavljajo pomembne ovire za njeno učenje.  

Rada ima plavanje, trampolin, 

rolko, muzeje, umetniške galerije 

in kampiranje.  

Starši učenke poročajo, da zdravstveni delavci so Učenki 3 podali diagnozo Aspergerjev 

sindrom, obsesivna kompulzivna motnja in anksioznost in želijo, da učitelji, ki poučujejo 

učenko imajo znanje in izkušnje iz tega področja. Učenka 3 trenutno prejema obravnavo od 

kliničnega psihologa.  

Aspergerjev sindrom. Obsesivna 

kompulzivna motnja. Anksioznost.  

Medicinsko poročilo pravi, da je Učenka 3 fizično zdrava, ni težav na področju vida in sluha. 

Ima vedenjske težave. Dobila je diagnozo Aspergerjev sindrom in je spremljanja. Učenkina 

zmožnost socialne komunikacije je omejena. Kaže rigidnost in se ne odzove dobro na 

spremembe. Njena pozornost je odvisna od količine zanimanja, ki ga ima za temo. Njena 

mama poroča, da ima obsesivna vedenja, kot je umivanje rok. Lahko je trmasta in postane 

jezna. Ima dobro domišljijo. Uživa v likovnem ustvarjanju.  

Težave ob spremembah. Rigidna. 

Težave socialne komunikacije. 

Izbruhi jeze. Dobra domišljija. 

Likovno ustvarjalna.  

Učenka 3 raje dela za sebe. Z drugimi dela dobro, če jo tema ali aktivnost zanima. Učenka 3 

ima težave v socialni interakciji in je lahko nesramna ter agresivna do drugih.  Vidno je, da 

želi imeti zadnjo besedo in se pogosto zapleta s sošolci v konflikte, predvsem v 

nestrukturiranem času (odmori). Ko je anksiozna, bo žalila in se je naučila manipulirati 

situacijo v njeno korist, da zmeraj doseže kaj želi.  

Nesramna do vrstnikov. 

Agresivno vedenje. Konflikti z 

vrstniki. Burni vedenjski odzivi. 

Žaljiva.  

Učenka 3 je zgovorno dekle, ki učinkovito komunicira z odraslimi in vrstniki. Pogosto je 

ponosna na svoje delo, vendar lahko postane obsedena z nekaterimi elementi dela, kot je 

predstavitev. Kot rezultat lahko postane razburjena, če meni, da je njeno delo bilo uničeno, to 

je lahko tudi znak ali komentar učitelja v zvezku. Vedenjski odzivi, kot je ta lahko 

predstavljajo oviro za učenkino učenje in napredovanje. Njene učne sposobnosti so dobre, ko 

je njena anksioznost pod kontrolo, vendar njene odzive je težko predvideti in so spremenljivi. 

Učenka 3 ima težave na področju interpretacije situacij, ki zahtevajo socialno razumevanje. 

Ne odzove se dobro na spremembe in ima rada kontrolo nad svojo situacijo. Ob priložnostih, 

ko je Učenka 3 mirna, je ne samostojna pri delu in potrebuje pomoč za ohranjanje mirnosti.  

Zgovorna. Težave razumevanja 

socialnih informacij. Težave ob 

spremembah. Nesamostojnost pri 

delu.  

Starši poročajo o motnjah spanja in prisotnost nekaterih fobij. Narasla je anksioznost in fobije 

in Učenka 3 je izgubila težo zaradi motenj hranjenja. Učenka 3 pove, da odgovori na 

določene situacije pri njej vzbudijo stres, vendar nekatere situacije bolj kot druge. Starše 

Motnje spanja. Fobije. Motnje 

hranjenja. Burni čustveni odzivi.  
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skrbi, da bodo učenkine vedenjske težave vplivale na njeno psihično zdravje in dobro 

počutje. Ocena na področju čustev in čustvenega odziva je pokazala, da je deklica rizična v 

zvezi s tem. Na učnem področju so njene kognitivne sposobnosti povprečne za njeno starost. 

Področje skrbi je, da njene čustvene reakcije lahko predstavljajo pomembno oviro za njeno 

napredovanje. Učenka 3 ni želela sodelovati v nadaljnjih ocenjevanjih pri psihologinji. 

Psihologinja na podlagi hospitacije učenke v razredu ocenjuje, da je učenka 3 pokazala 

zmožnost se priključiti v socialnem kontekstu razreda in izpolnjevati pričakovanja razreda.  

Šibko bralno razumevanje.  

 

Nizka samopodoba.  

 

Bralno razumevanje 

 

Nizka samopodoba  

 

Branje 

 

Samopodoba  

Učenka 3 opisana kot dekle z mnogimi primanjkljaji. Akademsko je sposobna in ko dela po 

najboljših močeh je samozavestna, socialna in optimistična. Njene posebne potrebe izhajajo 

iz vedenjskih težav, kjer Učenka 3 izkazuje vedenjske, socialne težave, težave na področju 

čustvene regulacije, visoko raven anksioznosti in težave socialne interakcije, ki vključujejo 

razumevanje perspektive drugih.  

Težave vključevanja v socialne 

interakcije. Težave razumevanja 

perspektive drugih.  

Učenčeve učne potrebe izhajajo iz naslednjih področji: kognicija in učenje, kjer gre za težave 

napredovanja po kurikulumu, pozornost in koncentracija, fleksibilnost mišljenja, 

razumevanje prebranega in literarnih del, veščine samostojnega dela, organizacijske veščine, 

na področju komunikacije in interakcije so težave na področju jezika in komunikacije. Na 

čustvenem, socialnem in vedenjskem področju ima težave s samozavestjo in samopodobo, 

čustvenim zavedanjem, čustveno pismenostjo, odnosi z odraslimi in vrstniki, čustvena 

regulacija in odzivanje na stresne in težke situacije, upoštevanje šolskih pravil in dogovorov 

v razredu in veščine samo-pomoči.  

Težave s pozornostjo in 

koncentracijo. Težave 

fleksibilnosti mišljenja. Šibko 

bralno razumevanje. Šibko 

samostojno delo. Šibke 

organizacijske veščine. Nizka 

samopodoba. Težave upoštevanja 

šolskih pravil. Šibka čustvena 

regulacija.  

10.10.2013 PSIHOLOŠKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka 3 je pametno dekle, ki ima specifične učne težave – komorbidnost disleksije, 

dispraksije, diskalkulije in ADD. Njeni dosežki na učnem področju so nižjo zaradi naslednjih 

faktorjev: pomembna razlika med verbalnimi sposobnostmi in vizualno perceptivnimi 

organizacijskimi veščinami, pomembne težave delovnega pomnjenja, kot posledica zgoraj 

navedenih težav šibka pozornost/koncentracija, mešana lateralnost, težave z vizualno 

motoričnimi veščinami, ki zahtevajo fino-motoriko, vidno sledenje, prostorsko zavedanje in 

hitrost procesiranja informacij, šibke veščine računanja in opismenjevanja.  

Disleksija. Dispraksija. 

Diskalkulija. Motnja pozornosti. 

Diskrepanca. Šibko delovno 

pomnjenje. Šibka pozornost. 

Težave fine-motorike. Težave 

vidnega sledenja. Težave hitrosti 

procesiranja informacij.  

Šibko delovno pomnjenje.  

 

Šibko pomnjenje slušnih 

informacij. 

 

Šibka pozornost.  

 

Težave fine-motorike. 

 

 

 

Težave vidnega sledenja.  

Šibko vidno procesiranje 

 

Težave hitrosti procesiranja 

informacij. 

Težave zaporedij. 

 

 

Šibek kratkoročni/ 

delovni spomin 

Šibko verbalno 

pomnjenje  

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

Fino-motorična 

koordinacija  

 

 

Vidno zaznavanje  

 

 

Počasen tempo 

obdelave 

Težave pri obdelavi 

zaporedij 

 

Pomnjenje  

 

 

 

 

Pozornost  

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 

 

Zaznavne 

spretnosti  

 

Kognitivno 

procesiranje 

 

 

 

Predhodne raziskave so pri Učenki 3 pokazale Aspergerjev sindrom, kar se je sedaj 

spremenilo v visoko funkcionalno avtizem. Za prepoznavanje motenj avtističnega spektra, 

pod novo definicijo DSM-V in ICD-10, mora biti prisotno omejeno in ponavljajoče se 

vedenje. Učenka 3 nima ponavljajočega se vedenja. Mnogo primerov je, ko so učenci bili 

prepoznani za motnje avtističnega spektra, vendar nimajo ponavljajočega vedenja. V teh 

primerih je bolj verjetno, da imajo ti učenci dispraksijo z komorbidnostjo eno ali več 

specifičnih učnih težav.  

Dispraksija.  

Na področju delovnega pomnjenja je Učenka 3 dosegla točke pod povprečjem za njeno 

starost, pozornost in številsko rezoniranje je dosegla mejni rezultat, kot njene zmožnosti 

priklica slušnih informacij v pravilnem zaporedju. Nizko povprečje je dosegla na testih 

podvajanja abstraktnih oblik, vidne pozornosti in procesiranja informacij.   

Šibko delovno pomnjenje. Šibka 

pozornost. Težave zaporedij. 

Šibko pomnjenje slušnih 

informacij. Šibka vidna 

pozornost.  



LXXXIII 

 

Tekočnost branja z razumevanjem je pod 10% percentile. Hitrost pisanja je pod 10% 

percentilom kakor tudi motorična hitrost. Pri Wechslerjevem testu je na področju branja 

dosegla 39 percentil, na področju pisanja besed 30 percentil in na področju miselnega 

računanja 23 percentil.  

Šibka tekočnost branja. Slabše 

bralno razumevanje. Počasnejši 

tempo pisanja. Težave številskih 

predstav, miselnega računanja. 

Težave na področju pisanja 

besed.  

Šibka tekočnost branja. 

Slabše bralno razumevanje.  

 

Počasnejši tempo pisanja.  

Težave na področju pisanja 

besed. 

 

Težave številskih predstav, 

miselnega računanja.  

Hitrost branja 

Bralno razumevanje  

 

Tehnika pisanja 

Pravilen zapis 

 

 

Številske predstave  

 

Branje 

 

 

Pisanje  

 

 

 

Računanje  
Analiza podatkov je pokazala, da so verbalne sposobnosti višje kot neverbalne sposobnosti. 

Učenka 3 je na nalogah, ki zahtevajo delovno pomnjenje pokazala šibke sposobnosti. Ko so 

pri nalogah delovnega spomina naloge bile podane vidno, so učenkine veščine procesiranja 

ostale na območju šibkosti v primerjavi z njenimi kognitivnimi sposobnostmi. Kot delovni 

spomin na te probleme vpliva tudi šibka pozornost in koncentracija. Prepoznano je bilo, da 

ima Učenka 3 težave na področju vizualno motorične integracije pri nalogah, ki vključujejo 

vidno sledenje, finamotorika, prostorska predstavljivost in hitrost procesiranja informacij.  

Šibko vidno procesiranje. Šibka 

pozornost. Šibek delovni spomin. 

Fina-motorika.  

1.9.2012    INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM (Razred: 7; Red Rose School) 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Oblikovanje seznama besed za črkovanje. Učenje črkovanja s strategijo poglej, povej, prekrij, 

napiši, preveri.  

Učenje črkovanja s strategijo 

poglej, povej, prekrij, napiši, 

preveri. 

Učenje črkovanja s strategijo 

poglej, povej, prekrij, napiši, 

preveri. 

Pobarvaj večkratnike. Skupni 

večkratniki. Domine za 

seštevanje.  

Osebni cilji. 

Kartonček potrebščin. 

Igra vlog.  

Delo v paru – sprejemanje 

mnenja. 

Pisanje 

 

Računanje 

 

Motivacija učenja 

Izvršilne funkcije 

Vedenje 

Socialne spret  

 

Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose 

Pobarvaj večkratnike števila 2, 3, 4, 5 in 10 v številskem kvadratu. Na glas preberi 

večkratnike. Poišči kak vzorec s pomočjo katerega bi si lažje zapomnil ta števila. Poišči 

skupne večkratnike številom 2, 3, 4, 5 in 10.  

Pobarvaj večkratnike. Skupni 

večkratniki.  

Reši preproste probleme ali puzzle z uporabo praktičnih pripomočkov npr. razrezana 

voščilnica, slika. Sestavi stolp iz določene višine s predmeti, ki jih najdeš v učilnici. Igraj 

domine kjer lahko združiš le števila, kateri skupni seštevek je določena vrednost.  Postavi si 

lasne cilje učenja, ki bodo zate dosegljivi in uresničljivi ter predvidi s pomočjo katerih 

strategij ti bo jih uspelo doseči.  

Sestavljanke. Domine za 

seštevanje. Osebni cilji.  

Oblikovanje kartončka s potrebščinami za določen predmet s pomočjo katerega se pripraviš 

na novo učno uro. Nagrajevanje uporabe organizatorja priprave učnih pripomočkov.  

Kartonček s potrebščinami.  

 Pogovor kako neprimerno vedenje vpliva na druge ljudi. Igra vlog za ojačevane primernega 

vedenja, pogovor v jutranjem krogu. Nagrajevanje in spodbujanje primernega vedenja v 

različnih šolskih situacijah. Spodbujaj veščine sodelovanja pri učenki. Učena naj dela v paru 

s sošolcem kateri se dobro razume. Vsak učenec v paru je enkrat na vrsti da pove idejo o 

kateri se na lep in primeren način pogovorita. Na začetku kratke naloge tipa obkroževanje, 

nato spodbujanje več svojih idej in diskusije. Nagrajevanje truda. 

Igra vlog. Delo v paru in 

sprejemanje mnenja drugih.  

21.5.2013    EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA NAČRTA  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Na področju pozornosti in koncentracije ima učenka težave z vzdrževanjem pozornosti in 

dokončevanjem nalog. Zato učenka potrebuje krajše naloge, da lažje vztraja pri nalogi. Pri nalogah 

ustvarjalnosti načrtujemo, da učenka vztraja dlje časa. Učenka občasno pokaže znake frustracije, če 

naloge ne dokonča tako hitro kot si je zadala.  

Krajše naloge. Daljše naloge na močnem 

področju.  

 Krajše naloge. Daljše 

naloge na močnem 

področju. 

Miren kotiček 

Seznam besed. 

Odgovarjanje na 

Pozornost  

 

Čustven odnos do 

učenja 

Pisanje  

 

Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose 
Ob občutkih frustracije in anksioznosti se učenka umakne v pisarno psihologinje kjer se v miru lahko 

pomiri.  

Miren kotiček.  
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Učenka vsak teden prejme krajši seznam besed za učenje črkovanja. Na dnevni bazi obnavlja in utrjuje 

črkovanje že naučenih besed z različnimi strategijami in nalogami. Po branju učenka pisno odgovori 

na vprašanja o prebranem.  

Seznam besed za črkovanje. Pisno 

odgovarjanje o prebranem.  

vprašanja o 

prebranem.  

1.9.2013    INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM (Razred: 8; Red Rose School) in 12.5.2014 EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA NAČRTA  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka v socialnih situacijah za katere eni, da so zanjo težke umakne. Učenka ob nestrinjanju z 

vrstniki globoko vdihne ter nadaljuje z frazo ''jaz menim drugače''. Pomembno je, da učenka ne 

izbruhne ampak se ustrezno odzove na drugačna mnenja.  

Strategije sproščanja. Učenje uporabe 

fraz. 

 Strategije sproščanja. 

Učenje uporabe fraz. 

Igra vlog. Socialne 

zgodbe.  

Analiza besed. Sinteza 

besed. 

Kocke. Denar. 

Konkretni material.  

 

Socialne spret 

 

 

Govorno-jezik. 

Funk.  

Računanje  

 

 

 

Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose 

Učenka besede za učenje črkovanja analizira po posameznih glasovih. Iz posameznih glasov poskuša 

sestavit novo besedo. Uporaba konkretnega materiala pri nalogah računanja, nastavljanja mesnih 

vrednosti in denarja.  

Analiza besede. Sestavljanje besed. 

Konkretni material. Denar. Mesne 

vrednosti – kocke.  

Jutranji krog za učenje socialnih veščin s socialnimi zgodbami. Igra vlog kako odreagirati v določeni 

situaciji.  

Socialne zgodbe. Igra vlog.  

1.9.2014    INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM (Razred: 8; Red Rose School) in 17.5.2015 EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA NAČRTA  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenka pri zapisu idej za oblikovanje samostojne zgodbe uporabi strategijo miselnega vzorca, kjer 

zapiše ključne besede in jih razvrsti po vrstnem redu. Učenka še enkrat preveri zapis in s pomočjo 

slovarja popravi napake črkovanja v zapisu.  

Miselni vzorec za pisanje. Razvrščanje 

idej. Preveri zapis s pomočjo slovarja.  

Miselni vzorec za 

pisanje. Razvrščanje 

idej. Preveri zapis s 

pomočjo slovarja. 

Glasno branje 

zapisal.  

Barvno podčrtavanje.  

Nagrajevanje. Tabela 

točk.  

Kartonček šolskih 

potrebščin. 

Popoldanski urnik. 

Cilji naloge. 

Pisanje 

 

 

 

Pozornost 

Motivacija učenja 

Izvršilne funkcije   

 

Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose 

Učenka uporablja čekliste za šolske potrebščine za pripravo šolske torbe in za pripravo na učno uro. 

Učenka uporablja popoldanski načrtovalni učenja in domačih nalog. Učenka pred nalogo prejme jasna 

pričakovanja in navodila kdaj bo naloga končana. Učenka uporabi strategijo izpuščanja, ko katere 

naloge ne zna in se nanjo vrne kasneje.  

Kartonček šolskih potrebščin. 

Popoldanski urnik. Cilji naloge. Strategija 

izpuščanja.  

Nagrajevanje vsakršnega malega napredka. Tabela za zbiranje toč in nalepk za dobro opravljeno delo 

in vedenje.  

Nagrajevanje. Tabela točk.  

Barvno podčrtavanje pomembnih informacij v navodilu za boljše usmerjanje pozornosti in vizualna 

podpora.  

Barvno podčrtavanje.  

Učenka bo pred razredom glasno prebrala svoje pisno delo, da preveri ustrezen miselni tok in 

pravilnost zaporedja zapisanega besedila.  

Glasno branje zapisal.  

 

Priloga D: Kvalitativna analiza strokovnih dokumentov za Učenca 4 

 

ŠOLSKO LETO 2004/2005 Razred: Sprejemno leto 

JUNIJ 2005 LETNO ŠOLSKO POROČILO 2004-2005 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 4 zmeraj kaže zanimanje, kadar je predstavljena nova tema in aktivnost ter jo je 

pripravljen preizkusiti. Je precej samozavesten pri igri, vendar potrebuje veliko pomoči in 

spodbude pri delu. Če najde nekaj, kar je težko, ponavadi naredi kisel obraz. Učenec 4 

razume, da se mora igrati lepo, izmenično, pri igri sodelovati in deliti. Še vedno je lahko 

malo glasen in burno odreagira, vendar se ta spretnost ohranjati igro z drugimi izboljšuje. 

Kaže zanimanje za novo učno snov in 

aktivnosti. Potrebuje veliko spodbude in 

pomoči pri delu. Ko mu je nekaj težko 

naredi ''kisel'' obraz. Pri igri razume 

izmeničnost in da mora deliti igrače s 

Radoveden. Zgovoren. Dobra 

splošna poučenost. Dobro 

zavedanje prostora.  

Praktični predmeti učnega 

načrta. 

Močna področja  

 

 

Interesi  

 

Močna 

področja in 

interesi  
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sošolci. Glasen, burni odzivi. Težave pri 

spretnosti ohranjanja igre. 

 

Potrebuje veliko spodbud in 

pomoči pri šolskem delu. 

Pomanjkljiva vztrajnost pri 

delu. 

 

Ko mu je nekaj težko, naredi 

''kisel'' obraz.  

Glasni, burni odzivi.  

 

Prekinjanje pouka.  

 

Nemirnost.  

 

 

Težave ohranjanja igre z 

drugimi.  

 

Težko se osredotoči na razlage 

in navodila. Pogosto mu 

''odtavajo'' misli.  

Deček je zgovoren, ima jasen 

govor, razlaga svoje ideje in 

sodeluje pri razpravah. 

Težave prepoznavanja glasov.  

 

 

Počasno napredovanje bralnih 

veščin. 

Počasno napredovanje pisanja. 

Nepravilna poteznost zapisa 

črk.  

Izboljšanje štetja naprej do 20, 

negotov nazaj. Seštevanje in 

odštevanje manjših števil, ne 

zmore napisati računa.  

Težave prepoznavanja št 

evil.  

Počasno napredovanje. 

 

Spreten pri teku. Neusklajeni 

poskoki. Razvijanje spretnosti 

metanja in lovljenja.  

 

Pasivnost, 

pomanjkanje 

samostojnosti 

 

Strah pred neuspehom 

Čustvena nestabilnost 

 

Moti pouk, ne 

upošteva pravil 

Nemirnost  

 

Težave sodelovanja v 

skupinski igri 

 

Šibka selektivna 

pozornost  

 

Ekspresivni jezik/ 

govor 

 

Fonološke 

sposobnosti 

 

Počasnejše usvajanje 

 

 

Počasnejše usvajanje 

 

Tehnika pisanja  

 

Priklic matematičnih 

dejstev 

 

Specifične napake 

 

Počasnejše usvajanje 

 

Grobo-motorične 

spretnosti 

 

 

 

Motivacija 

učenja  

 

 

Čustveni odnosi 

do učenja 

 

 

Vedenje  

 

 

Socialne 

spretnosti  

 

Pozornost  

 

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

 

 

Branje 

 

Pisanje  

 

 

Računanje  

 

 

 

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 

 

Pomnjenje  

 

 

Prevelika živahnost na trenutke povzroča prekinjanja, ampak Učenec 4 razvija boljše 

razumevanje, kaj se pričakuje od njega v šoli in se bo potruditi, da bo njegovo vedenje 

primerno in lepo. Trenutno mora biti bolj vztrajen. Učenec 4 je precej kompetenten za 

reševanje svojih osebnih potreb in čeprav potrebuje veliko ena na ena podpore pri 

njegovem delu. Ne more biti samostojen pri opravljajo samostojno izbranih dejavnosti. 

Učenec 4 govor je jasen in samozavestno razlaga svoje ideje in prispeva k pogovoru in 

razpravi. V razredni situacijah pogosto zmoti s svojimi zamislimi in se mora naučiti 

dvigniti roko in počakati na besedo. Učenec 4 spretnosti poslušanja se razvijajo in čeprav 

običajno pravi, da se je težko osredotoči na razlage in navodila, uživa v poslušanju zgodb 

in informacij.  

Z nemirnostjo in svojimi zamislimi na 

trenutke prekinja pouk. Naučiti se mora 

dvigniti roko in počakati na besedo.  

Pravi, da je težko osredotočen na 

razlage in navodila. 

Potrebuje veliko ena na ena pomoči pri 

šolskem delu in ne more biti samostojen 

pri izbranih dejavnostih  

Pri delu mora biti bolj vztrajen. 

Njegov govor je jasen, samozavestno 

razlaga ideje in sodeluje pri pogovoru 

ter razpravah  

Učenec 4 počasnejše napredovanje bralnih veščin je zaskrbljujoče. Je za pričakovano 

ravnjo za njegovo starost, vendar se njegovo prepoznavanje glasov izboljšuje in se uči 

nekaj visokofrekvenčnih besed. Ima dolgo pot, da dohiti svoje vrstnike. Učenec 4 se sedaj 

zelo trudi s svojim pisanjem in se uči, da tvori črke s pravilnim zaporedjem gibov. Počasen 

napredek pri razvoju bralnih spretnosti vpliva na razvoj njegovega pisanja. 

Počasno napredovanje bralnih veščin. 

Prepoznavanje glasov se izboljšuje in 

se uči brati nekaj besed. Seznam besed. 

Težave pravilne poteznosti zapisa črk. 

Počasnejši napredek branja vpliva na 

razvoj pisanja.  

Učenec 4 počasi napreduje pri razvoju veščin računanja, zaostaja od pričakovanj za svojo 

starostno skupino. Postal je boljši pri štetju števil naprej do 20, vendar je zelo negotov pri 

štetju nazaj. Učenec 4  ima težave pri prepoznavanju simbolov za števila še posebej, ko 

niso po vrsti, v zaporedju. Učenec 4  začenja razumeti koncept seštevanja in odštevanja. 

Račune s seštevanjem in odštevanjem lahko naredi z malim številom predmetov, vendar še 

ne zmore narediti zapisa. Učenec 4  je užival pri primerjavi različnih dolžin in uteži, 

pokazal je razumevanje besed, kot so daljše in krajše, težje in lažje. Učenec 4  zna našteti 

nekaj  osnovnih oblik in je resnično užival pri gradnji konstrukcij z 2. in 3. 

dimenzionalnimi oblikami. 

Počasnejši napredek veščin računanja, 

je za pričakovanim glede na svojo 

starost. Izboljšanje pri štetju naprej do 

20, negotov pri štetju nazaj. Težave 

prepoznavanja števil, še posebej, če 

niso po vrsti. Računske operacije 

seštevanja in odštevanja naredi z malim 

številom predmetov, ne zmore narediti 

zapisa. Razumevanje izrazov daljše, 

krajše, lažje, težje itd. Našteje nekaj 

likov.  

Učenec 4  ima dobro poznavanje in razumevanje sveta in ima željo se učiti in se zanima za 

nove teme in izkušnje. Rad govori o svojem obisku v Gambiji in lahko govori zelo dolgo o 

svojih počitnicah tam. Učenec 4  je zmeraj zainteresiran za naše raziskave pri naravoslovju, 

vendar je pogosto 'odtava' in se mora potruditi, da ostane osredotočen na učno snov. 

Ima dobro poznavanje in razumevanje 

sveta. Rad govori o svojem obisku v 

Gambiji. Ima željo po učenju, zanimajo 

ga nove teme in je zainteresiran za 

raziskovanja pri naravoslovju. Pogosto 

z mislimi ''odtava'' in se mora potruditi, 

da ostane osredotočen na učno snov.  

Učenec 4  je viden napredek pri razvoju praktičnih in manipulativnih spretnosti. Se zelo 

trudi in uči natančnosti pri delu. Teče in skoči že kar spretno vendar so njegovi poskoki še 

zmeraj malo neusklajeni. Vozi se s triciklom, pogajanja med ovirami in kaže dobro 

zavedanje prostora. Učenec 4  rad vadi in razvija spretnosti metanja in lovljenja. 

Viden napredek praktičnih in 

manipulativnih spretnosti. Spretno teče, 

njegovi poskoki so že zmeraj 

neusklajeni. Dobro zavedanje prostora. 
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Razvija spretnosti metanja in lovljenja 

žoge.  

 

Težave pri učenju besedila 

pesmi.  

 

Pogosta utrujenost čez dan.  

Šibki kratkoročni/ 

delovni spomin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenec 4  uživa pri glasbenih dejavnostih, ampak ko se učimo novo pesem zna biti precej 

nepozoren, zato pogosto ni prepričan v besedilo in se lahko vključi le pri prekinitvah. 

Lahko izvaja preproste ritmične gibe vendar mora biti bolj osredotočen na ritem pri pesnih 

vajah.  

Rad ima glasbene dejavnosti. Težave 

pri učenju besedila pesmi. Lahko izvaja 

preproste ritmične gibe, težave 

osredotočenja na ritem pri plesnih 

vajah.  

Učenec 4  res uživa na praktičnem področju učnega načrta, vendar se zdi, da je se težko 

osredotoči na bolj formalne spretnosti. Še vedno je malo nezrel in pogosto postane zelo 

utrujen čez dan. Učenec 4  je prijeten, zgovorna fant, ki se je prikupil odraslim in drugim 

otrok v šoli. 

Rad ima praktična področja učnega 

načrta. Čez dan pogosto postane 

utrujen. Prijeten zgovoren fant. 

ŠOLSKO LETO 2005/2006; RAZRED: 1 

DECEMBER 2005    INDIVIDUALIZIRAN NAČRT  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Področja skrbi: počasen napredek pri prepoznavanju besed, črk in števil.  Težave prepoznavanja besed, črk in 

števil.  

Težave prepoznavanja besed.  

 

Težave prepoznavanja črk.  

 

Težave prepoznavanja črk in 

števil. 

 

Branje pisem, knjig, pesmi, 

slikovne karte za igro, različne 

igre, vaje branja na interaktivni 

tabli, vaje na računalniku. 

 

 

Tehnika branja  

 

Vidno zaznavanje 

 

Fonološko zavedanje  

 

 

 

Branje  

 

 

Branje  

 

Zaznavne 

spretnosti  

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

Učne strategije  

Pisma, knjige, pesmi, 'flashcards', igre, IKT tabla in računalniške dejavnosti. 

'Flashcards', tip igre loto. Tabla dejavnosti. 

 

Branje pisem, knjig, pesmi, slikovne 

karte za igro, različne igre, vaje branja 

na interaktivni tabli, vaje na 

računalniku. 

Slikovne karte za igro, tip igre loto, 

vaje na interaktivni tabli. 

  

Različne igre, IKT tabla. Število zaporedja dejavnosti. Naloge ujemanja. Različne igre, igre loto,  interaktivna 

tabla, naloge ujemanja. 

Zaporedje in količina dejavnosti. 

FEBRUAR   2006     EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA NAČRTA  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Osvojenost ciljev: Pri preverjanju ni prepoznal črk d, I, n, y, p, l, v, w, b, u, m, r.  Težave poznavanja črk.  Črke še niso osvojene. 

Deček samostojno prebere le 

nekaj besed.  

Števila od 1 – 5 še niso 

osvojena.  

Tehnika branja  

 

 

Priklic matematičnih 

dejstev 

Branje 

 

 

Računanje  

Uspelo mu je prebrati nekaj besed samostojno, vendar potrebuje pomoč pri branju drugega 

seznama besed. 

Deček uspel samostojno prebrati le 

nekaj besed iz seznama besed.   

Šibko poznavanje oblike števil 1-5, ko mu jih pokažemo naključno.  Šibko prepoznavanje števil do 5.  

MAREC 2006   INDIVIDUALIZIRAN NAČRT  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Jolly fonetični video, 'Flashcards', slike, delovni listi. 

Karte s črkami, slike / beseda igre ujemanja. Besedila in slike video Fans. 

'Flashcards', interaktivna tabla. Igre Beseda ujemanje. Vaje za grafomotoriko.  

 

Video za fonološko zavedanje, slikovne 

karte, uporaba slik, delovni listi.  

Karte s črkami, spomin slika/beseda, 

video posnetki.  

Video za fonološko zavedanje, 

slikovne karte, uporaba slik, 

delovni listi.  

 

Govorno-jezikovno 

funkcioniranje  

 

 

Učne strategije 
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Slikovne karte, interaktivna tabla, igre 

ujemanja, grafomotorične vaje. 

Karte s črkami, spomin 

slika/beseda, video posnetki.  

 

Kartice s števili, predloga s 

števili, delovni listi za štetje, 

sestavljanje s števili. 

 

Pisanje besed, izrezovanje črk. 

Demonstracija zapisa črke.  

 

Branje  

 

 

Računanje  

 

 

 

Zaznavno-motorične 

spretnosti 

Učne strategije  

 

 

Učne strategije 

 

 

 

Učne strategije  

Kartice s števili, predloga s števili, delovni listi za štetje, sestavljanje s števili. Veliko vaje 

in ponovitev (številk). 

Kartice s števili, predloga s števili, 

delovni listi za štetje, sestavljanje s 

števili. Priložnosti za veliko vaj in 

ponovitev. 

Pomoč pri prepoznavanju črk z demonstracijo, ko Učenec 4 ni prepričan.  Koncentracija na 

6 črk naenkrat. 

Pozorni na družine besed. Spodbuditi Učenec 4, da posluša rime.   

Vaja branja s pisanjem besed. Izrezovanje črk za sestavo besed.  

Demonstracija zapisa črke, 

osredotočenost na 6 črk na enkrat. 

Prepoznavanje besednih družin, 

poslušanje rim. 

Pisanje besed, izrezovanje črk. 

6.7. 2006 LETNO ŠOLSKO POROČILO 2005-2006  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 4 pomanjkanje napredka pri učenju branja, je glavna skrb. Sedaj pozna veliko črk 

in je začel z združevanjem posameznih črk v besedi. Uspeh pri zapomnitvi visoko 

frekvenčnih besed je izredno omejen.  

Razume pomembnost pozornega poslušanja, vendar je težko osredotočen. Učenec 4  se je 

zelo trudil s tvorbo črk in njegovo pisanje je postalo boljše razporejeno in urejeno. Učenec 

4  ima težave pri zapisu črk glede na posamezne glasove, zato še ne mora samostojno 

napisati besed.  

Pomanjkanje napredka na področju 

branja. Pozna veliko črk in je začel 

združevat črke v besede. Težko 

osredotočen pri pouku. Ima težave pri 

zapisovanju črk, vendar je njegovo 

pisanje lepše razporejeno in bolje 

urejeno. Samostojno ne zmore zapisati 

besede, zaradi težav v povezavi glas – 

črka.  

Počasnejše napredovanje 

branja. 

 

Počasnejše napredovanje 

pisanja. 

Težave zapisovanja črk. 

Težave zapisa besed.  

 

Počasnejše napredovanje 

računanja.  

Težave prepoznavanja števil. 

Težave zapomnitev številskih 

dejstev.  

 

Težave zaporedij in sekvenc.  

 

Težave v povezati grafem – 

fonem. 

 

Težave s koncentracijo. 

  

Težave z osredotočenostjo.  

 

 

Težave pri zapomnitvi 

podrobnosti in izrazov v učni 

snovi in pri zapomnitvi besedil 

pesmi. 

 

Počasnejše usvajanje 

 

 

Počasnejše usvajanje 

 

Tehnika pisanja 

Pravilen zapis 

 

Počasnejše usvajanje 

 

Specifične napake 

Priklic matematičnih 

dejstev 

 

Težave pri obdelavi 

zaporedij  

 

 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti 

Šibka selektivna 

pozornost  

 

Dolgoročno 

pomnjenje  

 

 

 

Branje 

 

 

Pisanje 

 

 

 

 

Računanje  

 

 

 

 

 

Kognitivno 

procesiranje  

 

 

 

Pozornost  

 

 

 

 

Pomnjenje 

 

 

 

 

Je bolj samozavesten pri štetju naprej do 20 in njegovo štetje je bolj natančno, vendar ima 

še zmeraj velike težave pri prepoznavanju simbolov za števila. Po tednih vaje je njegovo 

prepoznavanje od 1 do 5 boljše, vendar se še zmeraj zmoti. Številska dejstva in štetje po 

sekvencah, ničesar od tega si ni mogel zapomniti. Učenec 4  se zelo trudi pri praktičnih 

nalogah na področju oblik, prostornine in merskih nalogah pri katerih lahko dela z večjo 

stopnjo samostojnosti.  

Njegovo štetje do 20 je boljše. Velike 

težave pri prepoznavanju števil. Težave 

pri zapomnitvi številskih dejstev in 

štetja po sekvencah.  

Zmeraj je zainteresiran in dobro sodeluje pri razpravah in aktivnostih. Se zelo trudi pri 

praktičnih nalogah in uživa pri aktivnostih. Sposoben je sprejeti dejstva in informacije pri 

naravoslovju in se zelo trudi pri zapomnitvi podrobnosti in izrazov. Lahko naredi preproste 

predstavitve in jasna stališča, vendar potrebuje veliko pomoči pri katerih koli nalogah 

zapisa.  

Pri naravoslovju je zainteresiran in 

sodeluje pri aktivnostih in razpravah. 

Zelo se trudi pri zapomnitvi 

podrobnosti in izrazov. Potrebuje veliko 

pomoči pri nalogah pisanja.  

Učenec 4  ima težave pri zapomnitvi besed v pesmih vendar uživa pri aktivnostih 

nastopanja ter se lahko občasno premika po ritmu. Učenec 4 izkazuje nadzorovano in 

tekoče gibanje. Uživa pri vajah spretnosti metanja in brcanja, vendar mu je težko delati s 

partnerjem. 

Težave pri zapomnitvi besedil pesmi. 

Uživa pri nastopanju. Nadzorovano in 

tekoče gibanje. Rad ima vaje metanja in 

brcanja. Težko dela v paru pri športnih 

aktivnostih. 

Učenec 4  dela pod pričakovano ravnjo za njegovo starostno skupino pri opismenjevanju in 

računanju. Zdi se, da ima kompleksne učne težave in da bo potreboval veliko ena na ena 

pomoči in vloženega veliko truda iz njegove strani, da bo lahko napredoval, korak za 

korakom. 

Na področju opismenjevanja in 

računanja dela pod pričakovanjem za 

njegovo starost.  



LXXXVIII 

 

Ovira pri napredku bi lahko bil njegov odnos. Če misli, da bo nekaj težko običajno obupa 

še preden sploh začne. Ima dobro razumevanje šolskih pravil in postopkov, vendar ga je 

potrebno občasno opozoriti zaradi njegovega vedenja, predvsem v času malice, ko je v 

manj strukturirani situaciji. Učenec 4  se dobro razume z ostalimi učenci v razredu in lahko 

dela po skupinah pri naloga v razredu in v igralnih situacijah. 

Če meni, da je nekaj težko obupa, še 

preden začne. Neprimerno vedenje v 

manj strukturiranem času. Se dobro 

razume s sošolci. Naloge lahko dela po 

skupinah.  

Če meni, da je naloga težka 

hitro obupa.   

 

V nestrukturiranih situacijah 

težave z vedenjem.  

 

 

Strah pred neuspehom 

 

Nefleksibilnost - 

rigidnost 

Čustveni odnos 

do učenja  

 

Izvršilne 

funkcije  

ŠOLSKO LETO 2006/2007; RAZRED: 2; SCHOOL ACTION + 

OKTOBER 2006 INDIVIDUALIZIRAN NAČRT  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Jolly phonics posnetek, 'flashcards', kartice za prepoznavanje fonemov, delovni listi. 

THRASS 1karte. Kartice črk, slike/besede za igro ujemanja (spomin). 

 

Posnetek za fonološko zavedanje, 

slikovne kartice, kartice za 

prepoznavane fonemov, delovni listi. 

THRASS karte, karte s črkami, karte 

spomin z besedami in slikami. 

Posnetek za fonološko 

zavedanje, slikovne kartice, 

kartice za prepoznavane 

fonemov, delovni listi.THRASS 

karte, karte s črkami, spomin z 

besedami in slikami. 

 

Karte s števili, sestavljanke s 

števili, delovni list za vaje 

štetja. 

 

Demonstracija kretnje za črko, 

osredotočenost na 6 črk na 

enkrat. Prepoznavanje besednih 

družin, poslušanje rim. Pisanje 

besed, izrezovanje črk. 

 

Delovni list pravilnega zapisa 

števil. Pisanje števil v pesek. 

Pisanje števil s pomočjo 

programa 'Clicker'. 

 

Govorno-jezikovno 

funkcioniranj  

 

 

 

 

 

Računanje  

 

 

Pisanje  

 

 

 

 

 

Zaznavno-motorične 

spretnosti 

Učne strategije 

 

 

 

 

 

 

Učne strategije  

 

 

Učne strategije  

 

 

 

 

 

Učne strategije   

Kartice s števili, sestavljanke (puzli) s števili, delovni listi štetja, delovni listi zapisa števil. Karte s števili, sestavljanke s števili, 

delovni list za vaje štetja, delovni listi 

pravilnega zapisa števil.  

Ideje za pomoč učitelju/asistentu: pomoč pri prepoznavanju črk z demonstracijo kretenj, ko 

je Učenec 4  nesiguren. Se posvetiti 6 črkam naenkrat. Usmeriti pozornost na družine 

besed. Spodbuditi J, da prisluhne nizom rim. Vaje branja v povezavi s pisanjem besed. 

Izrezati črke za tvorjenje besed.  

Demonstracija kretnje za črko, 

osredotočenost na 6 črk na enkrat. 

Prepoznavanje besednih družin, 

poslušanje rim. 

Pisanje besed, izrezovanje črk. 

Veliko ponovitev in vaj pri štetju in zapisu števil. Pisati v pesek in na računalniški igri 

'Clicker4'. 

Pisanje števil v pesek. Pisanje števil s 

pomočjo programa 'Clicker'. 

Veliko ponovitev in vaj štetja in zapisa 

števil.  

OKTOBER 2006 NAČRT VEDENJA  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Različne ure za merjenje časa, ura v razredu. Nabor učinkovitih metod za evalvacijo 

aktivnosti. 'Toe by Toe'2, kocke s črkami-nagrada, ko je pravilno in ko zgradi visok stolp. 

Multisenzorni pristopi za samostojno učenje črk – črke različnih tekstur. 

Ure, za merjenje časa. 

Strukturiran program za učenje branja, 

kocke s črkami, nagrade, miltisenzorni 

pristopi učenja črk.  

Ure, za merjenje časa. 

 

'Toe by Toe'.  

Kocke s črkami. 

Pozornost  

 

Branje 

Pisanje 

Učne strategije  

 

Učne strategije 

Učne strategije 
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Evalvacijska tabela, jutranji krog, čas za pogovor-ena na ena pogovor z odraslo osebo. 

Verbalni pozitivni komentarji, pohvale, ko je to mogoče. Pozitivna sporočila in slikice ob 

nalogah. Pogovor samo z učencem na samem. Ne se odzvati na protest za delo. Opomin, če 

ne želi delati naloge in se igra. Individualen 1:1 pogovor mora videti kot pomemben in ne 

kot čas za nepomemben pogovor. 

Evalvacijska tabela za vesele obraze, 

jutranji krog, čas za individualni 

pogovor. 

 

Multisenzorno učenje črk. 

Nagrajevanje.  Jutranji krog za 

pogovor.  

 

Ojačevanje pozitivnega 

vedenja. Tabele za nalepke, 

pohvale, pozitivna sporočila. 

Informiranje zaposlenih. 

 

Pomoč učitelja asistenta 

4h/teden. 

 

Didaktično okolje  

 

 

 

Vedenje  

 

 

 

 

Kurikularno okolje  

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

 

Učne strategije 

 

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

  

Jutranji krog, pogovor v skupini, čas za diskusijo. Previden izbor partnerjev za pogovor, ki 

se uporabi za učni načrt predvsem v popoldanskem času, ko Učenec 4  podobno 

funkcionira na verbalni ravni kot njegovi vrstniki. 

Jutranji krog, čas za diskusijo in 

pogovor v skupini. Izbor partnerja v 

pogovoru. Izvedba dopoldan. 

Nalepke, tabele za pohvalo, pozitivna obvestila za mamo in očeta. Zavedanje cele šole 

dečkovih težav za zagotavljanje doslednosti. Nič tolerance za slabo vedenje do odraslih. 

Vsi učitelji se med seboj podprejo. Dati pozitivno pohvalo ali nalepko, kadar je prisotno 

primerno vedenje. 

Tabele za nalepke, pohvale, pozitivna 

sporočila. Informiranje zaposlenih. 

Ojačevanje pozitivnega vedenja. 

Samo 4 jutra od 5 učitelj asistent v razredu za Učenec 4 .  V dopoldanskem času 4 dni na teden 

pomoč učitelja asistenta. 

30.10.2006  POROČILO PSIHOLOGA  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 4  izkazuje težave z zaupanjem in nizko samopodobo. Vidi, da je zaostaja s svojim 

delom. Ima kratkoročno koncentracijo in večkrat je imel težave zaradi motenja drugih 

učencev. Včasih je Učenec 4  zavrnil delo in je izkazoval frustracijo. Učenec 4  je razvil 

strategije izogibanja delu in moti ostale z neprimernimi prekinjanji.  

Težave z zaupanjem. Nizka 

samopodoba. Zavedanje težave. Ima 

kratkoročno koncentracijo. Zavračanje 

dela. Izogibanje dela. Frustracija.  Moti 

ostale z neprimernimi prekinjanji.  

Nemirnost  

Prekinjanje pouka. 

 

Je impulziven in neustrašen. Ne 

pomisli na posledice dejanj. 

 

 

Zavračanje dela. 

Dolgočasenje pri pouku. 

 

 

Nizka samopodoba 

  

Pomoč učitelja asistenta 

12h/teden. 

Vizualna opora za vzdrževanje 

pozornosti.  

 

Komunikativen. Dober besedni 

zaklad. Je družaben, rad govori, 

rad raziskuje nove kraje, je 

radoveden. 

Rad ima dinozavre.  

 

Dober odnos z odraslimi.  

 

 

Nemirnost  

Moti pouk, ne 

upošteva pravil 

Predvidevanje 

posledic lastnega 

vedenja 

 

 

Izogibanje, odlaganje 

Pomanjkanje interesa 

za šolsko delo 

 

Nizka samopodoba  

 

Kurikularno okolje 

 

Didaktično okolje  

 

 

Močna področja  

 

 

 

Interesi  

 

Odnosi z učitelji, 

odraslimi 

Vedenje  

 

 

 

 

 

 

Motivacija 

učenja 

 

 

Samopodoba 

 

Prilagoditev 

učenga okolja 

 

 

 

Močna področja 

in interesi    

 

 

 

Socialne 

spretnosti 

 

Pozornost   

Dr. Nkode poroča o Učenec 4  težavah uravnoteženi pericentric inverzija kromosoma 21, 

Hiperkinetični sindrom, astma/luskavico/visoke vročine, učne težave.  

Zdravnik poroča, da ima deček 

inverzijo kromosoma 21, hiperkinetično 

motnjo (ADHD), astmo, luskavico, 

visoke vročine in učne težave.  

Sedaj so Učenec 4  posebne potrebe podprte z učiteljem asistentom za 12 ur na teden, ki ga 

financira Lanchasire.  

Njegove posebne potrebe so podprte z 

učiteljem asistentom za 12 ur na teden, 

ki ga plačuje okrožje Lanchasire. 

Učenec 4  je ljubezniv in energičen fant, ki očitno preizkuša odrasle. Učenec 4  kaže, da 

bolje sodeluje z odraslimi kot z vrstniki. Hitro poskuša nadzorovati situacijo z 'vljudno-

olikanim' načinom, na trenutke nenehno prekinja odrasle pogovore s frazami 'oprostite'. 

Učenec 4  je komunikativen in njegov besednjak je zrel. Pogosto raje sodeluje pri 

pogovorih na teme, ki ga zanimajo, kot so dinozavri, o katerih ima veliko znanja. Učenec 4  

se neposredno odzove na izjave odraslih. Učenec 4  učitelj uporablja ta pristop z učinkom. 

Pogovarjali smo se, da bi ta pristop povezali s 'Kidsskill' strategijo, ki se je izkazala za 

učinkovito.  

Boljše sodeluje z odraslimi kot vrstniki. 

Poskuša prekinjati odrasle z vljudnimi, 

olikanimi frazami  ''oprostite''.  Je 

komunikativen in ima dober besednjak. 

Raje sodeluje pri pogovorih, ki so 

povezani z njegovimi interesi 

(dinozavri).  

Učenec 4  ima težave pri nalogah in pravi, da se ''dolgočasi''. Ni mu uspelo, da 

sodeluje/dela na ravni, da bi generaliziral dovolj informacij. To in rezultati na testu NEPSY 

kažejo možnost za prisotno motnjo pozornosti. 

Pravi, da se pri nalogah ''dolgočasi''. 

Ne uspe mu, da bi sodeloval na ravni, 

kjer bi generaliziral informacije. Možno 

prisotno motnjo pozornosti.  

V razredu in v okolju, kjer mora Učenec 4  čakati na vrsto in sodelovati z drugimi je 

njegova pozornost še zmeraj nekoliko slaba. Pri neposrednem delu z učiteljico je le nekaj 

motečih dejavnikov. Izkazalo se je, da vizualna opora/slikice pri WPPSI vzdržuje Učenec 4  

Slabša pozornost pri nalogah 

sodelovanja. Boljša pozornost pri 

neposrednem (individualnem) delu z 
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pozornost in je zato lahko skoncentrirat daljši čas. Učenec 4  je učenec s povprečnimi 

sposobnostmi. Njegovi rezultati na testu Wechsler Scale so pokazali njegova močna 

področja in primanjkljaje. Rezultati so pokazali raznoliko funkcioniranje v več različnih 

pogojih. Učenec 4  je bil zainteresiran in navdušen pri nalogah z vizualno oporo. Pri 

nekaterih testih je Učenec 4  želel prevzeti kontrolo in je prekinil – mogoče, ko ni bil 

prepričan kaj narediti. Tu in tam je je položil glavo na mizo in pritoževal – ko je menil, da 

je naredil napako. 

učiteljico. Vizualna opora slikic mu je v 

pomoč pri vzdrževanju pozornosti in pri 

koncentraciji. Izogibanje nalogam. Ko 

je menil, da je naredil napako je položil 

glavo na mizo, se pritoževal.   

Kratkoročna pozornost. Motnja 

pozornosti in koncentracije.  

 

Želi dobiti prijatelje in biti del 

skupine.  

Neprimerne strategije 

vključevanja.  

 

 

Odziv ob napaki. 

Zavračanje težkih nalog.  

Frustracija.  

Težave zaupanja.  

 

Zavedanje težav.  

 

Anksiozno vedenje.  

 

 

 

Je impluziven. 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Manj sprejet med 

vrstniki 

Manj ustrezno 

odzivanje na socialne 

informacije 

 

Strah pred neuspehom  

Čustvena nestabilnost 

 

Zaskrbljenost, 

negotovost 

Doživljanje kot 

''drugačnega'' 

Anksioznost 

 

Pomanjkanje 

inhibicije-

impulzivnost  

 

 

Socialne 

spretnosti  

 

 

 

 

Čustveni odnos 

do učenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvršilne 

funkcije  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenec 4  je povedal, da si zelo želi izboljšati branje, pisanje in skleniti prijateljstva.  Deček si želi izboljšati branje, pisanje. 

Težave ohranjanja prijateljev.  

Njegovo vedenje je težko obvladovati zunaj razreda in doma. Je družaben in rad govori z 

ljudmi, raziskuje nove kraje ter je radoveden. Zdi se, da se Učenec 4  hitro dolgočasi in 

lahko nato reče neprimerne stvari. Zahteva veliko pozornosti in je rad v središču pozornosti 

– še posebej pri odraslih. Njegovo anksiozno vedenje je tudi očitno, kot tudi njegova nizka 

samopodoba. Želi biti del družbe, skupine otrok, vendar občasno uporablja neprimerne 

strategije za vključitev. Učenec 4  je neustrašen, zelo impulziven in želi preizkusiti veliko 

stvari – hitro skoči, ne da bi prej premisli o posledicah njegovih dejanj.  

Težko obvladljivo vedenje doma in 

izven razreda. Prisotno je anksiozno 

vedenje in nizka samopodoba. Želi biti 

del skupine otrok, vendar občasno 

uporablja neprimerne strategije 

vključevanja. Je družaben, rad govori z 

ljudmi, raziskuje nove kraje, je 

radoveden, neustrašen, impulziven. Ne 

premisli o posledicah njegovih dejanj. 

Šola se je obrnila za pomoč pri nudenju pomoči dečku na področju pisanja in impulzivnega 

vedenja. Ima nekaj težav na socialnem področju. Učenec 4  ima dobro vidne težave na 

področju pozornosti in koncentracije. Izkazuje nizko samopodobo in težave zaupanja ter 

želi zakriti anksiozno vedenje. Izkazuje težave na področju impulzivnega vedenja, 

pozornosti in koncentracije, ki so po vsej verjetnosti povezane z ADD, o katerih je poročal 

dr. Nkode. Jasno je, da te težave vplivajo na dečkovo opismenjevanje.  

 Deček ima težave na področju 

impulzivnosti, pozornosti in 

koncentracije, ki so po vsej verjetnosti 

povezane z ADD (kar poroča zdravnik), 

izkazuje nizko samopodobo, težave 

zaupanja ter želi zakriti anksiozno 

vedenje. Vse te težave vplivajo na 

dečkovo opismenjevanje. 

Učenec 4  mora izboljšati svoje branje, pisanje in črkovanje besed ter samopodobo in 

samozavest in kot rezultat spretnosti samostojnega dela in socialne veščine - da se mu 

omogoči aktivno iskanje in vzdrževanje prijateljstva s širšo skupino svojih vrstnikov. 

Deček mora izboljšati branje, pisanje in 

črkovanje besed ter samopodobo in 

samozavest. Omogočiti se mu mora 

aktivno iskanje in vzdrževanje 

prijateljstva s širšo skupino vrstnikov.  

FEBRUAR  2007  EVALVACIJA NAČRTA VEDENJA  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

S pomočjo multisenzornih pristopov je deček napredoval, vendar le kratek čas. Zgleda, da 

podatkov ne mora zadržati za daljši čas. Dosegel je cilje pri opismenjevanju, vendar ne pri 

matematiki. Cilj dosežen le ob pomoči odraslega. 

Multisensorni pristopi učinkoviti na 

področju opismenjevanja.  

 Multisenzorni pristopi učenja.  

 

 

Zavedanje svojih težav.  

 

Vznemirjen.  

Frustracija. 

 

Šibka pozornost.  

Didaktično okolje  

 

 

Doživljanje kot 

''drugačnega'' 

Čustvena nestabilnost 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

Čustveni odnos 

do učenja   

 

 

Pozornost  

 

Deček se zaveda svojih težav. Je zelo vznemirjen. Njegov cilje je narediti mamo in očeta 

ponosnega nanj. Potrebno je razvijati zavedanje, da je prijeten fant, ki ima težave pri 

katerih mu želimo pomagati. Temu področju potrebno posvetiti več pozornosti. Cilj se 

nadaljuje. 

Nadaljevati na področju izboljšanja 

dečkove samopodobe. Cilj ni dosežen. 

Deček se zaveda svojih težav. Je zelo 

vznemirjen. 

Deček v pogovoru z vrstnikom zdrži 2 minuti in nekoliko dalje, če je v pogovoru z odraslo 

osebo. Ve kako gledati kot da posluša, vendar verjamem  da kakovost poslušanja pade, ko 

Kratki čas zdrži v pogovoru z 

vrstnikom. Dlje časa zdrži v pogovoru z 
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se poskuša kontrolirati, da ne prekine pogovora z izjavo ali vprašanjem. Prvi del cilja je 

osvojen vendar ga je potrebno še zmeraj osvojiti. 

odraslim. Kakovost poslušanja pade, ko 

se poskuša kontrolirati.  

 

 

Zavračanje dela.  

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Izogibanje odlaganje 

Motivacija 

učenja 

Njegovo razpoloženje, frustracija lahko vpliva na zavračanje dela. Potrebna je dodatna 

pomoč. Se izboljšuje. Cilj se nadaljuje. 

Zavračanje dela zaradi frustracije in 

slabega razpoloženja. Cilj ni dosežen. 

MAREC  2007 EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA NAČRTA  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 4  je opazno napredoval. Pri branju na domu je napredoval v roza tabelo in lahko 

prepozna nekatere visoko frekvenčne besede v znanih besedilih. Učenec 4  je prepričan v 

svoje dejanja. Lahko poveže obliko črke z glasom, če ima slike za pomoč.  

Napredovanje na področju branja 

doma. Prepozna nekatere visoko 

frekvenčne besede. Ob pomoči slik 

poveže grafem s fonemom.  

Šibko fonološko zavedanje.  

 

 

 

Prepozna števila do 10. 

Šteje do 20.  

 

Šibka grafomotorika.  

 

Šibek zapis črk.  

 

Nizka samozavest.  

 Fonološke 

sposobnosti  

 

 

Priklic matematičnih 

dejstev  

 

Grafomotorika 

 

Tehnika pisanja 

 

Nizka samopodoba  

 Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje  

 

Računanje  

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 

Pisanje 

 

Samopodoba  

Učenec 4 je lahko vizualno ohranil nekaj števil do 10 in je napredoval pri štetju do 20. 

Učenec 4  pozna simbole za števila do 10. Lahko prepozna veliko števil do 10 na 

številskem traku, vendar je neprepričan, ko niso po vrsti. 

Vizualno lahko ohrani nekaj števil in 

prepozna do 10. Napredoval je pri 

štetju do 20. Prepozna števila do 10, če 

so napisana povrsti.  

Učenec 4  se zmeraj trudi pri prepisu idej, ki jih je narekoval. Hitrost in natančnost 

njegovega zapisa črk se izboljšuje. Učenec 4  lahko združi nekaj 'CVC' besed s spodbudo 

odraslega. Sedaj mora razviti svojo samozavest. Lahko prebere besede v večini primerov.  

Izboljšanje zapisa črk. S pomočjo lahko 

združi nekaj 'CVC' besed. Besede lahko 

prebere v večini primerov.  

MAREC  2007 INDIVIDUALIZIRAN NAČRT  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Uporaba stenskega plakata za seznama podobnih besed iz lista1. Naj napiše povedi sam 

tako, da najprej izbere kartice z besedami ali uporabi računalniški program 'Clicker 4' ali 

'Wordshark'. Sam napiše 'CVC' besede. Pomoč pri vaji sestavljanja povedi in pomoč pri 

iskanju besed, ki jih potrebuje pri zapisu. Pomoč pri črkovanju besed. 

Stenski plakat, pisanje besed z uporabo 

kartic, računalniškega programa 

'Clicker 4' ali 'Wordshark'. Pomoč pri 

iskanju besed in njihovem črkovanju.  

Stenski plakat besd. Kartice 

besed. Računalniškega 

programa 'Clicker 4' ali 

'Wordshark'. Sestavljanje 

povedi iz besed. Besedne igre. 

Spomin. Iskanje skupine besed. 

Pisanje besed z izrezanimi 

črkami. Učni listi za pisanje 

besed.  

 

Uporaba barv. Interaktivna 

tabla.  

 

Karte s števili, vaje štetja, vaje 

na delovnih listih. Številska 

kača na igrišču. 

 

Veliko vaj in ponovitev. Dnevne 

vaje. 

Pisanje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didaktično okolje  

 

 

Računanje  

 

 

 

Kurikularno okolje  

Učne strategije  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

 

Učne strategije   

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

 

Kartice s črkami, slike/besede igre ujemanja (spomin), 'Wordshark', domače naloge. 

Spodbuditi Učenec 4  da se osredotoči na rime in skupine besed. 

Karte s črkami, karte spomina 

slike/besede, računalniški program 

'Wordshark' za pisanje besed, domače 

vaje. Usmerjanje dečka na skupine 

besed in rime.  

Slikovne karte, interaktivna bela tabla, besede ujemanja, učni listi besed, 'Wordshark', 

aktivnost za hitro pisanje. Vaje branja s pisanjem besed. Izrezovanje natiskanih črk za 

tvorbo besed. Uporaba barv za boljše pomnjenje. 

Slikovne karte, vaje na interaktivni 

tabli, učni listi za pisanje besed, 

računalniški program 'Wordshark', 

aktivnosti hitrega pisanja. Pisanje 

besed z izrezanimi črkami. Uporaba 

barv. 

Karte s števili, štetje, delovni listi za štetje in pisanje števil. Kača s števili na igrišču, daj 

namige za prepoznavanje števil.  

Veliko vaje in ponovitev pri pisanju in štetju števil. Dnevne vaje. 

Karte s števili, vaje štetja, vaje na 

delovnih listih. Številska kača na 

igrišču. 

Veliko vaj in ponovitev. Dnevne vaje.  

MAREC  2007     NAČRT VEDENJA  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 



XCII 

 

Ura v razredu– boljša, ki bolj ustreza Učenec 4 , digitalna ura, nabor učinkovitih metod za 

evalvacijo aktivnosti. 'Toe by toe', predloga z začetnimi glasovi na mizi, ki se uporablja za 

razvijanje samostojnosti, multisenzorni pristopi – črke iz brusilnega papirja, če je uspešen 

prejme nagrado. 

Ure, za merjenje. Nabor učinkovitih 

metod za evalvacijo aktivnosti. 

Strukturiran program za učenje branja, 

predloga glasov, multisenzorni pretopi 

učenja črk, nagrajevanje. 

Ure, za merjenje časa. 

 

'Toe by Toe'.  

Kocke s črkami. Predloga črk.  

 

Multisenzorno učenje črk. 

Nagrajevanje.  Jutranji krog za 

pogovor. Čas namenjen 

pogovoru. Oblikovanje osebnih 

ciljev. ' KidSkills'.  

 

Ojačevanje pozitivnega 

vedenja. Tabele za nalepke, 

pohvale, pozitivna sporočila. 

Informiranje zaposlenih. 

 

Pomoč učitelja asistenta. 

Komunikacija s starši.  

Pozornost 

 

Branje  

Pisanje 

 

Didaktično okolje 

 

 

 

 

 

Vedenje  

 

 

 

 

Kurikularno okolje  

 

 

Učne strategije  

 

Učne strategije 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

 

 

 

Učne strategije 

 

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

  

Jutranji krog, aktivnosti v krogu, list za vrednotenje, 'Bubble time' – čas namenjen 1:1 

pogovoru učenca z odraslo osebo najpogosteje z razrednim učiteljem, 'Kid Skills'3 poster in 

dnevnik. Pozitivni verbalni komentarji, ko je to mogoče. Pozitivne besede in simboli za 

delo kjer je to primerno, nagrajevanje pred vrstniki in drugimi zaposlenimi. Opomniti 

Učenec 4  na njegov dnevne cilje in diskretno nagrajevanje, ko je uspešen. 

Jutranji krog, evalvacijaska tabela, čas 

namenjen individualnemu pogovoru z 

odraslo osebo, poster/dnevnik za 

uporabo učnih strategij. Verbalne 

pohvale, nagrajevanje pred vrstniki in 

zaposlenimi. Opomniti dečka na dnevne 

cilje.  

Aktivnosti v paru – krog, skupinski pogovor in čas za razpravo. Previden izbor partnerja za 

pogovor pri učnem načrtu, ampak predvsem v popoldanskem času, ko Učenec 4  ustrezno 

dela na podobni ravni kot vrstniki. 

Aktivnosti v paru ali skupini, skupinski 

pogovor, čas namenjen diskusiji. 

Previdno izbrat partnerja. 

Nalepke, nagrade, pozitivna sporočila za mamo/očeta. Zavedanje celotne šole, da se 

zagotovi stalnost. Nična toleranca ob slabem neverbalnem vedenju. Vso osebje se podpira 

med seboj. Pozitivne verbalne nagrade in smeškoti, ko je vidno primerno vedenje. 

Tabele za nalepke, pohvale, pozitivna 

sporočila. Informiranje zaposlenih. 

Ojačevanje pozitivnega vedenja. 

2.3.2007  GOVORNO – JEZIKOVNA OBRAVNAVA  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Dodatne informacije so pokazale glavne težave v zvezi s fonološkim znanjem. Učenec 4  je 

prejel celostno govorno – jezikovno obravnavo za oceno težav.  

Težave s fonološkim znanjem in  

zavedanjem.  

Dobro verbalno rezoniranje. 

Blaga govorna težava. 

Težave fonološkega zavedanje. 

Težave prepoznavanja in 

tvorjenja rim.  

 

Obsežen besedni zaklad, 

poznavanje besed in njihovih 

pomenov. Vljuden.  

 

Nihajoča pozornost. 

 

 

Nihajoča pozornost. 

 

 

Pri težkih nalogah zavračanje 

dela. 

  

Receptivni jezik 

Ekspresivni jezik/ 

govor 

Fonološke 

sposobnosti  

 

Močna področja  

 

 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Nihanje učinkovitosti  

 

 

Strah pred neuspehom 

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

 

 

Močna 

področja in 

interesi  

 

Pozornost 

 

 

Kognitivno 

procesiranje 

 

Čustveni 

odnos do 

učenja 

Učenec 4  razumevanje verbalnega jezika se je izkazalo za povprečno ali nadpovprečno 

paletno sposobnosti.  

Sposobnosti povprečnega ali 

nadpovprečnega razumevanja 

verbalnega jezika.  

Učenec 4  pozornost je bila skozi potek ocenjevanja zelo spremenljiva.  Nihajoča pozornost.  

Ko je bil pri izvajanju podestov uspešen in ni bilo zahtevno, je sodeloval in se hitro 

premikal skozi vprašanja. Ko je mislil, da je testiran ali je naletel na težjo nalogo je 

uporabil tehnike odvračanja, degresivni jezik, in mini izbruhe jeze, da bi se izognil 

nalogam. Učenec 4  ni želel dokončani testa fonološkega zavedanja, čeprav je bil sposoben 

dokončati vse podteste, ko smo pridobili njegovo sodelovanje. Edini podtest pri katerem je 

imel velike težave je ta, ki vključuje prepoznavanje in tvorjenje rim.  

Ko je naletel na težko nalogo uporabil 

tehnike odvračanja, degresivni jezik in 

manjše izbruhe jeze, da bi se izognil 

nalogam. Ni želel dokončati testa 

fonološkega zavedanja. Velike težave 

pri prepoznavanju in tvorjenju rim.  

Učenec 4  ima nekaj težav z uporabo "di" zvoka pri besedah in stavkih, uporablja ''sh ". 

Učenec 4  potrebuje verbalne opomnike, da ozavesti  težave "sh / sh". Blaga govorna 

težava potrebuje ustne opomine. Kot pri njegovem razumevanju, je Učenec 4 ekspresiven 

jezik povprečno ali nadpovprečni na formalnem ocenjevanju. Ima obsežen besedni zaklad 

in dobro uporabo jezikovnih struktur, ki ga uporabljajo za številne namene; za vprašanja, 

odgovore, obrazložitve, izzive in opise. 

Ima blago govorno težavo pri 

izgovarjavi ''di'' . Njegov ekspresivni 

jezik je povprečen ali nadpovprečen. 

Ima obsežen besedni zaklad in dobro 

uporabo jezikovnih struktur pri 

odgovarjanju, postavljanju vprašanj, 

opisih, obrazložitvah.  

                                                 
 



XCIII 

 

Bil je sposoben predvideti odzive na situacije in je uporabil vljudne, ustrezne fraze, ko je 

želel pojasnilo, obrazložitev in za različne druge namene. Učenec 4  je pokazal starosti 

ustrezne verbalno spretnosti rezoniranja. Bil je sposoben pokazati dobro poznavanje besed 

in njihovih pomenov, vključno s tem, ali so elementi, podobni ali različni. Učenec 4  ne 

izkazuje nobenih posebnih verbalnih težav. Njegovo razumevanje in uporaba jezika je 

povprečna ali nadpovprečna.  

Predvidel je odzive na situacije, 

uporabljal je vljudne, ustrezne izraze za 

pojasnila, obrazložitve. Ima ustrezne 

verbalne spretnosti rezoniranja ter 

dobro poznavanje besed in njihovih 

pomenov.  

 

Moteče vedenje.  

Degresivni jezik.  

Izbruhi jeze.  

 

Pri težkih nalogah zavračanje 

dela.  

 

 

Težave dokončevanja nalog.  

Moti pouk 

Verbalna agresivnost 

razdražljivost 

 

Izogibanje, odlaganje 

 

 

 

Slabo ciljno 

usmerjeno vztrajanje  

 

 

 

 

 

 

Vedenje  

 

 

 

Motivacija 

učenja  

 

 

Izvršilne 

funkcije  

 

 

 

 

 

Ima težave s koncentracijo pri nalogah za katere meni, da so težke, uporabi moteče vedenje 

in zavrača sodelovanje, ko je naprošen za dokončanje naloge. Pri ocenjevanju je to 

običajno, ko je naloga osredotočena na branje, foneme ali  zahteva fonološke veščine. 

Težave s koncentracijo pri nalogah za 

katere meni, da so težke, predvsem pri 

nalogah, ki so osredotočene na branje, 

foneme ali zahtevajo fonološke veščine. 

Pri teh nalogah uporabi moteče vedenje 

in zavrača sodelovanje 

10.07.2007  LETNO ŠOLSKO POROČILO 2006-2007  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 4  je dosegel določen napredek, čeprav je še zmeraj precej pod pričakovano ravnijo 

za letnik 2, pri branju in pisanju. Ima velike težave pri zapomnitvi visoko frekvenčnih 

besed, vendar lahko prepozna nekaj znanih besed, še posebej v kontekstu stavka v svoji 

bralni knjigi. Njegove fonološke spretnosti se počasi izboljšujejo in lahko uporablja nekaj 

začetnih glasov in slike, za pomoč pri zapisu besed. Naslednje leto je treba trdo delati na 

izboljšanju vizualnega spomina za pogosto uporabljene besed in nadaljevati z gradnjo 

zaupanja pri prepoznavanju črk po obliki in zvoka s pomočjo slik. To mu bo pomagalo pri 

združitvi glasov pri branju in pri zapisu. On sedaj poskuša napisati preprost stavek, ki ga 

sam s pomočjo 'banke besed'.  

Pod pričakovano ravnjo za 2. razred 

pri branju, pisanju. Prepozna besede iz 

konteksta. Fonološko zavedanje se 

počasi izboljšuje, uporabi nekaj 

začetnih glasov in slik, kot pomoč pri 

zapisu besed. Preprosto poved poskuša 

zapisati s pomočjo nabora besed 

('banke besed').  

Branje, pisanje in računanje 

pod pričakovano ravnjo. 

Neznane besede prebere s 

pomočjo konteksta.  

Pri zapisu besed si pomaga z 

začetnim glasom in sliko. Zapis 

preproste povedi s pomočjo 

seznama besed.  

 

Šteje do 10.  

Težave prepoznavanja števil do 

20. Težave pri samostojnem 

zapisu števil.  

Težave pomnjenja poštevanke.  

Reševanje preprostih računskih 

problemov seštevanja in 

odštevanja do 20 ob številski 

premici.  

 

Težave fonološkega zavedanja.  

 

 

 

Počasnejše usvajanje 

 

 

 

Počasnejše usvajanje  

Pravilen zapis 

 

 

 

Počasnejše usvajanje  

Računanje 

 

 

Priklic matematičnih 

dejstev 

Številske predstave  

 

 

 

Fonološke 

sposobnosti 

 

 

Branje 

 

 

 

Pisanje 

 

 

 

 

Računanje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

 

Sedaj je prepričan, s številkami do 10 in dosega zadovoljiv napredek pri prepoznavanju 

števil do 20, še posebej, ko so številke v zaporedju, kar mu pomaga. Lahko reši nekaj 

preprostih praktičnih problemov, ki vključujejo seštevanje in odštevanje do 20 z uporabo 

številske linije za podporo. Poskuša množiti nižje številke  uporabo niza kroglic. Učenec 4  

je uspelo priklicati poštevanko števila 10, ko skače po narisani predlogi po šolskem igrišču, 

a je še ni prepričan pri samostojnem zapisu števil. 

Šteje do 10 in napreduje pri 

prepoznavanju števil do 20. V pomoč 

pri prepoznavanju števil mu je, če so 

števila v pravilnem zaporedju. Reši 

nekaj preprostih računskih problemov s 

seštevanjem in odštevanjem do 20 ob 

pomoči številske premice. S pomočjo 

narisane predloge na igrišču, uspe 

priklicati poštevanko števila 10. Težave 

pri samostojnem zapisu števil.  

Učenec 4  koordinacija oko – roka se izboljšuje. Učenec 4  fokus se je izboljšal predvsem v 

zadnjem obdobju kar mu je omogočilo dober napredek,  pri  sodelovanju z odraslimi.  

Dečkova koordinacija oko – roka se 

izboljšuje.  

ŠOLSKO LETO 2007/2008; RAZRED: 3 

SEPTEMBER 2007   LETNA EVALVACIJA: POROČILO STARŠEV  



XCIV 

 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Mali akademski napredek zaradi 1:1 pomoči pri pisnih nalogah. Videti je napredek na 

področju števil, vendar še zmeraj ne mora generalizirati večin in še vedno ima težave z 

nekaterimi osnovnimi nalogami, na primer ne najde števila na tipkovnici itd.  

Napredek pri pisnih nalogah, zaradi 

1:1 pomoči. Težave z generalizacijo 

šolskih veščin.  

Individualna pomoč.  

 

 

Težave z zaporedjem črk in 

števil.  

 

 

Nenapredovanje na področju 

pisanja. 

 

Nenapredovanje na področju 

branja. 

 

Nenapredovanje na področju 

računanja.  

 

Nenapredovanje povečuje 

anksioznost.  

Doma zavrača delo za šolo. 

 

 

 Sebe vidi kot drugačnega. 

 

 

 Izbruhi jeze. 

Izbruhi agresije.   

 

Nizka samopodoba in 

samozavest. 

Kurikularno okolje  

 

 

Težave obdelave 

zaporedij  

 

 

Počasnejše usvajanje  

 

 

Počasnejše usvajanje  

 

 

Počasnejše usvajanje 

 

 

Anksioznost 

Odpor do šolskega 

dela  

Strah pred neupsehom 

Doživljanje kot 

''drugačnega'' 

 

Razdražljivost 

Fizična agresivnost 

 

Nizka samopodoba  

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

Kognitivno 

procesiranje  

 

 

Pisanje 

 

 

Branje 

 

 

Računanje 

 

 

Čustveni 

odnosi do 

učenja  

 

 

 

 

 

Vedenje  

 

 

Samopodoba  

 

 

Učenec 4  ne mora samostojno dostopati do pisnih podatkov. Lahko gre v računalniške 

programe vendar ne zna prebrati kaj je na zaslonu ali slediti navodilom. Ne mora si 

zapomniti zaporedja črk, besed, števil, časa in mesecev. Njegova anksioznost je dosegla 

nevarno raven in njegovo zdravstveno stanje se je poslabšalo v poletnih mesecih, kar je 

povzročilo, da je moral v bolnišnico. Dr. Nkode je izrazil skrb, da trenutni pristopi in 

pomoč v šoli vpliva na njegovo dobro počutje.  

Težave z zapomnitvijo zaporedja črk, 

besed, števil, časa in mesecev v letu. 

Njegova anksioznost se je v poletnem 

času povečala.. Zdravnik je izrazil skrb, 

da trenutna pomoč in pristopi na šoli 

vplivajo na njegovo počutje.  

Učenec 4  je bil prepuščen, da ''pade'' v rednem izobraževanju, četudi je njegova trenutna 

šola izrazila skrbi lokalni službi (LA). Dobil je pomoč, ki presega priporočila iz njegove 

odločbe, vendar še zmeraj ne napreduje. To povzroča anksioznost in brazgotine pri Učenec 

4  in ni bilo prepoznano, da on potrebuje pomoč specialista za napredek.  

Deček prejema pomoč, ki presega 

priporočila iz odločbe o usmerjanju 

UPP, vendar še kljub temu ne 

napreduje. Nenapredovanje povzroča 

pri dečku anksioznost.  

Učenec 4  je zelo anksiozen v šolski situaciji. Čuti, da potrebuje več specifične pomoči. 

Njegova samozavest in samopodoba se je zelo nizko. Zavrača kakršnokoli domače delo za 

šolo. Včasih skrije ali vrže vstran domače delo, samo da ga ne rabi narediti. Sebe vidi kot 

zelo drugačnega od vrstnikov, počuti se, da ''ne spada sem''. Ima občasne izbruhe jeze in je 

lahko agresiven.  

Deček je anksiozen v šolski situaciji. 

Ima nizko samopodobo in samozavest. 

Doma zavrača kakršno koli delo za 

šolo. Domače naloge včasih skrije ali 

jih vrže vstran samo. Sebe vidi kot zelo 

drugačnega od vrstnikov, počuti se, da 

ne ''spada sem''. Občasno ima izbruhe 

jeze in je lahko agresiven.  

Zelo bi bila vesela mesta na Red Rose šoli čim hitreje. Njegova sedanja šola je naredila 

veliko kar je lahko vendar Učenec 4  potrebuje bolj intenzivno podporo, ki je nobena redna 

šola ne mora zagotoviti.  

Deček potrebuje bolj intenzivno 

podporo, ki je redna šola ne mora 

zagotoviti. Želijo na specialno šolo za 

učence s SUT Red Rose.  

SEPTEMBER 2007     EVALVACIJA NAČRTA VEDENJA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Koncentracija je boljša odkar jemlje zdravila, vendar je zelo velik učinek ''vrtiljaka'', na 

začetku bolj stabilno razpoloženje, je bolj miren, popoldanskem času je zelo utrujen in 

jokav.   

Izboljšanje koncentracije odkar 

prejema medikamentozno terapijo. 

Razpoloženje je v dopoldanskem času 

bolj stabilno, je bolj miren. Popoldan je 

utrujen in jokav. 

Razdražljivo, nihajoče vedenje. 

Ne dosega učnega načrta za 2. 

razred pri branju, pisanju, 

računanju.  

 

Težave s pozornostjo. 

 

 

Težave ohranjanja informacij. 

Razdražljivost  

 

 

Počasnejše usvajanje  

 

 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 Vedenje 

 

 

Pisanje 

 Branje 

Računaje  

 

Pozornost  

 

Učenec 4  dosega  učni načrt za leto 1 (sedaj je 2). Ne mora se osredotočiti za daljši čas in 

ne zmore ohraniti informacij. 'Kid Skills' pomagajo, dobro se je izkazala pohvala pred 

drugimi.  

Deček dosega učni načrt za 1.  razred, 

vendar je v 2. razredu.  

Težave osredotočenja za daljši čas.  

Težave ohranjanja informacij.  
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Učinkovite strategije 'Kid Skills' in 

pohvale pred drugimi.  

 

Težko izražanja svojih misli. 

 

 

 

Pozitivna opozorila za 

usmerjanje pozornosti na 

nalogo. 

Individualna pomoč.  

 

Verbalno pomnjenje 

 

Ekspresivni jezik 

/govor 

 

 

Pozornost  

 

 

Kurikularno okolje   

 

Pomnjenje  

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

Učne 

strategije 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

Pogovori so manj zmedeni vendar odgovore ni lahko razumeti, še zmeraj gre iz teme. Mora 

razviti spretnosti kako razložiti svoje misli.  

Pogovori so bolj jasni, vendarje težko 

razumeti odgovore, saj gre iz teme 

pogovora. Razviti spretnosti izražanja 

misli.  

Še vedno potrebuje pozornost in stalna prijazna opozorila v okolju za usmerjanje na delo. 

Spremljanje 1: 1 srečanj na hodniku, kaže da ima dneve, ko ne dela nalog, vedno ne jemlje 

ure resno in se šali, vendar gre predaleč in ne ve, kdaj je treba prenehati 

Zavračanje dela. Deček potrebuje 

pozitivna opozorila iz okolja.  

Individualna srečanja na hodniku, ki jih 

zmeraj ne jemlje resno. 

OKTOBER 2007 EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA NAČRTA  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 4  lahko včasih napiše nekatere besede iz spomina z uporabo 'Toe by Toe' slik in 

kartic za prepoznavanje črk ter s spodbudo odraslega.  

Včasih lahko napiše nekatere besede iz 

seznama besed iz spomina s pomočjo 

slik in kartic ter s spodbudami 

odraslega.  

Težave pri samostojnem zapisu. 

Potrebuje pomoč. 

 

Branje besed iz seznama.  

 

Prepoznavanje števil.  

Pravilen zapis 

 

 

Tehnika branja  

 

Priklic matematičnih 

dejstev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisanje  

 

 

Branje  

 

Računanje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je bolj samozavesten pri branju in pisanju nekaterih od 'CVC' besed. Imel je korist pri 

okrepitvi prepoznavanja črk (g, i, l, p, q). Cilj ni dosežen, se nadaljuje.  

 

Je bolj samozavesten pri branju in 

pisanju nekaterih 'CVC' besed.  

Je napredoval  pri branju in lahko prepozna nekaj besed iz seznama, predvsem v kontekstu 

v njegovi bralni knjigi. Sedaj mora nadaljevati z naslednjimi nepoznanimi besedim iz 

seznama 1.  

Napredek na področju branja. Lahko 

prepozna nekaj besed iz seznama. 

Pomaga si iz konteksta.  

Kaže samozavest pri prepoznavanju števil do 20, vendar je nesiguren pri večjih številih.  Je samozavesten pri prepoznavanju 

števil do 20. Nesiguren pri večjih 

številih. 

Koristilo mu je delo z nekaterimi od otrok iz letnika 2 za pisanje, črkovanje, matematiko in 

to je tudi izboljšalo njegovo motivacijo in samozavest.  

Pomagalo mu je delo z mlajšimi učenci 

na področju pisanja, črkovanja in 

matematike. To je dvignilo njegovo 

motivacijo in samozavest.  

OKTOBER 2007 INDIVIDUALIZIRAN NAČRT  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Uporabi stenski plakat za znane besede iz seznama 1. Sestavi povedi tako, da si sam izbere 

besedo na kartici ali z uporabo 'Clicker 4' ali 'Wordshark'. Črkuje 'CVC' besede samostojno. 

Pomoč Učenec 4  vajah povedi in pri iskanju besed, ki jih potrebuje ali črkovanje besed, 

pohvala za Učenec 4  trud in uspeh. 

Senski plakat za besede, sestavljanje 

povedi s pomočjo kartic z besedami ali 

računalniškega programa 'Clicker4'. 

Samostojno črkovanje besed. Pomoč pri 

iskanju besed v povedih. Pomoč pri 

črkovanju. Pohvale.  

Senski plakat za besede, 

sestavljanje povedi s pomočjo 

kartic z besedami ali 

računalniškega programa 

'Clicker4'. Pomoč pri iskanju 

besed v povedih. Pomoč pri 

črkovanju. Magnetne črke. 

Računalniški program 

'Wordshark', vaje hitrega 

pisanja, delovni listi. Uporaba 

barv. Iskanje besed v besedilu. 

Pisanje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učne 

strategije  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slike/ besede-igra,  domača naloga, magnetne črke, ujemanja (spomin), branje in pisanje 

preprostih besedil. Pozornost na besedne družine. Spodbuditi Učenec 4, da se osredotoči na 

rime. Uporaba 'Toe by Toe' slik in predlog črk. Vaje branja v povezavi s pisanjem besed. 

Igre kartic ujemanje slika/beseda, vaje 

branja za doma, magnetne črke, branje 

in pisanje preprostih besed. Besedne 

družine, osredotočenost na rime, 

strukturiran program s slikami črk za 
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branje, vaje branja s pomočjo pisanja 

besed.  

 

Igre kartic ujemanje 

slika/beseda, vaje branja za 

doma. Besedne družine, 

osredotočenost na rime, 

strukturiran program s slikami 

črk za branje, vaje branja s 

pomočjo pisanja besed. 

 

Kocke za štetje, karte za mestne 

vrednosti. Računalniške igre za 

mestne vrednosti. Stotični 

kvadrat, igre izgubljena števila, 

izrezovanje števil, uporaba 

magnetne table. 

 

 

Branje  

 

 

 

 

 

 

Računanje  

 

 

Učne 

strategije 

 

 

 

 

Učne 

strategije 

Slikovne kartice, bela interaktivna tabla, igre besedno ujemanje in delovni listi. 'Wordshark' 

program. Aktivnosti hitrega pisanja. Domače naloge. Uporaba barv za zapomnitev. Poišči 

besede v besedilu pri branju. 

Slikovne kartice, vaje na interaktivni 

tabli, igre spomina, besedno ujemanje, 

vaje doma. Računalniški program 

'Wordshark', vaje hitrega pisanja, 

delovni listi. Uporaba barv. Iskanje 

besed v besedilu. 

Kocke/bloki za štetje in nastavljanje števil, karte za mestne vrednosti. Stotični kvadrat, 

izgubljena števila, izrezovanje in lepljenje števil. Dnevne vaje. Uporaba magnetne table za 

matematične naloge npr. merjenje v cm 

Kocke za štetje, karte za mestne 

vrednosti. Računalniške igre za mestne 

vrednosti. Stotični kvadrat, igre 

izgubljena števila, izrezovanje števil, 

uporaba magnetne table. 

Dnevne vaje.  

OKTOBER 2007 NAČRT VEDENJE  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Uporaba njegovega prenosnega računalnika, druge računalniške programe-LEIS. Uporaba 

ponavljajočih stavkov, da ostane pri nalogi. Načrtovati čas izven časa za delo, ko lahko 

klepetata tako, da ko se začne delo bo osredotočen in bo vložil trud. 

Uporaba prenosnega računalnika in 

računalniških programov. Strategija 

ponavljajočih stavkov za 

osredotočenost na nalogo. Načrtovati 

čas kdaj lahko klepeta in kdaj je čas za 

delo. Ko začne z delom osredotočen in 

bo vložil trud.  

Prenosni računalnik.  

 

Strategija ponavljajočih stavkov 

za osredotočenost na nalogo.  

 

Načrtovati čas kdaj lahko 

klepeta in kdaj je čas za delo. 

Nagrajevanje pozitivnega 

vedenja 

 

Čas za pogovor. Knjiga močnih 

področij. Slikovna tabela 

močnih področij. Pohvale. 

Pozitivna sporočila staršem. 

Nalepke. Postavljanje dnevnih 

ciljev.   

 

Delo v paru. Izbor partnerja.  

 

Ozaveščanje osebja o dečkovih 

težavah 

Pisanje  

 

Pozornost  

 

 

Vedenje  

 

 

 

 

Motivacija učenja  

 

 

 

 

 

 

Socialno okolje  

 

Kurikularno okolje  

Učne 

strategije  

Učne 

strategije 

 

Učne 

strategije 

 

 

 

Učne 

strategije 

 

 

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

Jutranji krog, 1:1 čas z odraslo osebo, slikovna spominska knjiga-simboli predstavljajo 

njegova močna področja-da so dobro vidne zanj kot opomnik. Izven časa za delo nadaljuj z 

slikovno tabelo močnih področij. Uporabi 'lov' za nagrajevanje in uporabo ustrezne slike, 

kot del nagrade. 

Jutranji krog, individualni pogovor z 

odraslo osebo, spominska knjiga s 

simboli močnih področij. Slikovna 

tabela močnih področij. Vsako 

pozitivno vedenje nagradi, ustrezna 

slika kot del nagrade.  

Delo v paru – čas v krogu, skupinski pogovor in čas za razgovor. Nalepke, seznam 

nagrajevanja, sporočila mami/očetu. Previden izbor partnerja za pogovor pri učnem načrtu, 

ampak predvsem v popoldanskem času, ko Učenec 4  ustrezno dela na podobni ravni kot 

vrstniki. Opomniti J na njegov dnevne cilje in diskretno nagrajevanje, ko je uspešen. 

Delo v paru, pozitivna sporočila 

staršem seznam nagrajevanja, nalepke. 

Izbor partnerja za pogovor, izvedba v 

popoldanskem času. Opomniti dečka za 

dnevne cilje in nagrajevanje, ko je 

uspešen. 

Cela šola se zaveda in zagotavljajo konstantnost. Nična toleranca ob slabem neverbalnem 

vedenju. Vso osebje se podpira med seboj. Pozitivne verbalne nagrade in smeškoti, ko je 

vidno primerno vedenje.  

Ozaveščanje osebja o dečkovih težavah. 

Pozitivni verbalni komentarji in 

smeškoti, ko se primerno vede.  

JANUAR 2008 EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA NAČRTA   

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Cilj pisanja preproste povedi z uporabo poznanih besed ni popolnoma dosežen, vendar se 

izboljšuje.  

Cilj izboljšanje pisanja preproste 

povedi ni dosežen.  

Težave pisanja povedi.  Kompozicija 

Pravilen zapis 

Branje 
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Osvojene 'CVC' besede. Potrebuje več pomoči za 'CCVC' besede.  Deček je osvojil 'CVC' besede za 

branje. Celoten cilj ni dosežen.  

Težave samostojnega pisanja 

besed. 

 

Težave na področju tekočnosti 

in tehnike branja. 

 

Težave prepoznavanja 

dvomestnih števil. 

 

 

Tehnika branja 

Hitrost branja 

 

Priklic matematičnih 

dejstev 

Številske predstave 

 

 

Pisanje 

 

 

Računanje 

Cilj prebrati 15 visoko frekvenčnih bese ni dosežen.  Cilj prebrati 15 visoko frekvenčnih bese 

ni dosežen. 

Cilj prepoznati dvomestna števila do 50 in povedati desetico je skoraj osvojen. Potrebna je 

nadaljnja pomoč pri učnih urah. Ustrezno uporabi desetice.  

Cilj prepoznati dvomestna števila je 

skoraj dosežen.  

JANUAR 2008  EVALVACIJA NAČRTA VEDENJA  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Skoraj mu uspe pri aktivnosti zdržati 10 minut, vendar je velika razlika v kvaliteti rezultata 

z ali brez pomoči. Se nagiba za pomoč k sošolcem. 

Skoraj mu uspe pri aktivnosti zdržati 10 

minut. Za pomoč se nagiba k sošolcem. 

Pomoč sošolcev.  

 

Šibko vzdrževanje pozornosti.  

 

Težave vedenja.  

Socialno okolje  

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

Razdražljivost  

Prilagoditev 

učnega okolja 

Pozornost  

 

Vedenje  

Seznam pomaga; lahko je moteč, če se želi izogniti delu; ubogi fant vse naloge z pisanjem 

so mu tako težke; Treba je nadaljevati v odmerjenem času 

Seznam je učinkovita metoda.  

Počasen napredek pri izboljšanju neverbalnega vedenja.  Počasen napredek na področju vedenja.  

23.5.2008 OBRAVNAVA ZA POMOČ UČENCEM - LANCASHIRE SLUŽBA ZA ŠOLSKO INKLUZIJO (LEIS) 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Obravnava za  Učenec 4 je bila zaključena v času dečka v ''reception'' let, ko je bila vloga 

za financiranje ESAP odobrena. Šola je od takrat izrazila zaskrbljenost in se je večkrat 

posvetovala z LEIS osebjem o strategijah za vedenje in nasvet v zvezi z cilji v IP-ju. Šola 

trenutno uporablja sredstva za pomoč Učenec 4  z učiteljem asistentom v jutranjih urah.  

Šola se je večkrat posvetovala z 

osebjem iz Lanchasire službe za šolsko 

inkluzijo o ciljih v IP-ju in strategijah 

za vedenje. Šola trenutno finančna 

sredstva za UPP porablja za učitelja 

asistenta v jutranjih urah.  

Povezovanje šole z LEIS. 

Učitelj asisten pri jutranjih 

urah.  

Nekooperativno in agresivno 

vedenje.  

Kriči na učence, odrasle.  

Moti učence. Je lahko glasen. 

 

Se razburi, razjoče.  

 

Težave čakanja, deljenja stvari. 

 

Rigidno vedenje.  

 

Šibka organizacija.  

 

Izogibovalno vedenje.  

Nizka motivacija. Pomanjkanje 

motivacije. Nesodelovenja pri 

pouku. 

 

Čustveni odzivi ob porazu. 

Čustven izbruh ob prekinitvi 

rutine.  

Kurikularno okolje  

 

Fizična agresivnost 

 

Verbalna agresivnost 

Moti pouk, ne 

upošteva pravil 

Razdražljivost  

 

Pomanjkanje 

inhibicije, 

impulzivnost  

Nefleksibilnost  

Slabo načrtovanje, 

slaba organizacija 

 

Izogibanje, odlaganje 

Pomanjkanje interesa 

za šolsko delo 

 

 

Čustvena 

nestabilnost, 

razdražljivost  

Prilagoditev 

učnega okolja 

Vedenje  

 

 

 

 

 

 

Izvršilne 

funkcije 

 

 

 

 

Motivacija 

učenja  

 

 

 

Čustveni 

odnosi do 

učenja  

 

Učitelji in starši Učenca 4  so zaskrbljeni zaradi učenčevega nekooperativnega in 

agresivnega vedenja, njegove nezmožnosti, da se poveže z vrstniki ter da te težave močno 

vplivajo na njegovo učenje. Obstajajo pomisleki o njegovem rigidnem vedenju in težavah v 

zvezi z vrstniki. Učenec 4  ima prepoznan ADHD in jemlje Ritalini dvakrat na dan. Učenec 

4  je astmatičen in ima veliko alergij.  

Šola in starši so zaskrbljeni zaradi 

nekooperativnega in agresivnega 

vedenja, zaradi težav povezovanja z 

vrstniki ter o njegovem rigidnem 

vedenju.  

Če ga tema zanima Učenec 4  pokaže presenetljivo dober besednjak. Nagiba se k želji po 

prevladovanju pogovora in se še ni naučil kako omogočiti drugim, da pridejo na vrsto, da 

govorijo. Zdi se, da ima slabo predstavo o dolgih monologih, si so lahko monotoni za 

poslušalce. Učitelji poročajo, da Učenec 4  ne oblikuje odgovore na vprašanja preprosto. 

Lahko je neprimerno glasni, če ne želi sodelovati z navodili. Lahko kriči na druge tudi na 

odrasle v razredni situaciji, ko je razburjen in se lahko tudi zjoče. Test BPVS je pokazal 

starosti ustrezno jezikovno raven. Vendar se je test izvajal v mirnem okolju brez motečih 

dejavnikov s pogosto in stalno spodbudo za ohranjanje njegove motivacije. V razredu ima 

Učenec 4  pogoste težava ohranjanja pozornosti na eno temo. Ima tudi nekaj težav z 

jasnostjo govora. Njegova izgovorjava jezika se zdi nepravilna npr. izgovori ''ch'' kot ''sh'', 

''d'' namesto ''th'' in drugo. Učitelji poročajo, da nima težav na področju neverbalne 

komunikacije.  

Deček v pogovoru želi prevladovati. 

Drugim ne da besede. Nima predstave 

kako dolgo govori in da so dolgi 

monologi lahko monotoni za 

poslušalca. Težave pri oblikovanju 

odgovorov na vprašanja. Težave 

izgovorjave nekaterih glasov. Med 

poukom je lahko glasen. Razburjen 

lahko kriči na druge in odrasle ter se 

razjoče. Pri pouku ima težave pri 

vzdrževanju pozornosti. Učitelji 

poročajo o težavah na področju 

neverbalne komunikacije.  
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Učitelji poročajo, da Učenec 4  nima prijateljev v šoli. Zdi se, da ga drugi tolerirajo. Včasih 

se pridruži drugim in pogosto želi prevladovati v družabnih aktivnostih, vztraja da mu 

drugi sledijo. Ima težave pri prehodu od dogodka, kjer meni, da ni bil pravečno obravnavan 

med sporom.  

V šoli nima prijateljev, ter da ga učenci 

tolerirajo. Včasih se pridruži igri in 

pogosto želi, da bi mu drugi sledili.  

Izogibovalno vedenje.  

Težave razumevanja občutij 

drugih.  

Ne želi dokončati nalog. 

 

Težave ohranjanja prijateljstev. 

Nima prijateljev. Druži z enim 

sošolcem. Osamljen na igrišču. 

 

Šibko vzdrževanje pozornosti. 

 

 

Prevladovanje v pogovoru. 

Dolgi monologi. Težave 

oblikovanja odgovora. Več časa 

za odgovore.  

Težave na področju neverbalne 

komunikacije. 

 

Počasnejši temo procesiranja.  

 

 

Senzorna občutljivost na hrup 

in teksturo hrane.  

 

 

Težave fine motorike  

Črke niso avtomatizirane. 

Obračanje črk pri zapisu. 

Nepravilen prijem pisala. 

Težave organizacije zapisa.  

Prostorske težave.  

 

 

Težave s sledenjem navodil.  

Težave ohranjanja naučenega.  

 

Dobra splošna poučenost. 

Verbalno razumevanje 

 

Nizka samopodoba.  

 

Strah pred neuspehom  

Interpretacija čustev 

drugih 

Nemoč, potrtost 

 

Ohranjanje stikov 

Manj sprejet med 

vrstniki 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Ekspresivni 

jezik/govor 

 

 

Obrazna ekspresija, 

gestikuliranje 

 

Počasen temo 

obdelave 

 

Senzorna občutljivost  

 

 

Fino-motorična 

koordinacija 

Grafomotorika  

 

 

 

Prostorska 

predstavljivost  

 

Slušno pomnjenje  

Dolgoročen spomin  

 

Močna področja  

 

Nizka samopodoba  

 

 

 

 

Socialne 

spretnosti  

 

 

Pozornost  

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje  

 

 

 

 

Kognitivno 

procesiranje  

 

Zaznavne 

spretnosti  

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

 

 

 

Pomnjenje  

 

 

 

Močna 

področja in 

interesi 

 

Samopodoba  

 

 

 

 

Ni še razvil veščin čakanja in deljenja, vendar želi biti vključen v razredne aktivnosti in se 

razjezi, če je ločen. Zdi se, da nima razumevanja misli in občutij drugih. Je zelo sam na 

igrišču in je lahko agresiven do drugih, če se mu približajo. Ne uživa v tekmovalnih 

aktivnostih in se zelo razburi, če ne zmaga. V zadnjem času je izbral družbo priljubljenega 

učenca, vendar nima strategije se pridružiti drugim, če je ta učenec odsoten. Takrat bo 

izbral sedenje na kolenih učitelja asistenta celi čas časa za igranje. Učenec 4  nima rad, da 

se drugi dotikajo njegovih stvari. Učitelji poročajo, da se razburi, če je neka rutina 

prekinjena ali če ga prosimo, da počaka in dokonča aktivnost med tem ko drugi gredo iz 

razreda. 

Deček ima težave pri čakanju, da pride 

na vrsto ter deljenju predmetov. Zdi se, 

da ne razume misli in občutij drugih. 

Na igrišču je sam in če se mu kdo 

približa je lahko agresiven. Ne mara 

aktivnosti kjer se tekmuje, ter se ob 

porazu zelo razburi. Trenutno se druži z 

enim učencem in nima strategij kako se 

pridružiti ostalim. Nima rad, da se kdo 

dotika njegovih stvari. Ob prekinitvi 

rutine ali ko mora dokončati nalogo 

medtem, ko drugi odhajajo ven se 

razburi.  

Med testiranjem je potreboval veliko časa za odgovori in je postal vznemirjen, če smo ga 

smo ga pri tem motili. Učenec 4 želi uspeti in zdi se, da čaka, da bo dohitel vrstnike.  

Počasnejše procesiranje. Postal 

vznemirjen, če so ga pri tem motili.  

Pozornost.  

Tudi s pomočjo, ne želi dokončati dela, če ga vidi kot izziv oz. težkega. Poskušal bo motiti 

ostale, da bo odvrnil pozornost od naloge. Če ga snov zanima, bo postal zelo motiviran in 

se bo pritoževal, da ga ostali motijo.  

Če je delo zanj težko, da kljub pomoči 

ne bo želel dokončati. Ko želi odvrniti 

pozornost od naloge, moti ostale v 

razredu.  

Je izbirčen jedec. Učitelji poročajo, da si pokrije ušesa, če ga glasnost zvokov moti. Ko se 

odloči, lahko naredi primerno predstavitev. Svinčnik drži v pesti. Njegova pisna dela 

kažejo veliko obrnjenih črk in še ni tekoč pri zapisu črk.  

Pri prehranjevanju je izbirčen. Ob 

glasnem zvoku si pokrije ušesa. Pisalo 

drži v pesti. Črke še niso avtomatizirane 

in v njegovem pisnem delu je veliko 

obrnjenih črk.  

Pri pouku športne vzgoje ima težave s sledenje navodil ter ima nekatere težave pri predstavi 

in uporabi prostora, zlasti pri pisnih nalogah kjer bo začel z zapisom povedi na sredini 

vrstice in nato poskusil stisniti celotno poved v eno vrstico, namesto da bi šel v novo 

vrstico.  

Težave s sledenjem navodil. Težave pri 

predstavljanju in uporabi prostora. 

Šibka organizacija in orientacija v 

zvezku.  

Učenec 4  ima težave z ohranitvijo naučenega od enega dneva do drugega. Poročajo, da je 

malo napredoval pri matematiki s pomočjo vizualnih opor. Učitelji poročajo, da je zelo 

brihten fant, vendar njegovo delo ne odraža tega. Ima zelo dobro splošno znanje in si 

zapomni uporabne informacije o različnih tema.  

Težave z ohranjanjem znanja. Pri 

matematiki napredek ob vizualnih 

oporah. Učitelji poročajo, da je brihten 

fant, ki ima dobro splošno znanje, 

vendar njegovo delo tega ne odraža.  

Izkazuje številne težave na področju govora, fine motorike, organizacije, pozornosti in 

čustvenih spretnosti, ki se zdi, da vplivajo na njegovo samopodobo in zmožnost doseganja 

učnega načrta. Po mojem mnenju je njegovo vedenje le maska za prikritje težav na drugih 

področjih. Ima zelo mešan profil. Njegovo doseganje kurikuluma je za nivojem pričakovanj 

Deček ima težave na področju govora, 

fine motorike, organizacije, pozornosti 

in na čustvenem področju. Te težave 

vplivajo na njegovo samopodobo in 

možnost doseganja učnega načrta. 
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za njegovo kronološko starost. Njegova motivacija in nivo sodelovanja vzbuja skrb, kot 

tudi njegov socialni razvoj.  

 

 

 

 

 

  

Vedenje je le maska za prikrivanje 

težav. Težave na motivacijskem in 

socialnem področju ter nesodelovanje 

pri pouku.  

26.6.2008 POROČILO PSIHOLOGA  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Podatki iz šole in Lancashire SEN Section kažejo, da je Učenec 4  koristil sredstva iz 

Akcijskega programa plus (School Action +) od septembra 2006, kar se je ohranjalo od 

februarja 2008 do konca poletnega semestra 2008. Obravnave so zlasti bile zagotovljene za 

branje, pisanje, računanje ter vedenjske, čustvene težave in težave na socialnem področju. 

Za to posvetovanje in ponovno oceno so zaprosili šola in starši za oblikovanje načrta za 

upoštevanje učenčevih posebnih potreb in načrtovati ustrezno pomoč in podporo. 

Šola se je obrnila po pomoč za 

načrtovanje ustreznih oblik pomoči in 

podpore na lokalni organ za območje 

Lancashire.  

Šola poiskala pomoč pri 

psihologu.  

 

Šolske veščine pod povprečjem 

glede na starost in dečkove 

kognitivne kapacitete.   

 

Šibko pisno izražanje.  

 

Diagnoza ADHD. Težave s 

pozornostjo in koncentracijo. 

 

 

Težave na področju interakcije 

z vrstniki.  

 

Vedenjski izbruhi. 

 

Čustveni izbruhi. 

 

 

 

 

 

  

Kurikularno okolje 

 

 

 

Počasnejše usvajanje 

 

 

 

Kompozicija  

 

Nemirnost 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti    

 

Ohranjanje stikov 

 

 

Razdražljivost 

 

Čustvena nestabilnost 

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

 

 

Branje 

Pisanje 

Racanje  

 

Pisanje  

 

Vedenje 

Pozornost  

 

 

Socialne 

spretnosti  

 

Vedenje 

 

Čustveni 

odnos do 

učenja 

 

Trenutna ocena kaže, da so učenčeve spretnosti in dosežki na področju opismenjevanja in 

računanja izjemno pod povprečjem za njegovo starost in pod pričakovanim glede na 

njegove kognitivne sposobnosti. Kljub pomoči in diferenciranih pristopov poučevanja 

njegov je bil napredek zelo omejen. Od oktobra 2007 je učenec po zahtevi ga. L (mame) 

prejel zdravniško diagnozo ADHD. Predpisano je bilo zdravilo, po poročanju staršev in 

šole, je videno znatno izboljšanje koncentracije in sposobnosti, da se posveti šolskemu delu 

in drugim nalogam. Ta obravnava je potrdila zelo omejeno stopnjo napredka pri osnovnih 

izobraževalnih veščinah in da J močno funkcionira pod povprečjem; padel je še bolj za 

pričakovanimi normami starostne skupine kljub svojim kognitivnim sposobnostim. 

Dečkove spretnosti in dosežki na 

področju opismenjevanja in računanja 

so izjemno pod povprečjem za njegovo 

starost. Napredek osnovnih 

izobraževalnih veščin zelo omejen. 

Deček na področju branja, črkovanja in 

računanja izkazuje znanje, ki je 

enakovredno starosti 6 let ali nižje.  

 

Vedenjski in čustveni dejavniki so prispevali k pomanjkanju napredka, čeprav si Učenec 4  

resnično želi napredovati. Ocena je pokazala, da učenec ima posebne potrebe, ki 

upravičujejo nadaljnjo podporo v zvezi z: učenjem in kognicijo; komunikacijo in 

interakcijo; socialnimi, čustvenimi in vedenjskimi problemi. On potrebuje precej različen, 

individualiziran učni načrt, ki zajema redno svetovanje strokovnjaka ali večino dneva 

neposredno pomoč. Zaradi zelo slabega pisnega izražanja morda potrebuje pomoč na 

številnih področjih kurikuluma/učnega načrta. Ciljno usmerjena podpora po pomagala 

olajšati težave pozornosti in koncentracije kot tudi bo pomagala pri dostopu do učnega 

načrta večino dneva. Nenehnimi socialni, čustvenimi in vedenjskimi problemi.  

Na dečkovo napredovanje so tudi 

vplivale vedenjske in čustvene težave. 

Obravnava je pokazala, da ima deček 

posebne potrebe, ki opravičujejo pomoč 

na učnem in kognitivnem področju, na 

področju komunikacije in interakcije, 

na socialnem, čustvenem in vedenjskem 

področju. Deček potrebuje IP, ki 

zajema redno svetovanje strokovnjaka 

ali večino dneva neposredno pomoč. 

Zaradi težav pri pisnem izražanju 

potrebuje pomoč na vseh področjih 

učnega načrta.  

11.7.2008 LETNO ŠOLSKO POROČILO 2007-2008  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 4  je napredoval pri angleščini, čeprav so njegovi dosežki pod pričakovanjem za 

letnik 3. Zelo se je trudil pri zapomnitvi oblik črk s pomočjo 'Toe by Toe' slikovnimi 

namigi in sedaj si jih lahko vizualno predstavlja kot odgovor na glas v besedi. To mu 

Pod pričakovanimi normami za 3. 

razred pri angleščini. Pri zapomnitvi 

oblik črk si pomaga z 'Toe by Toe' 

Neznane besede črkuje ali 

prepozna iz konteksta.  

Branje pod pričakovano ravnjo.  

Tehnika branja 

Hitrost branja  

Počasnejše usvajanje  

Branje  

 

 



C 

 

pomaga pri branju in črkovanju posameznih preprostih besed z manjšo spodbudo. Učenec 4  

ima težave pri branju 'high frequency words', čeprav je bil napredek počasen je pokazal 

napredek pri interesu in njegov vidni besednjak se počasi gradi. Med branjem besedila je 

Učenec 4  začel prepoznavati nepoznane besede s pomočjo konteksta zgodbe, z 

glaskovanjem črk ali z iskanjem slikovnih namigov. Mora nadaljevati z vajo prepoznavanja 

poznanih besed, da bo prišel do ujemanja z njegovim nivojem bralnih knjig. Pri pisanju 

učenec lahko ustno oblikuje povedi in uporabi domišljijo. Lahko črkuje nekaj preprostih 

znanih besed iz spomina ali jih najde ter prepiše iz 'banke besed'. Sedaj mora razviti 

zaupanje, da bo lahko samostojno lotil lažjih besed.   

slikovnimi namigi. Vizualna predstava 

glasov v besedi. Počasen napredek. 

Nepoznane besede bere s pomočjo 

konteksta zgodbe, glaskovanjem črk ali 

z iskanjem slikovnih namigov. Pri 

pisanju lahko samostojno črkuje nekaj 

preprostih besed ali pa jih najde v 

svojem naboru besed. Ustno tvorjenje 

povedi.  

 

Samostojen zapis nekaj 

preprostih besed.  

Pisanje pod pričakovano 

ravnjo.  

 

Besedilne naloge do 10, včasih 

zapiše račun.  

Težave zapomnitve in zapisa 

dvomestnih števil.  

Obračanje števk. 

Šibko razumevanje mestnih 

vrednosti.  

Pod pričakovano ravnjo.  

 

Nizka samopodoba.  

 

Ima dobrega prijatelja.  

 

Igra ob vrstnikih ne z njimi.   

 

 

Zapomnitev črk 'Toe by Toe'. 

Vizualni besednjak za branje 

besed.  

Ustno tvori povedi za zapis. 

Reševanje besedilnih nalog z 

nastavljanjem žetonov.  

Sistem nagrajevanja. Razlaga 

UT učencem. 

 

Trud.  

 

 

Pravilen zapis 

 

 

 

 

Besedilni problemi 

 

Priklic matematičnih 

dejstev 

Specifične napake 

Številske predstave 

 

Počasnejše usvajanje 

 

Nizka samopodoba 

 

Manj sprejet med 

vrstnike 

Težave sodelovanja v 

skupinski igri   

 

Branje  

 

 

Pisanje 

Računaje  

 

Motivacija 

 

 

Močna področja  

 

 

 

Pisanje  

 

 

 

 

Računanje  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samopodoba  

 

Socialne 

spretnosti  

 

 

 

Učne 

strategije  

 

Učne 

strategije 

 

 

 

 

Močna 

področja in 

interesi  

Učenec 4  je napredoval na vseh področjih matematike. Razume operacije za seštevanje in 

odštevanje ter postaja samozavestnejši pri množenju in deljenju z grupiranjem. Lahko reši 

enostaven besedilni problem do 10 z uporabo žetonov za štetje in včasih na pamet ter 

včasih lahko zapiše račun, da pokaže kako je prišel do odgovora. Delal je na področju 

razumevanja mestnih vrednosti za dvomestna števila z uporabo desetiških pripomočkov. 

Težave ima z zapomnitvijo kje napisati števke, pogosto prvo napiše enico. (obrača števke) 

Uporaba kartic mesnih vrednosti mu pomaga pri razširitvi razumevanja. Učenec 4  je 

napredoval na področju oblik likov in merskih enot za težo, dolžino in prostornino 

(capacity). Naslednje leto mora nadaljevati z učenjem poštevanke števil 2, 5, 10 in 3 ter 

vezava števil do 20 bo mu dala zaupanje za reševanje težjih problemov v 4. razredu.   

Razume računske operacije seštevanja 

in odštevanja ter postaja 

samozavestnejši pri množenju in 

deljenju s pomočjo združevanja. Lahko 

reši preprosto besedilno nalogo do 10 z 

uporabo žetonov ali z računanjem na 

pamet, včasih lahko zapiše račun. Dela 

na izboljšanju razumevanja mesnih 

vrednosti pri dvomestnih številih. 

Težave z zapomnitvijo dvomestnih 

števil, kjer napisati enice, desetice. 

Obračanje števk.  

Učenec 4  je naredil pomemben korak naprej na področju branja pisanja in računanja. 

Nadaljnji napredek je potreben, da bo dosegel nivo primeren za njegove intelektualne 

sposobnosti, vendar to bo prišlo s časom in trudom. Ni pomanjkanja truda pri Učenec 4. 

Vso razvrščanje podatkov naredi miselno in v pisni obliki, kar mu je zelo težko vendar ne 

obupuje. Njegova samopodoba je nizka vendar z veliko nagradami in obrazložitvami, 

njemu in njegovim vrstnikom, da je učenec brihten in da ima učne težave, mu je pomagalo, 

da se počuti bolje. Dobil je dobrega prijatelja in je rad zraven vrstnikov, čeprav se raje igra 

ob njih in ne z njimi. Ko je njegovo zaupanje zraslo, je začel verjeti v sebe, da je naredil 

velik korak naprej.  

Nizka samopodoba.   

Ima dobrega prijatelja. Rad je zraven 

vrstnikov, vendar se raje igra ob njih 

kot z njimi.  

PROŠNJA ZA FINANCIRANJE POMOČI  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Nekaj napredka je bilo doseženega z intenzivno intervencijo, pomoč učitelja asistenta skozi 

individualiziran načrt, vedenjski načrt in pozitivni pristopi celotne šole. Luknja med 

učencem in vrstniki je večja in nadaljnja pomoč je nujna. To ni mogoče brez dodatne 

pomoči od učitelja asistenta za pomoč pri ohranjanju dečkovega vedenja in za 

osredotočenost na diferencirane naloge podane od učitelja.  

Deček je napredoval ob nudenju 

intenzivne intervencije, prejemal je 

pomoč učitelja asistenta preko IP-ja, 

VN-ja in s pozitivnimi pristopi celotne 

šole. Razlika med dečkom in vrstniki je 

večja.  

Pomoč učitelja asistenta pri 

večini ur opismenjevanja in 

računanja. Diferenciacija 

nalog. Vedenjski načrt.  

Področje opismenjevanja delo z 

mlajšimi.  

Kurikularno okolje 

 

 

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  
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Učenec 4  prejema pomoč učitelja asistenta večino ur opismenjevanja in računanja, ne pa 

vseh. Učenec 4  potrebuje pomoč pri vseh urah opismenjevanja in računanja ter za vse 

ostale ure kjer se zahteva zapisovanje ugotovitev in pogledov, npr. znanost in tehnologija 

ter PE.  

Deček prejema pomoč učitelja asistenta 

večino ur pri opismenjevanju in 

računanju, ne pri pri vseh urah.  

Prenosni računalnik.  

 

Spreminjanje sedežnega reda. 

Mirni kotiček na blazini.  

Didaktično okolje  

 

Fizično okolje   

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

Deček trenutno obiskuje mešan razred, kjer so učenci iz leta 2, 3 in 4. v razredu je učitelj 

asistent, ki pomaga učencu z Aspergerjevim sindrom in trenutno ni splošnega učitelja 

asistenta. Učenec 4  ima dostop do prenosnega računalnika. Menimo, da pomaga njegovi 

samopodobi, če njegov položaj v razredu za nekatere ure spremenimo, da se ponovno 

potrditi s svojimi vrstniki in spodbudi pogovor na svoji ravni. To je bilo mogoče početi 

nedavno s povečanjem prostora in reorganizacijo razreda za večjo prosto talno površino, da 

učencu damo njegov osebni prostor na blazini pri predstavitvi dela pri uri in za povečanje 

fleksibilnosti sedežnega reda.  

Deček je v kombiniranem razredu. V 

razredu je en učitelj asistent. Dostop do 

prenosnega računalnika. Kombiniran 

razred. Področja opismenjevanja dela z 

mlajšimi učenci. Osebni prostor 

omogočen na blazini. 

ŠOLSKO LETO 2008/2009; RAZRED: 4; Pomoč: SCHOOL ACTION + 

SEPTEMBER 2008      INDIVIDUALIZIRAN NAČRT 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Močna področja Učenca 4 so naloge verbalnega tipa, likovni izdelki, športna vzgoja in 

znanstvena spoznanja 

Močna področja so naloge verbalnega 

tipa, športna vzgoja in splošna poučenost.  

Naloge verbalnega tipa, 

splošna poučenost.  

Športna vzgoja. 

 

Opomniki pričakovanega 

vedenja. Okrepitev pozitivnega 

vedenja. 

 

Jasna pričakovanja naloge. 

Redno nagrajevanje truda pri 

delu. Trak oz. tabela za zbiranje 

nalepk.  

 

Označitev pisanja na strani 

lista. Krepitev orientacije od 

leve prosti desni med pisanjem. 

 

Tvorjenje povedi z isto besedo, 

računalniški program 'Clicer4', 

naloge črkovanja. 

Šibka organizacija in 

orientacija pisanja.  

Močna področja  

 

Interesi  

 

Vedenje 

 

 

 

Motivacija  

 

 

 

 

Zaznavno-motorične 

spretnosti  

 

 

Pisanje  

 

 

Grafomotorika  

Močna 

področja in 

interesi  

 

Učne 

strategije 

 

Učne 

strategije  

 

 

 

 

Učne 

strategije  

 

 

Učne 

strategije 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 

 

Igranje iger za izboljšanje vizualnega spomina (spomin), iskanje parov. Uporaba iste 

besede za tvorjenje povedi – 'Clicer4', v povezavi z nalogami črkovanja. Dnevna praksa 

UA uporabe nalepk za nagrajevanje dosežkov. 

Igre za izboljšanje vizualnega spomina 

(spomin), iskanje parov. Tvorjenje povedi 

z isto besedo, računalniški program 

'Clicer4', naloge črkovanja. Nagrajevanje 

na dnevni bazi. 

Okrepiti usmerjenost od leve proti desni med nalogami pisanja povedi. Nagrade za 

samostojno delo pri nalogah tvorjenja povedi. UA poudarja gibanje od leve prosti desni 

med nalogami pisanja. Jasna označitev začetka pisanja na strani. 

Krepitev orientacije od leve prosti desni 

med pisanjem. Nagrajevanje 

samostojnega dela pisanja povedi. 

Označitev pisanja na strani lista.  

Učencu  dati opomnike pričakovanega vedenja. UA in učitelj krepita pozitivno vedenje. Opomniki pričakovanega vedenja. Učitelj 

asistent okrepi pozitivno vedenje.  

Podati jasna pričakovanja pred začetkom naloge. Redno nagraditi trud pri delu npr. 

nalepke, nagrade. Izogniti se, da Učenec 4 postane raztresen zaradi naloge npr. pomoč 

UA. Zagotoviti trak na vrhu mize za prikaz nalepk, da lahko J sam vodi evidenco svojih 

uspehov. 

Pred začetkom naloge podati jasna 

pričakovanja. Redno nagrajevanje truda 

pri delu. Trak oz. tabela za zbiranje 

nalepk na vrhu mize za motivacijo.  

30. 9. 2008    OBRAVNAVA ZA RAZVOJNO MOTNJO KOORDINACIJE – POROČILO FIZIOTERAPEVTA  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 4  ima normalne vzorce hoje, vendar je bilo ugotovljeno, da občasno dvigne na 

prste pri hoji. Je sposoben hoje nazaj in lahko hopsa na razdalji približno 2m. Lahko 

Hoja je vredu. Med hojo občasen dvig na 

prste. Deček hopsa, hodi nazaj, sonožno 

Močna področja  

 



CII 

 

sonožno poskakuje na razdalji 3m. Lahko hodi vzdolž črte. To hojo lahko ponovi s 

poudarkom na hoji prsti-peta na razdalji 2m. Učenec 4  je lahko stal na desni nogi za 10 

sekund z odprtimi očmi, vendar je zelo težko stal na eni nogi z zaprtimi očmi. Pokazale 

so se normalne ravnotežne reakcije ob sedenju na terapevtski žogi.  

poskakuje, hodi po črti, hoja prsti-pete. 

Dobro ravnotežje 

Dobro razvito grobo motorično 

področje. Dobre spretnosti z 

žogo.  

 

Težave s koncentracijo. 

 

 

Zavračanje sodelovanja.  

 

 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Strah pred neuspehom 

Močna 

področja in 

interesi  

 

Pozornost 

 

Čustveni 

odnos do 

učenja 

 

Učenec 4  ima mišično moč v mejah normale in ni bila ugotovljena nikakršna 

pridruženost hipe mobilnosti (povečana gibljivost sklepov). Težave je imel pri 

koncentraciji na naloge in je zavračal sodelovanje. Pokazal je izjemne spretnosti z žogo.  

Mišična moč je v mejah normale. Izjemne 

spretnosti z žogo. Težave s koncentracijo 

in zavračanje sodelovanja. 

30. 9. 2008     OBRAVNAVA ZA RAZVOJNO MOTNJO – POROČILO DELOVNEGA TERAPEVTA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 4 ima dominantnost desne roke. Učenec 4  je pokazal učinkovito načrtovanje pri 

reševanju naloge in je našel ustrezne rešitve za težave. Lahko je napravil vozel s tanko 

čipko in ocenil velikost vozla, da delčki niso popadali do. Učenec 4  je lahko hitro 

dokončal nalogo, vendar je navedel, da nima rad opravljanja nalog, kjer se mu meri čas. 

Učenec 4  je moral biti pozoren na varnost pri striženju s škarjami.  

Dominantnost desne roke. Učinkovito 

načrtovanje reševanja nalog. Pri 

striženju s škarjami pozoren na varnost.  

Težave striženja s škarjami. 

 

Napačen prijem pisala. 

Obrnjeno zapestje. Slaba 

natančnost zapisa.  

 

Dobra fino-motorična 

koordinacija  

 

 

Zavračanje nalog pisanja.  

 

 

Zavračanje nalog pisanja.  

 

 

Senzorna občutljivost na 

določene materiale, teksturo 

hrane. Senzorno izogibanje. 

Občutljivost na hrup.  

 

 

 

 

Sedežni red. Tihi kotiček. 

Vidno-motorična 

koordinacija  

Grafomotorika  

 

 

 

Močna področja  

 

 

 

Izogibanje, odlaganje 

 

 

Strah pred neuspehom 

 

 

Senzorna občutljivost  

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 

 

 

 

Močna 

področja in 

interesi  

 

Motivacija 

učenja 

 

Čustveni 

odnos do 

učenja 

 

Zaznavne 

spretnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisalo drži v desni roki s štiri prstnim, navzgor prijemom. Piše s tiskanimi črkami. Ni si 

držal papirja z nedominantno roko. Hiti pri oblikovanju črk kar vpliva na njegovo 

uspešnost in natančnost zapisa. Ni želel nadaljevati z vajami rokopisa. Uspelo mu je 

uskladiti uporabo noža in vilice naenkrat za razrezanje klobase. Uspelo mu je samostojno 

dokončati kače z gumbi ter je lahko odpel in zapel gumbe na svoji šolski srajci.  

Piše z desno roko. Pisalo drži v 

štiriprstnem-navzgor prijemu, kjer ima 

obranjeno zapestje. Papirja si ne drži z 

levo roko. Piše z malimi tiskanimi črkami. 

Hitro pisanje, kar vpliva na uspešnost in 

natančnost zapisa. Ni želel nadaljevati 

vaj rokopisa. Pri rezanju usklajeno 

uporablja nož in vilice, samostojno si 

zapne gumbe na šolski srajci.  

Pri obravnavi je bil v stiski, ko se je od njega zahtevalo, da bos hodi po preprogi. Učenec 

4  je izbirčen jedec, zlasti glede teksture hrane. Pogosto želi določeno hrano in išče 

določene okuse in vonjave. Učenec 4, da v usta predmete npr. svinčnik in roko. Nizke 

točke na testu so opozorile na senzorno izogibanje, Učenec 4  se pogosto izogiba 

dejavnostim kjer že zamaže in izrazi stres med aktivnostmi kot je striženje las, umivanje 

obraza in striženje nohtov. Učenec 4  ne mara umivanja zob in je občutljiv na določeno 

materiale/blago. Učenec 4  ima težave z modulacijo senzornih dražljajev, predvsem da 

ostne miren. (Dovolj pomiri, da zavre in blokira nepotrebne senzorne informacije, vendar 

je dovolj pozoren, da se odzove na selektivne senzorične informacije). Težave ima pri 

izpolnjevanju nalog, če je vključen radio ter ima težave delanja, če je okoli veliko hrupa.  

Stiska pri vaji hoje po preprogi. Je 

izbirčen jedec, predvsem glede teksture 

hrane ter pogosto želi določeno hrano ter 

išče določene okuse in vonjave. V usta si 

da predmete. Test pokazal senzorno 

izogibanje, izogiba se dejavnostim kjer se 

umaže, stres med striženji las, nohtov, 

umivanje obraza, zob. Občutljivost na 

določene vrste tkanin. Občutljivost na 

hrup. Težava z modulacijo senzornih 

dražljajev. 

FEBRUAR 2009     INDIVIDUALIZIRAN NAČRT  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 



CIII 

 

Močna področja so naloge ustnega tipa, likovna dela, športna vzgoja in splošna znanja. 

Področja, ki jih je potrebno razviti so branje, pisanje, socialne veščine in koncentracija. 

Močno verbalno področje, likovna, 

športna vzgoja in splošna poučenost. 

Šibka področja so branje, pisanje, 

socialne veščine in koncentracija.  

Močno verbalno področje, 

likovna vzgoja, športna vzgoja. 

 

Šibek vidni spomin.  

 

 

Težave na področju branja. 

 

Težave na področju pisanja. 

 

 

Šibka koncentracija. 

 

 

Šibke socialne veščine.   

 

Vodeno branje, skupinsko 

branje, branje iz interaktivne 

table. Računalniški programi za 

branje in črkovanje. 

 

Vrstniška pomoč. 

Preverjanje razumevanja 

navodil. Pričakovana vedenja. 

Nagrajevanje. Preverjanje 

razumevanja navodil. 

Pričakovana vedenja. 

Preverjanje razumevanja 

navodil.  

 

Spodbujati ponos za svoje delo. 

 

Močna področja 

 

 

Šibko vidno-pretorsko 

pomnjenje  

 

Tehnika branja  

 

Tehnika pisanja 

Pravilen zapis  

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Manj sprejet med 

vrstniki 

 

Branje  

 

 

 

Socialno okolje  

 

 

Didaktično okolje  

 

 

 

 

 

Motivacija učenja   

Močna 

področja in 

interesi 

Pomnjenje  

 

 

Branje 

 

Pisanje  

 

 

Pozornost  

 

 

Socialne 

spretnosti  

 

Učne 

strategije  

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

 

 

 

 

 

 

Učne 

strategije  

Vaje za izboljšanje vizualnega spomina (spomin), vaje pisanja povedi, vodeno branje. 

Učitelj asistent mu poda dnevne vaje z uporabo bele magnetne table, 'WordShark', Toe 

by Toe', črkovanje besed. Branje iz interaktivne table. Se pridruži skupinskemu branju.  

Vaje izboljšanja vizualnega spomina, vaje 

tvorjenja povedi, vodeno branje, 

skupinsko branje, branje iz interaktivne 

table. Računalniški programi za branje in 

črkovanje.  

Skupinske točke, nalepke in ob primernem času mu dovoliti, da pomaga drugim. Deček 

ponovi navodilo. Opomnike za pričakovano vedenje. Nagradi trud.  

Zbiranje točk v skupinskem delu, nalepke. 

Vrstniška pomoč. Preverjanje 

razumevanja navodil. Pričakovana 

vedenja. Nagrajevanje.  

Dnevne vaje. Spodbuditi Učenca 4, da je ponosen na svoje dosežke. Jasna pričakovanja 

pred začetkom naloge. 

Jasna pričakovanja pri nalogi. Dnevne 

vaje. Spodbujati ponos za svoje delo.  

Nagraditi vsaki uspeh. Spodbujaj dečka, da ostane osredotočen na nalogo.  Nagrajevanje. Usmerjanje na nalogo.  

 

JUNIJ 2009     INDIVIDUALIZIRAN NAČRT  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Močna področja so naloge ustnega tipa, likovna dela, športna vzgoja in znanstvena  

spoznanja. Področja, ki jih je potrebno razviti so branje, pisanje, socialne veščine in 

koncentracija.  

Močna področja so naloge verbalnega 

tipa, likovna dela, športna vzgoja in 

splošna poučenost.  

Močna področja verbalni tip 

nalog, šport, likovna, splošna 

poučenost.  

 

Šibek vidni spomin.  

 

Vaje s povedmi, slovar. 

Uporaba magnetne table, 

Močna področja  

 

 

Šibko vidno-

prostorsko pomnjenje 

 

Pisanje 

 

Močna 

področja in 

interesi  

Pomnjenje 

 

 

Učne 

strategije  

Igranje iger za vizualni spomin. Delo z povedmi, vodeno branje, slovar. Dnevne vaje, ki 

mu jih da učitelj asistent z uporabo magnetne table, 'WordShark', 'Clicker4', 'Toe by Toe', 

črkovanje besed. Nadaljevanje z vajami branja iz interaktivne table za pridobitev 

samozavesti, branje bralne knjige, učbenika.  

Igre za izboljšanje vizualnega spomina 

(spomin). Vaje s povedmi, vodeno branje, 

slovar. Uporaba magnetne table, 

računalniški programi 'WordShark', 

'Clicker4', 'Toe by Toe', črkovanje besed. 



CIV 

 

Branje na interaktivni tabli, bralna 

knjiga, učbenik.  

računalniški programi 

'WordShark', 'Clicker4', 'Toe by 

Toe', črkovanje besed. Plakat 

besed, tedenske vaje črkovanja, 

dnevni popravki črkovanja. 

Branje na interaktivni tabli, 

vodeno branje, bralna knjiga, 

učbenik. 

 

Podajanje jasnih navodil za 

nalogo. Spodbujati na 

samostojno delo. Skupno 

popraviti črkovanje. 

Nagrajevanje. Usmerjanje na 

nalogo. 

 

 

 

 

 

 

Branje   

 

 

 

Didaktično okolje  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja   

 

Ga opomniti, da mora delati samostojno, vendar sedeti z njim. 'Toe by Toe', blakat besed, 

tedenske vaje črkovanja. 

Spodbujati na samostojno delo, plakat 

besed, tedenske vaje črkovanja, dnevni 

popravki črkovanja.  

Podati učencu jasna navodila na začetku vsake naloge. Spodbuditi ga, da vpraša za 

samostojno nalogo. Skupaj z  njim dnevno popraviti njegova črkovanja. Dnevno 

zagotoviti, da ima za narediti svoje naloge. 

Podajanje jasnih navodil za nalogo. 

Spodbujati na samostojno delo. Skupno 

popraviti črkovanje.  

Spodbuditi Učenca 4, da ostane polno skoncentriran. Nagraditi vsak uspeh. Nagrajevanje. Usmerjanje na nalogo.  

9.7.2009      ŠOLSKO POROČILO 2008-2009  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 4 je dosegel manjši napredek pri branju, pisanju in črkovanju. Pomagala mu je 

redna vaja povezovanja glasov s simbolom črke z uporabo abecedne mavrice. Kot 

rezultat tega izkazuje večjo samozavest pri branju in pisanju preprostih 'CVC' in 'CVCC' 

besed. Dnevno je vadil branje preprostih visoko frekvenčnih besed za povečanje vidnega 

besednjaka, čeprav je bil napredek počasen mora nadaljevati z vajo, da bo lahko 

poskušal/poskusil prebrati nepoznane besede s pozornim iskanjem začetnega glasu in s 

povezavo na ilustracijo ali kontekst zgodbe. Ne počuti se samozavestno pri samostojnem 

pisanju, vendar pisanje vsaj enega stavka vsak dan s pomočjo njegovih kartic za 

prepoznavanje črk mu pomaga pri izboljšanju hitrosti in zaupanja. Učenec 4  pove in 

napiše poved, ki je pravopisno pravilna in se je trudil pri uporabi različnih povezovalnih 

besed za združevanje njegovih idej. Sedaj se skuša spomniti, da na koncu vsakega stavka 

da piko.  

Manjši napredek na področju branja, 

pisanja in črkovanja. Redne vaje 

povezovanja grafemov in fonemov s 

pomočjo abecedne mavrice. 

Prepoznavanje neznanih besed s pomočjo 

prepoznavanja začetnega glasu s 

pomočjo slike in konteksta zgodbe.  

Ni samozavesten pri pisanju. Dnevne vaje 

pisanja povedi s pomočjo kartic za 

prepoznavanje črk. Deček pove poved in 

jo zapiše z upoštevanjem pravopisa. Trudi 

se uporabiti različne veznike za 

združevanje idej.  

Manjši napredek pri branju.   

Šibka tehnika branja.  

 

Manjši napredek pri pisanju, 

črkovanju. 

Težava uporaba ločil v zapisu.  

Težave avtomatizacije črk.  

Šibko pisanje povedi. 

 

Šibke mestne vrednosti.  

Manjši napredek pri računanju.  

Težave zaokroževanja.  

 

Ni samozavesten pri pisanju 

 

 

Težave is 

kanja prvega glasu.  

 

 

Pomoč za sledenje navodil in za 

samostojno.  

 

 

Počasnejše usvajanje 

Tehnika branja 

 

Počasnejše usvajanje 

 

Pravilen zapis 

Tehnika pisanja 

Kompozicija  

 

Številske predstave  

Počasnejše usvajanje  

 

 

Zaskrbljenost  

 

 

Fonološke 

sposobnosti  

 

 

Pasivnost, 

pomanjkanje 

samostojnosti 

 

Branje 

 

 

Pisanje  

 

 

 

 

 

Računanje  

 

 

 

Čustveni 

odnos do 

pisanja  

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

Motivacija 

učenja   

 

 

Lahko šteje naprej in nazaj v sekvencah po 1, 5 in 10 do 100. Izboljšuje svoje spretnosti 

branja in pisanja števil z dvema števkama in nadaljuje z uporabo pripomočka za desetice 

ali niza kroglic za pomoč pri delitvi na desetice in enice. Učenec 4  kaže zaupanje pri 

prepoznavanju oblik in sortiranju oblik po različnih kriterijih. Še zmeraj se zanaša na 

podporo odraslega za pomoč pri sledenju navodil pri samostojnem delu in mora 

poskrbeti, da usmeri vso svojo pozornost na začetku ure. Učenec 4  prepozna kovance in 

bankovce, negotov je pri skupnem znesku, kar mora izboljšati in tudi računanje s kovanci 

pri računanju navzgor.  

 

Šteje naprej in nazaj  sekvencah po 1, 5 in 

10 do 100. izboljšanje branja in pisanje 

dvomestnih števil. Uporaba pripomočka 

za mestne vrednosti in nizanje kroglic za 

pomoč pri delitvi števila na desetice in 

enice. Dober pri prepoznavanju in 

sortiranju oblik. Potrebuje pomoč 

odraslega za sledenje navodil in za 

samostojno delo pri usmerjanju 

pozornosti. Prepozna kovance in 

bankovce, težave pri znesku. Mora 



CV 

 

izboljšati računanje z denarjem in 

zaokroževanje navzgor.  

Šibka koncentracija.  

 

 

Vpadanje v besedo. 

 

 

Redne vaje grafem – fonem s 

pomočjo abecedne mavrice. 

Dnevne vaje pisanja povedi s 

karticam za prepoznavanje črk. 

 

Pripomočki za mestne 

vrednosti, kroglice. 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Moti pouk, ne 

upoštevam pravil  

 

Pisanje  

 

 

 

 

Računaje  

 

Pozornost  

 

 

Vedenje  

 

 

Učne 

strategije  

 

 

 

 

 

Pomoč od učitelja asistenta je zelo pomagala učencu, da je ostal skoncentriran na svoje 

delo. Trudi se zmanjšati navado vpadanja v besedo, čeprav je to zato ker si želi kaj 

vprašati ali odgovoriti na vprašanje. Trudi se izboljšati samodisciplino in to mu je v 

pomoč pri koncentraciji in pri kvaliteti narejenega dela.  

Pomoč učitelja asistenta mu je pomagala 

pri usmerjanju pozornosti na nalogo. 

Trudi se zmanjšati prekinjanje in 

vpadanje v besedo.  

14.7.2009     POROČILO PSIHOLOGA  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Pri srečanju s starši je mama od Učenca 4 povedala, da učenec postane doma zelo 

razočaran, se lahko nase razjezi ter vpije in joče. Zavedati se je začel svojih težav in se 

želi izogniti nalogi, da bi se izognil neuspehu. Lahko je malo samotarski in ima raje 

družbo odraslih kot otrok. Ima slabše socialne veščine ter težave pri deljenju, menjavanju 

(turn taking) in kot posledica hitro 'pade ven' pri vrstnikih. Napoten je bil v Skupino za 

avtizem za socialno kumunikacijo. Ima nekaj senzornih težav kot je, da ne mara vode in 

nekaj tekstur, kot so tepihi in je posebno občutljiv na zvok. Obsesivno zbira stvari in 

postane fasciniran nad določenimi predmeti, ki so se čez čas spremenili. Doma ima rad, 

da stvari ostanejo iste in se razburi, če mama kaj spremeni v okolju, npr. premakne 

pohištvo. Težave ima s priklicem imen nekaterih bratrancev in sestričen, čeprav jih vidi 

vsaki teden. Mama je zaskrbljena kako njegovi primanjkljaji vplivajo na njegovo 

samopodobo in motivacijo za sodelovanje v šoli, kot zelo občutljiv fant, ki se vedno bolj 

in bolj zaveda svojih primanjkljajev.  

Zavedati se je začel svojih težav, kar je 

začelo  vplivati na njegovo samopodobo 

in motivacijo za delo v šoli. Doma se 

razjezi nase, začne vpiti in jokati. Želi se 

izogniti nalogam, da bi se izognil 

neuspehu.  

Raje ima družbo odraslih kot otrok. Ima 

slabše socialne veščine ter težave pri 

deljenju in čakanju, da pride na vrsto. 

Občutljivost na določene teksture in zvok. 

Težave pri spremembah. Težave pri 

priklicu imen.  

Slabša samopodoba.  

 

Nizka motivacija za šolsko delo. 

 

Želi izogniti nalogam. 

Šibka samostojnost dela.  

 

 

 

Samozavedanje težav.   

 

Anksioznost pri šolskem delu.  

Izbruhi jeze, jokanje. 

Želi izogniti nalogam. Strah 

pred neuspehom.  

Zavračanje nalog pisanja, 

delanja domačih nalog 

 

Težave čakanja na vrsto.  

 

 

Težave pri spremembah.  

 

Hitro se skrega. Izbruhi jeze, 

joka. 

 

Težave na področju priklica 

informacij.  

Nizka samopodoba 

 

Pomanjkanje interesa 

za šolsko delo  

Izogibanje, odlaganje 

Pasivnost, 

pomanjkanje 

samostojnosti 

 

Doživljanje kot 

''drugačnega'' 

Anksioznost  

Čustvena nestabilnost 

Strah pred neuspehom  

Odpor do šolskega 

dela 

 

Pomanjkanje 

inhibicije, 

impulzivnost 

Nefleksibilnost  

 

Razdražljivost  

 

 

Priklic 

 

Samopodoba  

 

Motivacija 

učenja  

 

 

 

 

 

Čustveni 

odnos do 

učenja  

 

 

 

 

 

 

Izvršilne 

funkcije  

 

 

 

Vedenje  

 

 

Pomnjenje  

 

Deček pravi, da ima rad vse v šoli še, najbolj tehniko in izdelovanje stvari. Uživa pri 

španščini in v sodelovanju pri šolskih aktivnostih, kot je iskanje talentov.   

V šoli ima rad tehniko in izdelovanje 

stvari. Rad ima španščino in sodelovanje 

pri šolskih aktivnostih.  

Na srečanju z ravnateljico šole / koordinatorko za posebne potrebe je povedala, da je za 

dečka vključila veliko strategij kot je 'Toe by Toe' in tehnike hitrega priklica. Zaskrbljena 

je, da kljub visoki stopnji pomoči in izvedenih programov z Učenec 4, on še zmeraj zelo 

težko napreduje pri osnovnih veščinah opismenjevanja. Je zelo brihten fant, entuziastičen 

otrok, ki kot kaže ima težjo obliko disleksije, ki vpliva na doseganje učnega načrta pri 

opismenjevanju. Težave ima pri ohranjanju novih informacij in pri spominu.  

Deček delal s strukturiranim programom 

'Toe by Toe' in tehnikami hitrega priklica. 

Šibek napredek.. Deček ima težjo obliko 

disleksije, ki vpliva na doseganje učnega 

načrta pri opismenjevanju. Težave 

spomina in ohranjanja novih informacij.  

Trenutno potrebuje ''pisarja'' za pomoč pri delitvi svojih idej in ima težave pri 

oblikovanju črk ter samostojnem pisanju. Njegove težave vplivajo na njegovo 

samopodobo in občasno na pripravljenost za sodelovanje, tako potrebuje visoki nivo 

spodbud in podpore od odrasle osebe, da ostane pri nalogi. Težave ima s sekvencami in 

najde številne vidike računanja težke za razumet ter ima prav tako težave z oblikami črk 

in orientacijo. Ima pomanjkanje socialnega razumevanja in jemlje stvari zelo dobesedno. 

Pri zapisu svojih idej potrebuje 'pisarja'. 

Težave pri oblikovanju črk, orientaciji  in 

samostojnem pisanju. Potrebuje veliko 

spodbud in podpore od odrasle osebe. 

Težave s sekvencami pri štetju in težko 

razume nekatere naloge računanja. 



CVI 

 

Težko ohrani prijateljstvo, saj mu manjka fleksibilnost v njegovi igri in se igra po 

njegovimi pogoji/pravili.  

Pomanjkanje socialnega razumevanja, 

fleksibilnosti pri igri, rad ima igro po 

njegovih pravilih. Stvari jemlje 

dobesedno. Šibko ohranjanje 

prijateljstva.  

Težave s spominom.  

 

 

Rad ima tehniko, izdelovanje 

stvari, španščino. 

 

 

Občutljivost na zvok in teksture.  

 

 

Šibko napredovanje branja. 

 

Šibko napredovanje pisanja. 

Težave oblikovanja črk. 

Obračanje črk. 

Težave zapisa svojih idej.  

Šibko napredovanje črkovanja 

besed.  

 

Šibko napredovanje računanja.  

Težave s štetjem po sekvencah.  

 

Dobesedno razumevanje.   

 

Težave na področju sekvenc. 

Orientacije  

 

Šibka pozornost.  

 

 

Šibko ohranjanje prijateljstva. 

Pomanjkanje socialnega 

razumevanja.  

 

Šibka fleksibilnosti pri igri, ima 

svoja pravila igre.  

Dolgoročno 

pomnjenje  

 

Interesi  

 

 

 

Senzorna občutljivost  

 

 

Počasnejše usvajanje  

 

Počasnejše usvajanje 

Tehnika pisanja 

Specifične napake 

Kompozicija  

Pravilen zapis 

 

 

Počasnejše usvajanje 

Številske predstave  

 

Konkretno mišljenje 

 

Težave pri obdelavi 

zaporedij   

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Ohranjanje stikov  

Manj ustrezno 

odzivanje na socialne 

informacije 

Težave sodelovanja v 

skupinski igri 

 

 

 

Močna 

področja in 

interesi  

 

Zaznavne 

spretnosti  

 

Branje  

 

Pisanje  

 

 

 

 

 

 

Računanje  

 

 

Mišljenje  

 

Kognitivno 

procesiranje  

 

Pozornost  

 

 

Socialne 

spretnosti  

Učenec 4  trenutno prejema pomoč v razredu, individualno pomoč za veščine 

opismenjevanja in občasen obisk od Lancashire Education Inclusion Service.  

Trenutna pomoč v razredu, individualna 

pomoč pri opismenjevanju in občasen 

obisk ter svetovanje od LEIS. 

Pri ocenjevanju branja deček dosega rezultat pod 1 percentil, točke, ki so pomembno pod 

povprečnim nivojem za njegovo starost, dati mu BAS11 starost branja pod 5 let. Ponovno 

ocenjevanje dečkovega črkovanja. Dosegel je pod 1 precentilom, ki je pomembni nižje 

od pričakovanega za njegovo starost, dosega starost črkovanja 5let in 10 mesecev. 

Ponovno ocenjevanje računanja. Dosegel je pod 1 precentilom, ki je pomembni nižje od 

pričakovanega za njegovo starost, dosega starost črkovanja 5let in 4 mesecev. 

Pri testiranju branja, črkovanja in 

računanja dosegel rezultat od povprečjem 

za njegovo starost.  

Učenec 4  še zmeraj težko napreduje na socialnem področju in še zmeraj ima raje družbo 

odraslih kot otrok. Ima prijatelje vendar je lahko njegovo vedenje nefleksibilno in se hitro 

skrega z drugimi. Še zmeraj ima senzorne težave in se ne sooča dobro z hrupnim 

okoljem. Odkar prejema zdravila za ADHD se je njegova koncentracija izboljšala in se 

lahko v šoli bolje skoncentrira, vendar njegove težave zaradi nedoseganja učnega načrta, 

vplivajo na njegovo samopodobo in pripravljenost na delanje domačih nalog in 

vključevanje v razred. Težave ima z regulacijo čustev in se hitro razjezi. Lahko postane 

anksiozen zaradi šolskega dela, kar lahko vodi do zahtevnega vedenja doma.  

Nefleksibilno vedenje. Hitro se skrega z 

drugimi učenci. Težave soočanja v 

hrupnem okolju. Odkar deček prejema 

medikamentozna terapija za ADHD se je 

izboljšala koncentracija in pozornost. 

Nedoseganje učnega načrta vpliva na 

njegovo samopodobo, pripravljenost za 

delanje nalog in vključevanje v razred. Se 

hitro razjezi. Anksioznost zaradi šolskega 

dela.  

ŠOLSKO LETO 2009/2010; RAZRED: 5; Pomoč: School Action+/ESAP 

13.10.2009     INDIVIDUALIZIRAN NAČRT  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Trenutno ima 10 besed. Za dosego cilja nove besede in vsaj 5 besed, ki jih trenutno pozna 

vsaki teden, za ohranjanje in napredek. 

Trenutno prebere 10 besed. Za dosego 

novega cilja mora spoznati vsaj 5 novih 

besed. Tedenske vaje.  

Samostojno prebere 10 besed.  

 

 

Tehnika branja 

Počasnejše usvajanje 

 

Branje  

 

 



CVII 

 

Pripraviti ga, da gre čez besede, ki jih pozna vključeno z novimi besedami. Uporaba bele 

magnetne table, magnetnih črk in podobne naloge. Ko je ''ogret'' ga prositi, da napiše 

poved. Nagraditi ga z nečim, kot so nalepke, če to naredi samostojno (nagrada naj bo 

povezana z njegovimi interesi. Nagrada mora bit motivirajoča). 

Ponovitev že poznanih besed in vaje 

novih besed. Uporaba bele magnetne 

table, magnetnih črk. Vaje za ogrevanje 

pred pisanjem povedi. Nagrade za 

samostojno pisanje. Nagrada in 

interesnega področja, motivirajoča.  

Uporaba bele magnetne table, 

magnetnih črk. Vaje za 

ogrevanje pred pisanjem 

povedi. Nagrade za samostojno 

pisanje.  

 

Šibka pozornost. 

 

Težave usmerjanja pozornosti. 

 

Utripanje luči za sek, zvočni 

signal kot vibra ali konstantno 

navodilo npr. ''pokaži roke'', 

učitelj dvigne roke in počaka na 

imitacijo učencev.  

 

Pomoč učitelja asistenta.  

Usmerjanje na organizacijo 

naloge po korakih. 

 

Šibko zaporedje.  

Pisanje   

 

 

 

 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti 

Šibka selektivna 

pozornost 

 

Pozornost 

 

 

 

 

Kurikularno okolje   

Didaktično okolje 

 

Težave pri obdelavi 

zaporedij 

 

 

Učne 

strategije  

 

 

 

 

Pozornost  

 

 

 

 

Učne 

strategije  

 

 

 

Prilagoditev 

učnega načrta  

 

Kognitivno 

procesiranje 

Učenec 4  se ne vedno zmeni za nežne znake v razredu pred podanimi navodili ali 

informacijo. Njegova pozornost potrebuje bolj očitne znake kot pri drugih učencih. To je 

lahko izklopitev luči za sekundo, zvočni signal kot vibra (nizka stopnja) ali konstanto 

navodilo ''pokaži mi roke'' ali učitelj dvigne roko in počaka, da ga vsi kopirajo. Počakati, 

da pridobiš njegovo pozornost. Signali so lahko bolj nežni/prikriti, ko razume idejo. 

Očitni znaki so lahko utripanje luči za 

sek, zvočni signal kot vibra ali konstano 

navodilo npr. ''pokaži roke'', učitelj 

dvigne roke in počaka na imitacijo 

učencev. Počakati, da pridobiš pozornost. 

Kasneje, ko razume signale so lahko 

nežni/prikriti.  

Vložek učitelja asistenta na začetku učne ure, če je potrebno. Spodbuditi učenca, da 

posluša navodila v razredu. Vprašati ga kaj meni, da lahko naredi. Če ti lahko pove prvo 

stvar, ki jo mora narediti? Naslednja? Pozove ga, po potrebi se učitelj asistent umakne za 

nekaj sekund in ga spodbudi, da nadaljuje. ''Pridem nazaj čez 1 minuto''. Nagraditi ga, če 

se je potrudil. Vizualni opomnik (v obliki slik) mu lahko pomaga pri zapomnitvi 

zaporedij preprostih nalog. 

Pomoč UA na začetku ure če je potrebno. 

Spodbuditi dečka za poslušanje navodil. 

Spodbuditi učenca, da pove kaj od tega 

lahko on naredi. Deček oblikuje korake 

za delo nalog. UA se po potrebi umakne, 

da deček dela samostojno, in pride nazaj. 

Nagrada za samostojno delo in trud. 

Vizualni opomnik za zaporedje nalog.  

15.1.2010   POROČILO STARŠEV 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Dečkov razvoj v obdobju dojenčka je potekal normalno. Edina stvar, ki je bila nenavadna 

je bila količina spanja, ki jo je potreboval. Včasih je spal po 20 ur na dan. Tudi shodil je 

pozno 19 / 20 mesecih. Ko je J začel hoditi v šolo je spal v razredu. Pri 2 letih so v vrtcu 

izpostavili nekaj težav, da ni želel deliti stvari, ni želel interakcije, ni se mogel zbrati. 

Takoj, ko se je vključil v šolo sem zaznala, da ima zelo slabo koncentracijo in po navadi 

je preveč razmišljal o stvareh. Ima obsesijo s predmeti in nima občutka za nevarnost. 

Pomoč za dečka so izvedli v vrtcu z izdelavo načrta za vedenjske težave, šola in 'The 

Twinkle House ulti sensory center'.  

Kot dojenček je veliko spal, tudi do 20 ur 

na dan. Shodil je med 19 in 20 mesecem. 

Pri starosti 2 let so v vrtcu izpostavili 

težave  pri interakciji z ostalimi otroki, 

odklanjanje dela, težave z zbranostjo. Ko 

je začel hoditi v šolo je spal v razredu. Ob 

vstopu v šolo je bila opazna slabša 

koncentracija. Obsesija na predmete in 

nima občutka za nevarnost. Vedenjski 

načrt že narejen v vrtcu. 

Potrebuje pomoč pri oblačenju.  

 

Slabša časovna predstava. 

 

 

Težave pomnjenja dnevom v 

tednu.  

 

Težave zapomnitve učne snovi. 

Težave pri poslušanju in 

zapomnitvi. 

 

Šibka pozornost. 

 

 

Težko vzdržuje očesni stik. 

Veliko govori.  

Grobo-motorična 

koordinacija  

Časovna 

predstavljivost  

 

Težave pri obdelavi 

zaporedij  

 

Dolgoročni spomin  

Verbalno pomnjenje  

 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Slab očesni stik  

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

 

 

Kognitivno 

procesiranje  

 

Pomnjenje  

 

 

 

Pozornost  

 

 

Govorno-

jezikovno 

področje  

Splošno zdravje dečka je vredu razen, da ima astmo in nekatere alergije. Imel je težave z 

dietami v preteklosti in še zmeraj se izogiba nekateri hrani. Deček trpi zaradi utrujenosti. 

Samopomoč pri dečku še ni vredu. Potrebuje pomoč pri oblačenju. Obuje čevlje na 

napačno nogo, oblačila obrne naokoli. Zdi se nemogoče, da bi si zapomnil dneve v tednu. 

Še zmeraj ga zmede dopoldan/popoldan in nima koncepta za čas. Ne mora hoditi po 

parkirišču ali po pločniku brez spremstva. Nima razumevanja denarja. Težave z 

zapomnitvijo česarkoli v šoli.  

Izogiba določeni hrani. Deček je veliko 

utrujen. Potrebuje pomoč pri oblačenju, 

narobe obrne oblačila, zamenja čevlje. 

Težave ima pri zapomnitvi dnevom v 

tednu. Še zmeraj ga zmede 

dopoldan/popoldan, ima slabšo predstavo 

za čas. Težave z razumevanjem denarja. 

Težave zapomnitvi šolske snovi.  



CVIII 

 

Deček je dober pri pripovedovanju kaj želi, vendar ima težave pri poslušanju in 

zapomnitvi. Včasih mu je težko vzdrževati očesni kontakt. Zdi se nemogoče prinesti 

domov sporočilo iz šole. Ne mora uporabljati telefona. Deček se ne in se ni nikoli igral 

kot se pričakuje. Raje ima pogovor o dokumentarcih in sedaj ima rad računalniške igre. 

Deček je poskusil z boksanjem, košarko vendar mu je bilo težko se ujeti in vzpostaviti 

prijateljstvo. Nedolgo nazaj je začel trenirati golf samo s trenerjem in se mu zelo dopade. 

Ima zelo dober odnos z odraslimi osebami. Veliko govori in se zdi, da nima težav s 

pozornostjo. Vedno je imel težave s prijatelji in družino (bratranci in sestrične). V zadnjih 

letih se je to nekoliko izboljšalo.  

Šibko poslušanje in zapomnitev. Deček 

občasno težko vzdržuje očesni stik. Težko 

uporablja mobilni telefon in težave pri 

prenosu sporočila iz šole domov.  

Rad ima pogovor o dokumentarnih filmih, 

rad ima računalniške igre in golf.  

Deček veliko govori. Težave s prijatelji in 

družino (bratranci in sestričnami).  

Težave vzdrževanja 

prijateljstva. 

Težave pri igri z vrstniki.  

 

Nima veliko prijateljev.  

 

 

Deček je komunikativen, 

vljuden in prijazen.  

Rad ima dokumentarne filme, 

računalniške igre, naravoslovje, 

zgodovino in golf.  

 

Nizka samozavest.  

 

Izbruhi jeze.  

Čustveni izbruhi. Čustvena 

občutljivost. 

Skrbi ga veliko stvari.  

 

Ne počne stvari, ki bi zanj bie 

težke.  

 

Težave z razumevanjem 

denarja.  

 

Šibko branje.  

 

Ohranjanje stikov  

 

Težave sodelovanja v 

skupinski igri  

Manj sprejet med 

vrstniki  

 

Močna področja  

 

Interesi  

 

 

 

Nizka samopodoba  

 

Jeza 

Čustvena nestabilnost  

 

Zaskrbljenost, 

negotovost 

Strah pred neuspehom  

 

Številske predstave 

 

 

Tehnika branja 

Počasnejše usvajanje 

 

 

Socialne 

spretnosti  

 

 

 

 

 

Močna 

področja in 

interesi  

 

 

 

Samopodoba 

 

Čustveni 

odnos do 

učenja   

 

 

 

 

 

Računaje  

 

 

Branje  

 

 

Deček je zelo komunikativen, vljuden, sramežljiv pred drugimi otroki, preveč prijazen z 

odraslimi ter na splošno ne preveč samozavesten. Zna biti zelo emocionalen in ima 

izbruhe jeze. Doma je edini otrok v družini tako, da je vse po njegovo. Doma Učenec 4  

ne pomaga ali ponudi pomoči. Ima težave s poslušanjem. V šoli nima veliko prijateljev, 

raje ima družbo odraslih. Težave ima na vseh področjih šolskega dela. Učenec 4  ima 

občutek, da ga učitelji in vrstniki ne marajo. Šola je bila v veliko pomoč in podporo. 

Nisem prepričana, da Učenec 4 prejema pravilno obliko pomoči. Težave s koncentracijo 

in nezmožnost poslušanja vplivajo na učenčevo izobraževanje. Deček trenutno že 

prejema pomoč, vendar menim, da potrebuje bolj specialno pomoč. Menim, da ne 

prejema pravilne oblike pomoči. Deček je zelo dober v govorjenju, rad ima naravoslovje 

in zgodovino. Dobro igra golf in pri njem tudi uživa. Učenec 4 skrbi veliko stvari. Skrbi 

ga, da se ne bo ujel z vrstniki, da ne bo uspel v srednji šoli, da ga ljudje ne marajo. Deček 

se zelo boji zapustiti šolo in oditi na srednjo šolo. 

Deček je komunikativen, vljuden in  

prijazen do odraslih. Rad ima 

naravoslovje, zgodovino in golf. Je 

sramežljiv v družbi drugih otrok in ima 

slabšo samozavest. Deček ima občutek, 

da ga učitelji in vrstniki ne marajo. Je 

zelo emocionalen in ima izbruhe jeze. 

Doma ne pomaga, ne ponudi pomoči in 

ima težave s poslušanjem. Dečka skrbi in 

se boji odhodna na srednjo šolo, skrbi ga 

da se ne bo ujel z vrstniki. 

Učenec 4  je začel z obiskovanjem šole pri 4 letih. Prejemal je pomoč večino časa, tako 

doma kot v šoli. Po vsem tem času Učenec 4  še zmeraj komaj bere. Kljub pomoči še 

zmeraj naprej pada in pada za vrstniki. Skrbi me tudi, da deček ne uspe vzdrževati 

prijateljstev. Pokazalo se je, da lahko vzpostavi prijateljstvo vendar je tudi rad sam. Sedaj 

sploh ne moram videti kako bo uspel priti do srednje šole. Menim, da bomo pri tem imeli 

velike težave. Deček je zelo občutljiv. Včasih nas kot družino ne vključi in včasih ne 

počnemo stvari, ki vem, da bi zanj bile težke. učenčeva sestra ima disleksijo in njen sin 

ima aspergerjev sindrom.  

Vzpostavi prijateljstvo, vendar težave z 

vzdrževanjem prijateljstva. Rad je sam, 

včasih ne vključi družine. Ne počne 

stvari, ki bi zanj bile težke.  

3.2.2010        TIM ZA  UČENCE Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 4  jezik je kompleksen in slovnično pravilen z ustrezno uporabo intonacije, 

volumna, ritma in hitrost. Nisem slišal eholalij ali stereotipne uporabe besed ali fraz. 

Učenec 4  je spontano delil informacije o sebi v več priložnostih in se je primerno odzval 

na moje podane informacije kot pogovorne iztočnice, vprašal me je po dodatnih 

informacijah v več primerih. Učenec 4  je lahko poročal o rutinskem dogodku, kot tudi o 

posebnih priložnostih in prispeval k tekočemu pogovoru. Spontano je uporabil  različne 

opise in instrumentalne geste. Učenec 4  točke na tem področju niso v obsegu motenj 

avtističnega spektra.  

Dečkova raba jezika je slovnično 

pravilna in uporablja kompleksen jezik z 

ustrezno intonacijo, volumnom, ritmom in 

hitrostjo. Ni uporabe aholiji ali 

stereotopije. Deček spontano deli podatke 

o sebi in se primerno odzove na 

pogovorne iztočnice, sprašuje po 

dodatnih podatkih ter spontano uporablja 

različne opise in geste.  

Slovnično pravilna raba jezika. 

Ustrezna intonacija, ritem in 

hitrost. Ni stereotipije in aholiji. 

Dvosmerna komunikacija.  

Omejena obrazna ekspresija.  

 

 

Anksiozen odziv.  

 

.  

 

Receptivni jezik/ 

govor 

 

 

 

Obrazna ekspresija, 

gestikuliranje  

 

Anksioznost  

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

 

 

 

 

Čustveni 

odnosi do 

učenja  
Učenec 4 očesni stik je bil sprva omejen na bežne poglede vendar se je to precej 

izboljšalo čez to obravnavo, ko je postal socialno komunikativen in dobro moduliran. Bili 

Očesni stik je bil na začetku obravnave 

bežen in se je čez obravnavo izboljšal. 



CIX 

 

so primeri direktne obrazne ekspresije čeprav so bili precej omejeni. Geste in očesni stik 

so bili dobro koordinirani z jezikom, čeprav je bila njegova uporaba obrazne ekspresije 

nekoliko manj učinkovita. Učenec 4  je pravilno označil čustva junakov v zgodbi na 

podlagi obraznih ekspresij in konteksta ter takoj ocenil teorijo uma gleda ena vidik 

zgodbe.  

Primeri obrazne ekspresije so bili 

omejeni. Geste in očesni stik so bili dobro 

usklajeni z jezikom. Pravilno je označil 

čustva na podlagi obraznih ekspresij in 

konteksta. Takoj je ocenil teorijo uma 

glede na zgodbo.  

  

Učenec 4 se je igral z različnimi lutkami vendar ni bilo primera abstraktne uporabe 

igralnega materiala. Ni želel oz. ni zmogel oblikovati svoje zgodbe za igro vendar se je 

fleksibilno odzval na moje predloge. Učenec 4  je deloval nekoliko anksiozno, ko sem ga 

prosil naj si izmisli svojo zgodbo. Ta obravnava je pokazala številna močna področja 

dečka ter njegove dosežene točke kažejo, da niso stopnji za motnjo avtističnega spektra. 

Deček se je igral z lutkami, vendar ni bilo 

abstraktne uporabe. Ni oblikoval svoje 

zgodbe za igro, vendar se je dobro odzval 

na predlagano zgodbo. Pri oblikovanju 

zgodbe je deloval anksiozno.  

Dosežene točke na testu kažejo, da deček 

nima MAS.  

23.2.2010    PRILOGA E: ZDRAVSTVENO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 4  pravi, da postane anksiozen zaradi veliko stvari, še posebno zaradi težav s 

šolskim delom. Ima težave s abecednim prepoznavanjem (pozna polovico abecede), 

pisanjem, črkovanjem in branjem. Njegova fina in groba motorika sta dobro razviti razen, 

težave ima z zavezovanjem vezalk. Njegove organizacijske veščine so opisane kot slabe 

in potrebuje opozorila/ da ga spomnijo za nekatera vsakodnevna opravila. Njegov sluh in 

vid sta vredu. Ima težave z izgovarjavo nekaterih glasov.  

Deček pravi, da je anksiozen zaradi 

veliko stvari, še posebno zaradi šole. Ima 

težave s prepoznavanjem črk abecede, 

pisanjem, črkovanjem in branjem. Fina in 

groba motorika sta dobro razviti. Težave 

ima z zavezovanje vezalk. Slabe 

organizacijske veščine, potrebuje 

usmerjanja za vsakodnevna opravila. 

Težave izgovorjave nekaterih glasov.  

Anksioznosz zaradi šole.  

 

 

 

Težave prepoznavanja črk.   

 

 

 

Težave s črkovanjem besed.  

Težave s pisanjem.  

 

Težave z branjem. 

Dobro razvita groba in fina 

motorika.  

 

 

Slaba organizacija.  

 

  

Anksioznost  

 

 

 

Fonološke 

sposobnosti  

 

 

Pravilen zapis  

Tehnika pisanja 

 

Tehnika branja  

Močna področja  

 

 

 

Slabo načrtovanje, 

slaba organizacija  

Čustveni 

odnosi do 

učenja  

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

 

Pisanje 

 

 

Branje  

Močna 

področja in 

interesi  

 

Izvršilne 

funkcije  

Deček ima težave na vseh področjih izobraževanja in bi mu pomagala dodatna pomoč pri 

teh prilagoditvah od izkušenega osebja. Program za gradnjo zaupanja, bi u tudi zelo 

pomagal.  

Potrebuje pomoč pri prilagoditvah od 

izkušenega osebja na področju UT. 

Potrebuje program za izboljšanje 

zaupanja.  

9.3.2010      INDIVIDUALIZIRAN NAČRT  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Oblikovati šola-dom dnevnik (če že ni en narejen). Njegov učitelj asistent bo pisal 

sporočila v njega, če bo moral domov odnesti pismo. Učenec 4  mora preveriti dnevnik 

vsakodnevno, ko se pripravlja za odhod domov. Včasih bo pismo, včasih pa ne. To je 

lahko doma podprto z uporabo enakega načina, da ga spodbudimo, da odnese sporočilo 

ali opremo od doma v šolo. 

 

Oblikovati dnevnik za povezavo šola-

dom. UA v dnevnik zabeleži kdaj je deček 

dobil pismo, da ga odnese domov. Deček 

mora vsakodnevno preveriti dnevnik pred 

odhodom domov. Spodbude doma, da 

odnese v šolo sporočilo od doma.  

Dnevnik šola-dom. Sprotno 

preverjanje dnevnika, sporočil. 

Organizacija naloge po 

korakih.  

 

Izvršilne funkcije  

 

 

 

Pozornost  

 

Učne 

strategije  
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Nakažite mu naj posluša ob ustreznem času. Zagotoviti, da so navodila za nalogo podana 

jasno brez verbalnih ''navlak''. Osredotočiti se na le eno besedilo na začetku npr. ''Napiši 

tri povedi z uporabo besed  ___ in ____''. Postopoma odpravi vse pozive.  

Znaki za pozorno poslušanje. Jasna in 

kratka navodila. Na začetku se osredotoči 

le na eno navodilo na enkrat. Postopno 

odpravljanje pozivov/opozoril.  

Znaki za pozorno poslušanje – 

usmerjanje pozornosti. 

 

 

Znaki za pozorno poslušanje – 

usmerjanje pozornosti. Jasna in 

kratka navodila. Postopno 

dodajanje navodil. Preverjanje 

razumevanja navodil. Izvajanje 

nalog po korakih. Spodbujanje 

samostojnosti.  

 

Agresivni izbruhi. Pretepanje, 

brcanje.  

Izbruhi jeze.  

 

Socialne zgodbe. Iskanje 

primernih odzivov. Vključevanje 

vrstnikov. Tehnike umirjanja. 

Oblikovanje plakata. Beleženje 

neprimernega vedenja.  

 

Vključitev vrstnikov pri 

vzpostavljanju primernega 

vedenja.  

 

 

Didaktično okolje  

 

 

 

 

 

 

 

Fizična agresija 

 

Razdražljivost  

 

Vedenje  

 

 

 

 

 

Socialno okolje  

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

 

 

 

 

 

 

Vedenje   

 

 

 

Učne 

strategije 

 

 

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

Učitelj asistent pomaga na začetku naloge samo če je potrebno. Spodbuditi učenca, da 

posluša navodila v razredu. Vprašaj ga kaj meni, da mora narediti. Ti lahko pove prvo 

stvar, ki jo mora narediti? Nasledno? Pozovi ga po potrebi nato umakni pomoč učitelja 

asistenta za nekaj minut in ga spodbudi, da se loti. ''Pridem nazaj čez 10 minut, če 

potrebuješ pomoč, dvigni roko''. Ko prosi za pomoč, mu moramo pomagati takoj, vendar 

različne odrasle osebe.  

UA po potrebi pomaga na začetku 

naloge. Spodbuditi dečka za poslušanje 

navodil. Spodbuditi učenca, da pove kaj 

od tega lahko on naredi. Deček oblikuje 

korake za delo nalog. UA se po potrebi 

umakne.   

Beleži incidente agresije v šoli in doma več tednov. Napiši socialno zgodbo za učenca s 

pojasnilom kaj mora narediti, ko se razjezi. Pogovarjaj se o primernih načinih ''hlajenja'' 

jeze. To naj bo narejeno kot del 'PHSE' ure tudi v razredu. Pogovori se o pretepanju, 

brcanju itd. in zakaj je neprimerno. Vključi pomoč vrstnikov za to, zakaj ne bodo udarili 

ali brcnili odraslo osebno ali vrstnika. Naredi razredni plakat kaj narediti in kaj ne, ko si 

jezen. Obesi ga v razredu ali na šoli. Beleži incidente agresije po 6 tednih za obdobje par 

tednov in primerjaj, za ugotovitev ali se je zmanjšalo. 

Beleženje agresivnih vedenj doma in v 

šoli ter spremljanje izboljšanja. Socialna 

zgodba s pojasnilom kaj narediti, ko se 

razjeziš. Pogovor o strategijah umirjanja, 

ko si jezen. Pogovori na področju vedenja 

med razredno uro. Vključi vrstnike. . 

Razredni plakat za obvladovanje jeze. 

Dnevnik, socialne zgodb.  

9.3.2010     LANCASHIRE SLUŽBA ZA INKLUZIVNO PEDAGOGIKO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Šola se je posvetovala s LEIS zaradi skrbi v zvezi z učenčevim napredkom v 1. letu. Šola 

je dosledno plačevala LEIS za spremljanje in svetovanje in ne dolgo nazaj so uspešno 

pridobili ESAP financiranje, ki pomaga financirat več vložkov od specialistov. 

Šola se je za spremljanje in svetovanje 

povezala z LEIS že v 1. razredu dečka. 

Šola je dobila dodatno finančno pomoč za 

več pomoči od učitelja specialista.  

Verbalno uspešen. Dobro 

razmišljanje in sklepanje. 

 

 

Težave organizacije verbalnih 

in vizualnih podatkov. 

 

Težave organizacije pisnih 

informacij.  

 

Nihanje funkcioniranja. Dobri 

in slabi dnevi. 

 

Težave odnosa z odraslimi. 

Ignoriranje odraslih. 

 

Močna področja  

 

 

 

Slabo načrtovanje, 

slaba organizacija  

 

Kompozicija  

 

 

Nihanje učinkovitosti  

 

 

Odnos z učitelji, 

odraslimi 

 

Močna 

področja in 

interesi  

 

Izvršilne 

funkcije  

 

Pisanje  

 

 

Kognitivno 

procesiranje 

 

Socialne 

spretnosti  

 

Po mojem mnenju ima Učenec4  paleto potreb, ki vplivajo na njegovo zmožnost za 

doseganje učnega načrta in pri vzpostavljanju uspešnih odnosov. Je kompleksen deček, ki 

kaže, da je verbalno uspešen in ki zna globoko razmišljati o stvareh, ki ga zanimajo, 

pogosto pride do odgovorov do katerih bi vrstniki težko prišli/sklepali. Glavna težava 

Učenca 4 zdi se, da je težava organizacije informacij, bodisi verbalnih kot vizualnih. To 

vpliva na njegove veščine branja in pisanja in tudi na veščine računanja. Njegov nivo 

koncentracije ostaja omejen in hitro odvrne  pozornost od naloge. Zdi se, da ima nezrelo 

zavedanje varnosti in njegova mama poroča, da se bo kregal z njo, ko ga bo poskušala 

ustaviti pred tekom čez cesto brez da bi pogledal.  

Je verbalno zelo uspešen in dobro 

razmišlja in priti do dobrih sklepov. 

Deček ima težave z organizacijo 

verbalnih in vizualnih informacij. 

Omejena koncentracija in hitro 

odkrenljiva pozornost. Nezrelo zavedanje 

nevarnosti.  

Njegove šolske veščine so se zelo izboljšale vendar so odvisne od njegovega 

razpoloženja na dan. Med današnjim opazovanjem sem videla, da se je zavedal in aktivno 

komuniciral z vrstniki za svoja leta primeren način in je vzpostavljal očesni stik in se 

Njegovo funkcioniranje odvisno od 

razpoloženja tisti dan. Težave z odnosom 

z odraslimi. Dobra komunikacija na 
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smejal. Vem da to zmeraj ni tako. Ta odnos z odraslimi ni zmeraj dober. Če temo 

pogovora nanese na njegov interes lahko vzdržuje dobro komunikacijo. Kakorkoli zelo 

težko obvladuje katerikoli nivo izziva in je lahko zavrača sodelovanje ter je nesramen do 

točke, kjer popolnoma ignorira odrasle ali prikaže histerijo, ko je stisnjen v kot.   

interesnem področju. Zavrača 

sodelovanje. Lahko je nesramen do te 

točke, da ignorira odrasle in postane 

histeričen, ko se počuti utesnjenega.  

Zavrača sodelovanje, dela. 

  

Čustveni izbruhi.  

Občutek tesnobe. 

 

Omejena koncentracija, 

odkrevljava pozornost.  

 

Zavedanje nevarnosti. Ne 

pomisli na posledice dejanj.  

Zavračanje sodelovanja.  

Strah pred neuspehom 

Čustvena nestabilnost 

Nemoč, potrtost  

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Predvidevanje 

posledic lastnega 

vedenja  

Čustveni 

odnosi do 

učenja 

 

 

Pozornost 

 

 

Vedenje 

 

 

 

15.3.2010    PRILOGA: ŠOLSKO POROČILO 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Dečkove potrebe so kompleksne. Vsaka potreba je plast, ki skupaj predstavljajo veliko 

breme. Naša šola je potrošila vsak kovanec za financiranje učenčeve pomoči in še več, na 

zagotavljanju 1:1 pomoči učitelja asistenta in LEIS pomoči na tesnem družinskem stiku. 

Če deček gre na predmetno stopno brez odločbe je velika verjetnost, da ne bo prejel 

pomoči, ki jo potrebuje.  Šola je dečku zagotavljala intervencijske strategije od 1. 

Razreda. Šola je poskušala zagotoviti čim več, povezali smo se z zunanjimi strokovnjaki 

ter tudi privat strokovnjaki (Twinkle House).  

Kompleksne posebne potrebe. 

Povezovanje šole z zunanjimi 

strokovnjaki.  

Šola se je povezala z zunanjimi 

strokovnjaki. Individualna 

pomoč v razred, vedenjski 

načrt.  

Prilagojen sedežni red.  

 

Pomoč za avtomatizacijo črk. 

Prenosni računalnik.  

 

Anksiozen. 

Frustriran. 

Čustveni izbruhi, žalost, nihanje 

razpoloženja. 

Občutek, da ne spada sem. 

Zavedanje težav.  

 

Težave pomnjenja. 

  

Šibek vidni spomin.  

 

 

Nima prijateljev. 

 

 

Ni samostojnega pisanja.  

Težave pravilnega zapisa črk in 

števil.  

Pisanje pod povprečjem za 

njegovo starost.  

Kurikularno okolje  

 

 

 

 

 

Pisanje  

 

 

Anksioznost 

Nemoč, potrtost 

Čustvena nestabilnost 

Doživljanje kor 

''drugačnega'' 

 

Dolgotrajno 

pomnjenje 

Šibko vidno-

prostorsko pomnjenje 

 

Manj sprejet med 

vrstniki 

 

Kompozicija 

Tehnika pisanja  

 

Počasnejše usvajanje  

 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 

 

 

 

 

Učne 

strategije   

 

Čustveni 

odnos do 

učenja 

 

 

 

 

Pomnjenje 

 

 

 

 

Specialne 

spretnosti  

 

Pisanje  

 

 

 

 

Deček se težko samostojno skoncentrira za krajša časovna obdobja in ne zmore pravilno 

zapisati besed in števil. Nekaj napredka je vidnega preko intenzivne 1:1 pomoči po 

individualiziranem programu, vedenjskem načrtu in pozitivnim odnosom celotne šole. 

Luknja med Učencem 4 in vrstniki se še zmeraj veča zato je potrebna diagnoza in 

nadaljnji pristopi. ESAP financiranje je zagotovilo učitelja pomočnika oz. asistenta od 

aprila 2008 od 9,33 do 17,5 ur na teden. V  tem času Učenec 4 prejema 1:1 pomoč v 

razredu in povečana pomoč je pomenila večjo stabilnost rutine in  omogočila učitelju 

asistentu, da vadi avtomatizacijo črk pri skupnih predmetih. To se odraža v razpoloženju 

in napredku. Finančna pomoč nam je tudi omogočila zaposlitev 3 ure na obdobje LEIS 

pomoč za njegovega učitelja, koordinatorja za posebne potrebe in učitelja asistenta. 

Trenutno prejema 17,5 ur pomoči na teden, kar je maksimalno ur, ki jih lahko prejme. 

Deček potrebuje več pomoči učitelja asistenta.  

Težave s koncentracijo. Ne zmore 

pravilno zapisati črk in števil. Napredek 

ob individualni pomoči s 

individualiziranim in vedenjskim 

načrtom. Deček prejemal individualno 

pomoč v razredu in omogočanje rutine. 

Pomoč avtomatizacije črk.  

Deček ima povprečne intelektualne zmogljivosti za svojo starostno skupino in luknja med 

njim in vrstniki pri opismenjevanju, računanju in pisanju ostaja za učnim načrtom in 

deček funkcionira v meji najnižjega precentila. Skrb narašča zaradi njegove anksioznosti, 

frustracije, nihanjem razpoloženja, neupoštevanja varnosti, nezmožnosti ohranjanja 

osnovnih informacij (razen tega, da pomni druga bolj kompleksna dejstva), pomanjkanje 

prijateljstva in njegovo prepričanje, da ne spada sem ter želje, da bi bil mrtev so 

negativno vplivale na njegov napredek.  

Luknja med dečkom in vrstniki na 

področju opismenjevanja, računanja in 

pisanja. Deček je anksiozen, frustracije, 

nihanje razpoloženja, neupoštevanje 

varnosti, težave ohranjanja osnovnih 

informacij, pomanjkanje prijateljstev, 

občutek dečka, da ne spada sem in želja, 

da bi bil mrtev.  

Deček je prišel na to šolo novembra 2004, po prvih počitnicah, ko po poročanju mame se 

ni mogel namestiti na prejšnji šoli.  Zaskrbljenost nad dečkovimi težavami prepoznavanja 

Po prvih počitnicah prepis na novo šolo. 

Pomoč začel prijemati januarja 2005. 
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črk in števil. Pomoč po 'School Action' je začel prijemati januarja 2005. Njegov napredek 

je še naprej povzročal zaskrbljenost, zato je deček julija 2005 v IP-ju prejel načrt pomoči 

po 'School Action Plus'.  

 

Julija povečala pomoč na 'School Action 

Plus'.  

 

Težave s koncentracijo.  

 

 

Nizka samopodoba  

 

Motorični nemir.  

Moti sošolce, moteče vedenje. 

 

Šibki občutek za nevarnost.  

 

 

Obsesivna vedenja. 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Nizka samopodoba  

 

Nemir  

Moti pouk, ne 

upošteva pravil 

Predvidevanje 

posledic lastnega 

vedenja  

Razdražljivost  

 

Pozornost  

 

 

Samopodoba  

 

Vedenje  

Šola poroča o čustvenih izbruhih doma, anksioznost, frustracija in zavedanje težav 

povzroča, da je deček izjemno žalosten, pomanjkanje prijateljev, nezavedanje osebne 

varnosti, nihanje razpoloženja, obsesivna vedenja. Kljub temu, da je zgovoren in prijeten 

deček, ki želi ugajati in ima dobro podporo od doma je dečkov zanemarljiv napredek po 

petih letih šolanja povzročil močno anksioznost, hude frustracije, nizko samopodobo, 

jokanja in nihanje razpoloženja. Njegovo vedenje je na čase lahko zelo moteče, tudi ko 

prejema 1:1 pomoč od učitelja asistenta. Zelo je žalostno videti, da 10 letni deček s 

povprečnimi spodobnostmi ne mora samostojno zapisati besed. Dečkov kratkotrajni vidni 

spomin mu ne dovoljuje, da bi si zapomnil črk in števila. Dečku pomaga vaje 'Automated 

Letter Retrieval' skupaj z učiteljem asistentom. Njegova kratkotrajna zmožnost 

koncentracije in zmožnost sedenja na miru ali se vzdržati, da ne moti ostalih, kljub 

zdravilom, potrebuje dodatno pomoč učitelja asistenta in specialista učitelja.   

Čustveni izbruhi, anksioznost, frustracija, 

zavedanje težav povzroča žalost, 

pomanjkanje prijateljev, nezavedanje 

varnosti, nihanje razpoloženja, obsesivna 

vedenja. Nenapredovanje povzročilo 

anksioznost, frustracijo, nizko 

samopodobo, jokaje, nihanje 

razpoloženja. Moteče vedenje. Ne zmore 

samostojno zapisati besed. Kratkotrajni 

vidni spomin vpliva na zapomnitev črk in 

števil. Kratkotrajna koncentracija, 

nezmožnost sedenja pri miru. Skupaj z 

učiteljem asistentom izvaja program 

'Automated Letter Retrieval'.  

Deček prejema 1:1 pomoč od učitelja asistenta pri urah opismenjevanja, računanja ter pri 

nekaterih urah naravoslovja, zgodovine ali geografije. Deček potrebuje takšno pomoč pri 

vseh urah, ki vključujejo branje, pisanje in računanje, da lahko sledi programu. Deček 

ima dostop do prenosnega računalnika. Deček ima stalni sedežni red v razredu, sedi 

zraven učitelja asistenta s skupino učencev, ki so sočutni do njegovih potreb.  

Individualna pomoč učitelja asistenta. 

Prenosni računalnik. Prilagojen sedežni 

red – zraven učitelja asistenta in učencev, 

ki so sočutni.  

24.3.2010     RAZVOJNI CENTER ZA OTROKE  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Med opazovanjem v šoli je bilo razvidno, da je Učenec 4 malo socialno izoliran ter bolj 

povezan z učiteljem asistentom kot z vrstniki. Je tudi možnost pomanjkanja očesnega 

stika in obrazne ekspresije med socialnimi interakcijami. Njegovi socialni pristopi in 

vedenje je drugače bilo brez posebnosti. Obravnava pri logopedu je s pomočjo 

vprašalnika Socialno emocionalna ocena pokazala, da ima Učenec 4 dobro zavedanje na 

tem področju. Predhodna obravnava z uporabo Diagnostičnim opazovalnim načrtom za 

avtizem je tudi pokazal, da ima Učenec 4 dobro razvite socialne veščine.  

Deček je socialno izoliran in bolj povezan 

z učiteljem asistentom kot z vrstniki. 

Pomanjkanje očesnega stika in obrazne 

ekspresije.  

Socialno izključen. 

 

 

Pomanjkanje očesnega stika. 

Pomanjkanje obrazne 

ekspresije.  

 

Manj sprejet med 

vrstniki 

 

Slab očesen stik 

Obrazna ekspresija, 

gestikuliranje  

 

 

Socialne 

spretnosti 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje  

31.3.2010   PRILOGA D: POROČILO PSIHOLOGA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Dečkova mama poroča, da je pred kratkim zdravnik dejal, da Učenec 4 mogoče ima 

težave slušnega procesiranja. Logoped je rekel, da nima govorno-jezikovnih težav, še 

vedno ne izgovori glasov jasno, govori ves čas vendar ne posluša dobro, je nezrel. Ne zna 

ravnati z denarjem, ne ve kateri dan v tednu je in ima težave z organizacijo. V šoli ne 

zmore delati samostojno, ima slabo koncentracijo, ne prepozna števil in črk, zelo se 

razburi zaradi stvari v šoli, jemlje zdravila za ADHD. Učenec 4 ima 'inverted' kromosom 

21 in zdravniki še to pregledujejo, na socialnem področju se lahko igra z drugimi, vendar 

Možne težave slušnega procesiranja. 

Težave jasne izgovorjave glasov. Govori 

ves čas. Ne posluša. Ne zna ravnati z 

denarjem. Ne ve kateri dan je v tednu. 

Ima težave z organizacijo dela. V šoli ne 

zmore delati samostojno. Težave 

prepoznavanja črk in števil. V šoli se 

lahko razburi. Nima pravega prijatelja, 

Težave slušnega procesiranja. 

Težave prepoznavanja črk in 

števil.   

 

 

Nejasno izgovarjanje nekaterih 

glasov.  

Težave prepoznavanja črk.   

Sušno zaznavanje  

Vidno zaznavanje 

 

 

Ekspresivni jezik/ 

govor 

 

Zaznavne 

spretnosti 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje  
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nima nobenega posebnega prijatelja, raje ima odrasle kot otroke, ne spoprijatelji se 

zlahka.  

ne se spoprijatelji se zlahka. Raje ima 

odrasle kot otroke.  

 

 

Težave časovne orientacije.  

Šibko samostojno delo pri 

pouku.  

 

 

Težave organizacije dela.  

 

 

Izbruhi jeze.  

Poslabšanje vedenja, ko je več 

ljudi. 

 

Nizka samopodoba. 

 

 

Rad ima naravoslovje. Rad 

izdeluje. Dober je v športu. Rad 

ima košarko.   

Dobra splošna poučenost. 

Zgovoren. Dober v športu.  

 

Nima pravega prijatelja. 

Ne se spoprijatelji se zlahka. 

 

 

Šolske veščine pod povprečjem 

za njegovo starostno skupino.  

 

Razjezi, ko nalog ne opravi 

dobro.  

 

 

Težave s koncentracijo.  

Fonološke 

sposobnosti 

 

Časovna 

predstavljivost  

Pasivnost, 

pomanjkanje 

samostojnosti  

 

Slabo načrtovanje, 

slaba organizacija  

 

Razdražljivost 

 

 

 

Nizka samopodoba  

 

 

Interesi 

 

 

Močna področja  

 

 

Manj stabilna 

prijateljstva  

Ohranjanje stikov 

 

Počasnejše usvajanje  

 

Strah pred neuspehom  

 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 

Motivacija 

učenja 

 

 

Izvršilne 

funkcije  

 

Vedenje 

 

 

 

Samopodoba 

 

 

Močna 

področja in 

interesi   

 

 

 

Socialne 

spretnosti  

 

 

Branje  

Pisanje 

Računanje  

 

Čustveni 

odnosi do 

učenja  

 

Pozornost  

Deček pravi, da je šola vredu vendar zelo težka. Zelo se razburi, če je slabi pri nalogi. 

Rad ima naravoslovje, ki ga razume, vendar ne razume matematike ali črkovanja. Rad 

izdeluje stvari, rad ima košarko in igro netball (podobna košarki), ima veliko prijateljev s 

katerimi se pogovarja in igra. Dober je v športu. Rad obiskuje 'Twinkle House' kjer hodi 

na ure branja in črkovanja ter kjer mu pomagajo, da se umiri in uživa. Rad ima pomoč, ki 

jo prejema ter da jo potrebuje pri veliko urah, razen pri glasbi in španščini. 

Razburi se, če je slab pri reševanju 

naloge. Rad ima naravoslovje. Rad 

izdeluje stvari, rad ima košarko. Dober je 

v športu. Ne razume matematike in 

črkovanja.  

Deček je 29.3.2010 izpolnil 'Wechsler individual Achievement test II UK', pri starosti 10 

let 4 mesece in je dosegel rezultate na področju branja besed 44 kar je enakovredno 

starosti 6 let, računanje 67 kar je enakovredno starosti 7 let 4 meseci ter črkovanje 47 kar 

je enakovredno 5 let 4 meseci. 

Isti test je izpolnil 5.5.2008 pri starosti 8let 6 mesecev, kjer je dosegel rezultate na 

področju branja besed 59 kar je enakovredno starosti 6 let, računanje 66 kar je 

enakovredno starosti 6 let ter črkovanje 59 kar je enakovredno starosti 5 let 4 meseci. Iz 

teh dveh obravnav je razvidno, da se je število točk in percentili spremenili. Ti rezultati 

pri branju in črkovanju kažejo, da deček v teh letnik ni pridobil novega znanja črk in 

glasov. Obdobju dveh let se učenčeve točke enakovredne starosti niso izboljšale za branje 

in črkovanje. Pri obeh obravnavah je razvidno, da so dečkove točke v 1 percentilu.  

Ni napredka in izboljšanja na področju 

branja, pisanja in računanja.  

 

Deček poroča, da se razjezi, ko nalog ne opravi dobro. Njegovo splošno znanje v šoli je 

dobro in se je izboljšalo skozi leta. Učenec 4 se ne druži v veliki meri. Dobro se razume z 

ostalimi, vendar je tudi rad sam. Ima nekaj težav s socialnimi interakcijami, ko stvari 

morajo biti po njegovo. Deček mi je s težavo povedal stvari v katerih je dober. Prav tako 

je težko povedal kaj misli, da bi drugi rekli v čem je on dober – ta težava ni zaradi težav 

na področju empatije. Učenec 4 vedenje ni konsistentno, za katerega se zdi, da je pod 

vplivom konteksta v katerem je. Mama poroča, da je njegov vedenje vredu, ko je doma 

vendar se poslabša, ko mora iti ven npr v trgovino.  

Razjezi se, ko naloge ne opravi dobro. 

Splošna poučenost je dobra. Se ne druži v 

veliki meri, je rad sam. V socialni 

interakciji ima rad, da so stvari po 

njegovo. Dečkovo vedenje ni usklajeno se 

spreminja glede kontekst. Vedenje je 

vredu doma, vendar se poslabša ko mora 

ven, npr. v trgovino.  

Učenec 4 ima paleto primanjkljajev, ki pomembno vplivajo na njegove zmožnosti 

doseganja pisnega in širšega učnega načrta. Ocenjevanje njegovim učnih potreb je 

pokazalo, da čeprav prejema pomoč so v zadnjih 2 letih njegovi dosežki ostali enaki. To 

nakazuje, da trenutna raven in oblika pomoči ne razvija njegovih veščin, ki so se prenesle 

na ocenjevalno situacijo. Ima pomembne težave pridobivanja osnovnih veščin 

opismenjevanja in računanja.  

Paletna primanjkljajev. Šolske veščine 

niso izboljšale. Trenutne oblike pomoči 

ne izboljšujejo dečkovih veščin.  

Učenec 4 ima kompleksne socialne, emocialne in vedenjske potrebe. Deček ima posebne 

potrebe na področju branja, črkovanja, računanja, zdravstvenem področju ter na 

socialnem, čustvenem in vedenjskem področju.  

 Ima posebne potrebe na področju 

branja, črkovanja, računanja ter na 

zdravstvenem, socialne, čustvenem in 

vedenjskem področju.  

16.7.2010     LETNO ŠOLSKO POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 2009-2010 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Deček pri angleščini nadaljuje z dobrim delom ob dnevni pomoči učitelja asistenta. 

Njegovo poslušanje se je izboljšalo in zmeraj prispeva pri razpravah v razredu. Učencu 4 

Izboljšale veščine poslušanja. Sodeluje 

pri razpravah. Deček narekuje učitelju 

Pomoč učitelja asistenta pri 

angleščini.  

Kurikularno okolje 

 

Prilagoditev 

učnega okolja 
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nikoli ne zmanjka idej. Po navadi narekuje učitelju asistentu in skupaj oblikujeta poved. 

Učenec 4 nato to prepiše v svoj zvezek, črko za črko. Redko prepozna besedo na pogled, 

vendar je njegovo prepoznavanje črk veliko boljše, kot je bilo. Lahko bere mojo pisavo 

dovolj natančno. Učenčevo samostojno pisanje je še zmeraj omejeno na nekaj besed.   

asistentu in skupaj oblikujeta poved, ki jo 

nato deček prepiše v zvezek. Izboljšanje 

prepoznavanja črk. Samostojno pisanje 

omejeno na nekaj visoko frekvenčnih 

besed.  

Skupno oblikovanje povedi. 

 

 

Težave samostojnega pisanja.  

Samostojno zapiše le nekaj 

besed. Prepisuje črko za črko.  

 

Težave prepoznavanja črk.  

 

 

Počasno računanje na pamet. 

Ni opravil državnega testa.  

 

Ni branja celih besed.  

 

 

Humor. Zgovoren. Sodeluje v 

razpravah. Dober odnos z 

odraslimi. Ideje.  

Šolska športna tekmovanja. 

 

Potrebuje spodbude za 

samostojno delo.  

 

Frustracija ob šolskem delu.  

Pisanje  

 

 

Kompozicija 

Pravilen zapis  

Počasnejše usvajanje 

 

Vidno zaznavanje  

 

 

Računanje  

Počasnejše usvajanje  

 

Tehnika branja 

Počasnejše usvajanje  

 

Pasivnost, pomanjkanje 

samostojnosti  

 

Odpor do šolskega dela  

Učne 

strategije  

 

Pisanje  

 

 

 

Zaznavne 

spretnosti  

 

Računanje  

 

 

Branje  

 

 

Motivacija 

učenja  

 

 

Čustveni 

odnosi do 

učenja  

V 4. razredu sem Učencu 4 dala cilje in s pomočjo dobro dela za dosego teh. Njegove 

zmožnosti računanja, oboje na pamet in s pisnimi metodami so se čez leta izboljšala. Na 

začetku išče zagotovilo, vendar ko začne jih lahko izračuna samostojno. Prav tako se je 

izboljšalo njegovo ravnanje z datumi. To zahteva organizacijo in sistematične pristope. 

Učenec 4 ni uspešno opravil testov na koncu leta – računanje na pamet so zanj prehitra in 

neznan kontekst vprašanj prekrije njegov napredek. Kakor koli, jaz sem zelo zadovoljna z 

njegovim delom pri matematiki.  

Išče potrditve, vendar lahko zračuna 

samostojno. Izboljšalo zavedanje 

datumov. Prepočasno računanje na 

pamet.  

V tem letu sem dobro spoznala Učenca 4 in imela sva veliko pogovorov o različnih 

temah. Poda pomemben prispevek k uram z njegovimi idejami in smislom za humor. 

Zgradil in ohranil je dober odnos z odraslimi osebami, ki delajo z njim v šoli ter je zelo 

popularen pri ostalih učencih. Presenetljivo je kako dobro je učenčevo znanje glede na 

frustracijo, ki jo mora čutiti zaradi šolskega dela. Napredek pri pisnih nalogah je počasen 

in sodelovanje iz tega vidika učenja ostaja slabo. S potiskom, je bilo dobro videti Učenca 

4 pri sodelovanju na dodatnih športnih, ter v tem letu je dobro zastopal šolo na treh 

športnih dogodkih.  

Pri urah je pomembno prispeval ideje in 

humor. Zgradil in ohranil je dober odnos 

z odraslimi in je zelo popularen pri 

ostalih učencih. Dečkovo znanje, glede na 

stopnjo frustracije, ki jo čuti je 

presenetljivo dobro. V tem letu je 

zastopal šolo na treh športnih dogodkih.  

22.7.2010     OBRAVNAVA PRI DELOVNEM TERAPEVTU 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Deček ima disgrafijo, ki vpliva na dečkovo vsakodnevno funkcioniranje. Učenec 4 

postane frustriran zaradi težav oblikovanja črk in z lahkotno izdelavo izdelka.  

Deček ima disgrafijo. Deček postane 

frustriran zaradi težav oblikovanja črk. 

Težave oblikovanja črk.  

 

Prepoznana disgrafija. 

 

 

Frustracija ob nalogah 

pisanja.  

 

 

IKT obravnava 

Tehnika pisanja  

 

Grafomotorika  

 

 

Nemoč, potrtost 

Odpor do šolskega dela 

 

 

Kurikularno okolje  

Pisanje 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti 

 

Čustveni 

odnosi do 

učenja 

 

Prilagoditev 

učnega okolja  

Učenec 4 ima težave pri aktivnostih, ki vključujejo pisanje. Deček je prejel IKT 

obravnavo na njegovem prenosnem računalniku s primerno programsko opremo. S tem 

so tudi delali na dvigu njegove samopodobe.  

Težave pri nalogah, ki zahtevajo pisanje. 

Deček je prejel IKT obravnavo na 

njegovem prenosnem računalniku. 

Strategija za dvig samopodobe. 

6.7.2010    IKT OBRAVNAVA (LANCASHIRE EDUCATION INCLUSION SERVICE) 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Za namen te obravnave je deček bil naprošen, da verbalno oblikuje in nato zapiše povedi 

s pomočjo. Nato sem ga prosila, da povedi prepiše. Med delom je ohranjal dober sedeč 

položaj in stabiliziral si je list z levo roko. Uporablja 4 prstni prijem pisala. Deček ni 

Nepravilen, štiri prstni prijem pisala. 

Težave z združevanjem črk in nepravilno 

oblikovanje ter obračanje črk. 

Težave združevanja in 

oblikovanja črk. 

Neenakomerna velikost črk. 

Tehnika pisanja  

 

Pravilen zapis  

Pisanje  
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poskušal združiti črk in razvidno je bilo, da nepravilno oblikuje in obrača črke. 

Samostojno je pustil presledek in vzdrževal pisanje znotraj črtovja na listu. Njegov 

izdelek je pokazal, da še nima usvojene kontrole nad velikostjo črk in da dosledno ne piše 

z jasnimi vratovi črk. Dokončano delo je kar dobro predstavljeno in čitljivo. Pomembno 

počasnejše je bilo oblikovanje in zapisa povedi ter je potreboval veliko pomoči. Deček je 

nato bil naprošen, da besedilo prepiše z uporabo računalnika. Bil je veliko bolj motiviran 

za dokončanje tega dela, kot pri nalogi pisanja na roko. Ko je delal je uporabljal obe roki 

za tipkanje. Moral je pogledati na tipkovnico za določitev lokacije nekaterih besed vendar 

to je lahko zaradi dejstva, da drugače dela s tipkovnico z malimi tiskanimi črkami. 

Prikazal je dobro osnovno uporabo tipkovnice in je vedel, kako uporabiti preverjanje 

črkovanja.  

Samostojno delal presledke. Pisanje 

znotraj črtovja. Neenakomerna velikost 

črk. Končni zapis je čitljiv. Počasnejše 

oblikovanje in zapis povedi, kjer je 

potreboval veliko pomoči. Veliko bolj 

motiviran pri pisanju na računalnik. 

Tipka je z obema rokama in imel je težave 

pri iskanju črk na tipkovnici. Ve kako 

uporabljati preverjanje pravilnosti 

črkovanja besed.    

Pomoč pri rokopisu, 

črkovanju in oblikovanju 

povedi.  

Obračanje črk.  

 

Šibka grafomotorika. 

 

 

 

 

Programi za učenje tipkanja 

'Cliker'. Vaje pisanja in 

računanja 'WordShark' in 

'Numbershark'. Pri pisanju 

uporaba nabora besed. 

Priporočilo za računalnik. 

 

Usmerjanje na nalogo. 

 

 

 

 

Kompozicija 

 

Specifične napake 

 

Grafomotorika  

 

 

 

 

Pisanje  

 

 

 

 

 

 

Slabo ciljno usmerjeno 

vztrajanje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznavno-

motorične 

spretnosti  

 

 

Učne 

strategije  

 

 

 

 

 

Izvršilne 

funkcije  

Z uporabo prepoznavanja besed (banka besed) v programu 'Cliker' je Učenec 4 napisal še 

več besed ob pomoči. Bila je naloga '2Type' v programu 2Simple  v kateri je Učenec 4 

užival. Ta naloga bi bila koristna za urjenje prepoznavanja tipkovnice. Ni mu bil preveč 

všeč program 'First Kews'. Ta program bi mu pomagal pri prepoznavanju črk na 

tipkovnici in pri črkovanju besed. Učenec4 je že poznal programa 'WordShark' in 

'Numbershark'. Ta programa rad uporablja in je motiviran za uporabo.  

S pomočjo 'banke besed' v programu 

'Cliker' je ob pomoči napisal več besed. 

Všeč mu je bil program in vaje za učenje 

tipkanja. Ta program mu lahko pomaga 

pri prepoznavanju črk na tipkovnici. Že 

uporablja in je motiviran pri nalogah v 

programih 'WordShark' in 

'Numbershark'.  

Deček potrebuje veliko mero pomoči, ki mu omogoča pisanje na roko/rokopis. Potrebuje 

pomoč pri črkovanju in usmerjanji, da ostane pri nalogi. Njegovo pisanje je počasno in 

ima nekaj nepravilno oblikovanih črk in prisotno je obračanje črk. Deček že ima dober 

razpon IKT veščin in je motiviran za uporabo računalnika. S primernimi računalniškimi 

programi učenec lahko izboljša poznavanje tipkovnice, ki bo mu omogočila hitrejše 

veščine zapisa. S pomočjo učitelja, da vnese pomembne besede v 'besedno banko' bo 

učenec  postal bolj samostojen pri pisanju povedi.  

Deček potrebuje veliko pomoči pri 

rokopisu. Potrebuje usmerjanje na 

nalogo in pomoč pri črkovanju. Ima 

dobro razvite IKT veščine in je motiviran 

za uporabo računalnika.  Z uporabo 

'banko besed' v računalniku lahko 

postane bolj samostojen pri pisanju. 

Priporočam uporabo računalniških programov 'Clicer', '2Type', 'Wordshark' in 

'Numbershark'. Ne priporočam učenja tipkanja na dotik, ker ga lahko zmede. Dela naj 

samo dele programa, ki izboljšujejo prepoznavanje črk na tipkovnici. Kot so – padanje 

črk in padanje besed. Priporočam, da se Učencu 4 zagotovi prenosni računalnik HP Entry 

Compaq 610 Notebook – 399 funtov.  

Priporočena uporaba računalniških 

programov 'Clicer', '2Type', 'Wordshark' 

in 'Numbershark'. Dela naj na izboljšanju 

prepoznavanja črk na tipkovnici. 

Priporočilo za zagotovitev računalnika.  

6.7.2016    ODLOČBA ZA POSEBNE POTREBE UČENCA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenec 4 doživlja specifične težave pridobivanja veščin opismenjevanja in računanja s 

svojimi splošnimi kognitivnimi sposobnostmi. Učenčeve težave/primanjkljaji 

preprečujejo učenca od popolnega dostopa do učnega načrta in pred izkazovanjem 

njegovega znanja in spretnosti preko pisnih izdelkov. Učenec 4 prav tako doživlja težave 

pri vzdrževanju primernega vedenja v razredu in pri manj strukturiranih situacijah 

šolskega vsakdanjika. Učenčevi primanjkljaji ovirajo njegov učni napredek in vplivajo na 

razvoj dobrega prijateljstva z njegovimi vrstniki in odraslimi. Učenec 4 živi z mamo, ki 

je zelo podpira njegove potrebe.  

Deček ima specifične učne težave na 

področju opismenjevanja in računanja. 

Deček ima težave vzdrževanja 

primernega vedenja in v manj 

strukturiranih situacijah. Težave 

oblikovanja dobrih prijateljstev.  

Neprimerno vedenje.  

 

 

Težave oblikovanja dobrih 

prijateljstev.  

Težave v socialnih 

interakcija.  

 

 

 

Razdražljivost  

 

 

Manj stabilna 

prijateljstva 

Maj ustrezno odzivanje 

na socialne informacije 

 

 

Močna področja  

Vedenje  

 

 

Socialne 

spretnosti  

 

 

 

 Učenec 4 je dobrega zdravja. Deček ima ekceme/izpuščaje in astmo, katera je 

kontrolirana z inhalatorjem. Učenčev vid in sluh sta vredu. V je bil diagnosticiran z 

Deček ima diagnozo ADHD in jemlje 

zdravila. Deček je izbirčen pri hrani.  
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ADHD in dnevno prejema zdravila za to. Učenec 4  poroča, da je pri hrani izbirčen in do 

predmetov v ustih. Pogosto izkazuje veliko utrujenost skozi dan. Pri Učenec 4  je prisotna 

stalna dominanca desne roke. Pisalo drži v 4 prstnem pokončnem prijemu. Hiti z 

oblikovanjem črk in to vpliva na uspešnost in točnost zapisa. Ima dobro grobo motoriko. 

Delovni terapevt je poskrbel za senzorno modulacijo pri urejanju nevronskih sporočil v 

možganih za kontrolo in sprostitveno/opozorilno stanje za učenca in njegovo mamo. 

Ugotovljeno je bilo, da ima učenec invertiran kromosom 21. to je trenutno pod 

raziskovano. Učenec 4  je bil obravnavo za prepoznavanje motnje avtističnega spektra. 

Pokazalo se je negativno. Kakor koli prepoznano je bilo, da ima veliko podobnih potreb.  

Hiti z oblikovanjem črk, kar vpliva na 

točnost zapisa.  Dobra groba-motorika.  

Dobra groba-motorika.  

 

 

 

Senzorna občutljivost na 

hrano. 

 

Kratkotrajni vizualni spomin. 

 

 Šibel prenos sporočil domov.  

 

 

Hiter, netočen zapis.  

Težave napredovanja pri 

veščini pisanja. 

Šibko, hitro oblikovanje črk.  

 

 

Težave napredovanja na 

področju branja.  

 

Težave napredovanja na 

področju računanja.  

 

Kratkotrajna pozornost.  

 

 

Nenapredovanje povzroča 

frustracije, 

Anksioznost. 

 

Nizka samopodoba.  

 

 

Nejasna izgovorjava vseh 

glasov.  

Šibek očesni stik.  

 

 

 

 

 

 

 

Senzorna občutljivost  

 

 

Šibko vidno-prostorsko 

pomnjenje  

Šibko verbalno 

pomnjenje 

 

Pravilen zapis  

Počasnejše usvajanje 

 

Tehnika pisanja 

 

 

Počasnejše usvajanje  

 

 

Počasnejše usvajanje  

 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

  

 

Nemoč 

Anksioznost  

 

Nizka samopodoba.  

 

 

Ekspresivnih jezik/ 

govor 

 

Očesni stik  

 

 

 

 

 

Močna 

področja in 

interesi  

 

Zaznavne 

spretnosti  

 

Pomnjenje  

 

 

 

 

Pisanje  

 

 

 

 

 

Branje  

 

 

Računanje 

 

 

Pozornost 

 

 

Čustveni 

odnosi do 

učenja 

 

Samopodoba 

 

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje  

 

 

 

 

 

 

Učenec 4 ne dosega nobenega učnega načrta brez pomoči. Učenec 4 je zgovoren, prijeten 

fant, ki želi ugajati. Njegov zanemarljiv napredek mu povzroča visoko stopnjo 

anksioznosti in hude frustracije, ki se kažejo v nizki samopodobi. Učenec 4  slab 

kratkotrajni vizualni spomin mu ne dovoljuje, da bi si zapomnil črke in števila dosledno. 

Ima kratek razpon pozornosti in mu je težko sedeti na miru.  

Deček brez pomoči ne dosega učnega 

načrta. Njegov zanemarljiv napredek mu 

povzroča anksioznost in frustracijo ter 

nizko samopodobo. Deček ima šibkejši 

kratkotrajni vizualni spomin. Ima 

kratkotrajno pozornost in težko sedi pri 

miru.  

Logoped poroča, da  učenec nima govorno – jezikovnih potreb. Učenčeva mama poroča, 

da deček ne vedno izgovarja glasov črk jasno v njegovem govoru. Učenec 4 se težko 

skoncentrira in posluša. Včasih težko vzdržuje očesni kontakt. Učenec 4  ne mora 

uporabljati telefona ali prenesti sporočilo iz šole domov.  

Nejasna izgovorjava vseh glasov pri 

govoru. Težave s koncentracijo in 

poslušanjem. Težko vzdržuje očesni stik. 

Deček ima težave pri uporabi telefona in 

prenosu sporočila iz šole domov.  

Predhodna ocena kaže, da so učenčeve verbalne in neverbalne sposobnosti povprečne. 

Obravnava je pokazala, da učenčeve točke na področju branja in črkovanja so se znižale. 

Računanje ostaja na 1 centilu. Učenec 4  ne pridobiva znanja glasov in črk.  

Povprečne verbalne in neverbalne 

sposobnosti. Spretnosti branja in pisanja 

so se znižale, računanje ostaja enako. 

Težave fonološkega zavedanja. 

Učenec 4  ima nekaj težav s socialno interakcijo in stvari morajo biti po njegovem. Skrbi 

ga, da se ne bo razumel z vrstniki in da ga ljudje nimajo in postane prestrašen o odhodu v 

srednjo šolo. Učenec 4  je težko deliti stvari v socialnih in športnih aktivnostih izven 

doma. Ima boljši odnos z odraslimi, vendar je lahko postane preveč prijateljski.  

Težave v socialni interakciji, stvari 

morajo biti po njegovo, težko deli stvari 

pri športnih aktivnostih. Dobro se razume 

z odraslimi, vendar lahko postane preveč 

prijateljski.  

Učenčeve posebne potrebe izhajajo iz primanjkljajev na področju branja, črkovanja, 

računanja, pisanja, čustvene stabilnosti in zdravstvenega stanja.  

Primanjkljaji na področju branja, 

pisanja, računanja, čustvene stabilnosti.  

Tukaj so cilji, ki jih specialno pedagoški pristopi za učenca morajo izpolniti. 1. Razviti 

bralno natančnost to funkcionalne ravni. 2. Razviti črkovanje do funkcionalne ravni. 3. 

Razviti računanje do funkcionalne ravni. 4. Razviti učenčev rokopis, da jih bodo drugi 

lahko brali njegovo delo. 5. Razviti spretnosti presojanja in razviti razumevanje 

vsakodnevnih situacij. 6. Podpreti oz. pomagati pri učenčevih zdravstvenih potrebah.  

Šibka tehnika branja. Šibko črkovanje. 

Šibko računanje. Izboljšanje področja 

rokopisa, grafomotorike.  
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ŠOLSKO LETO 2010/2011: RAZRED: 6 

27.9.2010    CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Učenčeva mama poroča, da je deček še zmeraj prepirljiv ter da je zaskrbljena zaradi 

učenčeve hoje v spanju. Veseli smo, da smo slišali, da deček več ne govori, da se želi 

ubiti. Deček ni znal povedati, kaj se je spremenilo, da se več ne počuti tako. Deček je bil 

naprošen, da pove 3 želje, ki so: imeti učitelja v šoli, ki bi mu pomagal, da bi se njegovo 

črkovanje, branje in pisanje izboljšalo, da bo lahko dobil službo kot oblikovalec 

avtomobilov ter da bi imel ves denar na svetu, ki bi ga porabim na stvareh za sebe on 

svojo družino in bi ga bilo dovolj še za dobrodelnost.  

Deček je prepirljiv. Deček hodi v spanju. 

Deček več ne govori, da se želi ubiti. 

Dečkova želja je, da bi imel učitelja v 

šoli, ki bi mu pomagal izboljšati branje in 

pisanje.  

Prepirljiv.  

Zlomil prenosni računalnik. 

 

Jezen in frustriran zaradi 

težav pri branju.  

Jezen.  

 

Pozitivni ojačevalci vedenja. 

 

 

 

 

Boks  

 

 

Šibka pozornost.  

Razdražljiv 

Fizična agresivnost 

 

Nemoč 

Čustvena nestabilnost  

Jeza  

 

Vedenje  

 

 

 

 

Interesi  

 

 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  

 

Vedenje  

 

 

Čustveni 

odnos do 

učenja  

 

Učne 

strategije 

 

Močna 

področja in 

interesi   

 

Pozornost  

 

Med poletnimi poletnimi počitnicami so učencu izpuščaji bili okuženi, zato je bil 11 dni 

hospitaliziran kjer so ugotovili, da zdravila, ki jih jemlje za ADHD negativno vplivajo na 

njegova jetra zato so jih do nadaljnjega ukinili. Odkar deček ne jemlje zdravil poročajo, 

da je v šoli bolj frustriran ker ima težave s koncentracijo v razredu.  

Učenec 4  gre v posteljo ob 20:00 in poroča, da težko zaspi in če se zbudi sredi noči gre 

gledat televizijo. Učenec 4  poroča odkar več ne jemlje zdravil bolj pogosto hodi v spanju 

ter poroča, da se zjutraj ne počuti utrujen. Mama poroča, da odkar deček ne jemlje zdravil 

se mora v šoli bolj skoncentrirat in posledično je bolj utrujen.  

Zafrustritan in ima težave s 

koncentracijo. Težko zaspi, se zbuja 

ponoči. Pogostejša hoja v spanju. Večja 

utrujenost, ko pride iz šole.  

Učenec 4  je oblikoval tesna prijateljstva v šoli. Učenec 4  je tudi zelo rad obiskoval boks, 

vendar zaradi maminih službenih obveznosti je moral nehati. Učenec 4  poroča, da glavni 

razlog za njegovo jezo in frustracijo je ''zato ker ne moram brati''. Učenec 4  ni mogel 

prebrati nekaj na računalniku zato je postal jezen in zlomil računalnik doma.   

Rad je obiskoval boks. Deček pravi, da je 

jezen in frustriran ''zato ker ne moram 

brati''. Ker nekaj ni mogel prebrati na 

ekranu je zlomil prenosni računalnik.  

Učenec 4 prejema pomoč od enega od učiteljev na šoli, vendar njegova odločba je jasno 

navedla, da ta pomoč mora biti zagotovljena od kvalificiranega učitelja. Po poročilu šole, 

šola še ni našla kvalificiranega učitelja, da bi lahko zagotovila to pomoč ter da s tem je 

bil določen drug učitelj, zaradi česa je deček jezen.  

Deček na šoli prejema pomoč od učitelja, 

ki ni kvalificiran učitelj za SUT. Šola še 

ni našla kvalificiranega učitelja, zaradi 

česa je deček jezen.  

Pogovorili smo se o pozitivnih ojačevalcih, ko Učenec 4  pokaže dobro vedenje. Veliko 

učenčeve frustracije in jeze je direktno povezanih z njegovo disleksijo. Učenčeva mama 

je trenutno vložila vlogo za specialno šolo za njegovo disleksijo. 

Veliko jeze in frustracije zaradi disleksije. 

Pozitivni ojačevalci, ko deček pokaže lepo 

vedenje.  

1.11.2010    INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM (Razred: 6; Red Rose School) 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Začeti s seznamom 'CVC' besed, ki so J znane. Povej besedo in prosi J, da poišče črko ki predstavlja 

prvi glas, osrednji in končni glas njegovi tablici črk in jo pokaže. Povej besedo in prosi J, da pove 

začetni glas in poišče črko, ki predstavlja ta glas. Prosi ga, da napiše to črko. Nadaljuj dokler cela 

beseda ni napisana pravilno. Dovoli čas za delo v mali skupini za okrepitev aktivnosti celotnega 

razreda. Organiziraj tiho sobo za vajo aktivnosti 1 na 1. Vaja in okrepitev doma. 

Seznam poznanih besed. Deček poišče 

začetni, srednji in končni glas ter ga 

pokaže na tablici črk. Zapis te črke. 

Nadaljuje dokler celotna beseda ni 

zapisana.  

Zapis besede glas za 

glasom. Iskanje 

prvega glasu, 

srednjega in 

zadnjega. 

Pisanje  

 

 

 

 

 

Oblike 

pomoči, 

strategije na 
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Med skupinskim branjem, model kako zlogovat besedo, izgovorjava fonemov, združevanje fonemov 

za branje besede. Spodbudi J, da sodeluje/prispeva pri delu z neznanimi besedami med skupinskim 

branjem. Nagradi vse poskuse uporabe fonološkega znanja med vodenim in samostojnim branjem. 

Vaja doma. 

Skupinsko branje, model zlogovanja, 

izgovorjava fonemov in združevanje 

fonemov za branje besede. Spodbuda pri 

sodelovanju z neznanimi besedami. 

Nagradi uporabo fonološkega znanja pri 

branju. Vaje branja doma.  

Več-čutno zapisovanje 

črk. Verbalizacija 

zapisa. 

Pisanje črke po zraku 

Iskanje glasov na 

abecedni opori.  

Demonstracija 

zlogovanja. 

Združevanje fonemov 

v zloge, besede.  

Konkretni material za 

računanje.  

Nagrajevanje. 

Pohvale.  

 

Govorno-

jezikovno 

funkcioniranje 

Branje 

 

Računanje 

Motivacija učenja 

 

specialni šoli 

Red Rose 

Razloži, da ko se bo njegovo pisanje izboljšalo se bo naučil kako pisati povezano, da so nekatere črke 

pridružene. Demonstriraj novo črko na beli tabli, skupaj z govorjenjem kje se začne pisanje črke, z 

navodilom kako gre in kje se konča z dodatkom 'strela' na koncu črke. Pozovi j, da vadi pisanje črk po 

zraku in dodajanje 'strela'. Dovoli čas za kratke ure 1 na 1. Nagradi pravilno zapisanje in natančnost.  

Demonstracija nove črke na interaktivni 

tabli, skupaj z verbalizacijo zapisa črke. 

Pisanje črke po zraku. Nagrajevanje 

pravilnega zapisa.  

Raziskuj različne načine seštevanja 4 enomestnih števil z uporabo pripomočkov ali papirja in 

svinčnika. 

Raziskovanje različnih možnosti 

seštevanja 4 enomestnih števil z uporabo 

pripomočkov ali s zapisom na papir.  

Zagotovi, da J napredek je prepoznan. Pogovori se o napredku in o težavah, ki lahko vplivale na poti 

do napredka, pokaži kako je premagovanje teh težav del učenja. 

Prepoznavanje napredka. Pogovor o 

napredku in morebitnih težavah. Pokaži, 

da je premagovanje težav del učenja.  

2.5.2011     EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA NAČRTA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

J ima še zmeraj težave z nekaterimi glasovi pri branju in ima težave z zamenjevalo črk, večinoma b in 

d. Težko mu je povezovanje glasov za branje besed vendar z nadaljnjim vsakodnevnimi vajami bo 

napredoval na tem področju. J dnevno bere in uporablja strukturiran program branja, kot tudi 

'Accelereas/Accelewrite' s katerim dela dnevno. Redno vadi vizualno branje besed in sedaj bere dobro 

število visoko frekvenčnih besed.  

J je še neenakomerno oblikuje črke in mu je težko prenesti kaj se je naučil pri urah rokopisa v kontekst 

vsakodnevnega dela. Njegov rokopis se izboljšuje vendar se mora zanesti na prepisovanje svojih pisnih 

del.  

Strukturiran program 

'Acceleread/Accelewrite'. Vidno 

prepoznavanje besed. 

'Acceleread/Accelewri

te'. Vidno 

prepoznavanje besed 

Razčlenjevanje števil 

pri računskih 

operacijah.  

Branje  

 

Računanje  

  

 

Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose 

J je trdo delal pri računanju, vendar še vedno ima težave z nekaterimi koncepti pri seštevanju in 

odštevanju z uporabo razčlenjevanja. Ima dobro razumevanje števil do 100, vendar mora utrditi mesne 

vrednosti do 1000 in več.  

J samopodoba se izboljšuje, ko vidi, da so nekatere naloge zanj preproste. Nadaljevati mora s 

pozitivnim odnosom do svojih sposobnosti in se naučiti, da če so naloge težke, mora vztrajati.  

Razčlenjevanje št pri seštevanju in 

odštevanju.  

  

8.6.2011     LETNA EVALVACIJA  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

J še ima zmeraj težave s prepoznavanjem nekaterih glasov in ima težave s povezovanjem teh glasov v 

'CVC' besed. Ima zamenjavo b/d, p/q , kar predstavlja problem pri branju, vendar ima vizualno oporo 

za pomoč, ki mu pomaga na tem področju težav. Sledi strukturiranemu programu poimenovanem 

'Acceleread/Accelewrite' s katerim dela vsakodnevno. Del v smeri branja vseh visok frekvenčnih besed 

in je dobro napredoval.  

Vizualna opora za prepoznavanje črk pri 

branju. Strukturiran program za branje in 

pisanje, katerega izvaja vsakodnevno. 

Dnevno branje seznama besed.   

Opora črk pri branju. 

'Acceleread/Accelewri

te'. Seznam besed.  

Učne ure rokopisa.  

Branje  

 

Pisanje  

Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose 



CXIX 

 

J ima še zmeraj težave pri oblikovanju nekaterih črk in črke so neenakomerne velikosti. Imamo uro 

rokopisa in kjer J lahko zapisuje enakomerne velikosti črke, ki so pravilno oblikovane, vendar je to 

zelo redko, da to vzdržuje pri vsakodnevnem pisanju.  

Učne ure rokopisa za zapis enakomerno 

velikih črk..  

24.6.2011   LETNO ŠOLSKO POROČILO 2011 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

J je to leto dobro napredoval pri matematiki. Zdi se, da uživa pri matematiki in se je dobro odzval na 

naloge. Razume nove koncepte in ve kdaj mora prositi za pomoč pri svojem delu. V veliko primerih je 

pokazal, če razumevanje snovi ali koncepta ni težava, bo delal na nalogi dokler ni zadovoljen z 

rezultatom. J je dobro delal z denarjem in se je začel spopadati z ulomki. Praktično je uporabil merske 

enote in je izboljšal svoje razumevanje časa. Užival je pri delu na področju simetral in je razvil dobro 

razumevanje na tem področju matematike. Lahko prepozna in v prostoru poišče nekaj konkretnih 

primerov 2D in 3D oblik in razume kaj je pravilni trikotnik. Oblikovanje plakata na temo 2D in 3 D 

oblike. J ima zelo socialno naravo osebnosti in je med urami velikokrat začel klepetati, vendar razume, 

da se je njegovo znanje izboljšalo odkar več ne sedi blizu prijateljev.  

Praktične naloge merskih enot. Vaje z 

denarjem. Prenos likov, teles na 

konkretne primere. Izdelava plakata 

telesa, liki.  

Konkretni primeri. 

Praktične naloge.  

Računanje  Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose 

30.4.2011    EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

J še ima zmeraj težave pri nekaterih glasovih, vendar se to izboljšuje z vsakodnevnimi vajami. J bere 

vsak dan in dela po strukturiranem programu 'Acceleread/Accelewrite', ki mu pomaga na področju 

branja in črkovanja.  

Strukturiran program za črkovanje  

'Acceleread/Accelewrite'.  

'Acceleread/Accelewri

te' 

Branje v paru, 

skupini. 

 

Model ure. 

Pogovor ob 

neprimernem vedenju, 

kaj lahko izboljša.  

  

Pisanje  

Branje 

 

Računaje 

Vedenje 

  

Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose 

 

 

 

 

J je napredoval na področju fonološkega zavedanja in njegovo fonološko znanje raste. J bo nadaljeval 

z branjem v paru in pri skupinskem branju v razredu vsako dnevno za izboljšanje njegovega znanja.  

Branje v paru, skupinsko branje v razredu 

vsak dan.  

J zelo težko odčita čas na analogni uri vendar pri nalogah pristopi z veliko etuziazma. Trenutno 

delamo veliko nalog v manjših skupinah s modelom ure ter pri delu 1 na 1, za izboljšanje znanja pri 

odčitavanju ure. Dobi priložnosti in naloge na dnevni ravni.  

Učenje odčitavanja ure v manjši skupini, 

individualno, dnevno. Model ure.  

J ve kaj je prav in kaj je narobe ter kdaj je naredil nekaj kar je neprimerno, takrat pride do mene in se 

pogovori o tem. J se zelo zrelo odzove na situacije kjer mora ozavestiti prejšnje vedenje. Prav tako ve 

kaj mora narediti, da izboljša situacijo. 

Ob neprimernem vedenju ozavesti vedenje 

in pogovor kaj lahko naredi na slednjič.  

29.5.2012   LETNA EVALVACIJA (Razred: 7) 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

J je dobro napredoval. Razvoj njegovih veščin branja je prijetno videti, ne le da sedaj bolj uživa pri 

branju knjig, branje uporablja za pridobivanje informacij izven šole, z branjem prometnih znakov in 

obvestil. Lepo je videti, kako raste njegova samozavest pri branju in želja po branju. Spodbudili smo 

ga, da pri branju uporablja kontekst za prepoznavanje nepoznanih besed in to mu pomaga pri 

tekočnosti branja in razumevanju. Prav tako je vključen v strukturiran program 

'Acceleread/Accelewrite', ki mu pomaga pri izboljšanju točnosti branja.  

Uporaba konteksta za prepoznavanje 

neznanih besed. Strukturiran program 

'Acceleread/Accelewrite'. 

Skladenjski, pomenski 

ključ. 

'Acceleread/Accelewri

te'. 

 

Model ure. 

Odčitavanje ure v več 

priložnostih čez dan.  

 

Šolska pravila. 

Jutranji krog. PSHE 

 

Branje 

 

Računanje 

 

 

 

Vedenje  

Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose 

 

J je bolj samozavesten pri računanju in izkazuje napredek. Trenutno dela trdno na izboljšanju veščin 

časa z uporabo analogne ure tudi preko različnih priložnostih na dan za izboljšanje njegovega znanja.  

Dela na izboljšanju veščin časa, 

odčitavanje analogne ure v več 

priložnostih na dan. 

J posluša in upošteva pravila, ki so vzpostavljena in če se pojavi težava, bo uporabil zrel način, da jo 

reši problem. Uporabljamo jutranji krog in 'PSHE' za izboljšanje kreativnih poti za reševanje 

problemov in za pogajanja.  

Deček posluša in upošteva šolska pravila. 

Zrelo reševanje težav. Jutranji krog in 

'PSHE' za reševanje težav in konfliktov.   

ŠOLSKO LETO 2012/2013 

1.10.2012    INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 
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Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Spodbudi J, da prebere čas do 15 minut na analogni uri. Uporabi uro v praktičnih primerih kjer je to 

možno. Uporabi  usmerjene ure, računalniške programe za vajo odčitavanje ure do 5 minut. Igranje 

iger, ki vključujejo odčitavanje ure.  

Uporaba ure v praktičnih primerih, 

igranje iger, ki zahtevajo odčitavanje ure. 

Uporabi usmerjanje za sledenje ure, 

računalniške igre za vaje ure. 

Uporaba ure v 

praktičnih primerih, 

igranje iger. 

Ploskanje mesnih 

vrednosti. 

Ponazoritev števil z 

mesnimi vrednostmi 

 

Ob neprimernem 

vdenejo takoj pogovor 

in kako bi lahko 

naredil drugače 

Računanje 

 

 

 

 

 

 

 

Vedenje 

Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose 

 
Ploskanje števk v trimestnem številu (npr. 246 – 2 ploska, 4 ploski, 6 ploskov). Povedati, da vsaka 

števka predstavlja stotnice, desetice in enice. Povedati celotno število. Ponazoritev števk z uporabo 

mestnih vrednosti. 

Ploskanje števil za števke v tromestnih 

številih. Povedati kaj pomeni vsaka 

števka, prebrati celotno število. 

Ponazoritev števk z mestnimi vrednostmi.  

Pogovor kaj je naredil narobe. Nagraditi, ko pove po pravici. Pogovor o možnostih, kako bi lahko 

odreagiral na pravilen način. 

Pogovor o možnih oblikah vedenja oz. 

kako bi lahko drugače odreagiral.  

25.3.2013   INDIVIDUALIZIRAN  PROGRAM  

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Za odčitavanje ure so potrebne dnevne vaje, uporaba časovne knjižice. Vaje na tabličnem računalniku 

preko aplikacij.  

Dnevne vaje odčitavanje ure. Uporaba 

časovne knjižice. Vaje na tabličnem 

računalniku za vaje odčitavanja ure.  

Računalniške vaje za 

uro. Časovna knjižica. 

 

Suha tabla.  

 

Seznam besed za 

črkovanje.  

Branje v paru.  

 

Jutranji krog. PSEE 

in CBT 

 

Računanje 

 

 

Pisanje 

 

Branje 

 

 

 

Vedenje 

 

 

Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose 

 

Nadaljevanje tedenskih vaj rokopisa. Vaje na suhih tablah in različni programi na tedenski bazi. Tedenske vaje rokopisa. Vaje na suhi 

tabli.  

Uporaba strukturiranega programa 'Accelereading/write' zraven drugih strukturiranih programov na 

tedenski bazi. Seznam besed za vaje črkovanja se nadaljuje na tedenski bazi. 

Enkrat na teden strukturiran program 

branja in pisanja. Seznam besed za vajo 

črkovanja. Preverjanje enkrat na teden.  

Nadaljevanje branja vsakodnevno v šoli in doma. Branje v paru se nadaljuje na tedenski bazi. Vsak dan branje v šoli in doma. Tedensko 

branje v paru.  

Zaposleni spremljajo dečka v strukturiranih in nestrukturiranih situacijah in mu ponudijo pomoč pri 

soočanju s težavami. Nadaljevanje ur 'PSHEE' in jutranjega kroga skupaj s 'CBT' za podporo in pomoč 

J pri razvija razumevanja vsakodnevnih situacij 

Spremljanje dečka v strukturiranih in 

nestrukturiranih situacijah. Jutranji krog. 

PSEE in CBT 

ŠOLSKO LETO 2013/2014 (LETO: 9) 

1.11.2013    INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Uporaba kartic s črkami za preverjanje zagotoviti J v povezave med črka/glas. Uporaba slikovnih kart 

za vajo pri 1 na 1 srečanjih za okrepitev povezav grafem - fonem. Pomagaj J, da pregiba dolge besede 

na manjše dele. J prepozna začetni, srednji in končni glas v besedi. Nagradi vse poskuse uporabe 

glasnega črkovanja pri pisanju. 

Kartice s črkami. Vaje pregibanja besed. 

Glasno črkovanje pri pisanju. 

Prepoznavanje prvi, srednji in zadnji glas 

v besedi.  

Kartice s črkami. 

Ploskanje zlogov. 

Združevanje glasov 

za branje besed. 

Iskanje glasov v 

besedi.  

 

Glasno črkovanje 

pri pisanju.  

 

Načrtovanje 

računske operacije 

Govorno-jezikovno 

funkcioniranje 

 

 

 

 

 

Pisanje   

 

 

Računanje  

Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose 

 
Med skupinskim branjem, model kako razdeliti besede na manjše dele s ploskanjem zlogov, 

izgovorjava fonemov, združevanje fonemov za branje besed. Spodbudi J, da bo prispeval pri delu z 

nepoznanimi besedami med skupinskim branjem. Nagradi vse poskusi uporabe fonološkega znanja 

med vodenim in samostojnim branjem. Vaja doma.  

Ploskanje zlogov. Združevanje glasov za 

branje besed. 

Pogovori se z J o problemu in katero računsko operacijo mora uporabiti, da bo rešil primer. Model 

reševanja problemov za J, ki je predstavljen po korakih. Sprotno utrjevanje snovi z učbeniki, učnimi 

listi in praktičnimi primeri pred reševanjem nalog. Raziskuj različne možne primere beleženja metrov 

in centimtrov. Izpolni tabelo, ki vsebuje pretvarjanje iz ene v drugo mersko enoto z uporabo 

Načrtovanje računske operacije v 

besedilni nalogi. Reševanje po modelu, po 

korakih.  Sprotno ponavljanje snovi pred 

matematično nalogo. Table za 
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pripomočkov za pomoč J. Stenski plakati, slikovne karte. Pretvorba iz km v m, m v cm in obratno. 

Stenski plakati, učni listi, slikovne karte, učbeniki, redna vaja branja in pisanje vseh števil do 100. 

pretvarjanje merskih enot. Stenski plakati. 

Slikovne table.  

v besedilni nalogi. 

Reševanje po 

modelu, po korakih.  

Table za 

pretvarjanje 

merskih enot.  

4.3.2014    INDIVIDUALIZIRAN NAČRT 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Prepozna 60% nepravilno napisanih besed v svojem pisnem delu/vajah branja ter z uporabo slovarja, 

če je potrebno, popravi nepravilnosti v 10 primerih v 2 pogojih.   

Uporaba slovarja pri pisanju. Iskanje 

napak v samostojnem zapisu.  

Slovar. 

Iskanje napak. 

 

Jutranji krog. 

 

Računalniški 

program 

poštevanka, mesne 

vrednosti  

Pisanje  

 

 

Socialne spretnosti 

 

Računanje  

Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose 

 

Dokončanje nalog črpanih iz različnih virov, osredotočene na dolga množenja in uporaba 

računalniških programov za okrepitev učenja. Redno spremljanje napredka. 

Dokončanje nalog črpanih iz različnih virov, osredotočene na vmesne vrednosti stotic, desetic in enic. 

Uporaba računalniških programov za učenje in okrepitev orodij. Redno spremljanje in beleženje 

napredka. 

Individualne in skupinske ure za pokritje teh učnih snovi. Konec posamezne učne snovi ocena za 

zagotavljanje razumevanja z pristopom 1:1 okrepitev obravnav, če je potrebno.  

Preveri J pisno delo za nepravilnosti pri črkovanju. Povej število nepravilno črkovanih besed in ga 

prosi, da jih poišče čim več. Zagotovi naloge za iskanje napak in spodbudi J, da poišče pravilno 

črkovanje s pomočjo slovarja, če je potrebno.  

Vprašaj J za izbor teme za debato. Spodbudi J za interakcijo s celotnim razredom in da prevzame 

aktivno vlogo v skupinski diskusiji. J prostovoljno poda svoje ideje po previdnem premisleku mnenj 

drugih. Redno izvajanje jutranjega kroga za izboljšanje J socialnih veščin.  

Tedensko naredi vaje rokopisa. Zagotovi, da je J spodbujen za predstavitev svojega dela, in nagradi za 

trud.   

Računalniški program za mesne 

vrednosti. Računalniški programu za 

poštevanko. Učitelj pove število 

nepravilno zapisanih besed, učenec jih 

poišče s pomočjo slovarja in popravi.  

Jutranji krog za socialne veščine.  

JUNIJ 2014   LETNO ŠOLSKO POROČILO 2014 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

Deček je to šolsko leto nadaljeval s strukturiranim programom opismenjevanja. Zraven tega smo 

uporabljali 'Lifeboat' serij, ki pomaga učencem pri črkovanju, ločilih in slovnici. J je postal 

samozavesten pri odločitvi katera ločila so potrebna v njegovem delu in njegova slovnica se tudi 

izboljšuje. Kljub temu J še zmeraj potrebuje pomoč pri črkovanju, 'dojel' je veliko besed visoko 

frekvenčnih besed. J je prav tako samozavesten pri ustvarjanju delov kreativnega pisanja, vendar ima 

raje delo v paru, če je le mogoče. J je spodbujen za uporabo miselnih vzorcev za ideje in pomoč pri 

spravljanju v red idej. Še zmeraj rad bere in uživa v bolj zahtevnih knjigah med branjem v razredu.  

Uporaba strukturiranega programa za 

opismenjevanje. 'Liefboat' za črkovanje, 

slovnico in rabo ločil. Miselni vzorec za 

oblikovanje idej ter zaporedji v zgodbi. 

Pisanje zgodb v paru.  

Strukturiran 

program  

'Liefboat'. 

Vaje pisanja v paru. 

Miselni vzorci.  

 

Karte s stopnjami in 

vodenjem reševanja 

matematičnih 

problemov 

 

 

Pisanje 

 

 

 

 

Računanje  

Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose 

 

Čeprav matematika ni J najljubši predmet je v zadnjem letu napredoval. J je tudi uporabljal 'Maths 

Comprehansion cards' za omogočanje reševanja problemov.  

'Maths Comprehansion cards' za reševanje 

matematičnih problemov.  

ŠOLSKO LETO 2014/2015 (LETO: 10) 

3.11.2014    INDIVIDUALIZIRAN NAČRT 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 
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Na začetku zastavljeni preprosti problemi, ki zahtevajo samo eno operacijo. Razširiti na druge 

operacije in probleme, ki vsebujejo mešane računske operacije, ko J zaupanje zraste. Reden pogovor o 

metodah in obrazložitev uporabljenih metod za reševanje problemov, npr. med miselnim ogrevanjem. 

Model razlage in ponazoritev kako problem rešiti in zastavljanje podobnih problemov za dečka, 

razširitev problemov, ko bo postal bolj prepričan. Zagotovi, da J lahko natančno prebere 24 urno 

digitalno uro. Primerjaj in pretvori čas iz besed v 12 urno uro v 24 urno digitalno uro. Prebere z besedo 

zapisana števila in jih zapiši s števili. Zapiši števila, ki so bila podana z besedami v kalkulator. Redna 

vaja poštevanke števila 2, 3, 4, 5 in 10. Premagaj časovno omejene igre za množenje. Delovni listi, 

učbenik in druge miselne aktivnosti.  

Reševanje matematičnih problemov z 

eno operacijo in razširjanje na več. 

Demonstracija reševanja problemov.  Z 

besedo zapisana števila zapiše s števili. 

Redno utrjevanje poštevanke.  

Z besedo zapisana 

števila zapiše s števili. 

Redno utrjevanje 

poštevanke. 

Demonstracija 

reševanja MBP. 

 

Dnevnik črkovanja. 

Popravljanje napak. 

Veščine iskanja po 

slovarju. Slovar. 

Miselna nevihta za 

ideje pri pisanju.  

 

Postavljanje ciljev 

branja. 

 

Bela tabla, markerji.  

 

Miselni vzorci snovi. 

 

Model branja. 

Individualno in 

skupinsko branje. 

Pogovor o 

prebranem. 

Odgovarjanje na 

vprašanja o 

prebranem.  

 

Računanje  

 

 

 

 

 

 

 

Pisanje 

 

 

 

 

 

Branje  

 

 

Pozornost 

 

Pomnjenje  

 

Branje  

Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose 

 

Prepozna 7 od 10 napačno napisanih besede v svojem (pisnem) delu. Uporabi slovar za učenje ali 

preverjanje črkovanja in definicije besede, pri vsaj 10 priložnostih v obdobju 12 tednov. Razširi svoje 

izkušnje z branjem v obdobju 12 tednov. Uporaba ''miselne nevihte'' za zbiranje idej za pisanje pri vsaj 

7 primerih v obdobju 12 tednov. Izboljša čitljivost rokopisa v obdobju 12 tednov. Ponovno prebere 

poved za razvozlanje nepoznane besede, izvede pri vsaj 12 ločenih primerih v obdobju 12 tednov.   

Iskanje napak v pisnem delu. Miselna 

nevihta za ideje pri pisanju. Pri neznani 

besedi še enkrat prebere poved.  

Demonstracija kako preveriti za napačno črkovanje besede in popraviti med vajo pisanja. J zagotoviti s 

pisali za podčrtat za prepoznavanje napačno črkovanih besed. Prosi J, da prepozna 5 besed. Prosi J, da 

preveri pravilnost črkovanja ključnih besed in poznanega besednjaka. J dela seznam novih besed npr. 

dnevnik črkovanja in jih črkuje.  

J zagotovi slovar, ki ga lahko uporablja samostojno. Pripravi naloge za J za urjenje veščin iskanja po 

slovarju npr. uporaba abecednega zaporedja, poišče definicijo besede.  

Skupaj z J prelistaj vse kar je napisal v zadnjih 12 tednih. Pomagaj mu kategorizirati kaj je prebral in 

prepoznati kateri dominantni žandar. Zastaviti cilje branja za naslednjih 12 tednov in določiti količino 

ter vrsto/nabor pričakovanega branja. Predstavi nova besedila J.  

Zagotovi prekrivanje, belo tablo, velike liste papirja, markerje in prostor za delo v paru ali manjši 

skupini. Predstavi tehniko 'miselne nevihte' celotnemu razredu za temo, ki jo obravnavamo. Pokaži J 

miselni vzorec ali računalniški primer pretekle snovi in pogovor o tem. Spodbudi J, da sledi skozi 

zaporedja misli in model kako predstaviti svoje ideje z eno ali dvema besedama. Ko bo imel več 

izkušenj prosi J, da napiše ideje za njegovo skupino.  

Skupaj z J si poglej primere lepega in čitljivega rokopisa. Pogovori se o estetskih in praktičnih razlogih 

za izboljšanje čitljivosti zapisa. Dovoli kratke 1 na 1 vaje, ko se bo J zdelo težko.  

Med samostojnim in skupinskim branjem, ciljni model za J. Postavi vprašanje, ki bo J pomagalo 

razumeti smisel kaj bere in ga spodbudi, da predlaga druge, vendar možne besede.  

Dnevnik črkovanja. Veščine iskanja po 

slovarju.  

 

 

 

 

 

Postavljanje ciljev branja. Bela tabla, 

markerji. Miselni vzorci snovi.  

 

Model branja. Individualno in 

skupinsko branje. Pogovor o 

prebranem. Odgovarjanje na vprašanja 

o prebranem.  

 

Zagotoviti, da je napredek J prepoznan. Pogovor o napredku in težavah, ki bi lahko vplivale na 

napredek, pokazati kako velike so bile te težave v procesu poučevanja.  

Pogovor o šolskih pravilih z J. Zakaj so potrebna? Kaj bi se lahko zgodilo, če jih ne bi upoštevali? 

Nagradi poskuse upoštevanja šolskih pravil.  

Zagotovi, da sklop nalog je dosegljiv. Preveri, da J razume in ostaja pri nalogi. Zagotovi priložnosti za 

pogovor o delu.  

Redne evalvacije preko tedenskih ali dnevnih evalvacijskuh srečanj z uporabo specifičnih pozivov kot 

so 'Dobro sem opravi..', 'potrebujem pomoč pri..'. Takoj šen odziv in nagrada na primeren odziv.  

Šolska pravila, zakaj so potrebna. 

Preverjanje razumevanja nalog. 

Tedenske evalvacije dela.  

ŠOLSKO LETO 2015/2016 (LETO: 11) 

10.11.2015   INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 
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Prepozna 60% nepravilnega črkovanja besed v svojem pisnem delu ali nalogah prepoznavanja napak 

ter z uporabo slovarja, če je potrebno, popravi nepravilnosti v 10 priložnostih v dveh ocenjevalnih 

obdobjih.  

Izbere material za branje iz različnih žanrov med vajami branja v šolskem letu in prepozna žanre, ki so 

mu všeč. 

Sodeluje pri diskusiji pri temi, ki jo J izbere. J posluša, premisli in se primerno odzove na različna 

mnenja drugih ljudi, če je možnost konflikta mnenj. J se prostovoljno priključi pri vsaj 5 priložnostih 

med diskusijo pri jutranjem krogu, do konca šolskega leta.  

Dokonča tedenske vaje rokopisa med šolskim letom in usmerja pozornost na pravilno oblikovanje 

velikih in malih tiskanih črk.  

Slovar. Iskanje napak. Knjige različnih 

žanrov.  

 

 

 

Posluša odgovore, premisli in se primerno 

odzove. Jutranji krog. Diskusije.  

Slovar. Iskanje 

napak. Računalniški 

programi za 

črkovanje. 

 

Knjige različnih 

žanrov. Branje v 

paru. Obisk 

knjižnice. 

 

Posluša odgovore, 

premisli in se 

primerno odzove. 

Jutranji krog. 

Diskusije. 

Pisanje 

 

 

 

 

Branje  

 

 

 

 

Govorno-jezikovno 

funkcioniranje  

Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose 

 

Preveri J pisno delo za nepravilnosti pri črkovanju. Povej število nepravilno črkovanih besed in ga 

prosi, da jih poišče čim več. Zagotovi naloge za iskanje napak in spodbudi J, da poišče pravilno 

črkovanje s pomočjo slovarja, če je potrebno. Uporaba računalniških programov za vaje črkovanja, 

črkovanje nepravilnih oblik, pogosto napačno črkovane besede in besede, ki podobno zvenijo (npr. 

right, write, see, sea). Redne individualne in skupinske naloge, ki pokrivajo dele govora in uporaba 

igre 'mad libs' za učenje v bolj neformalnem okolju/nalogah. Vprašaj J za izbor teme za debato. 

Spodbudi J za interakcijo s celotnim razredom in da prevzame aktivno vlogo v skupinski diskusiji. 

Pogovor z J o različnih možnostih in oblik branja v razredu in izberi enega, ki mu ustreza. Zagotovi 

priložnosti za J za dostop do različnega bralnega materiala z rednim obiskom šolske knjižnice. J 

prostovoljno poda svoje ideje po previdnem premisleku mnenj drugih.  

Računalniški programi za črkovanje. 

Branje v paru. Obisk knjižnice.  

9.12.2015  LETNA EVALVACIJA: POROČILO ŠOLE 

Postavke Koda 1. reda Koda 2. reda Koda 3. reda Kategorija 

J napreduje proti zastavljenemu cilju. J več ne zavrača branja v razredu. Njegova samozavest se je 

izboljšala skupaj z izboljšavo v tekočnosti in točnosti prebranega. Ima dober nivo bralnega 

razumevanja, in lahko pravilno odgovori na vprašanja, ki se nanašajo na besedilo, ki ga je prebral. Prav 

tako je izboljšal zmožnosti odgovarjanja na vprašanja na 'inferential nature'. J raje poda ustne odgovore 

in uporabi pisarja (učitelja asistenta) za zapis odgovorov. Čeprav ima deček pomanjkanje 

samozaupanja na tem področju, si želi izboljšati pravilnost svojega branja ter se je pripravljen v celoti 

'vreči v to' za dosego cilja. Mi spodbujamo J, da izbere bralni material iz različnih žanrov in iz mestne 

knjižnice.  

Področje črkovanja ostaja področje kjer deček potrebuje veliko pomoči, vendar napreduje proti cilju. 

Uporabili smo paleto raznolikih metod in vaj za črkovanje, oboje pisno in računalniško, za pomoč J 

izboljšati črkovanje. Postal je bolj pripravljen samostojno črkovati besedo in je spodbujen, da uporabi 

svojo knjigo črkovanja, da si ustvari osebni nabor besed 'word bank'. Redne obravnave in ojačitve 

pokrivajo vaje črkovanja po podobnih vzorcih črkovanja, nepravilne oblike črkovanja, besede, ki se 

podobno slišijo in napačno napisane besede. 

Spodbujanje k uporabi njegove knjige 

črkovanja in oblikovanju 'banke besed'. 

Učenje črkovanja besed po skupinah 

besed, ki so si podobne v vzorcu 

črkovanja, besede, ki se podobno slišijo, 

nepravilne oblike črkovanja. 

Računalniške vaje za črkovanje.  

Knjiga besed 

črkovanja. 

Slovarček besed. 

Vaje črkovanja po 

skupinah besed. 

Računalniške vaje.  

Pisanje Oblike 

pomoči, 

strategije na 

specialni šoli 

Red Rose 
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Priloga E: Kvalitativna obdelava intervjuja 

 Koda 1. reda Koda 2. reda Kategorija 

Kakšen je bil začetek ustanovitve šole? Od kod ideja za ustanovitev specialne šole za učence s SUT?  

 

Ideja za ustanovitev specialne 

šole  

 

 

Ustanovitev šole 1997 

 

 

Skupine učencev, ki šola 

izobražuje 

 

 

Oblikovanje varnega okolja 

 

Sekundarne težave 

 

Število učencev 

 

 

Nova stavba 1999 

 

 

Oprema šole 

 

 

 

 

 

Začetki 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavitev šole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šolsko učno 

okolje 

 

 

 

Predstavitev šole 

 

Šolsko učno 

okolje  

 

 

Potek šolskega 

dneva 

 

 

 

Specialna šola za 

učence s SUT Red 

Rose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z sodelavcem in sošolcem dr. Gavin Reid, pred leti sva takrat oba delala za LA, sedela na vrtu in ob kozarcu vina premišljevala kako 

bi bilo lepo, če bi lahko imela svojo šolo kjer bi lahko delala boljše kot LA, kjer bi lahko upoštevala vse učenčeve posebne potrebe, jih 

omogočila varno okolje in uspešno izobraževanje. Imela sva to veliko idejo, ki se je nisva znala lotiti. Dolgo časa je bila samo želja in 

velika ideja. Potem je moj mož g. Lannen rekel, da ima 'dovolj' najinega govorjenja in novembra 1996 izdelal poslovni načrt. Januarja 

1997 smo odprli šolo, kjer se je šolalo 5 učencev, 1 učitelj, dr. Lannen in g. Lannen. Razlog zakaj sva z dr. Reid-om zmeraj govorila o 

ustanovitvi šole ni bil ker nisva verjela v izobraževanje učencev s SUT v redni šoli, ampak ko sva hodila po šolah diagnostično 

opazovat učence je bilo veliko učencev, ki sva jih obravnavala nesrečnih, res zelo zelo nesrečnih. Videla sva, da je veliko učencev z 

izrazitimi SUT, kot so disleksija, diskalkulija in dispraksija bili nesrečni kar je močno vplivalo na njihovo samopodobo. Takrat sva si 

rekla, če bi lahko imela šolo za to populacijo učencev, kjer ne bi bilo veliko učencev, vendar bi jim lahko zagotovila varno okolje, 

gradila na njihovi samopodobi in jih nato uspešno vključila nazaj v redno izobraževanje. Načrt je bil, da bi na šolo pri šli učenci z 

izrazitimi SUT pri starosti 7- 8 let, kjer bi jih opremili s strategijami in jih vključili nazaj v redno izobraževanje. Vendar izobraževalni 

sistem tega ni omogočal. V večini so k nam prišli učenci v obdobju v srednješolskega izobraževanja, kjer niso uspeli se prilagodit oz. 

se soočat z zahtevami. Ti učenci so prešli iz osnovnošolskega, kjer je bilo manjše bolj prilagojeno okolje, v srednjo šolo, kjer je bilo 

veliko učnih predmetov, veliko več učne snovi s čimer se niso uspeli soočiti, kar je močno vplivalo na njihovo samopodobo, čustveno 

področje in veliko od njih je začelo izražati neprimerno vedenje. Spomnim se primera, sedaj našega učenca, ki sem ga obravnaval v 

osnovnošolskem izobraževanju in v tistem obdobju učenec ni imel vedenjskih težav, le negativno podobo o sebi, vendar potem je 

postajalo le huje in huje, ker učenca niso znali zagotoviti prave pomoči in podpore. Nato smo se večali oz. dobili več učencev. Zaradi 

prostorske stiske  in zaradi visokih stroškov najema prostorov smo se dve leti kasneje odločili za nakup te stavbe, kjer smo sedaj. Leta 

1999, ko smo se preselili v to stavbo ob morju, smo imeli 52 učencev, takrat so bili vsi sedanji razredi zasedeni. Razlog zakaj je sedaj 

manj učencev je v sistemu, namreč LA, ko je bila finančna kriza to je bilo leta 2008. Učenci, ki so prejeli odločbo za posebne potrebe 

je LA zaradi pomanjkanja denarja zavrnila prošnjo za izobraževanje v specialnih šolah in te učence nameščala v svoje šole. Veliko teh 

učencev je zaradi tega tudi bilo usmerjenih kot učencev z lažjimi motnjami v duševne razvoju, da so se lahko šolali na javnih šolah za 

učence s posebnimi potrebami. V hiši, ko smo sedaj te to bil včasih dom za starejše občane in smo morali vse preurediti. Želela sem si, 

da bi ustvarili prijetno in varno okolje z različnimi barvami, velikimi in odprtimi prostori. Učilnice smo opremili z omarami za 

shranjevanje stvari, bralnimi kotički, računalniškim kotičkom, veliko mizo za skupinsko delo in posameznimi mizami oz. kotički, ki so 

namenjeni samostojnemu učenju.  

Financiranje šole?  

Šolnine učencev plačuje LA 

 

Učenci, ki nimajo odločbe 

šolnine plačajo starši 

Na začetku, ko še je bilo malo učencev, sva oba z možem delala še v prejšnjih službah. Jaz sem bila še zmeraj zaposlena kot psiholog 

pri LA. Leta 1999, ko se je šola povečala, saj je takrat tudi vsak učenec, ki je prejel odločbo za učenca s SUT bil usmerjen na našo šolo 

in LA je po odločbi plačala šolnine za te učence in tudi za transport do šole. Na šoli so tudi učenci, ki nimajo odločb za učence s 

posebnimi potrebami, vendar so starši jih želeli vključiti na našo šolo, zato smo za te učence znižali šolnine in jim omogočili 

izobraževanje pri nas.  

Organizacija pouka?  

Jutranji krog 

 

Urnik  

 

Individualiziran program  

 

V Angliji morajo vse javne šole slediti učnemu načrtu. Pri šolah za učence s posebnimi potrebami je drugače, saj morajo šole 

diferencirat kurikulume. Tako smo na naši šoli oblikovali šolski dan, ki se začne z matematiko in opismenjevanjem ter jutranjim 

krogom. Jutranji krog je namenjen socialnim veščinam in področju čustev, zaradi pridruženih socialnih in čustvenih težav teh učencev. 

Popoldan, po glavnem odmoru oz. kosilu, sledijo ostali predmeti po kurikulumu. Pri nas vedno poudarjamo male korake, ki so 

pomembni za pot do uspeha. Pomembno je, da kurikulum prilagodimo glede na zmožnosti učenca in predvidimo, kaj bo lahko dosegel 

ter pristopamo z majhnimi koraki. Mi na šoli sledimo šolskemu kurikulumu, vendar ga diferenciramo in modificiramo glede na 
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primanjkljaje učencev. Za vsakega učenca oblikujemo individualiziran program oz. sedaj ''Provision map''. Pri pouku delamo veliko na 

skupinskem delu, saj lahko pri učencih s SUT uporabimo podobne pristope oz. strategije. V razredih je tudi več učencev, ki so na 

različnih KS, zato je delo v manjših skupinah še toliko bolj pomembno. Torej, pomembno je, da posameznemu učencu kurikulum 

prilagodimo do te mere, da učenec doseže svoj potencial in jih tako pospremimo tudi na nadaljnjo izobraževanje. Učenci morajo na 

koncu srednješolskega izobraževanja opraviti GSE izpite. Mi smo včasih tudi opravljali te izpite, vendar je sedanja praksa, da zaradi 

težav pomenjena učencev s SUT, delamo zaključne izpite, ki so na nižjem nivoju in se imenujejo 'Functional skills', ki preverjajo 

praktične veščine potrebne za življenje. S temi testi lahko gredo učenci le na določene 'coollege'. Na šoli vodimo tudi učenčevo mapo 

napredka oz. angleško 'progres file', kjer lahko s prelistanjem te mape vidimo učenčev napredek od vključitve na to šolo pa vse do 

danes na različnih področjih. V Angliji šole obiskuje inšpekcija, ki pregleda tudi kako se je učencem s posebnimi potrebami zagotovila 

pomoč, kam je šal denar in kakšen je napredek učencev. Inšpekcija redne šole pregleda na vsakih 5 let, posebne šole na 3 leta. Pregled 

inšpekcije in njihova ocena je za specialne šole, kot je Red Rose zelo pomembna, saj če ne ustrezamo vsem kriterijem in ne dobimo 

ocene odlično oz. ang. 'outstanding' ne mora ostati na seznamu specialnih šol, kamor jih LA pošilja. Torej, le te ni na seznamu ti LA 

ne mora poslati učencev.   

Delo v manjših skupinah 

 

Diferenciacija, 

individualizacija kurikuluma 

 

 

 

Zaključni izpiti za kolidž 

 

Mapa napredka 

 

Inšpekcijska ocena 

Poučevanje in 

prilagoditev 

učnega okolja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šolsko učno 

okolje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šolsko učno 

okolje 

 

 

 

 

Šolsko učno 

okolje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodilo šole 

Izobraževanja zaposlenih na šoli  

Izobraževanje zaposlenih 

trikrat na leto 
Na šoli vsaj trikrat na leto organiziramo izobraževanje za zaposlene z različnimi tematikami, ki se navezujejo na učence s posebnimi 

potrebami. Predavanja izvajam jaz ali kakšen drug gostujoč predavatelj. Ta predavanja so po vsakem učenem obdobju, po počitnicah, 

pred vrnitvijo učencev v šolo. Ta predavanja so namenjena ozaveščanju zaposlenih o novih smernicah dela, o novejših raziskavah in 

ugotovitvah. Nazadnje smo imeli ponovno predavanje o avtizmu, na katerem si bila tudi ti, kjer smo predstavili novosti iz DSM-V in 

uspešne strategije pomoči. Na šoli tudi redno zvajamo izobraževanja o nasilju nad otroki, ki je pomembna tema v celotni Veliki 

Britaniji. Po zakonu morajo vsi zaposleni opraviti izobraževanje na tem področju, predvsem kako prepoznati nasilje nad otrokom ter 

kako ukrepati in otroka zaščititi. Predstavijo se tudi primerih iz preteklih let. 

V vsakem razredu imate vsaj enega učitelja asistenta. Zanima me kakšna je njihova naloga in kakšno izobrazbo potrebujejo za 

opravljanje tega dela? 

 

 

 

Učitelj asistent oz. Timski 

učitelj 

Pomemben odnos do učencev 

 

Delo učitelja asistenta 

Učitelja asistent, je v Angliji, desna roka učitelja. Na naši šoli, kjer imamo v razredu največ 9 oz. 10 učencev je zmeraj zraven učitelja 

en asistent. V rednih šolah je po razredih tudi do 25 učencev ter enako število osebja v razredu. Mi smo se odločili, da jih bomo klicali 

'Team Teachers', ker s tem nazivom dobijo več spoštovanja. Pri izbiri učiteljev in timskih učiteljev je pri nam pomemben odnos do 

učencev s SUT. Če ima učitelj visoko izobrazbo in ne zna oblikovati toplega, spodbudnega okolja za te učence bo težko delal. 

Pomembno je zaupanje med učenci in učiteljem. Na šoli imamo tudi prakso, da timske učitelje tudi izobrazimo v učitelje. Ali 

zaposlimo učitelja in ga izobrazimo o učencih s SUT. Na šoli damo veliko na izobraževanje zaposlenih.  

Kako spremljate napredek učencev?  

Merjenje napredka učencev 

šolskih veščin 

 

Testi za samopodobo 

 

Na šoli redno opravljamo ocenjevalne preizkuse branja, pisanja in računanja s katerimi preverjamo učenčev napredek. Prav tako 

uporabljamo cilje iz državnega kurikuluma, ki jih redno, po navadi pred božičnimi prazniki izvedejo učitelji z vsakim učencem. Ti 

testi so računalniški. Redno delamo teste iz samopodobe. Napredek ocenimo tudi na koncu leta ter podamo zaključno pisno poročilo o 

učenčevem napredku pri posameznih predmetih. Pri prehodu v nadaljnjo izobraževanje učencem poklicno svetujemo.  

Kakšno strokovno pomoč lahko učenci prejmejo na šoli?   

Individualne obravnave na 

šoli  

 

Etos šole 

 

Občutek sprejetosti  

 

Na šolo prihaja tudi 6 zunanjih sodelavcev, ki nudijo pomoč učencem. Na šoli imamo logopedsko, psihološko obravnavo, izvajamo 

tudi igralno terapijo, individualne ure izvaja tudi specialistka na področju SUT in MAS.  

Rada bi še nekaj povedala o šolskem etosu, ki je za nas zelo pomemben. Ljudje, ko pridejo na našo šolo pravijo, da je nekaj 

posebnega. Počutijo se mirno. Vsak učitelj ima drugačen pristop do učencev, kar bo za nekoga uspešno mogoče za drugega ne bo. 

Najpomembnejši je etos na šoli in odnosi. Ko učenci čutijo ljubezen in sprejetost se počutijo normalne in se radi učijo. Zaupajo. 

Večino naših učencev se je počutila drugačne in nekateri so doživeli tudi vrstniško nasilje. Če si v redni šoli in zmeraj zaostajaš, ne 

moraš prepisati snovi se hitro zgodi, da te drugi spadajo. Učenci pogosto povedo, da se tu počutijo drugačne. Tudi naš prejšnji avtobus 
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smo spremenili, na prejšnjem avtobusu smo imele napise povezane s SUT. Ko so nam učenci zaupali, da jim avtobus zaradi teh 

napisov ni všeč, saj se počutijo drugačne smo ga spremenili. Torej etos šole je oblikovan na ljubezni in krščanskih vrednotah. To je kar 

šoli pomaga uspešno delovati. Držimo se tudi mota vsak dan je nov dan. Torej ne glede kaj se je zgodilo v ponedeljek začnemo znova 

v torek. Na šoli smo kot ena velika družina. Imamo tudi druženja s starši, srečelove, pripravimo nastope itd. Staršem to pomeni veliko 

saj se podpirajo in tudi sami so šli čez veliko, da so prišli na našo šolo.  

Pomembni odnosi 

 

 

Vsak dan je nov dan 

 

Sodelovanje s starši 

 

 

 

 

 

Šolsko učno 

okolje 

 

Potek šolskega 

dneva  

 

 

Vodilo šole 

Jutranja srečanja, kako potekaj in kakšna je tematika jutranjih srečanj?  

Jutranja srečanja 

 

 

 

Etos šole  

 

 

Na jutranjih srečanjih se veliko pogovarjamo tudi o vedenju, lepem obnašanju, spoštovanju drug drugega, prijaznosti, navdihu, učenje 

zaupanja lastnim zmožnostim, učenju odpuščanja drugim, učenju biti dobre državljan itd. Učencem tudi včasih damo domačo nalogo 

npr. naredi nekaj lepega za starše. Podamo tudi naloge, ki jih v skupinskem delu naredijo v razredu in predstavijo pred celo šolo ter 

urijo veščine nastopanja. Vse je pomembno na ljubezni, zaupanju, odnosih in vrednotah. Naša šola želi učencem predstaviti krščanske 

vrednote in jih z njimi opremiti za naprej. Na šoli bi lahko rekli, da imamo dva 'lepila', ki ohranjata to šolo posebno to je odnosi, ki 

temeljijo na zaupanju in ljubezni in krščanske vrednote.  
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Priloga F: Tabela posebnih potreb Učenca 1 po razredih  

Področja / razred Sprejemno 

leto 

1 

razred 

2 

razred 

3 

razred 

4 

razred  

5 

razred 

6 

razred  

7 

razred  

Zaznavno - motorične 

spretnosti 
        

Grobo motorična 

koordinacija 
 X    X X X 

Fino motorična 

koordinacija 
 X    X X X 

Vidno motorična 

koordinacija  
 X    X X  

Šibko ravnotežje       X  X 

Grafomotorika  X X X X X X X 

Prostorska 

predstavljivost 
 X    X   

Časovna 

predstavljivost  
       X 

Kognitivno 

procesiranje 
        

Počasen tempo 

obdelave  
     X X X 

Nihanje učinkovitosti         

Težave pri obdelavi 

zaporedij 
 X X X X X X X 

Pomanjkljive 

kognitivne strategije 
        

Pomanjkljive 

metakognitivne 

strategije 

        

Intelektualno 

funkcioniranje  
        

Verbalne sposobnosti         

Neverbalne 

sposobnosti 
        

Govorno-jezikovno 

funkcioniranje  
        

Receptivni jezik / 

govor (razumevanje 

ustnega jezika) 

        

Ekspresivni jezik / 

govor (ustno 

izražanje) 

       X 

Fonološke 

sposobnosti 
 X X   X  X 

Uporaba jezika 

(pragmatika) 
     X X  

Obrazna ekspresija, 

gestikuliranje  
        

Šibek očesni stik          

Čustveni odnosi do 

učenja 
        

Zaskrbljenost, 

negotovost 
    X X X X 

Doživljanje kot 

''drugačne'' 
    X X X X 

Nemoč, potrtost      X   

Čustvena 

nestabilnost, 

razdražljivost  

     X X X 

Strah, fobija, tesnoba         

Strah pred 

neuspehom 
     X X X 

Stres         

Jeza      X X X 
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Anksioznost      X X X 

Odpor do šolskega 

dela  
     X X X 

Težave izražanja 

lastnih čustev 
       X 

Interpretacija čustev 

drugih 
        

Psihosomatika      X  X 

Motnje spanja        X 

Motnje 

prehranjevanja 
       X 

Socialne spretnosti         

Navezovanje stikov        X 

Ohranjanje stikov       X  

Manj stabilna 

prijateljstva 
     X   

Mlajši prijatelji          

Manj sprejeti med 

vrstniki 
     X X  

Manj ustrezno 

odzivanje na socialne 

informacije 

      X  

Odnosi z učitelji in 

odraslimi  
        

Reševanje 

medsebojnih 

konfliktov 

        

Žrtev vrstniškega 

nasilja 
     X X  

Stereotipna igra         

Težave sodelovanja v 

skupinski igri 
        

Specifični interesi, 

preokupacija 
        

Vedenje         

Razdražljivost      X X X 

Nemirnost         

Moti pouk, ne 

upošteva pravil 
       X 

Verbalna agresivnost       X  

Fizična agresivnost        X 

Stereotipno vedenje          

Predvidevanje 

posledic lastnega 

vedenja 

        

Samopoškodovalno 

vedenje 
       X 

Obsesivna vedenja         

Motivacija učenja         

Izogibanje, odlaganje      X X X 

Pasivnost, 

pomanjkanje 

samostojnosti 

     X X X 

Neustrezna 

pričakovanja 
      X X 

Pomanjkanje interesa 

za šolsko delo 
     X X X 

Pomanjkanje interesa 

na določenih šolskih 

področjih 

     X X X 

Samopodoba         

Nizka samopodoba   X    X X X 

Negativna ocena sebe         
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Pomanjkanje 

zaupanja v lastne 

sposobnosti  

     X X X 

Zaznavne spretnosti         

Vidno zaznavanje  X    X  X 

Slušno zaznavanje / 

slušna obdelava 
        

Senzorna občutljivost          

Pozornost         

Šibka selektivna 

pozornost  
        

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  
 X    X X X 

Šibek obseg 

pozornosti  
        

Pomnjenje         

Šibko verbalno 

pomnjenje 
  X X  X X  

Šibko vidno-

prostorsko pomnjenje 
       X 

Šibek 

kratkoročni/delovni 

spomin 

     X X X 

Dolgoročno 

pomnjenje 
     X   

Priklic        X 

Izvršilne funkcije         

Pomanjkljiva 

inhibicija- 

impulzivnost 

        

Nefleksibilnost - 

rigidnost 
        

Slabo načrtovanje, 

slaba organizacija 
     X  X 

Neiniciativnost, 

težave začenjanja 

aktivnosti 

        

Slabo ciljno 

usmerjeno vztrajanje 
        

Mišljenje          

Konkretno mišljenje 

(težave z abstrakcijo) 
        

Branje         

Tehnika branja 

(dekodiranje) 
     X X X 

Hitrost branja, 

tekočnost 
     X X X 

Bralno razumevanje      X X  

Specifične napake   X      

Počasnejše usvajanje   X X X X X X X 

Pisanje         

Tehnika pisanja 

(pisava, 

grafomotorika) 

 X X X X X X X 

Pravilen zapis 

(pravopis, črkovanje) 
 X X  X X X X 

Kompozicija 

(tvorjenje besedila, 

pisno izražanje) 

 X X X X X X X 

Specifične napake      X   

Počasnejše usvajanje   X X X X X X X 

Računanje         

Priklic matematičnih 

dejstev in podatkov 
  X X X X X  

Računanje   X X  X X   
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Postopki     X  X  

Besedilni problemi     X    

Številske predstave, 

kvantitativno 

rezoniranje 

  X    X  

Specifične napake         

Počasnejše usvajanje   X X X X X X X 
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Priloga G: Tabela posebnih potreb Učenca 2 po razredih  

Področja / razred  Sprejemn

o leto 

1 razred  2 razred 3 razred 4 razred 5 razred  

Zaznavno - motorične 

spretnosti 
      

Grobo motorična 

koordinacija 
  X  X X 

Fino motorična 

koordinacija 
X  X  X X 

Vidno motorična 

koordinacija  
  X  X X 

Šibko ravnotežje      X X 

Grafomotorika   X  X X 

Prostorska 

predstavljivost 
X  X   X 

Časovna predstavljivost    X   X 

Kognitivno procesiranje       

Počasen tempo obdelave   X X  X X 

Nihanje učinkovitosti       

Težave pri obdelavi 

zaporedij 
 X X  X X 

Pomanjkljive kognitivne 

strategije 
      

Pomanjkljive 

metakognitivne strategije 
      

Intelektualno 

funkcioniranje  
      

Verbalne sposobnosti       

Neverbalne sposobnosti       

Govorno-jezikovno 

funkcioniranje  
      

Receptivni jezik / govor 

(razumevanje ustnega 

jezika) 

      

Ekspresivni jezik / govor 

(ustno izražanje) 
  X  X X 

Fonološke sposobnosti X X X X X X 

Uporaba jezika 

(pragmatika) 
  X   X 

Obrazna ekspresija, 

gestikuliranje  
    X X 

Šibek očesni stik    X X X X 

Čustveni odnosi do 

učenja 
      

Zaskrbljenost, negotovost    X X X 

Doživljanje kot 

''drugačne'' 
   X X X 

Nemoč, potrtost     X X 

Čustvena nestabilnost, 

razdražljivost  
  X X X X 

Strah, fobija, tesnoba       

Strah pred neuspehom     X X 

Stres       

Jeza  X X X X X 

Anksioznost     X X 

Odpor do šolskega dela      X X 

Težave izražanja lastnih 

čustev 
   X X X 

Interpretacija čustev 

drugih 
      

Psihosomatika      X 

Motnje spanja       

Motnje prehranjevanja       

Socialne spretnosti       
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Navezovanje stikov     X X 

Ohranjanje stikov     X X 

Manj stabilna 

prijateljstva 
      

Mlajši prijatelji       X 

Manj sprejeti med 

vrstniki 
   X X X 

Manj ustrezno odzivanje 

na socialne informacije 
    X X 

Odnosi z učitelji in 

odraslimi  
      

Reševanje medsebojnih 

konfliktov 
      

Žrtev medvrstniškega 

nasilja 
      

Stereotipna igra     X  

Težave sodelovanja v 

skupinski igri 
    X X 

Specifični interesi, 

preokupacija 
     X 

Vedenje       

Razdražljivost     X X 

Nemirnost       

Moti pouk, ne upošteva 

pravil 
      

Verbalna agresivnost       

Fizična agresivnost   X X X X 

Stereotipno vedenje      X  

Predvidevanje posledic 

lastnega vedenja 
     X 

Motivacija učenja       

Izogibanje, odlaganje       

Pasivnost, pomanjkanje 

samostojnosti 
      

Neustrezna pričakovanja       

Pomanjkanje interesa za 

šolsko delo 
     X 

Pomanjkanje interesa na 

določenih šolskih 

področjih 

      

Samopodoba       

Nizka samopodoba       X 

Negativna ocena sebe       

Pomanjkanje zaupanja v 

lastne sposobnosti  
   X  X 

Zaznavne spretnosti       

Vidno zaznavanje   X  X X 

Slušno zaznavanje / 

slušna obdelava 
     X 

Senzorna občutljivost    X  X X 

Pozornost       

Šibka selektivna 

pozornost  
      

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  
  X  X X 

Šibek obseg pozornosti        

Pomnjenje       

Šibko verbalno 

pomnjenje 
    X X 

Šibko vidno-prostorsko 

pomnjenje 
 X X  X X 

Šibek kratkoročni/delovni 

spomin 
  X  X X 

Dolgoročno pomnjenje       

Priklic   X  X X 
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Izvršilne funkcije       

Pomanjkljiva inhibicija- 

impulzivnost 
      

Nefleksibilnost - rigidnost     X X 

Slabo načrtovanje, slaba 

organizacija 
    X  

Neiniciativnost, težave 

začenjanja aktivnosti 
      

Slabo ciljno usmerjeno 

vztrajanje 
      

Mišljenje        

Konkretno mišljenje 

(težave z abstrakcijo) 
  X  X X 

Intelektualno 

funkcioniranje 
      

Verbalne sposobnosti       

Neverbalne sposobnosti        

Branje       

Tehnika branja 

(dekodiranje) 
    X X 

Hitrost branja, tekočnost       

Bralno razumevanje    X   

Specifične napake   X X X  

Počasnejše usvajanje   X X X X X 

Pisanje       

Tehnika pisanja (pisava, 

grafomotorika) 
  X  X X 

Pravilen zapis (pravopis, 

črkovanje) 
 X X X  X 

Kompozicija (tvorjenje 

besedila, pisno izražanje) 
 X X X X  

Specifične napake       

Počasnejše usvajanje   X X X X  

Računanje       

Priklic matematičnih 

dejstev in podatkov 
     X 

Računanje    X X  X 

Postopki       

Besedilni problemi       

Številske predstave, 

kvantitativno rezoniranje 
 X X X  X 

Specifične napake X      

Počasnejše usvajanje        
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Priloga H: Tabela posebnih potreb Učenke 3 po razredih  

Področja / razred 1 razred 2 razred 3 razred 4 razred  5 razred 

Zaznavno - motorične 

spretnosti 
     

Grobo motorična 

koordinacija 
 X X   

Fino motorična 

koordinacija 
 X    

Vidno motorična 

koordinacija  
     

Šibko ravnotežje       

Grafomotorika      

Prostorska predstavljivost      

Časovna predstavljivost    X   

Kognitivno procesiranje      

Počasen tempo obdelave       

Nihanje učinkovitosti      

Težave pri obdelavi 

zaporedij 
     

Pomanjkljive kognitivne 

strategije 
     

Pomanjkljive 

metakognitivne strategije 
     

Intelektualno 

funkcioniranje  
     

Verbalne sposobnosti      

Neverbalne sposobnosti   X   

Govorno-jezikovno 

funkcioniranje  
     

Receptivni jezik / govor 

(razumevanje ustnega 

jezika) 

     

Ekspresivni jezik / govor 

(ustno izražanje) 
     

Fonološke sposobnosti      

Uporaba jezika 

(pragmatika) 
     

Obrazna ekspresija, 

gestikuliranje  
     

Šibek očesni stik       

Čustveni odnosi do učenja      

Zaskrbljenost, negotovost   X   

Doživljanje kot 

''drugačne'' 
  X X X 

Nemoč, potrtost   X   

Čustvena nestabilnost, 

razdražljivost  
  X X X 

Strah, fobija, tesnoba    X X 

Strah pred neuspehom      

Stres   X X X 

Jeza   X X X 

Anksioznost   X X X 

Odpor do šolskega dela       

Težave izražanja lastnih 

čustev 
  X  X 

Interpretacija čustev 

drugih 
  X X X 

Psihosomatika    X  

Motnje prehranjevanja     X 

Motnje spanja     X 

Socialne spretnosti      

Navezovanje stikov   X X X 

Ohranjanje stikov   X  X 
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Manj stabilna 

prijateljstva 
  X X  

Mlajši prijatelji    X  X 

Slabše sprejeti med 

vrstniki 
X X X X X 

Manj ustrezno odzivanje 

na socialne informacije 
  X X X 

Šibko razumevanje 

socialnih informacij, 

situacij 

  X X X 

Odnosi z učitelji in 

odraslimi  
X X X X X 

Reševanje medsebojnih 

konfliktov 
  X   

Žrtev vrstniškega nasilja   X   

Stereotipna igra      

Težave sodelovanja v 

skupini 
X  X X X 

Specifični interesi, 

preokupacija 
  X   

Vedenje      

Razdražljivost   X X X 

Nemirnost X  X X  

Moti pouk, ne upošteva 

pravil 
X X X X X 

Verbalna agresivnost X X X X X 

Fizična agresivnost X  X  X 

Stereotipno vedenje       

Predvidevanje posledic 

lastnega vedenja 
  X   

Samopoškodovalno 

vedenje 
    X 

Obsesivna vedenja     X 

Motivacija učenja      

Izogibanje, odlaganje X  X X X 

Pasivnost, pomanjkanje 

samostojnosti 
X  X  X 

Neustrezna pričakovanja      

Pomanjkanje interesa za 

šolsko delo 
  X X X 

Pomanjkanje interesa na 

določenih šolskih 

področjih 

     

Samopodoba      

Nizka samopodoba    X X X 

Negativna ocena sebe      

Pomanjkanje zaupanja v 

lastne sposobnosti  
     

Zaznavne spretnosti      

Vidno zaznavanje      

Slušno zaznavanje / slušna 

obdelava 
     

Senzorna občutljivost    X   

Pozornost      

Šibka selektivna 

pozornost  
  X   

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  
  X X X 

Šibek obseg pozornosti       

Pomnjenje      

Šibko verbalno pomnjenje X  X   

Šibko vidno-prostorsko 

pomnjenje 
     

Šibek kratkoročni/delovni 

spomin 
  X X  
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Dolgoročno pomnjenje      

Priklic      

Izvršilne funkcije      

Pomanjkljiva inhibicija- 

impulzivnost 
X  X X X 

Nefleksibilnost - rigidnost   X X X 

Slabo načrtovanje, slaba 

organizacija 
    X 

Neiniciativnost, težave 

začenjanja aktivnosti 
X  X   

Slabo ciljno usmerjeno 

vztrajanje 
X  X   

Mišljenje       

Konkretno mišljenje 

(težave z abstrakcijo) 
  X X X 

Branje      

Tehnika branja 

(dekodiranje) 
X  X   

Hitrost branja, tekočnost      

Bralno razumevanje     X 

Specifične napake      

Počasnejše usvajanje   X X X  

Pisanje      

Tehnika pisanja (pisava, 

grafomotorika) 
X     

Pravilen zapis (pravopis, 

črkovanje) 
    X 

Kompozicija (tvorjenje 

besedila, pisno izražanje) 
     

Specifične napake      

Počasnejše usvajanje   X  X X 

Računanje      

Priklic matematičnih 

dejstev in podatkov 
     

Računanje       

Postopki      

Besedilni problemi    X  

Številske predstave, 

kvantitativno rezoniranje 
     

Specifične napake      

Počasnejše usvajanje   X  X X 
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Priloga I: Tabela posebnih potreb Učenca 4 po razredih  

Področja / razred Sprejemno 

leto 

1 razred 2 razred 3 razred 4 razred  5 razred 

Zaznavno-motorične 

spretnosti 
      

Grobo motorična 

koordinacija 
X     X 

Fino motorična 

koordinacija 
   X  X 

Vidno motorična 

koordinacija  
  X  X  

Šibko ravnotežje        

Grafomotorika X X X X X X 

Prostorska predstavljivost    X   

Časovna predstavljivost       X 

Kognitivno procesiranje       

Počasen tempo obdelave     X X  

Nihanje učinkovitosti   X   X 

Težave pri obdelavi 

zaporedij 
X X   X X 

Pomanjkljive kognitivne 

strategije 
      

Pomanjkljive 

metakognitivne strategije 
      

Intelektualno 

funkcioniranje  
      

Verbalne sposobnosti       

Neverbalne sposobnosti       

Govorno-jezikovno 

funkcioniranje  
      

Receptivni jezik / govor 

(razumevanje ustnega 

jezika) 

      

Ekspresivni jezik / govor 

(ustno izražanje) 
  X X  X 

Fonološke sposobnosti X X X  X X 

Uporaba jezika 

(pragmatika) 
      

Obrazna ekspresija, 

gestikuliranje  
   X  X 

Šibek očesni stik       X 

Čustveni odnosi do učenja       

Zaskrbljenost, negotovost   X X X X 

Doživljanje kot 

''drugačne'' 
  X X X X 

Nemoč, potrtost    X  X 

Čustvena nestabilnost, 

razdražljivost  
X  X X X X 

Strah, fobija, tesnoba       

Strah pred neuspehom X X X X X X 

Stres       

Jeza      X 

Anksioznost   X X X X 

Odpor do šolskega dela     X X X 

Težave izražanja lastnih 

čustev 
      

Interpretacija čustev 

drugih 
   X   

Motnje spanja      X 

Motnje prehranjevanja       

Psihosomatika       

Socialne spretnosti       

Navezovanje stikov    X   

Ohranjanje stikov    X X X 
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Manj stabilna 

prijateljstva 
     X 

Mlajši prijatelji        

Slabše sprejeti med 

vrstniki 
  X X X X 

Manj ustrezno odzivanje 

na socialne informacije 
    X X 

Šibko razumevanje 

socialnih informacij, 

situacij 

    X X 

Odnosi z učitelji in 

odraslimi  
     X 

Reševanje medsebojnih 

konfliktov 
      

Žrtev medvrstniškega 

nasilja 
      

Stereotipna igra       

Težave sodelovanja v 

skupinski igri 
X X  X X X 

Specifični interesi, 

preokupacija 
      

Vedenje       

Razdražljivost X X X X X X 

Nemirnost X X  X X X 

Moti pouk, ne upošteva 

pravil 
X X X X X X 

Verbalna agresivnost   X X   

Fizična agresivnost    X  X 

Stereotipno vedenje        

Predvidevanje posledic 

lastnega vedenja 
  X   X 

Samopoškodovalno 

vedenje 
      

Obsesivna vedenja       

Motivacija učenja       

Izogibanje, odlaganje   X  X X 

Pasivnost, pomanjkanje 

samostojnosti 
X X   X X 

Neustrezna pričakovanja       

Pomanjkanje interesa za 

šolsko delo 
  X    

Pomanjkanje interesa na 

določenih šolskih 

področjih 

      

Samopodoba       

Nizka samopodoba    X X X X 

Negativna ocena sebe       

Pomanjkanje zaupanja v 

lastne sposobnosti  
      

Zaznavne spretnosti       

Vidno zaznavanje  X    X 

Slušno zaznavanje / slušna 

obdelava 
     X 

Senzorna občutljivost     X X X 

Pozornost       

Šibka selektivna 

pozornost  
X X    X 

Šibko vzdrževanje 

pozornosti  
 X X X X X 

Šibek obseg pozornosti        

Pomnjenje       

Šibko verbalno pomnjenje    X X X 

Šibko vidno-prostorsko 

pomnjenje 
    X X 
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Šibek kratkoročni/delovni 

spomin 
X      

Dolgoročno pomnjenje  X  X X X 

Priklic     X  

Izvršilne funkcije       

Pomanjkljiva inhibicija- 

impulzivnost 
  X X X  

Nefleksibilnost - rigidnost  X  X X  

Slabo načrtovanje, slaba 

organizacija 
   X  X 

Neiniciativnost, težave 

začenjanja aktivnosti 
      

Slabo ciljno usmerjeno 

vztrajanje 
  X   X 

Mišljenje        

Konkretno mišljenje 

(težave z abstrakcijo) 
     X 

Intelektualno 

funkcioniranje 
      

Verbalne sposobnosti       

Neverbalne sposobnosti        

Branje       

Tehnika branja 

(dekodiranje) 
 X  X X X 

Hitrost branja, tekočnost    X   

Bralno razumevanje       

Specifične napake       

Počasnejše usvajanje  X X X X X X 

Pisanje       

Tehnika pisanja (pisava, 

grafomotorika) 
X X X X X X 

Pravilen zapis (pravopis, 

črkovanje) 
 X X X X X 

Kompozicija (tvorjenje 

besedila, pisno izražanje) 
    X X 

Specifične napake    X X X 

Počasnejše usvajanje  X X X X X X 

Računanje       

Priklic matematičnih 

dejstev in podatkov 
X X X X   

Računanje    X  X X 

Postopki       

Besedilni problemi    X   

Številske predstave, 

kvantitativno rezoniranje 
  X X X X 

Specifične napake X X  X   

Počasnejše usvajanje  X X X X X X 

 


