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POVZETEK 

Neverbalne specifične učne težave so manj znan nevrološki sindrom, ki osebe, s kljub 

povprečnimi ali nadpovprečnimi intelektualnimi sposobnostmi, ovirajo pri njihovem 

funkcioniranju na različnih področjih. Avtorji navajajo, da se njihovi primanjkljaji lahko kažejo 

na motoričnem, vidno-prostorskem, organizacijskem, socialnem in čustvenem področju ter 

vplivajo tudi na vsa druga področja življenja. Pogosto pa so prisotna tudi močna področja, kot 

so zgodnji jezikovni razvoj in razvoj besedišča, dober mehanični in slušni spomin, pozornost 

na detajle, zgodnje bralne veščine in zmožnost črkovanja. V srednji šoli dijaki z neverbalnimi 

specifičnimi učnimi težavami teh težav praviloma ne prerastejo in lahko postanejo ob večjih 

zahtevah še opaznejše.  

V teoretičnem delu so predstavljene značilnosti oseb z neverbalnimi specifičnimi učnimi 

težavami, izražanje teh težav v srednješolskem obdobju in možne oblike pomoči za njihovo 

premagovanje. Na kratko so opredeljeni pojmi – izvršilne funkcije, učne strategije in 

organizacijske veščine, ki dijakom z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami pogosto 

povzročajo težave in jim onemogočajo uspešno soočanje s srednješolskimi izzivi. 

Čeprav je ključnega pomena, da se težave prepoznajo in obravnavajo čim prej, ostanejo 

nekatere spregledane in se diagnosticirajo šele v srednješolskem obdobju, ko postanejo zahteve 

večje. V empiričnem delu smo se zato osredotočili na raziskovanje strategij pomoči pri 

sedemnajstletnem dijaku, pri katerem so bile neverbalne specifične učne težave prepoznane šele 

v srednji šoli. Za oblikovanje začetne ocene funkcioniranja so bile uporabljene naslednje 

ocenjevalne lestvice in vprašalniki: Ocenjevalna lestvica za ugotavljanje neverbalnih 

specifičnih učnih težav (Goldstein, 1999), Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov 

(Advanogy.com, 2004), Vprašalnik o organizacijskih veščinah (Organization Skills Test- 

Version For Workers & Students, b.d.), Vprašalnik o učnih strategijah (Pečjak, 1998, v Pečjak 

in Gradišar, 2012) in Vprašalnik o izvršilnih funkcijah za učence (Dawson in Guare, 2012). Na 

podlagi začetne ocene je bil izdelan specialno-pedagoški trening, ki je potekal od začetka aprila 

do konca junija 2018. Izvajal se je na dijakovem domu dvakrat na teden po dve šolski uri. 

Trening je vključeval strategije za razvoj organizacijskih veščin, izvršilnih funkcij in učnih 

strategij ter je bil podprt z različnimi pripomočki in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.  

Primerjava začetnih in končnih rezultatov je pokazala določen napredek na področju 

organizacije, uporabe učnih strategij in izvršilnega funkcioniranja. Spremembe so bile vidne 

pri uporabi vnaprejšnjega načrtovanja in časovnega razporejanja lastnih aktivnosti, 

organiziranja lastnih obveznosti in učenja, boljše pripravljenosti na učenje, bolj učinkovitega 

in aktivnega učenja ter razumevanja snovi. Kljub temu pa bi lahko dijak na vseh področjih še 

precej napredoval, saj je bil še vedno precej odvisen od spodbud in pomoči drugih. Razlog za 

manjši napredek od želenega bi bil lahko prekratek čas izvajanja treninga in specifične 

okoliščine, ki so omejevale učinkovitost treninga – okrevanje po operaciji, nadomeščanje 

zamujene snovi, prezahtevnost gimnazijskega programa in zaključevanje šolskega leta. Za 

dosego dolgoročnejših ciljev bi bilo potrebno dijaku še naprej zagotavljati pomoč in postopno 

zmanjševati podporo ter spodbujati prevzemanje lastne odgovornosti in samostojnosti. 

Ključne besede: srednja šola, dijak z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami, 

organizacijske veščine, izvršilne funkcije, učne strategije.  



  

ABSTRACT 

Non-verbal learning disabilities are still a relatively unknown neurological syndrome, which 

impedes individuals in their functioning in various fields despite their average or above-average 

intellectual ability. The authors state that their deficits can be reflected in the motor, visual, 

spatial, organizational, social and emotional fields and also have an impact on all other areas of 

life. However, strong areas such as early language and vocabulary development, good 

mechanical and auditory memory, attention to detail, early reading skills and spelling ability 

are also often presented. The problems of secondary school students with non-verbal learning 

disabilities are generally not outgrown and can become even more noticeable because of greater 

demands. 

In the theoretical part I present the characteristics of people with non-verbal learning 

disabilities, the expression of these difficulties during the secondary school years and possible 

forms of assistance to overcome them. Concepts – executive functions, teaching strategies, and 

organizational skills – are briefly defined, because they often cause problems for students with 

non-verbal learning disabilities and prevent them from successfully facing secondary school 

challenges. 

Although it is crucial for deficits to be identified and addressed as soon as possible, some remain 

overlooked and are diagnosed as late as during secondary school years as the demands become 

greater. In the empirical part, I focus on exploring strategies for helping a seventeen-year-old 

student, whose non-verbal learning difficulties were recognized in high school. The following 

rating scales and questionnaires were used to form the initial functioning assessment: Children's 

Non-verbal Learning Disabilities Scale (Goldstein, 1999), Memlectics Learning Styles 

Questionnaire (Advanogy.com, 2004), Organization Skills Test- Version For Workers & 

Students (w.d.), Reading-to-Learn Strategies Questionnaire (Pečjak, 1998; Pečjak and Gradišar, 

2012) and Executive Skills Questionnaire for Students (Dawson and Guare, 2012). Based on 

the initial assessment, a special pedagogical training was formed, which took place from the 

beginning of April to the end of June 2018, at the student's home twice a week for two forty-

five minute lessons. The training included strategies for developing organisational skills, 

executive functions and learning strategies, and was supported by a variety of accessories as 

well as information communication technology. 

The comparison of initial and final results showed some progress in the field of organization, 

use of learning strategies and executive functioning. Changes were seen in the use of advance 

planning and timing of his activities, organizing his obligations and learning, better 

preparedness for learning, more effective and active learning, and understanding of subject 

matter. Nevertheless, the considerable progress in all areas could still be made, as the student 

is still heavily dependent on the encouragement and help of others. The reason for lesser 

progress than desired could be the short duration of training and the specific circumstances that 

limited the effectiveness of the training - recovery after surgery, replacement of missed subject 

matter, the complexity of the secondary programme and completion of the school year. In order 

to achieve long-term goals, assistance should be continued, the support gradually reduced and 

responsibility and independence increased. 

Keywords: secondary school, secondary school student with non-verbal learning disabilities, 

organisational skills, executive functions, learning strategies 
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UVOD 

Strokovnjaki s področja komunikacije ugotavljajo, da se velika večina komunikacije odvija na 

neverbalen način – s pomočjo očesnega kontakta, mimike, gest, govorico telesa itd. 

Razumevanje neverbalnih vidikov komunikacije se razvije z leti in izkušnjami ter omogoča 

prenašanje in sprejemanje primarnega pomena sporočila v komunikaciji. Če si zamislimo, da 

je razumevanje in izražanje teh ključnih vidikov komunikacije zunaj naših zmožnosti, se 

znajdemo v svetu oseb z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami (Dhanalakshmi, 2015). 

Neverbalne specifične učne težave so v slovenskem prostoru še vedno manj raziskane in slabše 

prepoznane učne težave. Zato so te težave pogosto spregledane ali napačno razumljene in 

učenci niso deležni ustrezne pomoči in podpore. Tekoče branje, dober mehanični spomin, bogat 

besednjak in vtis, da znajo več, kot je res, pogosto zamaskirajo težave. Kot pravi M. Košak 

Babuder (2011a) smo v šolskem prostoru bolj pozorni na učence z verbalnimi učnimi težavami, 

saj se njihove težave kažejo predvsem na izobraževalnih področjih. Težave učencev z 

neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami pa se pogosto pripiše neubogljivosti, nevzgojenosti, 

nerodnosti, vedenjskim ali čustvenim motnjam itd. 

Visoke verbalne sposobnosti pogosto odtegnejo pozornost od pravih razlogov za težave na 

socialnem, emocionalnem in izobraževalnem področju, ki so pogojene s primanjkljaji 

motoričnih, vizualnih, prostorskih in socialnih veščin. Zato se pogosto diagnosticirajo kasneje, 

ko posamezniki z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami na omenjenih področjih že zelo 

odstopajo od vrstnikov ali imajo morda celo težave z duševnim zdravjem (Dhanalakshmi, 

2015). Starši in njihovi otroci včasih poiščejo pomoč šele v srednji šoli, saj zaradi večjih zahtev 

postanejo primanjkljaji bolj opazni in učence pomembno ovirajo na področju učne uspešnosti. 

Čeprav je zgodnja obravnava ključna za optimalni razvoj otroka, ni nikoli prepozno, da 

začnemo z nudenjem pomoči in podpore. Če so pedagoški delavci seznanjeni z neverbalnimi 

specifičnimi učnimi težavami, lahko učencem in dijakom z neverbalnimi specifičnimi učnimi 

težavami olajšajo prilagajanje šolskemu okolju ter jim omogočijo, da optimalno razvijejo svoje 

potenciale in učinkovito sledijo učnemu procesu (Košak Babuder, 2011c). 

Šibke organizacijske veščine, pomanjkljive učne strategije in manj učinkovite izvršilne funkcije 

so nekatere izmed težav, ki dijake z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami ovirajo, da bi 

uresničili svoje potenciale. Pomoč na teh področjih jim omogoča, da lažje organizirajo svoje 

šolsko in osebno življenje, uporabljajo višje procese mišljenja, prevzamejo aktivno vlogo pri 

učenju, se učijo z razumevanjem in so pri tem bolj ekonomični. To pa jih navdaja z občutkom 

nadzora, uspešnosti in jim omogoča razvoj dobre samopodobe. 

V empiričnem delu magistrskega dela smo se usmerili v oblikovanje in izvajanje strategij 

pomoči pri dijaku z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami, saj je iz prakse razvidno, da se 

v slovenskih osnovnih in srednjih šolah le redko prepozna in obravnava te težave. Nudenje 

pomoči dijaku, pri katerem so šele v srednji šoli odkrili neverbalne specifične učne težave, je 

bila zame priložnost, da bolje spoznam tovrstne težave in raziščem možne načine pomoči. 

Sodelovanje s srednješolsko populacijo pa je bil zame tudi nov izziv, saj jim je potrebno še bolj 

prisluhniti, upoštevati njihova mnenja in spodbujati samostojno odločanje. Le tako se lahko 

zgradi zaupen odnos, ki omogoča uresničitev potencialov in napredovanje na področjih 

primanjkljajev. 
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1 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1.1 DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI V SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU 

Na učno uspešnost v srednješolskem izobraževanju vplivajo mnogi dejavniki. Pomembni med 

njimi so izvršilno funkcioniranje, organizacija in uporaba bralnih učnih strategij. V veliko 

pomoč so lahko tudi pripomočki, med katerimi ima pomembno vlogo informacijsko- 

komunikacijska tehnologija, ki je danes vse bolj pogosto vključena v izobraževanje. 

1.1.1 Izvršilne funkcije 

Za izvršilne funkcije obstajajo različne opredelitve. Lezakoca, Howieson in Loring (2004, v 

Hudoklin, 2011a) opredeljujejo izvršilne funkcije kot odvisno in smiselno aktivnost, ki je 

usmerjena v cilj. Y. Fast (b.d.) pravi, da so izvršilne funkcije miselni procesi, ki nam omogočajo 

nadzorovanje vedenja in sprejemanja odločitev. P. Dawson in Guare (2012) pa izvršilne 

funkcije opredelita kot nevropsihološki koncept, ki se nanaša na kognitivne procese, potrebne 

za načrtovanje in usmerjanje aktivnosti, ki vključujejo začenjanje in izvršitev naloge, delovni 

spomin, vzdrževanje pozornosti, usmerjanje vedenja, inhibicijo odzivanja in ciljno usmerjeno 

vztrajnost. 

V možganih se področje za izvršilne funkcije nahaja v frontalnem in prefrontalnem režnju, 

skupaj s povezavami do sosednjih področij. Ta področja so odgovorna za usmerjanje vedenja 

in za odločanje, katerim dražljajem naj namenimo pozornost ter katerih dejanj naj se lotimo. 

Omogočajo uporabo preteklih izkušenj za usmerjanje vedenja in oblikovanje prihodnjih 

odločitev. Prav tako imajo vlogo pri uravnavanju čustev in vedenja ter spremljanju našega 

delovanja z namenom morebitnega spreminjanja vedenja (Dawson in Guare, 2009). 

V frontalnem režnju možganov naj bi se odvijal proces »uporabiti ali izgubiti« (Dawson in 

Guare, 2009). To pomeni, da se ohranijo nevralne povezave, ki se uporabljajo, medtem ko se 

ostale izgubijo. Zato je urjenje izvršilnih funkcij ključnega pomena, saj omogoča razvoj 

možganskih struktur, ki nudijo podporo izvršilnim funkcijam v mladostništvu in odraslosti 

(prav tam). 

Čeprav osnova za razvoj izvršilnih funkcij nastane že pred rojstvom, se izvršilne funkcije 

razvijajo postopoma v prvih dveh desetletjih življenja. Odrasli pogosto pričakujejo, da bodo 

otroci uporabljali izvršilne funkcije za spopadanje z mnogimi zahtevami otroštva že od 

trenutka, ko začnejo komunicirati z okoljem. Vendar pa otroci pogosto ne razumejo, kaj so 

izvršilne funkcije ter kako vplivajo na vedenje in šolsko uspešnost (Dawson in Guare, 2012). 

P. Dawson in Guare (2009) sta razvila model izvršilnih funkcij, da bi staršem in učiteljem 

pomagala oblikovati načine pomoči za razvoj izvršilnih funkcij pri otrocih, ki imajo na 

določenih področjih primanjkljaje. Njun model temelji na dveh predpostavkah (prav tam): 

 Večina posameznikov ima nabor tako močnih kot šibkih področij izvršilnega 

funkcioniranja. Identifikacija teh vzorcev omogoča spodbujanje, da se otroci ali 

mladostniki oprejo na svoja močna področja, razvijejo šibka področja in s tem izboljšajo 

celostno funkcioniranje. 
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 Primaren namen identifikacije šibkih področij izvršilnega funkcioniranja je oblikovanje 

in izvajanje pomoči, s katero skušamo premostiti primanjkljaje. Otrokom lahko 

pomagamo pridobiti potrebne veščine ali prilagoditi okolje, da se zmanjša možnost 

težav, povezanih s šibkimi področji.  

Model zajema 11 dimenzij izvršilnih funkcij (Dawson in Guare, 2009):  

 inhibicija odzivanja – zmožnost premisleka pred odzivanjem, 

 delovni spomin – zmožnost ohranjanja informacij v spominu med izvajanjem 

kompleksnih nalog, 

 čustvena kontrola – sposobnost uravnavanja čustev za dosego ciljev, dokončanje nalog 

ali usmerjanje vedenja, 

 vzdrževanje pozornosti – zmožnost ohranjanja pozornosti v določeni situaciji ali pri 

nalogi, kljub motečim dejavnikom, utrujenosti ali dolgočasju, 

 začenjanje z nalogo – zmožnost začenjanja naloge v ustreznem času in brez odlašanja, 

 načrtovanje – sposobnost ustvarjanja načrtov za doseganje cilja ali dokončanje naloge 

in razločevanja med tem, kaj je v določenem trenutku pomembno in kaj ne, 

 organizacija – zmožnost ustvarjanja in vzdrževanja sistemov za urejanje in sledenje 

pomembnim informacijam in materialom, 

 upravljanje s časom – sposobnost ocenjevanja in razporejanja časa ter držanja časovnih 

omejitev in rokov, 

 ciljno usmerjena vztrajnost – zmožnost zastavljanja in sledenja ciljem brez odnehanja 

zaradi motečih dejavnikov ali drugih interesov, 

 fleksibilnost – zmožnost prilagajanja načrtov glede na ovire, neuspeh, nove informacije 

ali napake, 

 metakognicija – zmožnost pogledati nase »od zunaj«, iz ptičje perspektive pri reševanju 

problemov. 

Dimenzije izvršilnih funkcij lahko organiziramo glede na razvojni vidik (v kakšnem vrstnem 

redu si sledijo pri razvoju) ali glede na njihovo funkcijo (čemu služijo) (Dawson in Guare, 

2009). 

Razvojni vidik pomaga staršem in učiteljem razumeti, kaj je pričakovano od otroka pri 

posamezni starosti. V obdobju od 6 do 12 mesecev starosti se najprej razvijejo inhibicija 

odzivanja, delovni spomin, čustvena kontrola in vzdrževanje pozornosti. Pri starosti od 12 do 

24 mesecev opazimo razvoj načrtovanja in fleksibilnosti. Ostale dimenzije pa se razvijejo 

kasneje, v času predšolskega in osnovnošolskega obdobja (Dawson in Guare, 2009). 

Glede na njihovo funkcijo sta jih razdelila v dve skupini (Dawson in Guare, 2009): 

 Izvršilne funkcije, ki vključujejo mišljenje oz. kognicijo – pomagajo ustvariti predstavo 

cilja in načina za njegovo doseganje, tako da uporabljajo različne vire in ohranjajo 

pozornost. V to skupino sodijo pomnjenje, načrtovanje, organizacija, upravljanje s 

časom in metakognicija. 

 Izvršilne funkcije, ki vključujejo delovanje oz. vedenje – usmerjajo vedenja na poti do 

cilja. V to skupino sodijo inhibicija odzivanja, čustvena kontrola, vzdrževanje 

pozornosti, začenjanje z aktivnostjo, ciljno usmerjena vztrajnost in fleksibilnost. 
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Otroci in mladostniki s šibkejšimi izvršilnimi funkcijami so lahko neorganizirani, imajo težave 

pri začenjanju z nalogami, hitro jih zmotijo zunanji dražljaji, izgubijo ali pozabijo prinesti 

pripomočke, pozabijo na obveznosti itd. Pri izvrševanju nalog hitijo ali pa so počasni in 

zapravljajo čas. Pogosto delajo napake zaradi nepazljivosti, ne vedo, kako začeti z daljšimi 

nalogami, odlašajo z nalogami do zadnje minute in imajo težave pri presojanju časa. Njihov 

prostor je neorganiziran. Nekateri posamezniki s šibkimi izvršilnimi funkcijami pa imajo težave 

s samoregulacijo, ki je povezana s kontrolo vedenja, kot je upravljanje s čustvi ali impulzi 

(Dawson in Guare, 2012). 

1.1.1.1 Organizacija 

P. Dawson in Guare (2009) definirata organizacijo, ki je ena izmed dimenzij izvršilnih funkcij, 

kot zmožnost ustvarjanja in vzdrževanja sistema za urejanje in sledenje pomembnim 

informacijam in materialom. D. Goldberg in J. Zwiebel (2005, v Bandelj, 2006) opredeljujeta 

dve vrsti organizacije: kognitivno in fizično. Kognitivna omogoča organizacijo miselnih 

informacij, fizična pa se nanaša na obvladovanje prostora in stvari v njem. 

Organizacija je kompleksna sposobnost, ki vključuje številne veščine. V Vprašalniku o 

organizacijskih veščinah so navedena naslednja področja organizacije (Organization Skills 

Test- Version For Workers & Students, b.d.):  

 Delovna (šolska) organizacija – je zmožnost organiziranja šolskega dela. Vpliva na 

šolske dosežke in občutek zadovoljstva z dosežki. Slabša šolska organizacija se kaže v 

zamujenih rokih, izgubi pomembnih pripomočkov, zapiskov, slabši kakovosti učenja 

itd. 

 

 Osebna organizacija – je povezana z veščinami ohranjanja urejenega osebnega 

življenja. Pomanjkanje teh veščin se kaže s pozabljanjem na pomembne datume, 

zalaganjem stvari, nezmožnosjo dokončanja nalog itd. 

 

 Kognitivna organizacija – je zmožnost, da prikličemo shranjene informacije, razumemo 

druge in jasno izražamo svoje misli. Dobra kognitivna organizacija se kaže v 

učinkovitem načrtovanju govorov, srečanj in diskusij. Osebe z dobro kognitivno 

organizacijo zmorejo reorganizirati in izraziti svoje misli na zanimiv način ter za lažje 

razumevanje razdeliti kompleksnejše informacije na manjše dele. 

 

 Strategije – se nanašajo na uporabo strategij in tehnik z namenom, da ostanemo 

organizirani. Tehnike vključujejo izdelavo in uporabo načrtov, seznamov, opomnikov, 

rezervnih načrtov in razdelitev kompleksnih nalog na obvladljive dele.  

 

 Osebna urejenost – je zmožnost ohranjanja urejenega okolja. Osebe z dobro osebno 

urejenostjo odstranijo stvari, ki jih ne potrebujejo, ne dopustijo, da se odvečne stvari 

nakopičijo, redno pospravljajo za sabo in s svojimi stvarmi ne vznemirjajo drugih. 

 

 Upravljanje s časom – je zmožnost učinkovite uporabe časa za dokončanje nalog in 

dosego ciljev. Kaže se v dobrem občutku za čas, določanju prioritet, realističnem 

ocenjevanju časa za dokončanje nalog, pravočasnem dokončanju nalog in učinkovitem 

usklajevanju časa za delo, družino, prijatelje in zase.  
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 Samomotivacija – je zmožnost ustvarjanja notranjih spodbud za vztrajanje pri nalogah 

in doseganju ciljev, brez zanašanja na spodbude drugih. Je pomembna veščina, da 

ostanemo organizirani in zahteva veliko mentalnega napora. Pri tem je pogosta uporaba 

tehnik, kot sta samo-nagrajevanje in vizualizacija končnih dosežkov. Osebe z nizko 

samomotivacijo se težje prepričajo, da naredijo, kar želijo ali kar morejo. To lahko vodi 

v razočaranja in opuščanja doseganja ciljev.  

Organizacijske veščine vplivajo na različna področja našega življenja, od vsakodnevnih opravil 

do izdelave zahtevnejših nalog ali projektov (Organization Skills Test – Version For Workers 

& Students, b.d.). Ključne so za učno uspešnost in omogočajo učencem in dijakom, da 

produktivno upravljajo s svojim časom, materiali in prevzamejo odgovornost za svoje učenje 

(Anderson, Munk, Young, Conley, Caldarella, 2008). 

Mnogi učenci in dijaki z učnimi in vedenjskimi težavami se soočajo s pomanjkljivimi 

organizacijskimi veščinami, kar se lahko odraža v nižjih ocenah ali učni neuspešnosti. To pa se 

še posebej odraža v srednji šoli, kjer so pričakovanja višja in pomoč bolj omejena kot v osnovni 

šoli. Ti učenci in dijaki se pogosto ne naučijo osnovnih veščin brez sistematične neposredne 

pomoči (Minskoff in Allsopp, 2003, v Anderson idr., 2008). 

Učenci in dijaki, ki imajo na področju organizacijskih veščin težave, pogosto niso pripravljeni 

na delo, so nepazljivi in moteči, ne vedo, kaj bi morali delati, težko si zapomnijo šolski urnik, 

imajo neurejeno mizo in šolsko torbo, izgubljajo delovne liste in pripomočke, pozabijo prinesti 

ustrezen material in pripomočke, domačo nalogo naredijo šele pozno zvečer ali pa je sploh ne 

naredijo, nekoristno uporabljajo čas, se težko lotijo nove naloge, imajo slab občutek za čas itd. 

(Goldberg in Zwiebel, 2005, v Bandelj, 2006). 

Pomoči na področju organizacije morajo biti učenci in dijaki deležni čim bolj zgodaj, usmerjena 

pa mora biti v uporabo različnih organizacijskih sistemov (npr. uporabe posod z oznakami, 

škatel za igrače, košar za oblačila). Pri tem jih je treba nadzorovati, opominjati in pohvaliti ter 

z odraščanjem počasi zmanjševati nadzor ter le občasno spodbuditi in preveriti njihovo 

uspešnost (Dawson in Guare, 2009). 

1.1.2 Bralne učne strategije 

Koncept učinkovitega poučevanja med drugim vključuje seznanjanje z načeli učinkovitega 

učenja oz. razvoj kompetence »učenje učenja«. Učiteljeva naloga je, da učence seznani z učnimi 

strategijami, s katerimi izberejo in usvojijo znanje, ki jim pomaga pri nadaljnjem učenju in 

usmerjanju učenja (Pečjak in Gradišar, 2012). Čeprav se viri informacij hitro spreminjajo, 

branje ostaja najučinkovitejše sredstvo za učenje. Branje za namene učenja zahteva poznavanje 

učinkovitih bralnih učnih strategij, spoznavanje in izbiranje informacij glede na namen in 

njihovo učinkovito uporabo (Peklaj, 2000, v Pečjak in Gradišar, 2012). 

B. Marentič Požarnik (2000, str. 167) opredeli učno strategijo kot »zaporedje ali kombinacijo 

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

glede na zahteve situacije.« Učne strategije se razlikujejo po namenu, predmetu, predmetnem 

področju, vsebini informacij in glede na starostno skupino učenca (Marentič Požarnik, 2000). 

Pri bralnih učnih strategijah pa gre za »zavestno izbiro določenih miselnih operacij (korakov) 
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pri branju, ki bralcu v specifični učni situaciji omogočajo doseganje učnega cilja« (Pečjak in 

Gradišar, 2012, str. 48). 

Poznamo različne klasifikacije bralnih učnih strategij glede na različne kriterije. Eden od 

kriterijev, ki se pogosto uporablja, so miselni procesi, ki strategije delijo v dve glavni skupini 

(Pečjak in Gradišar, 2012):  

 Kognitivne strategije – so najpogosteje uporabljene in jih delimo na strategije 

ponavljanja, elaboracijske strategije in organizacijske strategije. Strategije ponavljanja 

vključujejo aktivno ponavljanje gradiva za boljšo zapomnitev, pri čemer učenec 

obnavlja ali poimenuje informacije, ki jih želi ohraniti v spominu. Pri elaboracijskih 

strategijah gre za strategije povezovanja novih informacij s predznanjem, kar je 

izhodišče za višje miselne procese ter omogoča učencu ohraniti informacije v taki 

obliki, da jih lahko uporabi v prihodnosti. Organizacijske strategije pa vključujejo 

strategije urejanja informacij. 

 

 Metakognitivne strategije – so strategije, pri katerih učenec usmeri svojo pozornost na 

proces učenja. Sprašuje po namenu, cilju in učinku učenja, občutjih pri učenju, 

okoliščinah, v katerih je potekalo učenje, s katero strategijo doseči določen cilj in katera 

nova znanja bo pri učenju uporabil naslednjič. 

Pogosto uporabljen kriterij je tudi časovni kriterij, ki bralne učne strategije deli glede na to, v 

katerem delu učnega procesa jih učenec uporablja. Strategije so predstavljene v zaporedju kot 

jih učenec oz. dijak uporablja v učnem procesu in vključujejo (Pečjak in Gradišar, 2012): 

 Strategije pred branjem – učencu in dijaku pomagajo postaviti okvir za razmišljanje, 

aktivirajo predznanje, pomagajo pri poznavanju strukture besedila, določanju namena 

učenja in predvidevanju vsebine učnega gradiva. Vključujejo različne dejavnosti, kot so 

postavljanje vprašanj in odgovarjanje nanje, oblikovanje napovedi, razlaga pojmov … 

Pri izbiri strategij pred branjem je treba upoštevati predznanje učenca in značilnosti 

gradiva, ki se ga mora učenec naučiti. Pri samostojnem učenju je ta del učnega procesa 

pogosto zanemarjen, kar pogosto vodi v učenje na pamet, pri katerem učenec hitro 

pozabi informacije. 

 

 Strategije med branjem – so strategije, s katerimi učenca in dijaka spodbudimo k 

aktivnemu branju, tako da bralec stopi v stik z besedilom oz. ga razume. Uporabljamo 

jih z namenom, da učenec prilagodi hitrost branja bralnemu cilju in zahtevnosti besedila 

in doseže ustrezno razumevanje. Pri aktivnostih med branjem kognitivna psihologija 

poudarja pomen metakognicije, še zlasti sposobnosti za spremljanje lastnega 

razumevanja in odzivanja pri problemih z razumevanjem. Najpogostejše strategije med 

branjem so dopolnjevanje manjkajočih podatkov, označevanje novih informacij, 

podčrtovanje ključnih informacij, postavljanje vprašanj med branjem … 

 

 Strategije po branju – namenjene so ureditvi prebranega gradiva za boljše razumevanje 

in zapomnitev prebranega. Pomagajo učencu in dijaku, da prebrano gradivo uredi tako, 

da ga bo lahko uporabil v skladu s postavljenim ciljem. Običajno je sledenje vsebini 

med branjem premalo za aktivno uporabo znanja, saj se velik del razumevanja in 

zapomnitve dogaja šele po branju. Najpogosteje uporabljene strategije po branju so 
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pogovor, odgovarjanje na vprašanja, izdelava grafične ponazoritve, povzemanje, 

tvorjenje povzetka … 

S. Pečjak in A. Gradišar (2012) omenjata še kompleksne bralne učne strategije, ki zajemajo 

celoten učni proces – dejavnosti pred, med in po branju. Običajno se uporabljajo pri bolj 

zahtevnih bralnih nalogah. Mednje sodi tudi splošna študijska strategija, ki učence vodi skozi 

celoten učni proces. Njen namen je, da učenci prepoznajo in na določen način uredijo 

informacije iz besedila ter dosežejo boljše razumevanje in zapomnitev podatkov. Vključuje pet 

korakov: hiter prelet besedila, prvo branje, iskanje pomena neznanim besedam in določanje 

bistva, drugo branje besedila in postavljanje vprašanj, s katerimi se preverja razumevanje. 

Težave z branjem so glavni vzrok za šolski neuspeh (The National Institute of Child Health & 

Human Development, v Košak Babuder, 2011b ), saj je branje temeljna izobraževalna spretnost 

za celotno šolsko učenje (Reid Lyon, 2003, v Košak Babuder, 2011b). Učenci in dijaki, ki imajo 

težave pri branju, zaostajajo v spretnosti dekodiranja, razvoju besednjaka in strategij za bralno 

razumevanje … (Košak Babuder, 2011b). Prav tako imajo težave pri izkazovanju in uporabi 

metakognitivnega znanja, samoregulacijskih veščin in motivacije (Collins, Dickson, Simmons 

in Kame'enui, 1996, v Košak Babuder, 2011b). Raziskave so pokazale, da učenci, ki bolje 

obvladajo branje, uporabljajo več metakognitivnih strategij pri branju kot učenci, ki slabše 

obvladajo branje (Singhal, 2001, v Čižman, 2016).  

Demonstracija bralnih strategij je pomembna za poučevanje bralnega razumevanja, vključno s 

predogledom strukture besedila, ustvarjanjem miselnih vzorcev, predvidevanjem, sklepanjem, 

predstavljanjem, opazovanjem, analiziranjem, spraševanjem in povzemanjem (Pressley, 2005, 

v Košak Babuder, 2011b). Za učenje metakognicije pri branju pa je učence in dijake treba učiti 

postavljanja ciljev pri branju, preverjanja, ali razumejo, kar berejo, ter jih učiti, da uporabljajo 

alternativne strategije, če naletijo na problem (npr. ponovno branje neznane besede, uporaba 

namigov s pomočjo slik, razmišljanje o smiselnosti prebranega). Prav tako jih je treba učiti, da 

ocenijo, ali so njihovi bralni cilji doseženi, da prepoznajo, kaj je povzročilo problem pri branju 

in razmislijo o spremembah pri naslednjem branju (Phillips idr., 2007, v Košak Babuder, 

2011b). 

1.1.3 Informacijska in komunikacijska tehnologija v izobraževanju 

Informacijska in komunikacijska tehnologija (v nadaljevanju IKT) je danes prisotna v 

vsakodnevnem življenju mnogih ljudi in vpliva na številne vidike družbe, tudi na izobraževanje. 

Predvsem pa je dragoceno orodje za ljudi s posebnimi potrebami za izboljšanje kakovosti 

življenja, zmanjševanje socialne izključenosti, povečanje participacije … (Svetovni vrh o 

informacijski družbi, 2010, v Evropska agencija za razvoj in izobraževanja na področju 

posebnih potreb, 2013). 

IKT vključuje uporabo katere koli tehnologije za podporo učenju, npr. standardne tehnologije, 

kot so računalniki, tablice, mobilni telefon … Vključuje pa lahko tudi podporne tehnologije, ki 

kompenzirajo učenčeve težave pri dostopu do IKT. To so lahko medicinski pripomočki (npr. 

slušni aparat) in učni pripomočki (npr. bralniki zaslona, alternativne tipkovnice) (Evropska 

agencija za razvoj in izobraževanja na področju posebnih potreb, 2013). 

Podporna tehnologija predstavlja učinkovit način pomoči posameznikom z različnimi 

primanjkljaji in ovirami, tudi učencem in dijakom z učnimi težavami. Vključuje različne 
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naprave, opremo ali programe, s pomočjo katerih lahko posameznik obide ali kompenzira 

individualne učne težave. Uporaba podporne tehnologije lahko pomaga pri uresničenju 

potencialov, poveča samostojnost in neodvisnost od drugih oseb, ne more pa odpraviti učnih 

težav (Stanberry in Marshall, 2009). Lahko jo uporabimo na dva načina – tako, da z njo 

podpremo učenje novega znanja ali tako, da zaobidemo naloge, ki posamezniku predstavljajo 

težave (Young, 2014).  

Podporna tehnologija lahko pomaga učencem z učnimi težavami na področju (Stanberry in 

Marshall, 2009):  

 poslušanja – pomoč pri težavah s procesiranjem in pomnjenjem govorjenega jezika; 

 matematike – pomoč pri računanju, organiziranju, urejanju in prepisovanju 

matematičnih problemov;  

 organizacije in spomina – pomoč pri načrtovanju, organiziranju in sledenju 

koledarjem, urnikom, seznamov opravil in omogočanje upravljanja in shranjevanja 

različnih informacij ter opominjanja nanje; 

 branja – pretvarjanje besedila v govor ter spodbujanje dekodiranja, branja, tekočnosti 

in razumevanja; 

 pisanja – nadomeščanje pisanja ali pomoč pri črkovanju, uporabi ločil, slovnice, 

primerni uporabi besed in organizaciji.  

Podporna tehnologija za učence in dijake z učnimi težavami vključuje različne pripomočke – 

alternativne tipkovnice, zvočne knjige, elektronske matematične delovne liste, grafične 

organizatorje, programe za upravljanje z informacijami in podatki (npr. koledarji, seznami, 

načrti), programe za optično prepoznavanje besedila, programe za prepoznavanje zvoka, 

sintetizatorje govora, programe za preverjanje črkovanja, elektronske slovarje, snemalnike 

zvoka, programe za predvidevanje besed … Pri njihovi izbiri je treba evalvirati in izbrati 

ustrezne pripomočke glede na specifične potrebe in primanjkljaje, močna področja, interese, 

okoliščine in veščine pri uporabi tehnologije (Stanberry in Marshall, 2009). 

Strokovnjaki imajo različna stališča do uvajanja IKT v izobraževanje. Nekateri izmed njenih 

zagovornikov dokazujejo njen pomen za izboljšanje kakovosti izobraževanja in priprave 

učencev za življenje v informacijski družbi (Končar, Gorše, Rupar, 2007). S pomočjo IKT naj 

bi se učenje poenostavilo, postalo bolj zanimivo, učinkovito in samostojno, odgovornost za 

rezultate pa se v večji meri prenese na učence (Krnel, 2008). Rezultati nekaterih študij kažejo 

tudi na prednosti, kot so lažje učenje otrok z drugačnimi sposobnostmi, omogočanje 

učinkovitejšega učenja, vključevanje več čutov in omogočanje boljšega prilagajanja in sledenja 

pouku (Brečko in Vehovar, 2008). 

Kritiki njene uporabe opozarjajo na pomanjkanje znanstvenih dokazov za izboljšanje 

poučevanja in učenja ob njeni uporabi. Nekateri strokovnjaki celo opozarjajo na njene 

negativne vplive in podajajo nasvete, kako se jim izogniti. Kot vzrok negativnih posledic 

strokovnjaki pogosto navajajo neustrezno uporabo, neznanje in slabšo programsko opremo 

(Končar idr., 2007). Krnel (2008) pa pravi, da so najpogostejše ovire za uporabo IKT manjše 

samozaupanje učiteljev do uporabe IKT, pomanjkanje izobraževanja, pomanjkljiva 

infrastruktura, omejen dostop, pomanjkljiva oprema in programi …  

Večina strokovnjakov soglaša, da je IKT izjemno pomembna za učence s posebnimi potrebami, 

saj naj bi prispevala k učinkovitejši participaciji teh učencev v učnem procesu (Miesenberger, 
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Klaus, Zagler, 2002, v Končar idr., 2007). Ker bo imela IKT zaradi družbenega razvoja vedno 

pomembnejše mesto v izobraževanju, je pomembno strokovne delavce pripraviti za učinkovito 

uporabo IKT. Zaradi vse večjega vključevanja učencev s posebnimi potrebami v programe 

osnovne šole, bodo morali spoznati različne možnosti za prilagajanje tehnologije individualnim 

potrebam in za omogočanje aktivnega sodelovanja v učnem procesu (Končar idr., 2007). Če 

želimo omogočiti učencem in dijakom, da bodo opolnomočeni za uporabo IKT pri svojem 

učenju, mora biti IKT na razpolago in ustrezati svojemu namenu pri izpolnjevanju učnih potreb. 

Učenec in dijak morata dobiti podporo učiteljev in drugih strokovnjakov, da lahko uporabita 

IKT na najboljši možen način, ki odgovarja njunim potrebam. To zahteva, da učenci in dijaki 

pridobijo kompetence pri uporabi IKT, in da učitelji uporabljajo strukturirane postopke 

ocenjevanja za opredelitev učenčevih individualnih potreb za uporabo določenega IKT orodja, 

ter da z uporabo IKT spodbujamo metakognitivne strategije in aktivne pristope učenja 

(Evropska agencija za razvoj in izobraževanja na področju posebnih potreb, 2013). 

1.2 UČNE TEŽAVE 

Po Lernerjevi definiciji (1997, v Kavkler, 2004) so učenci z učnimi težavami zelo heterogena 

skupina učencev z različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, 

ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot njihovi vrstniki. Učne težave se razprostirajo 

od lažjih do težkih, od preprostih do kompleksnih, od kratkotrajnih do vseživljenjskih. Lahko 

se kažejo kot absolutna ali relativna učna neuspešnost. Absolutni učni neuspeh se kaže z 

negativnimi ocenami, relativni učni neuspeh pa se kaže, ko učenec dosega rezultate, ki so 

zadostni za napredovanje, vendar so nižji od pričakovanih dosežkov glede na njegove 

sposobnosti (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). Učne težave delimo na splošne in specifične 

učne težave (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). 

Splošne učne težave so prisotne pri učencih, ki imajo »pomembno večje težave kot vrstniki pri 

usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več izobraževalnih predmetih« (Magajna idr., 2008, 

str. 10). So posledica različnih notranjih ali zunanjih dejavnikov: motnje pozornosti in 

hiperaktivnosti, podpovprečnih in mejnih intelektualnih sposobnosti, ovir v socialno- 

emocionalnem prilagajanju, pomanjkanja motivacije, drugojezičnosti itd. Tem pa se lahko 

pridružita še neustrezno poučevanje in ovire prikritega kurikula (npr. pasivnost, vdanost v 

usodo, odtujenosti itd.) (Magajna idr., 2008). 

Specifične učne težave pa se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali težavah na katerem 

koli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, 

govor, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. Gre za 

nevrofiziološko pogojene učne težave, ki niso primarno posledica vidnih, slušnih ali motoričnih 

okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj in okoljskih dejavnikov, čeprav se lahko 

pojavljajo skupaj z njimi. Specifične učne težave je treba dokazati s petimi kriteriji (Magajna 

idr., 2008) : 

1. Neskladje med splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in dejansko uspešnostjo na 

področjih učenja. 

2. Obsežne in izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju, ki 

onemogočajo napredovanje v procesu učenja. 

3. Slabša učna učinkovitost zaradi pomanjkljivih kognitivnih in metakognitivnih strategij 

ter motenega tempa učenja. 
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4. Motenost enega ali več psiholoških procesov, npr. pozornost, spomin, jezikovno 

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

orientacija, organizacija informacij … 

5. Izključenost okvar čutil, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in vedenjskih motenj, 

kulturne različnosti in neustreznega poučevanja kot glavnih povzročiteljev težav pri 

učenju. 

Specifične učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do najtežjih. Učencev in 

dijakov z lažjimi in deloma zmernimi specifičnimi učnimi težavami se ne usmerja. Šola jim je 

dolžna prilagajati metode in oblike dela ter jim omogočiti dopolnilni pouk in druge oblike 

individualne in skupinske pomoči (Zakon o osnovni šoli, 2006).  

Učence in dijake s težjimi oblikami specifičnih učnih težav pa imenujemo učenci oz. dijaki s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Te se usmerja v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Magajna idr. 2008). Upravičeni so do 

prilagoditev v organizaciji, načinu preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanju, časovni 

razporeditvi pouka in do dodatne strokovne pomoči. Dodatna strokovna pomoč se v osnovni 

šoli in programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja lahko izvaja na tri načine: kot 

pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, svetovalna storitev ali učna pomoč. V 

drugih programih srednješolskega izobraževanja pa se ne izvaja kot učna pomoč, razen v 

primerih, da je otrok zaradi bolezni odsoten več kot dva meseca (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, 2011). 

1.3 NEVERBALNE SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

1.3.1 Opredelitev neverbalnih specifičnih učnih težav 

Neverbalne specifične učne težave (v nadaljevanju NSUT) so nevrološki sindrom, ki ga 

sestavljajo različni primanjkljaji in močna področja. Pri NSUT ne gre za učne težave v 

tradicionalnem smislu, ampak bolj za motnje življenjskega učenja. Pojavljajo se na 

motoričnem, čustvenem in socialnem področju in vplivajo na uspešnost pri izobraževanju ter 

na vsa ostala področja otrokovega in mladostnikovega življenja: skrbi za samega sebe, 

receptivnega in ekspresivnega jezika, učenja, samousmerjanja, okretnosti in sposobnosti za 

samostojno in neodvisno življenje (Košak Babuder, 2007).   

Izraz neverbalne specifične učne težave sta oblikovala Johnson in Myklebust leta 1967, da bi 

opisala otroke, ki imajo težave pri kodiranju socialnih namigov (Bryan, 1998, v Lenič 2014). 

Čeprav so jih prvič opredelili že pred 50 leti, so zaradi redkosti pojavljanja še vedno slabo 

prepoznane. Ocenjujejo, da se NSUT pojavljajo pri 1 % do 10 % populacije oseb z učnimi 

težavami in pri 0,1 % do 1 % oseb splošne populacije (Rourke, 1989; Penningtin, 1991, v Košak 

Babuder, 2011a). 

NSUT se pojavljajo na kontinuumu težav od blažjih do izrazitih in se pri vsaki osebi kažejo v 

nekoliko drugačni obliki. Lahko so prisotne kot izolirana motnja ali pa v kombinaciji z drugimi 

stanji, kot so Aspergerjev sindrom, hiperkinetična motnja, dispraksija (Tanguay, 2002).  

Točni vzroki NSUT še niso popolnoma znani. Trenutno je za razumevanje NSUT najbolj 

aktualen model bele možganovine, ki izhaja iz nevrološke perspektive. Rourke (1995, v Davis 
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in Broitman, 2013) predpostavlja, da so za simptome NSUT odgovorne motnje bele 

možganovine, po kateri se prenašajo informacije po in med hemisferama, kar se kaže kot težave 

v procesiranju in integriranju informacij. Motnje bele možganovine lahko nastanejo zaradi 

različnih vzrokov, vse pa povzročijo podobne težave. Pri večini otrok z NSUT ne najdemo 

medicinskega vzroka, zato se NSUT primarno obravnavajo kot razvojna motnja. 

NSUT trenutno niso vključene v formalne ali diagnostične klasifikacije, kot je DSM V (2013), 

kar pomeni, da ne obstajajo univerzalno sprejeti diagnostični kriteriji (Dhanalakshmi, 2015). 

Nekateri raziskovalci  ne priznavajo NSUT za posamezno diagnostično skupino, medtem ko si 

drugi prizadevajo ustvariti formalno diagnostično skupino, ki bi pomagala pri raziskovanju in 

razumevanju NSUT ter zagotavljanju pravic in pomoči osebam z NSUT. Prav tako verjamejo, 

da bi bila formalna diagnostična kategorija uporabno orodje za vodenje ocenjevanja in 

intervencij (Davis in Broitman, 2013). 

1.3.2 Posebne potrebe, primanjkljaji in močna področja oseb z neverbalnimi 

specifičnimi učnimi težavami 

Davis in J. Broitman (2013) uvrščata primanjkljaje NSUT v pet glavnih področij: motorično, 

vizualno-prostorsko, organizacijsko, socialno in senzorno. Motorični primanjkljaji vključujejo 

slabšo koordinacijo, težave z ravnotežjem in z grafomotoričnimi veščinami. Vizualno-

prostorski primanjkljaji se kažejo kot težave z vidnim priklicem, izvršilnimi funkcijami in 

slabšo prostorsko percepcijo. Med socialne primanjkljaje sodijo slabše razumevanje neverbalne 

komunikacije, prilagajanje novim situacijam, težavam v socialni presoji in interakciji. Senzorni 

primanjkljaji pa se nanašajo na občutljivost katerega koli senzornega kanala (prav tam). 

Rourke (1989, v Dhanalakshmi, 2015) je opisal strukturo primanjkljajev NSUT z možgansko-

vedenjskim modelom, ki pomaga razumeti, kako nastanejo primanjkljaji pri NSUT. Ta model 

predpostavlja mentalne procese na treh ravneh – primarni (percepcija), sekundarni (pozornost) 

in terciarni ravni (spomin). Vsak primanjkljaj na primarni ravni percepcije ima pomemben vpliv 

na sekundarno in terciarno raven (Dhanalakshmi, 2015). NSUT so opredeljene s primarnimi 

primanjkljaji v taktilni percepciji, vizualni percepciji, kompleksnih psihomotoričnih veščinah 

in v soočanju z novimi okoliščinami. Na sekundarni ravni se kažejo v slabši taktilni in vizualni 

pozornosti ter omejitvah v raziskovalnem vedenju. Terciarni primanjkljaji pa so prisotni pri 

taktilnem in vizualnem spominu, oblikovanju konceptov, reševanju problemov in veščinah 

testiranja hipotez, ki vodijo tudi do pomembnih težav v razumevanju in uporabi jezika. Po tem 

principu naj bi bili vsi primanjkljaji, vključno z nekaterimi nevropsihološkimi, izobraževalnimi, 

jezikovnimi in socialnimi težavami ter težavami na področju izvršilnih funkcij, rezultat 

temeljnih primarnih primanjkljajev. Vendar pa za potrditev ali zavrnitev te teorije ni dovolj 

konsistentnih empiričnih dokazov (Rourke, 2002, v Davis in Broitman, 2013). 

Rourke (1994, v Košak Babuder, 2011a) je primanjkljaje organiziral v tri večja področja: 

nevropsihološki primanjkljaji, emocionalno-prilagoditveni primanjkljaji in izobraževalni 

primanjkljaji.   

1. Nevropsihološki primanjkljaji se kažejo na področjih: 

 motoričnih veščin – Razvoj psihomotorične koordinacije, finomotoričnih veščin in 

ravnotežja je počasnejši. Težave imajo pri gibalnih aktivnostih, ki so povezane s 

koordinacijo, pri športnih dejavnostih in skupinskih igrah, vendar pa naučene gibalne 
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vzorce radi izvajajo. Pogosta je nepravilna drža in okvare hrbtenice. Pri finomotoričnih 

veščinah se kažejo težave pri striženju, nizanju korald na vrvico, pri rokovanju z 

manjšimi predmeti, pri pisanju … (Košak Babuder, 2007).  

 taktilne in vizualne pozornosti in zaznavanja – Slabše prepoznavajo stvari samo z 

gledanjem ali tipanjem. Težave imajo pri prepisovanju iz table ali knjige (Košak 

Babuder, 2007). Težko si zapomnijo oblike črk, števk in geometrijskih oblik in si ne 

morejo dovolj pomagati z vidnim gradivom, kot so slike, grafikoni, zemljevidi in tabele 

(Skumavc, 2004). 

 prostorskega in časovnega zaznavanja – Imajo težave z orientacijo v prostoru, 

zavedanjem lastnega položaja in položaja predmetov v prostoru. Hitro se izgubijo, se ne 

znajdejo v prostoru, si ne zapomnijo poti. Težave imajo tudi z obvladovanjem koncepta 

časa. Slabše se znajdejo pri določanju ure, dneva v tednu, števila dni v mesecu in pri 

presojanju, koliko časa bodo potrebovali za določeno dejavnost (Košak Babuder, 2007).  

 posploševanja informacij – Težave se kažejo pri povezovanju predhodnega znanja in 

novega (Košak Babuder, 2007) in pri povezovanju celote z njenimi deli (Fast, b.d.). 

 mentalne fleksibilnosti – Mislijo zelo konkretno, stvari vidijo črno-belo in razmišljajo 

logično. Abstraktni koncepti so zanje zelo težki (Košak Babuder, 2007). 

 izvrševanja in organizacije dejavnosti – Težko organizirajo misli in delo. Težaveimajo 

pri razčlenitvi nalog na dele, določanju zaporedja reševanja nalog, njihova miza je 

pogosto neurejena, izgubljajo pripomočke … (Košak Babuder, 2007). 

 razumevanja pragmatičnega jezika – Čeprav imajo obsežen besednjak, slabo razumejo 

neverbalna sporočila, metafore, sinonime in prenesene fraze, govor razumejo 

dobesedno … (Košak Babuder, 2007). Ker ne razumejo dvojnega pomena besed in 

povedi, se izkažejo za naivne, saj vse razumejo na konkretni ravni (Skumavc, 2004). 

 

2. Emocionalno-prilagoditveni primanjkljaji so prisotni na področjih: 

 usvajanja socialnih veščin – Težave imajo pri razumevanju kulturnih norm in socialnih 

pravil. Delujejo nezrelo, pri navezovanju stikov se drugim približajo neustrezno in 

časovno neprimerno. Ker se ne znajo vključiti v skupino, so pogosto osamljeni ali 

izločeni (Košak Babuder, 2007). Ker slabše zaznavajo mimiko, držo telesa, geste, 

intonacijo govora, so lahko nagnjeni k prekinjanju govora drugih in neupoštevanju 

osebne razdalje pri interakciji z drugimi. Palombo (2006, v Davis in Broitman, 2011) 

dodaja še težave pri začenjanju pogovora, držanju običajnega poteka pogovora, 

občutenju empatije, uporabi vzročno-posledičnega rezoniranja in dekodiranja 

socialnega vedenja.  

 prilagajanja – Ne zmorejo se hitro prilagoditi spremembam v okolju, kot so izleti, 

ekskurzije, zamenjava učitelja, dnevnega urnika … Pri spremembah pogosto izstopajo 

s svojim vedenjem: sredi leta odpovedo, ne sodelujejo ali pa se zatečejo v vedenje, ki 

se kaže kot pomanjkanje motivacije (Košak Babuder, 2007). 

 emocionalne stabilnosti – Zaradi težav pri prilagajanju novim okoliščinam in 

razumevanju neverbalnih sporočil se pojavljata strah in tesnoba. Lahko se zatečejo v 

jok ali delujejo zmedeno (Košak Babuder, 2007). Stresne situacije lahko vodijo otroka 

ali mladostnika k depresiji, anksioznosti in fobijam (Skumavc, 2004). 
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3. Izobraževalni primanjkljaji, ki so posledica nevropsiholoških in emocionalno-

prilagoditvenih primanjkljajev, pa so prisotni pri: 

 aritmetiki in matematiki – Težave nastanejo zaradi slabšega vidno-prostorskega in 

vidnega zaznavanja, šibkih motoričnih veščin, slabše vidne organizacije in 

predelovanja. Težave imajo tudi pri usvajanju koncepta časa in pri besedilnih nalogah, 

kjer je potrebno izluščiti bistvene informacije. Pri kompleksnejših nalogah težje sledijo 

korakom reševanja (Košak Babuder, 2007). 

 geometriji – Ovirajo jih slabše sposobnosti vidno-prostorskega zaznavanja, organizacije 

in fine motorike (Košak Babuder, 2007). 

 razumevanju prebranega – Težave se pojavijo pri kompleksnih in abstraktnih vsebinah. 

Ovirajo jih pomanjkljive sposobnosti interpretiranja dejstev, primerjav in nasprotij, 

prepoznavanja skritega pomena, posploševanja in ločevanja pomembnih od 

nepomembnih informacij (Košak Babuder, 2007). 

Osebe z NSUT imajo težave tudi na področju izvršilnih funkcij, ki se kažejo pri organizaciji, 

načrtovanju, reševanju problemov, določanju prioritet, osredotočanju na nalogo, dokončanju 

nalog, upoštevanju socialnih pravil in nadzoru vedenja. Težave na tem področju vključujejo 

tudi organizacijo časa, materialov, osebnih stvari in misli, kar jim otežuje organiziranje dela, 

vodenje projektov, začenjanje z nalogo in sledenje kompleksnejšim navodilom (Fast, b.d.). 

Poleg primanjkljajev pa lahko pri učencih z NSUT opazimo tudi močna področja, ki so 

večinoma povezana z verbalnimi področji. Imajo dobre govorne in slušne sposobnosti, slušno 

zaznavanje in pozornost, mehanični spomin za jezikovno-besedno gradivo in ustrezno 

jezikovno razumevanje in izražanje. Zgodaj razvijejo dober besednjak, ki je pogosto obsežnejši 

in bolj kakovosten kot pri vrstnikih. Veljajo za izrazito slušni tip učenca, saj imajo dobro razvito 

pozornost in spomin za tisto, kar slišijo, četudi je posredovana vsebina zapletena (Košak 

Babuder, 2011a). Imajo dobro pozornost na detajle (Davis in Broitman, 2013) in dobre 

fonološko-glasovne sposobnosti na ravni glasovnega procesiranja (Sands in Schwartz, 2000, v 

Košak Babuder, 2011c). Že v predšolski dobi si lahko zapomnijo celotno pravljico, čeprav so 

jo slišali le enkrat ali dvakrat. Tudi brati se pogosto naučijo že pred vstopom v šolo in imajo 

pogosto razvite dobre zgodnje bralne veščine (Skumavc, 2004). Običajno sta črkovanje in 

tehnika branja dobro razvita (Tanguay, 2001). Radi govorijo in se pogovarjajo (Košak Babuder, 

2007). Nekateri izmed njih se z lahkoto učijo tujih jezikov in dobro pišejo (Fast, b.d.). 

1.3.3 Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje neverbalnih specifičnih učnih težav 

Učenci in dijaki z NSUT so pogosto pojmovani kot »problematični«, njihove težave pa so 

spregledane (Thompson, 1996). Prihaja tudi do napačnih diagnoz, kot so vedenjske motnje in 

motnje pozornosti in hiperaktivnosti. Včasih se NSUT diagnosticira kasneje, ko zaradi težav že 

zelo odstopajo od vrstnikov, ali ko se pojavijo motnje na duševnem področju. Razloge za to se 

pripisuje relativno nizki ozaveščenosti o NSUT in visokim verbalnim sposobnostimučencev in 

dijakov z NSUT, ki odtegnejo pozornost od pravih razlogov za težave na socialnem, 

emocionalnem in izobraževalnem področju (Dhanalakshmi, 2015). NSUT pa so slabo 

prepoznane tudi zaradi redkosti pojavljanja (Tanguay, 2002).  

Davis in J. Broitman (2011) omenjata dve metodi za zbiranje podatkov: skrining ali detekcija 

in poglobljeno diagnostično ocenjevanje.  
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Skrining oz. detekcija je prvi korak identifikacije učencev in dijakov, pri katerih se nakazujejo 

težave in bi morda potrebovali podporo. Ena od aktualnih metod detekcije je model Odziv na 

obravnavo (ang. RTI model). Ta je bil razvit za identifikacijo bralnih težav, vendar se ga vse 

bolj uporablja tudi za težave na področju matematike, kjer imajo učenci in dijaki z NSUT 

pogosto težave. Vendar pa samo model Odziv na obravnavo brez nadaljnjega zbiranja podatkov 

ne more razjasniti, kateri od učencev ali dijakov s težavami pri matematiki, ima dejansko tudi 

NSUT (Davis in Broitman, 2011). 

V slovenskem prostoru si lahko pri detekciji učencev in dijakov z NSUT pomagamo z 

Ocenjevalno lestvico za ugotavljanje NSUT avtorja Davida B. Goldsteina. Gre za ocenjevalno 

lestvico značilnosti NSUT, s katero pridemo do informacij v kratkem času. Lahko jo izpolnijo 

starši, učitelji in svetovalni delavci. Trditve segajo na tri področja primanjkljajev – motorične, 

vizualno-prostorske in medosebne veščine. Pri vsaki trditvi se določi, kako pogosto se neko 

vedenje pojavlja. V kolikor se odgovora včasih in pogosto/vedno pojavljata pri več kot polovici 

trditev, je učenca smiselno napotiti k strokovnjakom in opraviti poglobljeno diagnostiko (Košak 

Babuder, 2011a). 

Poglobljeno ocenjevanje je potrebno tako za postavitev diagnoze kot za prepoznavanje 

posameznih simptomov pri specifičnem otroku. S poglobljenim ocenjevanjem ugotovimo 

specifična močna in šibka področja in se glede na to odločimo za primerno obravnavo in 

prilagoditve, da povečamo učenčevo možnost za uspeh. V ta namen so strokovnjaki razvili 

model za ocenjevanje NSUT, ki vključuje osem splošnih področij (Davis in Broitman, 2011): 

 inteligenčni kvocient (IQ), 

 pozornost in izvršilne funkcije, 

 učenje in spomin (vizualni in verbalni spomin, vizualno-verbalna integracija), 

 senzorna motorika (bilateralna učinkovitost, propriocepcija) in grafomotorika (z in brez 

časovnih omejitev), 

 jezik (receptivni, ekspresivni), 

 vizualno predelovanje, 

 čustvovanje in vedenje, 

 testiranje na izobraževalnih področjih (matematika, branje, pisanje). 

Ta model vključuje tudi pristop predelovanja informacij, pri katerem ni pomemben samo 

rezultat, ki ga otrok doseže, ampak predvsem način, kako otrok doseže ta rezultat, saj se 

predpostavlja, da preizkus oz. test ne odseva vedno točno tistega, kar naj bi meril. Zato je treba 

opazovati učenčevo oz. dijakovo izvedbo in/ali izvesti različne podteste, ki omogočajo boljše 

razumevanje procesov. Model skuša zagotoviti ocenjevanje predelovanja informacij in/ali 

nevropsihološkega predelovanja, ki je povezano z izobraževalnimi uspehi in ki prispeva k 

uspešnemu učenju (Davis in Broitman, 2011). 

M. Hudoklin (2011b) ugotavlja, da pri nas še nimamo širše sprejetih diagnostičnih kriterijev 

NSUT, zato je zelo pomemben interdisciplinarni pristop k ocenjevanju, del katerega je tudi 

psihološka ocena. Ta predstavlja pomemben del ocenjevanja, hkrati pa so nepogrešljiv vir 

informacij tudi starši, učitelji in drugi strokovnjaki, ki delajo z otrokom. Pri formalnem 

psihološkem ocenjevanju se za zgodnje prepoznavanje NSUT pri nas uporabljajo Wechslerjeva 

lestvica inteligentnosti za otroke (WISC-III), Rayeva figura, Barvne progresivne matrice 

(CPM), Baterija za oceno otrokovega gibanja (ABC gibanja) ter Profil ocene posebnih potreb 

(SNAP) (prav tam). Eden od pokazateljev NSUT je velika razlika med verbalnim in 
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neverbalnim inteligenčnim količnikom na lestvici WISC-III intelektualnih sposobnosti. Vendar 

pa ta ne more ločiti med otroki z Aspergerjevim sindromom in NSUT, saj dosegajo podobne 

rezultate.  

J. G. Fine in M. Semrud-Clikeman (2010, v Davis in Broitman, 2011) trdita, da je ocenjevanje 

in diagnosticiranje NSUT težavno tudi zaradi majhne empirične baze znanja o NSUT in 

pomanjkanja soglasja o tem, kaj NSUT sploh so.  

V slovenskem prostoru imamo na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike premalo 

standardiziranih preizkusov, zato si moramo pogosto pomagati z neformalnimi strategijami 

ocenjevanja. Neformalni načini ocenjevanja so drugače strukturirani kot formalni, omogočajo 

večjo svobodo ocenjevalca, vendar pa so bolj pod vplivom subjektivnih dejavnikov, zato 

moramo biti bolj previdni pri interpretaciji rezultatov (Pulec Lah, 2011). Najpogosteje 

uporabljeni neformalni načini ocenjevanja so: ekološko ocenjevanje (opazovanje), avtentično 

ocenjevanje, diagnostično poučevanje, analiza nalog in opravil, funkcionalna ocena vedenja ter 

kriterijsko ocenjevanje in ocenjevanje, ki temelji na kurikulu (prav tam). K. D. Tsatsanis 

inRourke (2003, v Davis in Broitman, 2011) poudarjata pomembnost direktnega opazovanja 

otrokovega vedenja, še posebej v novih in kompleksnih situacijah, kjer se izkaže največ težav. 

Otrokovo dejansko vedenje je vodnik do razumevanja njegovih težav in temelj za načrtovanje 

obravnave. 

1.4 NEVERBALNE SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE V SREDNJI ŠOLI 

NSUT so vseživljenjske težave, kar pomeni, da se posameznik z njimi spopada celo življenje. 

Vendar pa se v različnih obdobjih različno izražajo in zahtevajo različne oblike pomoči. V 

nadaljevanju bom predstavila, kako se NSUT kažejo pri mladostnikih v srednješolskem 

obdobju in na kakšne načine jim lahko nudimo pomoč in podporo. 

1.4.1 Značilnosti dijakov z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami 

Za mladostnike z NSUT predstavlja prehod iz osnovnošolskega v srednješolsko okolje, ki je 

manj podporno, velik izziv. Celo dijaki z NSUT z visokimi intelektualnimi sposobnostmi, ki so 

v osnovni šoli razvili dobre kompenzacijske strategije, so za izzive srednje šole pogosto 

preslabo opremljeni (Tanguay, 2002). Težave, ki so prisotne pri otrocih z NSUT v osnovni šoli, 

se pojavljajo tudi kasneje, vendar pa se posledice kažejo v drugačnih načinih in novih oblikah 

(Connell, 2003, v Skumavc, 2005). 

V srednji šoli postanejo vsebine predmetov bolj abstraktne, od dijakov se pričakuje več 

samostojnega dela, ki pa ga zaradi svojih težav težje zmorejo (Davis in Broitman, 2011). Učenje 

postane bolj kompleksno. Jezik temelji na neverbalnih procesih prostorskih odnosov (npr. v 

znanosti), na logičnem zaporedju in sekvencah (kar je prisotno pri pisanju esejev). Težave imajo 

tudi pri občutku za čas, urejanju pisnega gradiva, tipkanju itd. (Kenda, 2004). Večje zahteve na 

področju socialnih veščin povzročajo dodaten stres in frustracije, ki lahko vodijo do razvoja 

anksioznosti in težav na izobraževalnem področju (Davis in Broitman, 2011).  

Pri prehodu v srednjo šolo dijaki z NSUT pogosto postanejo izgubljeni, zmedeni, pozabljajo 

domače naloge, so videti nepripravljeni in nezainteresirani za učenje, težko sledijo navodilom, 

imajo težave pri matematiki, pisanju esejev in se težko učijo iz učbenikov. Okolica jih pogosto 
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vidi kot lene, nesramne, nepripravljene za delo, v resnici pa se trudijo, so vztrajni, imajo cilje 

in so zelo iskreni (Davis in Broitman, 2011). 

V nadaljevanju so predstavljene značilnosti in lastnosti dijakov z NSUT po posameznih 

področjih. 

 Potreba po strukturi, predvidljivosti in vodenju  

Mladostniki z NSUT še vedno potrebujejo strukturo in predvidljivost. Hitro lahko postanejo 

zmedeni zaradi kompleksnih urnikov in se upirajo spremembam dnevne rutine. Slabo se 

odzivajo na nadomestne učitelje in veliko število različnih učiteljev. V nestrukturiranih 

situacijah se še vedno slabo znajdejo, zaradi česar so pogosto osramočeni, saj se zavedajo, da 

sovrstniki nimajo enakih težav. Namesto joka se raje umaknejo in utihnejo. Težave se kažejo 

tudi pri malici ali kosilu, saj so prisotni nered, visoke socialne zahteve in pričakovanja po 

samostojnosti. Pri razdeljevanju hrane bi še vedno potrebovali pomoč, še posebej, če je treba 

ravnati z denarjem, izbirati med več meniji in stati več kot v eni vrsti (Tanguay, 2002). 

 Motorične veščine 

Mladostniki lahko nekoliko napredujejo na področju finomotoričnih veščin. Kljub temu jim 

pisanje še vedno povzroča težave, pisava je manj čitljiva in se hitreje utrudijo. Pogosto se jim 

zdijo naloge, povezane s pisanjem, naporne, zato jih zavračajo ali pa je izdelek slabši. 

Nerodnost in nespretnost se lahko nadaljujeta tudi pri športnih aktivnostih, sploh če je zahtevana 

spretna uporaba nog. Pri skupinskih športih so lahko zmedeni in jim ne uspe slediti pravilom 

igre ter se soočati s hrupom, hitrimi spremembami in socialnimi pritiski (Tanguay, 2002). 

 Komunikacijske, socialne in emocionalne veščine 

Zaradi manj konkretne komunikacije učiteljev v srednji šoli je več možnosti za napačno 

razumevanje, zaradi česar so zmedeni in frustrirani. Še vedno potrebujejo verbalne namige in 

dodatno razlago (Tanguay, 2002). 

Socialna nespretnost postane še bolj opazna, saj se socialne zahteve povečajo in postanejo bolj 

kompleksne. Med odmori, ko se ostali dijaki družijo na hodnikih, so dijaki z NSUT 

osredotočeni na iskanje druge učilnice ali pa za mizo tiho čakajo na začetek pouka. Njihovo 

pristopanje k sovrstnikom je lahko neprimerno, nezrelo ali časovno neustrezno. Ker se ne znajo 

vključiti v skupino, to še poglobi osamljenost. Pogosto postanejo tarče nadlegovanja in 

potrebujejo zaščito odraslih (Tanguay, 2002). Mladostniki z NSUT imajo le malo interakcij z 

nasprotnim spolom, so socialno nezreli in pogosto označeni kot čudaški ter imajo slabšo 

samopodobo (Hudoklin, 2011b), lahko pa se v obdobju od 15 do 18 leta sprejemanje s strani 

vrstnikov poveča in imajo po navadi enega ali dva dobra prijatelja.  

Težave z anksioznostjo lahko postanejo bolj izrazite, ker je njihovo okolje vse bolj kompleksno. 

S pojavom večjih socialnih in izobraževalnih zahtev se lahko pojavijo tudi težave z 

depresivnostjo in zapiranjem vase (Tanguay, 2001). Mladostniki z NSUT postanejo pogosto 

bolj sramežljivi in introvertirani, težje pokažejo svoja čustva in imajo slabše razvito socialno 

percepcijo (Badian, 1992; Weintraub in Mesulam, 1993, v Kay, 1999). Tudi raziskave (Semrud-

Clikeman in Fine, 2010, v Davis in Broitman, 2011) so pokazale, da je pri mladostnikih z NSUT 

višje tveganje za pojav žalosti in socialnega umika, ker se počutijo izolirani.  



  

17 

 

 Vedenje 

Nekateri dijaki z NSUT vzamejo šolsko delo zelo resno, vendar iz rezultatov ni razviden trud, 

ki so ga vložili. Zaradi počasnega tempa in zahtev, ki si jih sami postavljajo, se poveča njihova 

raven frustracije. Ko so preveč vznemirjeni, je bolje, da se umaknejo iz razreda, kot da se 

spravijo v zadrego z jokom. Težave dijakov z NSUT so pogosto nerazumljene. Zaradi večjega 

števila učiteljev so največkrat brez učitelja, ki bi jih spremljal, z njimi razvil globlji odnos in 

razumel njihove potrebe. Zato med šolskim letom nehajo komunicirati in ne sodelujejo v 

razredu. Nadenejo si masko, ki se pogosto interpretira kot pomanjkanje motivacije (Tanguay, 

2002).  

Nekateri mladostniki z NSUT postanejo tudi opozicionalni in ranljivi za nadlegovanje in 

manipulacijo (Semrud-Clikeman in Fine, 2010, v Davis in Broitman, 2011) 

 Vizualno-prostorske in organizacijske veščine 

Zaradi težav z vizualnim predelovanjem je lahko prepisovanje s table ali iz knjige še vedno 

težavno. Pogosto so prisotne težave s prilagajanjem na menjajoče se urnike, s premikanjem iz 

razreda v razred in s prevozom ali hojo v šolo, saj običajno obiskujejo šolo izven domačega 

okolja. Zaradi težav pri orientaciji v prostoru si težje zapomnijo pot do učilnic in drugih 

prostorov. Ker je v srednji šoli dovoljeno več samostojnega gibanja okoli šole, so lahko 

prostorske težave precej opazne. Na šolskih izletnih ni več zagotovljenega toliko nadzora, zato 

se lahko hitreje ločijo od skupine in izgubijo (Tanguay, 2002). Lahko se pojavijo tudi težave 

pri opravljanju vozniškega izpita (Hudoklin, 2011b). 

Še vedno imajo šibko razvite organizacijske veščine, zato v njihovih omarah vlada nered, 

pozabijo narediti domačo nalogo, oddati končano nalogo … Potrebo imajo po specifičnih 

navodilih, kako si organizirati osebno in šolsko življenje. Bolj obsežne projektne naloge jim 

povzročajo težave zaradi pomanjkljivih veščin načrtovanja in nerazumevanja pomembnosti 

vrstnega reda. Končani izdelki so pogosto brez redeče niti, iz njih pa ni razvidno, koliko časa 

so vložili vanje. Pri mladostnikih se nekoliko izboljša razumevanje časovnih konceptov, še 

vedno pa predstavlja problem načrtovanje časa za dokončanje nalog (Tanguay, 2002). 

 Izvršilno funkcioniranje 

V srednješolskem obdobju se pogosto povečajo tudi težave na področju izvršilnega 

funkcioniranja (Davis in Broitman, 2013). Čeprav so lahko dijaki z NSUT zelo inteligentni, so 

pogosto počasni pri izvrševanju nalog in nezmožni dokončati naloge znotraj predvidenih rokov. 

Glede na to, da se v srednji šoli manj usmerja na vizualne in taktilne strategije in bolj na 

frontalno poučevanje, se lahko težave s pozornostjo nekoliko zmanjšajo. Kljub temu pa imajo 

težave s kompleksno snovjo, ne glede na način podajanja snovi (Tanguay, 2002). 

 Izobraževalne veščine 

Čeprav so dekodiranje, črkovanje in besednjak močna področja, imajo težave pri pisanju esejev, 

bralnem razumevanju, še posebej pri zgodovini in naravoslovnih predmetih. Pogosto imajo 

šibkejše učne veščine, zato rezultati ne prikažejo njihovega znanja (Tanguay, 2002).  

Slabši izobraževalni rezultati so lahko v času adolescence tudi posledica šibkejših delovnih 

navad, počasnosti pri začenjanju in zaključevanju nalog, slabše organizacije, težav na področju 
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odnosov z vrstniki, prevelike odvisnosti od pomoči staršev in učiteljev, slabšega bralnega 

razumevanja, težav pri matematičnem rezoniranju in težav pri sprejemanju kritik (Badian, 1992, 

v Kay, 1999) 

 Močna področja 

V srednješolskem obdobju ostajajo močna področja dekodiranje, črkovanje in obsežno 

besedišče. Lahko imajo tudi dobre veščine pomnjenja, ki pa v srednji šoli pogosto ne 

zadostujejo več za učinkovito učenje. Ker veljajo za slušni tip učenca, je dobro razvit predvsem 

slušni spomin in pozornost. Nekateri srednješolci z NSUT vložijo v šolsko delo veliko časa in 

so zelo vztrajni (Tanguay, 2002). 

1.4.2 Splošne smernice za obravnavo 

Učenci in dijaki z NSUT se lahko uspešno učijo, vendar potrebujejo kontinuirano, ponavljajočo 

se in specifično obravnavo (Tsatsanis in Rourke, 2003, v Davis in Broitman, 2011). S pomočjo 

ustrezne specialno-pedagoške obravnave so lahko precej uspešni, v nasprotnem primeru pa se 

pogosto soočajo z anksioznostjo, sramom, opuščanjem šolanja in težavami na področju 

duševnega zdravja (Allen, 2000). Rourke in S. Thompson (b. d.) pravita, da je za šolski uspeh 

oseb z NSUT potrebna pedagoška pomoč z individualiziranim pristopom. Učinkovite metode 

vključujejo treninge v načrtovanju, organizaciji, treninge učenja, pisnega izražanja, socialne 

kognicije in medosebne komunikacije (prav tam). Dokazi potrjujejo, da dovolj zgodaj in točno 

postavljena diagnoza, ki je združena z zgodnjo intervencijo, vodi v boljše rezultate (Martin, 

2007; Thompson, 1997, v Davis in Broitman, 2011).  

Pri delu z učenci in dijaki s posebnimi potrebami je ključno timsko delo različnih 

strokovnjakov, v katerem ima vsak jasno vlogo in dobre spretnosti sodelovanja. Pomembno 

vlogo v timu imajo tudi učenci oz. dijaki s posebnimi potrebami ter njihovi starši, ravnatelj šole, 

lahko pa so v tim vključeni tudi vrstniki (Kavkler, 2008).  

V ameriškem izobraževalnem sistemu so v sodelovalni tim povezani različni strokovnjaki, ki 

jih povezuje timski koordinator, ki skrbi za komunikacijo med strokovnjaki in vse sodelujoče 

obvešča o otrokovem napredovanju (Davis in Broitman, 2011),  k čemer bi morali stremeti tudi 

v slovenskem prostoru. V sodelovalni tim so vključeni (prav tam): 

 šolski psiholog ali nevropsiholog za oceno intelektualnih sposobnosti, 

nevropsihološkega procesiranja informacij in izvršilnih funkcij,  

 specialni pedagog za obravnavo težav pri učenju,  

 logoped za semantično-pragmatične težave na področju jezika, 

 delovni terapevt za premagovanje primanjkljajev na področju fine in grobe motorike, 

 šolski delavec za pomoč na področju socialnih veščin, 

 psihiater oz. pediater, če je potrebno tudi medikamentozno zdravljenje. 

Dhanalakshmi (2015) pravi, da veljata za učinkovito obravnavo otrok in mladostnikov z NSUT 

dva temeljna principa. S prvim skušamo razvijati močna področja in z njimi kompenzirati 

primanjkljaje, z drugim principom pa se usmerjamo v zavedanje primanjkljajev in v strategije, 

kako se spopadati z njimi. Davis in J. Broitman (2011) poudarjata, da je za razvoj občutka 

kompetentnosti in za ohranjanje motivacije pri obravnavi pomembno vključevanje učenčevih 
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močnih področij in zanimanj. Prav tako je pomembno, da se mu zagotovi varen prostor, tako 

doma kot v šoli. 

Odločanje o tem, v kaj bo usmerjena obravnava, in o času njenega izvajanja, je zahtevno in 

kompleksno. Primanjkljaji in težave so odvisni od otrokove razvojne stopnje in njegovih 

individualnih značilnosti. Strokovnjak mora z obravnavo začeti na točki, kjer učenec ali dijak 

trenutno je, mu nuditi podporo, da doseže uspeh in jo postopno zmanjševati, dokler ni prepričan, 

da je učenec ponotranjil naučeno. Prav tako ni priporočljivo nuditi preveč pomoči na enkrat. 

Treba je določiti prioritete in se najprej osredotočiti na specifični primanjkljaj, ki trenutno 

najbolj ogroža otrokovo samospoštovanje. Izkušnje kažejo, da so otroci in mladostniki z NSUT 

motivirani, da postanejo neodvisni, če imajo dovolj strukture in podpore. Vseeno pa potrebujejo 

zagotovilo, da se lahko kadar koli vrnejo v varno zavetje, če se soočijo z novimi izzivi. Za 

uspešnost obravnave je treba načrtovati tudi generalizacijo in prenos naučenih veščin iz učilnice 

v resnični svet (Davis in Broitman, 2011). 

K. D. Tsatsanis in Rourke (2003, v Davis in Broitman, 2013) povzemata 15 pomembnih 

smernic za načrtovanje obravnave: 

 Opazujte vedenje učenca ali dijaka, posebno v novih, kompleksih situacijah. 

 Imejte realističen pogled na njegove zmožnosti. 

 Učite ga po sistematičnem principu »korak za korakom«. 

 Spodbudite ga, da podrobno opisuje pomembne dogodke, da spozna napačno 

razumevanje pomembnosti svojega vedenja. 

 Učite ga primernih strategij za spopadanje s težavnimi situacijami, ki se pogosto 

dogajajo. 

 Spodbudite generalizacijo naučenih strategij in konceptov. 

 Učite ga ustrezne uporabe verbalnih veščin – kdaj, kako in kaj povedati. 

 Učite ga bolje izkoristiti vizualno-perceptivne-organizacijske veščine. 

 Učite ga interpretacije vizualnih informacij. 

 Učite ga primernega neverbalnega vedenja. 

 Spodbujajte strukturirane interakcije z vrstniki (npr. v skupnostih, klubih). 

 Spodbujajte sistematične raziskovalne aktivnosti. 

 Učite ga uporabe pripomočkov, ki so primerni njegovi starosti za doseganje specifičnih 

ciljev (npr. računalnik, računalo, digitalna urna …) 

 Pomagajte mu razviti uvid v težavne situacije, da si zna sam poiskati pomoč in se 

izogibati situacijam, ki se ne bi dobro končale. 

 Zavedajte se svoje vloge za pripravo otroka oz. mladostnika z NSUT na odraslo 

življenje. 

K. D. Tsatsanis in Rourke (2003, v Davis in Broitman, 2011) kot eno od pomembnih smernic 

za načrtovanje obravnave za učence in dijake z NSUT predlagata spodbujanje in učenje uporabe 

starosti primernih pripomočkov. Ta vključuje tudi različne oblike podporne tehnologije, ki 

pomagajo izboljšati učinkovitost učenčevega učenja (prav tam). Učencem in dijakom z NSUT 

je treba zagotoviti dostop in direktno poučevanje uporabe primerne podporne tehnologije na 

različnih področjih (Supporting inclusive schools: addressing the needs of students, 2015).; 

 Na področju matematike si lahko pomagajo različnimi vrstami računal (s slušno 

povratno informacijo, možnostjo tiskanja in grafične ponazoritve), drugo programsko 



  

20 

 

opremo (za računanje, izdelovanje grafov in tabel, utrjevanje osnovnih operacij, 

reševanje problemov po korakih) ter z matematičnimi spletnimi stranmi, ki s 

prezentacijami omogočajo učenje na bolj konkretni ravni. 

 Na področju bralnega razumevanja jim je v pomoč tehnologija za prepoznavanje 

glavnih idej, programska oprema, ki besedilo prevede v govor in ima funkcijo 

označevanja z markerji. 

 Na področju pisnega izražanja jim pomaga programska oprema za načrtovanje in 

organiziranje pisnega dela (npr. za izdelavo miselnih vzorcev), naprave za snemanje 

zvoka in prepoznavanje glasu za začetno zbiranje idej in »kalkulatorji za dokončanje 

nalog«, ki pomagajo razdeliti večje naloge na manjše dele. 

 Na področju pisanja si lahko pomagajo s programsko opremo za pomoč pri pisanju (npr. 

programska oprema za prevajanje glasu v besedilo). 

M. Mamen (2007) pa predlaga naslednje splošne pristope pri delu z učenci ali dijaki NSUT: 

 Poiščite alternativen vhodni in izhodni senzorni kanal, npr. finomotorično informacijo 

skušajmo prevesti v verbalno, vizualno ali grobo motorično informacijo. 

 Prevedite neverbalno v verbalno informacijo, npr. poimenujte čustvo, opišite aktivnosti, 

modelirajte notranji govor … 

 Povežite verbalno in neverbalno informacijo, tako da z govorom spremljajte otrokovo 

dejanje, medtem ko se situacija še odvija. 

 Izogibajte se pretiranemu verbaliziranju, da ne povečate diskrepance med verbalnimi in 

neverbalnimi sposobnostmi. 

 Učite veščine v pravem kontekstu, da jih bo učenec ali dijak znal uporabljati tudi izven 

situacije, v kateri se je učil. 

 Uporabite senzorno integracijo. 

 Strukturirajte aktivnosti za razumevanje in prepoznavanje vzorcev v neverbalnem svetu 

zmešnjav. 

S pojavom zanimanja za NSUT se je povečalo znanje o etiologiji in diagnostičnem ocenjevanju. 

Na področju učinkovite obravnave pa bi potrebovali še več raziskovanja, saj večina intervencij 

še vedno temelji na empirično nepotrjenih ali kliničnih izkušnjah. Zato bi bilo treba oceniti 

učinkovitost obravnav in začeti ustvarjati empirično bazo (Mamen, 2007). 

1.4.3 Strategije pomoči in podpore 

Strokovnjaki različnih področij (delovni terapevti, fizioterapevti, specialni pedagogi, šolski 

psihologi, razvojni pediatri itd.) so razvili smernice za obravnavo, ki naj bi pomagale učencem 

in dijakom z NSUT. Razvili so jih s pomočjo kliničnih poročil in razumnim pristopom glede na 

močna področja in primanjkljaje učencev in dijakov z NSUT. Še vedno pa je malo empiričnih 

raziskav, ki bi potrjevale učinkovitost teh intervencij (Davis in Broitman, 2011).  

Različni avtorji predlagajo naslednje strategije pomoči na posameznih področjih: 

 Motorika 

Čeprav je gibanje dijakov z NSUT pogosto slabše koordinirano in delujejo nekoliko nerodno, 

jim je treba dopustiti, da pridobivajo izkušnje. Na področju grobe motorike in motorične 

koordinacije jim lahko koristi ukvarjanje z različnimi športnimi aktivnostmi. Med skupinskimi 



  

21 

 

športi bi jim najbolj verjetno ustrezala odbojka, saj je prisotno manj tekanja po igrišču in 

prerivanja. Sicer pa jim skupinski športi po navadi ne ustrezajo, saj so prisotna nejasna navodila, 

hrup, hitre in nepredvidljive spremembe ter socialni pritiski. Če so skupinski športi za dijaka z 

NSUT prevelik izziv, naj se raje ukvarja z individualnimi športi, kot so plavanje, tenis, golf, 

lokostrelstvo, jahanje itd. Učenje novih motoričnih spretnosti naj poteka verbalno in po korakih 

(Tanguay, 2001) 

Za razvijanje fine motorike so koristne razne likovne in ustvarjalne dejavnosti ter igre, kot so 

risanje po steni, ustvarjanje z glino, sestavljanje sestavljank, natikanje korald, sestavljanje 

modelov … Te dejavnosti so lahko zanimive tudi za dijake z NSUT, vendar pa jih k temu ne 

smemo siliti. Za razvoj fine motorike je pomembno krepiti tudi večje mišične skupine, kot so 

ramenske mišice in mišice rok, ki pomagajo mišicam v zapestju in dlani. Za koordinirano 

gibanje morajo namreč vse mišice delovati usklajeno, da ne prihaja do kompenzacij (Tanguay, 

2001). 

Če jim pisanje še vedno predstavlja izziv, se priporoča uporaba raznih pripomočkov in 

nastavkov za lažje pisanje, ob večjih težavah pa uporaba računalnika ali programa za 

prepoznavo zvoka (Davis in Broitman, 2011). Primernega pritiska na podlago se lahko učijo s 

pomočjo tehničnega svinčnika, saj se pri premočnem pritisku konica zlomi. Preizkusijo naj tudi 

več pisal in izberejo tistega, ki jim ustreza (Tanguay, 2001). 

 Socialne veščine 

Za doseganje socialne kompetentnosti moramo dijakom z NSUT pomagati pri razvoju različnih 

socialnih veščin (Tanguay, 2001): 

 Razumevanje sogovornika – dijake učimo, kako prilagoditi komunikacijo glede na to, s 

kom so v interakciji. 

 Izmenjava v komunikaciji in recipročnost – s specifičnimi navodili jih učimo izmenjave 

in recipročnosti v komunikaciji. 

 Ustrezna fizična razdalja – za določanje fizične bližine jim pomagamo s pomočjo 

»pravila roke«. 

 Razumevanje telesnih znakov – prepoznavanja sporočil telesnih znakov jih učimo z 

opazovanjem drugih ljudi. 

 Kontrola impulzov – pomagamo jim narediti načrt za izogibanje problemov v 

prihodnosti. 

 Zavzemanje perspektiv – zavzemanja perspektiv drugih jih učimo s pomočjo zgodb in 

pogovora o tem, kakšne so perspektive različnih oseb. 

Na nove socialne situacije se učenci in dijaki z NSUT lahko pripravijo z igrami vlog in 

integracijo različnih vidikov zgodbe. Socialne veščine pa lahko razvijajo tudi z verbalnim 

opisom vedenj, z učenjem vedenja po modelu, z vajo potencialnih akcij in reakcij in z učenjem 

verbalnih strategij mediacije (Palombo, 2006, v Davis in Broitman, 2011). Pomembna so tudi 

jasna navodila, vaje v kontroliranem okolju, opogumljanje in konstruktivne povratne 

informacije (Foss, 1991, v Davis in Broitman, 2011). Clikeman in J. G. Fine (2010, v Davis in 

Broitman, 2011) predlagata učenje socialnega zaznavanja s pomočjo analize nalog in učenja 

pravil, ki omogoča verbalno procesiranje informacij in s tem uporabo močnih področij za učenje 

novih veščin. Kompleksnost nalog se mora stopnjevati počasi, z veliko strukture in časa za 

utrjevanje osnovnih veščin. 
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Dijake z NSUT je treba tudi spodbujati, da se vključujejo v različne socialne interakcije in 

sodelujejo v skupinah za razvijanje socialnih veščin, da imajo čim več priložnosti za izboljšanje 

svojih socialnih veščin (Tanguay, 2001). 

 Emocionalne veščine 

Na področju emocionalnih veščin je potreben pogovor o občutjih in pomoč pri soočanju, 

identifikaciji in izražanju primernih čustev (Palombo, 2006, v Davis in Broitman, 2011). Na 

področju prepoznavanja neverbalnih namigov o občutjih in čustvih drugih ljudi jim lahko 

pomagamo tako, da jih najprej učimo opredeliti lastna občutja in na ta način povezati besede z 

lastnimi telesnimi občutji in izrazi, potem pa jih povežemo s še reakcijami drugih (Mamen, 

2007). P. Tanguay (2002) predlaga tudi strategije za upravljanje z anksioznostjo, kot so umik v 

varen prostor, konsistentne rutine, vnaprejšnje opozarjanje na spremembe in srečanja z učitelji 

ali s tutorji še pred začetkom novega šolskega leta.  

 Komunikacija 

Ker imajo dijaki z NSUT težave s prepoznavanjem neverbalnih znakov in dobesednim 

razumevanjem jezika, jih je potrebno neposredno učiti govorice telesa, mimike in govorne 

intonacije. Za izboljšanje neverbalne komunikacije dijakov z NSUT lahko uporabimo naslednje 

strategije (Tanguay, 2001): 

 opazovanje mimike in govorice telesa pri gledanju filmov brez zvoka in pogovor o tem, 

 vaja mimike in govorice telesa pred ogledalom, 

 igranje pantomime, 

 prepoznavanje nekonsistentnosti med neverbalnimi in verbalnimi sporočili dijakov z 

NSUT, 

 učenje »belih laži«, z namenom, da se zaščiti čustva drugih ljudi, 

 učenje o tem, da so misli drugim ljudem skrite, ter da imajo ljudje svoje misli, interese 

in čustva, 

 učenje pogosto uporabljenih fraz v govoru. 

Dijakom z NSUT je treba zagotoviti čim več možnosti za vajo s sovrstniki in z odraslimi. 

Izpostavljeni morajo biti tako žargonu odraslih kot tudi žargonu njihovih sovrstnikov. 

Pomembno je, da odrasli dopustijo uporabo vrstniškega žargona za komunikacijo s sošolci, 

sicer obstaja večja verjetnost izključenosti iz socialne skupine. Komunikacijske veščine lahko 

razvijajo tudi preko iger (npr. igre s kartami), s katerimi se učijo preprostega socialnega 

interakcijskega jezika. Dobrodošli so tudi skupinski treningi za razvoj socialnih veščin, ki so 

orientirane na jezik. Če dijaki z NSUT preveč govorijo, jim lahko pomagamo z neverbalnimi 

signali (npr. damo prst čez usta) ali kratkimi spodbudami (»Na kratko!«). V pomoč je lahko 

tudi modeliranje, pri čemer mora biti komunikacija modela jasna, brez pretiranega 

verbaliziranja in recipročna. Za pridobivanje in vzdrževanje očesnega kontakta lahko 

prenehamo govoriti med stavkom, ali pa ga prosimo, da nas pogleda. Če je mogoče, jim 

zagotovimo tudi pomoč logopeda za pomoč pri razvoju pragmatičnih in socialnih vidikov jezika 

(Mamen, 2007). 

Pri komunikaciji z dijaki z NSUT mora biti jezik preprost, konkreten, s preprosto gramatično 

strukturo. Pri uporabi metafor pogosto potrebujejo dodatno razlago. Včasih potrebujejo tudi 

dodatne smernice (npr. »Poslušaj, kaj ti želim povedati«), ki jih vedno podajamo na pozitiven 
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način, in sicer kaj od njih pričakujemo in ne česa ne. V komunikaciji je treba vzpostaviti 

ravnovesje med uporabo zaprtih in odprtih vprašanj. Če želimo izvedeti specifično informacijo, 

so bolj primerna zaprta vprašanja, vendar moramo biti pozorni, da pogovor ni videti kot 

zasliševanje, in da ne omejuje njegove zmožnosti kreativnega razmišljanja. Uporaba zaprtih in 

odprtih vprašanj je odvisna tudi od namena interakcije (Mamen, 2007). 

Če se sovrstniki ne obnašajo primerno ali so celo nasilni do dijakov z NSUT, je potrebna 

intervencija učiteljev, saj se sami pogosto ne zmorejo braniti. Obenem pa jih je treba spodbujati 

in jim pomagati, da se sami soočijo s situacijo, tako da jim damo podporo in direktna navodila, 

kaj naj rečejo (Mamen, 2007). 

 Vedenje 

Pri učenju določenih vedenj se priporoča uporaba enakih osnovnih pristopov kot pri vseh 

otrocih in mladostnikih: želje in zahteve izrazimo na pozitiven način, smo konkretni, 

uporabljajmo besede in koncepte, ki jih razumejo, damo jim več možnosti izbire in razložimo 

posledice vsake izbire. V primeru, da izbire ni, te ne ponudimo (Mamen, 2007). 

Ker dijaki z NSUT slabše prepoznavajo neverbalne namige, jim lahko pomagamo z verbalnim 

označevanjem njihovega vedenja, skupaj s smernicami, kaj bi bilo primerno (npr. »Ne sediš na 

svojem mestu. Se lahko usedeš na svoje mesto, prosim.«). V pomoč je lahko tudi parafraziranje 

– dijak s svojimi besedami ponovi navodilo ali razlago in se na ta način preveri njegovo 

razumevanje. Za starejše učence in dijake je primerna pomoč tudi vizualizacija, s katero 

spodbujamo nazorno predstavljanje navodil z zaprtimi očmi. Z odraščanjem otrok je treba 

namesto navodil uporabljati vse več vprašanj o tem, kaj morajo storiti. S tem se prenese 

odgovornost dijaka in zmanjša odvisnost od odraslih. Pomembno pa je tudi modeliranje vedenja 

odraslih, pri tem pa mora biti govorica telesa jasna, ekspresivna in se mora ujemati z občutji in 

besedami (Mamen, 2007). 

Ker so otroci in mladostniki z NSUT konkretni misleci, si težko predstavljajo posledice ali 

hipotetične situacije. Zato je treba vzpostaviti konsistentne vzorce, da se zagotovi določena 

predvidljivost. Opozarjati ga moramo na posledice določenih vedenj in poskrbeti, da do njih 

pride, in se s tem lahko vzorec utrdi, saj v nasprotnem primeru vzbujamo občutke zmedenosti 

in anksioznosti. Moramo jim dovoliti, da izkusijo tudi neprijetne posledice, saj samo besede ne 

bodo zagotovile potrebnih izkušenj za oblikovanje odločitev v prihodnosti. Pomembno je, da 

imajo otroci in mladostniki z NSUT možnost izbiranja in se zavedajo posledic, ki jih izbira 

prinaša. Ko dajemo otroku izbiro, se moramo zavedati razlike med prosto izbiro ali omejenim 

številom izbir. Če jim damo prosto izbiro, lahko izberejo nesprejemljivo izbiro, kar lahko vodi 

v konflikte. Če otrok nima možnosti za odločanje, mu ne postavljajmo vprašanj. Treba je 

postaviti mejo med izidi, o katerih se lahko razpravlja in tistih, o katerih se ne da pogajati. Z 

odraščanjem morajo mladostniki prevzemati vse večjo odgovornost za posledice svojih 

odločitev (Mamen, 2007). 

Vedno uporabljamo pozitivne opise želenega vedenja in povemo, kaj se od dijakov pričakuje 

in ne, kaj se ne. Pri učenju kompleksnejšega vedenja, sestavljenega iz zaporedja nalog, je 

pomembno sledenje vsem korakom brez prekinitev ali intervencij. Naučeno naj dijak ponavlja 

toliko časa, da ne pride več do prekinitev. Pomembno je tudi, da ločuje med aktivnostmi, ki jih 

mora in ki jih želi narediti. Treba jih je naučiti, da najprej naredijo stvari, ki jih morajo. S tem 
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povečamo občutek odgovornosti za posledice in je manj potrebe po kaznovanju in obtoževanju 

drugih, da ne more početi tega, česar si želi (Mamen, 2007). 

Zaradi pomoči lahko postanejo dijaki z NSUT preveč pasivni in odvisni od drugih oseb. Zato 

je pomembno, da sami prevzamejo naloge, za katere že imajo primerne veščine, da dobijo 

podporo pri veščinah, ki se razvijajo in nekaj manjših odgovornosti na področjih, kjer večino 

stvari naredijo drugi (Mamen, 2007). 

 Izobraževalne veščine 

Na izobraževalnem področju pomoč temelji na preoblikovanju učne snovi in poučevalnih 

strategijah, kot so ustvarjanje rutin, predhodno opozarjanje na spremembe in trening, ki 

vključuje zaporedni način učenja (Tanguay, 2002). 

Pri težavah na področju matematike je pomoč lahko sestavljena iz direktnega poučevanja, 

prilagoditev učnega okolja, prilagoditev podajanja snovi in podpore učenčevega napredka na 

močnih področjih (Semrud-Clikeman in Fine, 2010, v Davis in Broitman, 2011). Na področju 

matematike je treba uporabljati unimodalno poučevanje, kar pomeni, da najprej podamo 

verbalno razlago in šele nato vizualno predstavitev. Uporabljamo več obogatene ustne razlage 

in manj demonstracije na tabli. Ko postajajo koncepti bolj abstraktni in prostorski, jim lahko 

pomaga tutor s prevajanjem matematičnih konceptov v verbalno razlago (prav tam). Zaradi 

težav z vizualnim procesiranjem je potrebno pri reševanju matematičnih nalog odstraniti 

odvečne vizualne dražljaje. Na enem listu naj bo čim manj nalog, s papirjem naj si prekrijejo 

druge primere in odstranijo vse vizualne moteče elemente na delovni površini. Dijaki z NSUT 

si lahko pri reševanju matematičnih nalog pomagajo s samogovorom in na ta način vizualne 

informacije pretvorijo v verbalne in slušne. To pomeni, da glasno preberejo vprašanja in naloge 

ter pri kompleksnih problemih z govorom spremljajo vsak posamezen korak reševanja. To 

lahko koristi tudi osebam, ki jim nudijo pomoč, saj dobijo vpogled v njihovo razmišljanje in 

načine reševanja težav. Učenje matematičnih dejstev lahko poteka tudi na bolj ustvarjalen 

način, npr. z ustvarjanjem slušnih vzorcev s pomočjo petja, ritmov, rim … Večjo učinkovitost 

dosežemo, če dodamo tudi vizualne in motorične dražljaje (Mamen, 2007). 

Na področju pisanja dijaki z NSUT še vedno potrebujejo več pomoči kot sovrstniki. Če sami 

niso zmožni narediti pisnega izdelka, jim lahko pomagamo z narekovanjem (Davis in Broitman, 

2011). Še bolje je, če si narekujejo sami s pomočjo diktafona. Pri tem jih je treba naučiti 

spretnosti snemanja zvoka in uporabe posnetka za namene pisanja (Mamen, 2007). Pri večjih 

težavah je priporočeno, da se jim omogoča pisanje na računalnik ali pa se jim snov ponudi v 

obliki povzetka na listu (Skumavc, 2004). Pri tem je zelo koristno učenje tipkanja, saj se lahko 

tudi pri uporabi tipkovnice kažejo težave s koordiniranimi gibi. V pomoč so lahko računalniške 

igre in programi, ki spodbujajo učenje desetprstnega tipkanja. Z napredovanjem tehnologije so 

vse bolj dostopni tudi programi za prepoznavanje zvoka, ki prevedejo izgovorjeno besedo v 

pisno. Vendar pa je treba investirati kar nekaj časa za učenje učinkovite uporabe takega orodja. 

Mogoča je tudi pomoč osebe, ki zapisuje namesto dijakov z NSUT, vendar je prej treba izčrpati 

vse druge možnosti in zagotoviti, da so vložili največji možni trud. V primeru počasnega pisanja 

je treba zagotoviti več časa za dokončanje naloge, vendar se je treba zavedati, da to ne bo 

izboljšalo hitrosti pisanja. Če je cilj povečati hitrost pisanja, jim lahko pomagamo na dva 

načina: postopno zmanjšujemo razpoložljiv čas za dokončanje naloge ali pa pričakujemo, da 

bodo naredili več nalog v istem časovnem intervalu. Vaja je edini način za izboljšanje na tem 

področju. Pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja jim lahko pomagajo vprašanja, ki 
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zahtevajo kratke odgovore ali imajo ponujenih že več možnih odgovorov. Če slabše veščine 

pisanja vplivajo na uspeh pri pisnem ocenjevanju znanja, je treba njihovo razumevanje preveriti 

še ustno (Mamen, 2007). 

Za izboljšanje bralnega razumevanja so koristne strategije aktivnega branja, kot so prehodno 

branje, razdelitev na manjše dele, parafraziranje in samospraševanje. Glasno predbranje ali 

verbalno predelovanje vizualnega gradiva lahko izboljša razumevanje. Pomemben je pristop 

korak za korakom in od dela k celoti. Vendar pa učencev ne smemo podcenjevati, zato 

uporabimo te pristope šele, ko naloga začne presegati učenčeve sposobnosti (Foss, 1991, v 

Davis in Broitman, 2011).  

Pri branju učne snovi iz učbenikov bodo potrebovali neposredna navodila pri prepoznavanju 

strukture in organizacije besedila, glavnih idej, pomembnih in nepomembnih informacij; 

podčrtovanju, označevanju, spreminjanju prebranega v lastne besede in odgovarjanju na 

vprašanja. Strategije za izboljšanje bralnih veščin vključujejo uporabo markerjev, večji kontrast 

črk s podlago, določanje konteksta in namena branja, branje v manjših skupinah, reševanje 

nalog po branju itd. (Tanguay, 2002). 

 Organizacijske veščine 

Dijaki z NSUT težje razumejo pomen vizualnih pripomočkov za organizacijo (npr. prikazi 

poteka, miselni vzorci, kodiranje z barvami, tabele …), zato jih predstavimo skupaj z verbalno 

razlago in demonstracijo korak za korakom. Prav tako jih je treba učiti uporabe rokovnikov, 

seznamov, urnikov, koledarjev itd. Odrasli pri tem ne smejo prevzeti vse odgovornosti, ampak 

jih morajo spodbujati k samostojni uporabi. V rokovnik ali beležko si lahko zapišejo nekaj 

pozitivih, vznemirljivih stvari, kar jih motivira k uporabi. Pri uporabi beležke jim lahko pomaga 

vnaprej napisan seznam šolskih predmetov, da se zmanjša količina časa pisanja v razredu. V 

pomoč jim je lahko tudi učenje uporabe barv za različne predmete, tipe nalog ali prioritete, ki 

ponazarjajo, kako nujno je narediti posamezno nalogo. Dijaki si morajo vnaprej določiti 

prioritete in čas za izvedbo posamezne naloge. Pri tem je pomembno, da vejo, kaj se od njih 

pričakuje in kdaj, koliko časa si morajo vzeti za rezervo, kako hitro morajo delati itd. V pomoč 

so jim lahko seznami, koledarji, odštevalniki časa in ure. Če pogosto pozabljajo pripraviti šolske 

pripomočke, jim lahko pomagajo ček liste, ki povečajo njihovo samostojnost, da odraslim ni 

treba preverjati, če so pripravili vse pripomočke (Mamen, 2007).  

Pri poučevanju organizacijskih veščin je pomembno, da se uporabi spodbude, kot je npr. »Kaj 

moraš narediti zdaj?« in ne neposrednih navodil. S tem se učenci in dijaki naučijo obdelave 

informacij, so aktivno udeleženi v procesu in se ne odzivajo samo pasivno na navodila (Mamen, 

2007). 

Priporoča se, da imajo površino za učenje ločeno od drugih. Delovna površina mora biti čista 

in pospravljena. Pred učenjem ali pisanjem domače naloge je treba odstraniti vse nepotrebne 

stvari, zmanjšati moteče elemente, pripraviti pripomočke in materiale. Prostor za delo mora biti 

v tihem delu stanovanja. Ni priporočljivo, da sedijo pred oknom in imajo televizijo v vidnem 

polju (Mamen, 2007). 

Pogosta težava je tudi manjša samostojnost učencev in dijakov z NSUT, saj običajno velik del 

odgovornosti za organizacijo prevzamejo starši in se obenem sprašujejo, zakaj imajo dijaki 

nizko motivacijo, so pasivni in apatični. Treba je narediti načrt za počasno povečanje 
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samostojnosti in jim dovoliti, da poskusijo, čeprav na začetku verjetno ne bodo tako uspešni. 

Še vedno potrebujejo odraslega za podporo, vendar morajo narediti lastne napake in začeti 

znova (Mamen, 2007). 

 Orientacija 

Na področju orientacije jim pri gibanju po šoli lahko pomagajo nazorni zemljevidi, konkretna 

verbalna navodila ali pomoč sošolcev. Na šolskih izletih jim je treba zagotoviti nadzor v ozadju, 

da se ne oddaljijo od skupine (Tanguay, 2002). Skumavc (2004) predlaga učenje orientacije po 

šoli na konkretni ravni, tako da z njimi prehodimo pot in mu pri zapomnitvi pomagamo z 

verbalizacijo. 

 Samoregulacija 

Dijake z NSUT moramo čakanja in poslušanja učiti nazorno in z natančnimi opredelitvami in 

pojasnili (npr. pri dobrem poslušanju moramo gledati osebo, ki govori, biti tiho, se truditi za 

razumevanje, preverjati razumevanje …). Pomembno je tudi modeliranje – ko se pojavijo 

negativna vedenja, ne usmerimo pozornosti na dijake z NSUT, saj s tem modeliramo ravno 

nasprotno od tega, kar želimo – da počakajo. Dijaki z NSUT se morajo naučiti strategij 

pomirjanja in sproščanja, da niso odvisni od zunanjih virov tolažbe (Mamen, 2007).  

Za dijake, ki imajo težave s samoregulacijo, so še toliko bolj pomembni odmori. Nekateri 

potrebujejo več odmorov, drugi pa se po odmoru težje spravijo k delu, zato je bolje, če delajo 

daljše obdobje in so potem prosti (Mamen, 2007).  

Med delom jih je treba spodbujati k samogovoru, kar jim pomaga, da upočasnijo tempo in 

vztrajajo pri nalogi. Odrasli morajo samogovor modelirati, jim zagotoviti prostor, da ne motijo 

drugih, ter jih postopno učiti, da glasen govor spremenijo v šepet in nato v notranji govor 

(Mamen, 2007). 

Za kontrolo impulzov so uporabne tudi verbalno-vizualne strategije, kot je npr. strategija 

semaforja (rdeča barva pomeni poslušanje in gledanje, rumena predstavlja načrtovanje 

nadaljnjih aktivnosti, zelena pa predstavlja, da lahko nadaljuje s svojimi aktivnostmi) (Mamen, 

2007). 

Če se pričakuje sledenje rutini, so jim lahko v pomoč preprosti seznami, na katerih lahko 

označijo, kar je že narejeno. Bolj ko so sami vključeni v sestavljanje seznama, bolj verjetno ga 

bodo uporabili. Na začetku bodo potrebovali več pomoči in konsistentno spremljanje, sčasoma 

pa bodo postali vsi koraki avtomatizirani (Mamen, 2007). 

1.4.4 Podpora učitelja in prilagoditve učnega procesa 

Učitelji in šolski delavci lahko učencem in dijakom z NSUT močno olajšajo prilagajanje 

šolskemu okolju, če razumejo njihove težave in nudijo potrebno pomoč (Vacca, 2001, v Košak 

Babuder, 2009). Zato potrebujejo osnovna pedagoška znanja in strategije, ki sodijo med »dobro 

poučevalno prakso« in nekatera znanja v zvezi z učenci s specifičnimi učnimi težavami oz. 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Razumeti morajo primanjkljaje in njihove 

posledice na učenje ter poznati najpomembnejša načela in prilagoditve za te učence (Kavkler 

idr., 2008). 
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Načela »dobre poučevalne prakse«, ki koristijo vsem učencem, so za učence z NSUT ključnega 

pomena. Gre za kombinacijo različnih metod in pristopov, ki omogočajo optimalne dosežke. 

Kombinirata se lahko direktno poučevanje (jasni cilji, pravila, natančno razloženi koraki, 

demonstracija korakov in povezav med pojmi) in strateško poučevanje (učenje strategij in 

uporaba znanj pri reševanju naloge). Pomembno je, da se poučevanje ne prilagaja le z redukcijo 

kompleksnosti nalog. Ustreznejše so prilagoditve kurikula, ki poudarjajo konstrukcijo lastnega 

znanja, razumevanje temeljnih pojmov, univerzalnih idej in vzorcev, razumevanje snovi, 

povezovanje tem z izkušnjami, dejavnost in udeleženost učenca, razvoj kognitivnih strategij 

(npr. načrtovanje, spremljanje, reševanje problemov …), upoštevanje učnih stilov ter razvijanje 

notranje motivacije (Kavkler idr., 2008). 

Pomembno je, da učitelj pri poučevanju uporablja tudi strategije poučevanja, kot so 

povezovanje novih tem z že obravnavanimi temami in življenjskimi izkušnjami, multisenzorno 

učenje, kratka in jasna navodila s sprotnim preverjanjem razumevanja, pomoč pri organizaciji, 

prednost odprtih vprašanj, razdelitev kompleksnih nalog na manjše dele, menjava dejavnosti, 

več odmorov med nalogami itd. Prav tako mora omogočati razvoj samonadzora oz. 

odgovornosti z občasno telesno bližino, očesnim stikom, primernimi vprašanji, ki spodbujajo 

samoevalvacijo z učenjem strategij samonadzora. Zagotoviti mora tudi razvoj učenčeve 

kompetentnosti na kognitivnem, čustveno-motivacijskem in socialnem področju. To doseže z 

razvijanjem prilagojenih načinov pristopanja k učenju (usmerjenost na nalogo, reševanje 

problemov), s tem, da se otroku približa, mu prisluhne, da spremlja napredovanje s 

spodbujanjem, opogumljanjem, potrpežljivostjo, razumevanjem itd. (Kavkler idr., 2008). 

Dijaki z NSUT se učijo drugače, zato potrebujejo drugačno poučevanje, obenem pa bodo od 

istih pristopov marsikaj pridobili tudi drugi učenci. Ker njihova komunikacija ni na isti ravni 

kot govor, informacije, ki jih slišijo ali preberejo, lahko pogosto napačno interpretirajo, zato je 

treba spremljati njihovo razumevanje (Mamen, 2007). 

Učenci in dijaki z NSUT se težje učijo preko opazovanja in ne »vsrkavajo« informacij 

mimogrede, zato jih je potrebno vsako stvar učiti natančno, neposredno, korak za korakom, na 

verbalen ali pisni način (Košak Babuder, 2011c). Pri poučevanju je treba uporabiti več 

verbaliziranja, saj največ informacij pridobijo po slušnem kanalu, zato naj učitelj čim več učne 

snovi, postopkov in navodil poda z govorom. Nudi naj dodatno razlago abstraktnih pojmov in 

grafičnih ponazoritev učne snovi. Pri razlagi naj izhaja od posameznih delov k celoti, da najprej 

osvojijo pomen manjših delov snovi, ki jih kasneje prenesejo na celoto (Skumavc, 2004). Pri 

poučevanju se odsvetuje uporaba figurativnega jezika, ironije in priporoča, da se poučevanje 

začne na konkretni ravni, šele kasneje pa naj se počasi premakne na abstraktnega (Molenaar-

Klumper, 2002, v Davis in Broitman, 2011; Palombo, 2006, v Davis in Broitman, 2011; 

Tsatsanis in Rourke, 2003, v Davis in Broitman, 2011, Mamen, 2007, Tanguay, 2002). 

Aktivnosti naj bodo zasnovane čim bolj realistično, saj si težje samo zamislijo ali predstavljajo 

stvar ali situacijo. Po drugi strani pa je treba razvijati tudi njihovo domišljijo in ustvarjalnost 

(Mamen, 2007). 

Vaja je osnova za napredovanje. Zato morajo osnovne veščine vaditi toliko časa, da jih lahko 

izvajajo avtomatizirano. Domača naloga naj bo zato pripomoček za vajo, ne za učenje nove 

veščine (Mamen, 2007). Zahteve v zvezi z domačo nalogo morajo biti dobro premišljene in 

strukturirane, tako da jih lahko opravijo samostojno in ne porabijo bistveno več časa kot njihovi 

vrstniki. Temeljiti morajo na načelih kvalitete in ne kvantitete ter upoštevati zadnje stanje 
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učenčevega znanja, sposobnosti in primanjkljajev. Učitelj mora predvideti tudi čas za dodatno 

pojasnjevanje in preverjanje razumevanja »kaj je za domačo nalogo«, in če so navodila točno 

zapisali. Pomembno je, da učitelj domače naloge dosledno preverja in poda povratne 

informacije (Kavkler idr. 2008). 

P. Tanguay (2002) šolskim delavcem predlaga, da nekaj pozornosti usmerijo v konsistentnost, 

strukturiranost in predvidljivost poteka pouka, velikost učilnice in število učiteljev. 

Nadomeščanje učiteljev naj bi bilo čim bolj redko, izogibati se je treba tudi pouku, kjer hkrati 

poučuje več učiteljev. Zaradi mnogih učiteljev in veliko sprememb je v srednji šoli veliko težje 

ustvariti varno strukturo. Skumavc (2004) pravi, naj učitelj v razredu ustvari dnevno rutino, 

kolikor je le mogoče. Če pride do sprememb, naj se učenca ali dijaka opozori že vnaprej. 

Nekatere prilagoditve in splošne strategije poučevanja, ki lahko pomagajo učencem in dijakom 

z NSUT, so (Tanguay, 2002): 

 Učenje s pomočjo modelov – Učitelj naj pokaže učencu ali dijaku več različnih primerov 

končnega izdelka ali naloge (npr. spisa, eseja, projektne naloge …). 

 Unimodalni način poučevanja – Učitelj naj poda informacije po eni senzorni poti, saj 

ne morejo slediti hkrati verbalnim in vizualnim navodilom. Najprej naj vsebine razloži 

in jih šele nato demonstrira. 

 Fotokopiranje učnih gradiv in pisanje na računalnik – Učitelj naj čim bolj omeji naloge 

tipa papir – svinčnik in spodbuja pisanje na računalnik, saj so pri tem finomotorične in 

prostorske veščine manj zahtevne kot pri pisanju na roke. 

 Poučevanje s pomočjo grafičnih shem – Uporabi naj preproste grafične predstavitve, ki 

lahko izboljšajo pomnjenje, predelovanje informacij in pomagajo pri izkazovanju 

znanja. 

 Učenje s pomočjo rubrik – Učitelj naj uporabi niz kriterijev in standardov za določen 

izdelek, ki učencu omogoča samoocenjevanje njegove naloge in ga seznanja z 

učiteljevimi pričakovanji. 

 Posredovanje pisnih navodil pred pričetkom dejavnosti – To učencu ali dijaku z NSUT 

pomaga, da lažje sledi razlagi, saj mu ni potrebno poslušati in zapisovati hkrati. 

 Reduciranje večje količine vizualnih informacij – Učitelj naj iz delovnih listov odstrani 

tisto, kar ni povezano z reševanjem naloge, saj se pri veliki količini vizualnih informacij 

ne znajdejo dobro. 

 Uporaba dogovorjenih znakov in preverjanje osredotočenosti z neverbalnimi gestami – 

Če učenec ali dijak noče vzbujati pozornosti z dvigovanjem rok, lahko z dogovorjenim 

neverbalnim znakom ali kretnjo opozori učitelja, da ne razume navodil ali da potrebuje 

pomoč. 

 Pogosto preverjanje učenčevega razumevanja učne snovi – Učitelj naj stalno preverja, 

ali je učenec ali dijak razumel snov, saj je pri učencih in dijakih z NSUT bolj prisotno 

mehanično učenje. 

 Učenčevo ali dijakovo vnaprejšnje poznavanje pravil in pričakovanj okolja – To jim 

omogoča, da bolje sledijo učni snovi in se ne naučijo samo golih dejstev. 

 Sodelovalno učenje – Učitelj naj oblikuje skupine učencev oz. dijakov, ki naj ostanejo 

enake vsaj nekaj tednov. Učenci in dijaki v skupinah sodelujejo pri doseganju učnih 

ciljev, obenem pa razvijajo socialne veščine. Učenec ali dijak z NSUT tako ni sam 

odgovoren za celo nalogo, ampak le za del, kjer lahko pokaže svoja močna področja.  
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Pri podajanju nalog in navodil M. Košak Babuder (2011c) svetuje naslednje prilagoditve in 

strategije: 

 Naloge, kot je npr. izdelava praktičnega izdelka, naj učitelj razdeli na manjše dele in jih 

posreduje postopoma. Če so predstavljeni pisno, naj bodo oštevilčena in predstavljena 

po majhnih korakih. 

 Pri nalogah, ki se izvajajo po korakih, je priporočljiva pomoč sošolca, ki ga opomni na 

naslednji korak. 

 Učitelj naj pogosto preverja učenčevo delo, kako sledi korakom. 

 Učitelj naj uporablja učenje po modelu. 

1.4.5 Prilagoditve prostora, pripomočkov, časa ter preverjanja in ocenjevanja znanja 

Tako v osnovni kot v srednji šoli morajo biti učenci oz. dijaki z NSUT deležni prilagoditev. Pri 

tem je treba upoštevati njihove posebne vzgojno-izobraževalne potrebe na področju motorike, 

vidnega zaznavanja, orientacije, komunikacije in socialno-emocionalnih veščin (Košak 

Babuder, 2007). 

Učenci in dijaki z NSUT potrebujejo ustrezne prilagoditve prostora, med katere sodijo 

prilagojen sedežni red, organizacija prostora v učilnici in druge organizacijske prilagoditve. 

Dijak naj sedi v bližini učitelja, da se zagotovi tesnejši stik med učiteljem in dijakom. Sedi naj 

na prostoru, ki mu pomaga pri osredotočenosti na šolsko delo, blizu table in stran od 

distraktorjev (npr. oken, vrat, ure). V njegovi bližini naj bodo sošolci, ki so mu pripravljeni 

pomagati, včasih pa je treba omogočiti tudi to, da sedi sam, da npr. lažje organizira svoj prostor 

(Kavkler idr., 2008). Obkrožen naj bo s tihimi učenci oz. dijaki in naj ne sedi preblizu sošolcev 

s težavnim vedenjem. Postavitev miz naj bo frontalna, da je dijak obrnjen proti tabli. Potrebno 

se je izogibati tudi motečim vizualnim dražljajem na steni pred njim npr. različnih gradiv, 

plakatov itd. (Tanguay, 2002). Prostor v učilnici mora biti organiziran tako, da omogoča več 

individualnosti, individualne obravnave (npr. »tihi kotiček«) in dela v parih ali majhnih 

skupinah. Predvideti je treba tudi stalen prostor za učne in tehnične pripomočke. Med druge 

organizacijske prilagoditve spadata umik iz učilnice v drug prostor (npr. knjižnico) v »kritičnih 

situacijah« in ustrezen prostor za individualno delo in delo v majhnih skupinah zunaj učilnice 

(Kavkler idr., 2008). 

Potrebne so tudi prilagoditve didaktičnih pripomočkov in opreme, ki lahko povečajo 

izobraževalno uspešnost. Učencem in dijakom s slabše avtomatizirano tehniko pisanja lahko 

pomagamo z uporabo računalnika za pisanje, kasetofona za snemanje razlage ali s fotokopijami 

daljših zapiskov (Kavkler idr., 2008). Pri pisanju jim lahko pomagajo tudi debelejša pisala 

trirobne oblike, razni nastavki, ki so anatomsko oblikovani in omogočajo uporabo triprstnega 

prijema, in svinčniki z mehkejšim grafitnim polnilom, da ne poškodujejo papirja zaradi 

močnejšega pritiskanja. Uporabljajo naj tudi pripomočke (radirke, ravnila, šestila …) in 

materiale večjih velikosti, da z njimi lažje rokujejo (Košak Babuder, 2007). V pomoč so jim 

lahko povzetki snovi, ki je zapisana na tabli (Skumavc, 2004). Zaradi slabše razvitih 

finomotoričnih sposobnosti potrebujejo tudi prilagoditve pri rabi pripomočkov pri 

naravoslovnih in tehničnih predmetih. Učenci in dijaki s slabo avtomatiziranimi aritmetičnimi 

dejstvi in postopki naj uporabljajo pripomočke, kot so tabele in strukturirani materiali, od 

predmetne stopnje naprej pa naj za reševanje aritmetičnih problemov uporabljajo tudi računalo 

(Kavkler idr., 2008). 
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Prav tako potrebujejo tudi prilagoditve na področju organizacije časa. Učencu ali dijaku je 

treba zagotoviti dovolj časa pri pridobivanju, utrjevanju in preverjanju znanja, da ne občuti 

časovnega pritiska. Količina dodatnega časa je odvisna od vzgojno-izobraževalnih potreb 

posameznika. Če je učenec ali dijak upravičen do dodatne strokovne pomoči, jo je treba časovno 

uskladiti tako, da se je čim več izvaja med poukom in ne pred ali po njem. Pri tem je treba 

uskladiti urnik, količino, kraj in čas izvajanja pomoči (Kavkler idr., 2008). 

Zaradi težav pri pisanju in z izkazovanjem naučenega, jim je treba zagotoviti prilagoditve 

preverjanja in ocenjevanja znanja. Prilagoditve ne smejo temeljiti le na redukciji 

kompleksnosti snovi, ampak na iskanju načinov postavljanja vprašanj, posredovanja odgovorov 

in količini opor, s katerimi omogočimo, da optimalno pokažejo usvojeno znanje. Pri preverjanju 

in ocenjevanju znanja lahko prilagajamo način posredovanja vprašanj (npr. konkretna, 

enoznačna vprašanja, razdeljena na podvprašanja), način posredovanja odgovorov (npr. več 

ustnega odgovarjanja, praktični izdelki), čas ocenjevanja znanja, organizacijo preverjanja (npr. 

preverjanje po delih, v dveh ali več srečanjih), obliko pisnih gradiv za preverjanje znanje (npr. 

grafične in barvne opore, več vprašanj izbirnega tipa, povečan tisk in razmiki med vrsticami, 

vsako vprašanje na svojem listu), rabo tehničnih pripomočkov (npr. računalnik, računalo, 

didaktični materiali, ponazorila) in prostorske pogoje (npr. pisanje v »tihem kotičku«, zunaj 

učilnice) (Kavkler idr., 2008). Pri preverjanju in ocenjevanju znanja naj se ne upošteva napak, 

ki so povezane z motnjo (npr. zapis odgovora na napačno mesto) (Thompson, 1997). 

Omogočeno mora biti tudi napovedano ocenjevanje znanja (Tanguay, 2002). 

1.4.6 Pomoč in podpora doma 

Ker NSUT niso učne težave v tradicionalnem smislu, se z njimi ne ukvarjajo izključno v šoli. 

Velik del učnega procesa se odvija znotraj doma in družine, pri tem pa imajo ključno vlogo 

starši otrok z NSUT. Starši morajo v prvi vrsti sprejeti njihove omejitve in se izogibati 

skušnjavi, da bi stvari, ki jim povzročajo težave, naredili namesto njih. Pri vzgoji morajo 

stremeti k temu, da bo otrok z NSUT odrasel v samostojno osebo (Tanguay, 2001). 

Dobro sodelovanje staršev in učiteljev je ključnega pomena za seznanjanje staršev in učiteljev 

z učenčevimi oz. dijakovimi učnimi težavami in za oblikovanje učinkovite mreže pomoči. 

Stremeti morajo k temu, da se čim prej odkrijejo učne težave in vzroki zanje, ter da se čim 

hitreje začne z različnimi strategijami pomoči in spremljanjem njihove učinkovitosti. Vloga 

staršev in učiteljev mora biti dopolnjujoča. Ker je partnerski odnos trden, kolikor je trden njegov 

najšibkejši člen, je treba starše okrepiti in jih naučiti kakovostnega sodelovanja in učinkovitih 

pomoči učencu doma (Jereb, 2011). 

Starši otrok z NSUT morajo ustvariti varno domače okolje in psihološko zatočišče, stran od 

utrujajočih zahtev zunanjega sveta, saj je lahko zanje že dokončanje osnovnih učnih aktivnosti 

zelo utrujajoče. Dijaki NSUT potrebujejo več pomoči staršev na vseh področjih življenja. Prav 

tako pa tudi starši potrebujejo pomoč, da se lahko s težavami svojih otrok soočajo brez strahov, 

podcenjevanja sposobnosti, in da jih ne naredijo popolnoma odvisnih od sebe. Strokovnjaki jim 

morajo pomagati pri prepoznavanju ustreznosti njihovih intervencij in pri razumevanju težav. 

Staršem lahko pri ustvarjanju podpornega okolja pomagajo naslednji nasveti (Martin, 2007, v 

Davis in Broitman, 2011): 

 Sprašujte vprašanja, s katerimi spodbudite razmišljanje. 

 Pomagajte jim videti vzorce za razumevanje in spodbujanje rutin in urnikov. 
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 Naučite jih uporabljati urnike. 

 Razvijte odprt in ne obsojajoč odnos, da vam bodo zaupali, kje potrebujejo pomoč. 

 Redno preverjajte, kako jim gre. 

 Specifično sprašujte o socialnih interakcijah in demistificirajte novosti. 

 Spodbudite reflektivnost skozi modeliranje iskanja rešitev. 

 Vaš dom naj bo psihološko zatočišče za otroka. 

 Omejite število novih izkušenj, da bodo imeli možnost vaditi in izpopolnjevati 

posamezne naloge. 

 Sprejmite, da bodo za dokončanje domače naloge potrebovali več časa in pomoči. 

 Imejte več enakih knjig, da se izognete težavam, če jih pozabijo v šoli. 

 Oblikujte zemljevide, grafe in diagrame, otrok pa naj vam narekuje. 

 Vadite aktivnosti toliko časa, da jih bodo obvladovali sami in se trudite doseči čim večjo 

neodvisnost. 

L. C. Martin (2007, v Davis in Broitman, 2011) poudarja, da morajo starši otroke z NSUT 

premišljeno in eksplicitno učiti pomembnih življenjskih veščin, ki so potrebne za neodvisno 

življenje (npr. kuhanje, pranje perila, gospodinjenje …). Pri tem je treba uravnovesiti želje po 

doseganju neodvisnosti in potrebe po dodatni pomoči. Učinkovit je tudi pristop počasnega 

umikanja pomoči, ko ta ni več potrebna. Če pa otrok z NSUT ne zmore generalizirati prej 

naučenega materiala, lahko pomoč ponovno ponudijo (prav tam). Pomembno vlogo imajo tudi 

pri prevajanju neverbalnih sporočil v verbalna sporočila, preverjanju njihovega razumevanja 

ter razlagi socialnih situacij in pravil (Tanguay, 2001). 

Najbolje je, da sta v vzgojo otroka z NSUT vključena oba starša, da se odgovornost razporedi 

in da se ne obremeni samo enega starša. Pri soočanju s stresnimi situacijami pa jima lahko 

pomaga podporni sistem drugih oseb, ki poznajo družino, vidijo situacijo objektivno in lahko 

svetujejo pri reševanju težav. Čeprav je veliko pozornosti usmerjene v otroka z NSUT, je 

pomembno, da si starša vzameta čas tudi za sorojence, drug za drugega in sama zase (Tanguay, 

2001).   
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Dobre organizacijske veščine, učinkovite učne strategije in dobro razvite izvršilne funkcije so 

temelj uspešnega soočanja z izzivi, ki jih prinaša srednješolsko obdobje vsem dijakom. Učenci 

in dijaki z NSUT imajo na teh področjih primanjkljaje, zato jim lahko kompleksne učne, 

organizacijske in socialne zahteve v srednji šoli predstavljajo nepremagljivo oviro za uspešno 

napredovanje. Kompenzacijske strategije, ki so se v osnovni šoli izkazale za uspešne, v srednji 

šoli pogosto ne zadostujejo več. Če v osnovni šoli NSUT niso bile prepoznane in učenci niso 

bili deležni ustrezne obravnave, lahko težave pridejo na površje v srednji šoli, ko se dijaki 

srečajo z učno neuspešnostjo. Čeprav stremimo k temu, da bi se težave prepoznale in 

obravnavale čim prej, lahko tudi v srednješolskem obdobju dijakom nudimo pomoč za razvoj 

veščin, ki jim pomagajo pri soočanju z izzivi. V empiričnem delu smo se usmerili v 

raziskovanje strategij, s katerimi lahko izboljšamo dijakovo učno uspešnost in funkcioniranje v 

vsakdanjem življenju. Trening temelji na razvoju organizacijskih veščin, učnih strategij in 

izvršilnih funkcij ter vključuje IKT tehnologijo, ki postaja vedno večji del našega vsakdanjega 

življenja. Z uporabo različnih vprašalnikov smo želeli preveriti, kakšen je vpliv treninga na 

dijakovo funkcioniranje na različnih področjih. 

2.2 CILJI RAZISKAVE 

Osrednji cilj raziskovalnega dela je bil oblikovati in izvesti trening za razvoj organizacijskih 

veščin, učnih strategij in izvršilnih funkcij za dijaka z NSUT. Zastavili pa smo si še naslednje 

cilje: 

 Izdelati izhodiščno oceno dijakovih močnih področij, primanjkljajev in posebnih potreb. 

 Na osnovi ocene dijakovih močnih in šibkih področij oblikovati in izvesti trening za 

premagovanje primanjkljajev, ki bo vključeval strategije za izboljšanje časovne 

organizacije in načrtovanja, napotke za pripravo na učenje in izboljšanje izvršilnih 

funkcij (vzdrževanje pozornosti, začenjanje z nalogo, načrtovanje, metakognicija, 

upravljanje s časom, ciljno usmerjena naravnanost), bralne učne strategije (splošna 

študijska strategija, izdelava miselnih vzorcev, učenje s pomočjo diktafona …), 

strategije za uspešnejše učenje naravoslovnih predmetov in ustrezne pripomočke (IKT). 

 S primerjavo začetnih in končnih rezultatov preizkusov na področjih organizacijskih 

veščin, učnih strategij in izvršilnih funkcij preveriti in evalvirati učinkovitost treninga. 

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na osnovi ciljev smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kateri so primanjkljaji, posebne potrebe in močna področja dijaka z NSUT, ki se 

odražajo v izobraževalnem procesu?  

2. Kakšne so organizacijske veščine in bralne učne strategije ter kakšna je razvitost 

posameznih dimenzij izvršilnih funkcij dijaka pred treningom? 
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3. Kakšne so organizacijske veščine in bralne učne strategije ter kakšna je razvitost 

posameznih dimenzij izvršilnih funkcij dijaka po izvedenem treningu? 

4. Kakšen je vpliv specialno-pedagoškega treninga na izboljšanje dijakovih 

organizacijskih veščin, na učinkovito rabo učnih strategij pri naravoslovnih predmetih 

ter izboljšanje izvršilnega funkcioniranja (vzdrževanje pozornosti, začenjanje z nalogo, 

načrtovanje, metakognicija, ciljno usmerjena naravnanost)?  

2.4 METODE DELA 

2.4.1 Opis vzorca 

V vzorec je vključen sedemnajstletni dijak, ki je v šolskem letu 2017/2018 obiskoval 2. letnik 

ene izmed osrednjeslovenskih gimnazij. Dijak je obravnavan v Svetovalnem centru za otroke, 

mladostnike in starše Ljubljana, kjer so mu v zadnjem letu diagnosticirali neverbalne specifične 

učne težave. Ker dijak nima odločbe o usmeritvi in še ni usmerjen v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, mu v šoli ne pripadajo ure dodatne 

strokovne pomoči. Dijaka pri šolskem delu najbolj ovirajo težave na področju organizacije in 

načrtovanja, uporabe bralnih in splošnih učnih strategij, bralnega razumevanja in izvršilnega 

funkcioniranja. Učno uspešnost pa znižujejo tudi pomanjkljiva pozornost, upočasnjen tempo 

dela, socialna zadržanosti in težave na področju vidno-motorične koordinacije. 

2.4.2 Opis instrumentarija 

Za zbiranje informacij o dijaku in njegovem funkcioniranju smo uporabili Ocenjevalno lestvico 

za ugotavljanje neverbalnih specifičnih učnih težav (Goldstein, 1999), Vprašalnik za 

ugotavljanje učnih stilov (Advanogy.com, 2004), Vprašalnik o izvršilnih funkcijah za učence 

(Dawson in Guare, 2012), Vprašalnik o organizacijskih veščinah (Organization Skills Test- 

Version For Workers & Students.b.d.) in Vprašalnik o učnih strategijah (Pečjak, 1998, v Pečjak 

in Gradišar, 2012). 

a) Ocenjevalna lestvica za ugotavljanje neverbalnih specifičnih učnih težav  

Avtor Ocenjevalne lestvice za ugotavljanje neverbalnih specifičnih učnih težav je Goldstein 

(1999), prevedla pa jo je M. K. Babuder. Vključuje petnajstih trditev, ki se nanašajo na tri 

področja otrokovega funkcioniranja: motorične, vidno-prostorske in medosebne veščine. 

Vprašalnik izpolnijo starši, tako da pri vsaki trditvi izberejo eno od kategorij: nikoli/redko, 

včasih, pogosto/vedno ali ne vem. Če se pri več kot polovici trditev pojavlja odgovor včasih ali 

pogosto/vedno, je potrebna podrobnejša diagnostična ocena, ki lahko potrdi prisotnost NSUT. 

b) Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov 

Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov (Advanogy.com, 2004) sestavlja sedemdeset trditev, ki 

se nanašajo na sedem učnih stilov – vidni, slušni, govorni, praktični, logični, socialni in 

individualistični. Vprašalnik izpolni učenec ali dijak, ki vsako trditev oceni z 0 točk (če trditev 

ne velja), 1 točko (če trditev delno velja) in 2 točkami (če trditev velja). Seštevek točk nam 

pove, kateri učni stil prevladuje pri učencu. 
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c) Vprašalnik o izvršilnih funkcijah za učence 

Avtorja Vprašalnika o izvršilnih funkcijah za učence sta P. Dawson in Guare (2012), v 

slovenščino pa ga je prevedla K. Javornik (2018). Vprašalnik obsega 33 trditev, ki merijo 11 

dimenzij izvršilnih funkcij: inhibicija odzivanja, delovni spomin, čustvena kontrola, 

vzdrževanje pozornosti, začenjanje z nalogo, načrtovanje, organizacija, upravljanje s časom, 

fleksibilnost, metakognicija in ciljno usmerjena naravnanost. Vprašalnik izpolni učenec oz. 

dijak sam, tako da vsako trditev oceni na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici glede na to, kako 

velik problem mu predstavlja (1, če trditev predstavlja velik problem, 5, če trditev ne predstavlja 

nobenih problemov). Seštevek točk posameznih trditev nam pove, na katerih področjih 

izvršilnega funkcioniranja ima učenec oz. dijak težave. Za uporabo vprašalnika smo pridobili 

dovoljenje založbe Gilford. 

d) Vprašalnik o organizacijskih veščinah  

Vprašalnik o organizacijskih veščinah (Organization Skills Test - Version For Workers & 

Students, b.d.) vključuje 115 trditev oz. vprašanj za ugotavljanje veščin na različnih področjih 

organizacije: delovne (šolske) organizacije, osebne organizacije, kognitivne organizacije, 

strategij, osebne urejenosti, upravljanja s časom in samomotivacije. Vprašalnik izpolni učenec 

oz. dijak, tako da pri posameznih trditvah označi: skoraj vedno, pogosto, včasih, redko, skoraj 

nikoli ali pa odgovori na vprašanja z obkrožanjem možnih odgovorov. Če se vprašalnik izpolni 

v elektronski obliki, prejmemo povratno informacijo o rezultatih po področjih in nasvete za 

izboljšanje organizacijskih veščin.  

e) Vprašalnik o učnih strategijah  

Vprašalnik o učnih strategijah avtorice S. Pečjak (1998, v Pečjak in Gradišar, 2012) je 

sestavljen iz treh delov in sprašuje učence oz. dijake po uporabi učnih strategij pred branjem, 

med njim in po njem ter po njihovih prepričanjih o učinkovitih učnih strategijah. Prvi del se 

nanaša na uporabo učbenikov in zvezkov, kjer učenec oz. dijak označi, ali se uči iz učbenikov 

ali zvezkov, pri katerih predmetih in kakšen je motiv za uporabo zvezkov in učbenikov.  

Drugi del vsebuje 20 postavk o strategijah pred branjem, med njim in po njem. Vsako trditev 

označi z: 

 3, če strategijo uporablja vedno/pogosto, 

 2, če strategijo uporablja včasih, 

 1, če strategijo uporablja nikoli/redko. 

Tretji del pa vsebuje 20 vprašanj, ki se navezujejo na prepričanja učenca oz. dijaka o učinkovitih 

učnih strategijah. Trditve označi z: 

 1, če strategija sploh ni pomembna, 

 2, če je strategija včasih pomembna, včasih ne, 

 3, če je strategija vedno pomembna. 

Seštevek točk nam pove, kako pogosto učenec oz. dijak uporablja strategije pred, med in po 

branju in kakšno pomembnost jim pripisuje. 
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2.4.3 Globalna ocena funkcioniranja 

Dijak je bil rojen skoraj en mesec prezgodaj. Zaradi hipotonosti je bil spremljan v razvojni 

ambulanti in imel pomoč nevrofizioterapevta. Njegov govorni razvoj je bil nekoliko zakasnel, 

zato je imel v predšolskem obdobju in prvih razredih osnovne šole logopedsko pomoč. Pri šestih 

letih so mu diagnosticirali skoliozo, zaradi česar je bil januarja 2018 uspešno operiran.  

V osnovni šoli je imel prav dober učni uspeh. Z vstopom na gimnazijo pa so se pokazale težave 

na učnem področju. V šolskem letu 2017/2018 je obiskoval 2. letnik gimnazije.  

Strokovnjaki v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana so ugotovili, da 

so njegove intelektualne sposobnosti ustrezne, vendar njegovo funkcioniranje ovira velika 

razlika med nizkimi nebesednimi sposobnostmi in povprečnimi besednimi sposobnostmi. 

Glede na njegove intelektualne sposobnosti je gimnazijski program zanj zelo zahteven. 

Dijakova drža je sključena, njegovo gibanje je togo in slabše koordinirano. Finomotorične 

veščine so pomanjkljivo razvite, pri rokovanju z manjšimi predmeti je manj spreten. Njegova 

vizualno-motorična koordinacija je okorna. Zaradi pomoči raznih strokovnjakov je na 

motoričnem področju precej napredoval in usvojil večino gibalnih veščin, ki so pomembne za 

vsakodnevno življenje. 

Slabše razume prostorske odnose, manj učinkovito sprejema informacije z opazovanjem in si 

slabše zapomni vizualno gradivo. 

Njegova pozornost je kratkotrajna in jo težje vzdržuje, kar ga ovira pri učenju in sledenju pri 

pouku. Zunanji dražljaji ga hitro zmotijo, zamoti se s stvarmi iz okolice. Pozornost je precej 

boljša, če ga stvar zanima ali če ima pomoč druge osebe.  

Imel je zakasnel govorni razvoj ter težave z izgovorjavo šumnikov. Njegov govor je še vedno 

manj razumljiv, površen in slabše artikuliran. Tempo in ritem govora sta nekoliko nenavadna 

(govori hitro z dolgimi premori). Na področju jezika ima težave pri razumevanju manj znanih, 

redkeje uporabljenih in slogovno zaznamovanih besed. Med učenjem se pogosto izkaže, da 

določenih besed ali besednih zvez ne razume. Pri izražanju uporablja preproste povedi in 

besednjak. 

Dijak običajno ne načrtuje svojih obveznosti in ne uporablja strategij, da bi izboljšal svoje 

organizacijske veščine. Pozablja na pomembne datume. Ima slabši občutek za čas, manj 

učinkovito upravlja s svojim časom in ima težave pri določanju prioritet. Nekaj težav ima tudi 

na področju urejenosti, saj njegov prostor hitro postane neurejen in prepoln, čeprav se doma 

skupaj s starši trudijo, da se red čim bolj vzdržuje.  

Brati se je naučil že pred vstopom v šolo in je doma vedno veliko bral. Glasno branje je hitro, 

tiho in nerazločno. Pri branju le redko upošteva ločila, bere monotono in brez poudarkov. Pri 

besedah, ki mu niso znane, se ustavlja in zatika. Bralno razumevanje je šibkejše, ne razume 

konteksta prebranega in si vsebino razlaga nekoliko po svoje. Težave ima s prepoznavanjem 

bistva in ločevanjem med pomembnimi in nepomembnimi informacijami. Dijakova pisava je 

kontinuirana, lična, berljiva, oblika črk je pravilna, razmaki so ustrezni. Tempo pisanja je 

upočasnjen. Upošteva pravopisna pravila in med pisanjem običajno ne dela slovničnih napak. 

Pri pisanju uporablja skromen besedni zaklad in preproste povedi. Težave ima tudi z 

organizacijo in načrtovanjem zapisa, saj se pisanja loti brez načrta in pogosto popravlja besede, 
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povedi in odstavke. Pri računanju z osnovnimi računskimi operacijami se hitro zmoti, kar kaže 

na manj fleksibilne in avtomatizirane strategije računanja.  

Dijakov prevladujoč učni stil je slušni učni stil. Večinoma se uči sam, pri učenju matematike in 

fizike mu redko pomaga oče. Mama mu pomaga z izdelavo miselnih vzorcev ali povzetkov, iz 

katerih se lažje uči. Njegov nabor učnih strategij je skromen, saj se večinoma uči in ponavlja 

snov z branjem, redko si naredi tudi izpiske. Pogosto mu zmanjka časa za učenje. Pri učenju se 

hitro utrudi in se zateka k bolj prijetnim aktivnostim (npr. gledanju televizije). Učno 

učinkovitost znižuje tudi kratkotrajna pozornost, počasen tempo dela in slabša energetska 

opremljenost. Največje težave ima pri učenju naravoslovnih predmetov: pri matematiki, fiziki, 

kemiji in biologiji. Njegova najljubša predmeta pa sta športna vzgoja in slovenščina. 

Dijak je v socialnih situacijah precej zadržan, tih in negotov. Komunikacije običajno ne začenja 

samoiniciativno, potrebuje veliko spodbud in na vprašanja odgovori zelo kratko. Med 

vprašanjem in odgovorom so dolgi premori. V šoli ima nekaj dobrih prijateljev, vendar se z 

njimi v svojem prostem času ne druži veliko. Svojih čustev običajno ne pokaže in ne sprašuje 

o čustvih drugih. 

Dijak ima močna področja in interese. Ima dobro mehanično in slušno pomnjenje – hitro si 

zapomni posamezne podatke, hitro se nauči recitirati besedilo … Bere hitro in avtomatizirano, 

tudi obsežne knjige prebere v nekaj dneh. Piše počasi, a je njegova pisava lična in ustrezno 

oblikovana. Pri pisanju običajno ne dela pravopisnih in slovničnih napak. Ima nekaj dobrih 

prijateljev, na katere se lahko zanese. V individualni situaciji dobro sodeluje, je motiviran za 

delo in je pripravljen sprejeti pomoč. Če se odloči, je lahko zelo vztrajen. Zelo rad ima šport. 

Rad hodi v hribe, igra badminton, nogomet, vendar mu je zaradi operacije trenutno dovoljena 

samo hoja.  

2.4.4 Opis treninga 

2.4.4.1 Opis in struktura treninga 

Na podlagi podatkov, zbranih z vprašalniki, smo v trening vključili področja organizacijskih 

veščin, bralnih učnih strategij ter izvršilnega funkcioniranja. Trening se je izvajal v šolskem 

letu 2017/18, in sicer od začetka aprila do konca junija 2018. Obsegal je dvajset srečanj po dve 

šolski uri. Izvajal se je dvakrat tedensko v popoldanskem času na dijakovem domu.  

Pri oblikovanju treninga smo sledili smernicam za razvoj bralnih učnih strategij avtoric S. 

Pečjak in A. Gradišar, razvijanju veščin pri dijakih z NSUT avtoric P. Tanguay (2002), M. 

Mamen (2007), M. Kavkler idr. (2010) ter ugotovitvam na Testu organizacijskih veščin. V 

treningu so bili glede na posebne potrebe dijaka izdelani in uporabljeni pripomočki ter izbrana 

ustrezna podporna tehnologija (npr. aplikacije na mobilnem telefonu). 

Trening se je začel s časovnim načrtovanjem in organizacijo šolskega dela ter pripravo na 

učenje. Nadaljeval se je s poučevanjem različnih učnih strategij, ki so bile prilagojene trenutnim 

učenčevim potrebam, sestavni del treninga pa so bile tudi vaje za razvoj izvršilnih funkcij. 

Vsa srečanja so imela podobno strukturo – na začetku pregled vseh obveznosti na koledarju, 

načrtovanje učenja za nekaj dni vnaprej, zastavljanje tedenskega cilja in priprava na učenje. V 

osrednjem delu ure je sledila izvedba vaje, ki je bila določena za tisti dan, v zaključnem delu 
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pa izvedba kratke evalvacije in zapis obveznosti, ki jih mora dijak opraviti do naslednjega 

srečanja (kako mora ponoviti in utrditi vajo).  

2.4.4.2 Cilji treninga 

Na osnovi pridobljenih rezultatov vprašalnikov sem oblikovala naslednje cilje treninga:  

 Dijak zapisuje svoje obveznosti in pomembne dogodke v mesečni koledar. 

 Dijak s pomočjo koledarja načrtuje učenje po dnevih in izdela shematski prikaz učenja. 

 Dijak načrtuje učenje s pomočjo razpredelnice za tedensko načrtovanje učenja in 

preveri, kako je bilo uspešno. 

 Dijak izdela urnik za naslednji dan in se ravna po njem. 

 Dijak se ustrezno pripravi na učenje. 

 Dijak si pravočasno priskrbi informacije o ocenjevanju znanja in zapiske. 

 Dijak načrtuje kratkoročne cilje in preveri, ali jih je dosegel. 

 Dijak se zaveda svoje pomanjkljive pozornosti pri učenju in uporablja strategije za lažje 

vzdrževanje pozornosti. 

 Dijak pri učenju posameznega predmeta izbere in uporabi ustrezne strategije pred 

branjem. 

 Dijak pri učenju posameznega predmeta izbere in uporabi ustrezne strategije med 

branjem. 

 Dijak označi in podčrta bistvene dele besedila. 

 Dijak pri učenju posameznega predmeta izbere in uporabi ustrezne strategije po branju. 

 Dijak izdela miselne vzorce in pri tem upošteva navodila. 

 Dijak izdela pojmovne kartice in z njimi ponavlja snov. 

 Dijak pri učenju uporablja splošno študijsko strategijo. 

 Dijak pri učenju uporabi zvočne posnetke. 

 Dijak organizira naravoslovne pojme s pomočjo zbirke formul in učnega lista. 

 Dijak za utrjevanje snovi pri naravoslovju uporablja učne kartice in mnemotehnike. 
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2.4.4.3 Opis uporabljenih strategij 

a.) ČASOVNA ORGANIZACIJA IN NAČRTOVANJE 

V srednji šoli je učna snov bolj kompleksna in obsežna kot v osnovni šoli, prav tako pa so bolj 

pogosta tudi ocenjevanja znanja. Zato je vnaprejšnje načrtovanje in časovno usklajevanje 

učenja različnih predmetov še toliko bolj pomembno. Dijak pogosto ni imel jasne predstave o 

tem, katere obveznosti ga čakajo v prihajajočem tednu, kako so razporejene in svojega učenja 

ni načrtoval vnaprej. Ker je imel težave pri načrtovanju in ocenjevanju časa za učenje in mu je 

pogosto zmanjkalo časa, je pomemben del treninga vključeval področje časovne organizacije 

in načrtovanja z uporabo mesečnega koledarja in shematskega prikaza učenja, tedenskega 

načrta učenja in z urnikom na mobilni aplikaciji TimeTune. 

 Mesečni koledar in shematski prikaz učenja 

Cilji:  

 Dijak si izdela legendo, tako da določi barve za posamezne obveznosti ali pomembne 

dogodke.  

 V mesečni koledar zapiše in sproti dopisuje vse svoje obveznosti in pomembne 

dogodke. 

 Mesečni koledar postavi na vidno mesto v svoji sobi. 

 V shematskem prikazu učenja za vsak predmet določi svojo barvo. 

 S pomočjo koledarja načrtuje učenje po dnevih in izdela shematski prikaz učenja. 

Pripomočki: 

 koledar za posamezni mesec, 

 tabela za shematski prikaz učenja, 

 pisala različnih barv. 

Izvedba:  

Dijak poišče vse liste in zvezke, kjer ima zapisane datume ocenjevanj, domačih branj in drugih 

obveznosti. Izdela si legendo, tako da določi barve za posamezne obveznosti ali pomembne 

dogodke. Z določeno barvo jih nato zapiše v koledar. Potem dopiše še vse prostočasne 

dejavnosti in ostale pomembne datume (srečanja z mano, inštrukcije itd.). Dijak pregleda vse 

svoje obveznosti na koledarju in si za nekaj dni vnaprej določi, katere predmete se bo učil in to 

z barvami prikaže v shematskem prikazu učenja.  
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Slika 1: Mesečni koledar (vir: osebni arhiv). 

 

 

Slika 2: Shematski prikaz učenja (vir: osebni arhiv.) 
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 Tedenski načrt učenja 

Cilji: 

 Dijak v razpredelnico za tedensko načrtovanje učenja zapiše, katere predmete, koliko 

časa in katero snov se bo učil.  

 Po končanem učenju označi, kako uspešen je bil pri tem.  

Pripomočki: 

 razpredelnica za tedensko načrtovanje učenja, 

 pisalo. 

Izvedba:  

Dijak v razpredelnico za en dan vnaprej napiše predmete, čas učenja in količino snovi, ki se jo 

namerava naučiti (npr. strani v učbeniku). Po koncu učenja oceni svojo uspešnost – naredi 

kljukico, če mu je uspelo narediti vse načrtovano oz. zapiše, koliko načrtovanega mu je uspelo 

uresničiti.  

 

 

Slika 3: Razpredelnica za tedensko načrtovanje učenja (vir: osebni arhiv). 
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 Urnik z mobilno aplikacijo TimeTune 

Cilji: 

 Dijak izdela urnik z mobilno aplikacijo TimeTune za naslednji dan. 

 Dijak določi, pri katerih dejavnostih potrebuje opomnik. 

Pripomočki: 

 mobilni telefon, 

 mobilna aplikacija TimeTune, 

 razpredelnica s tedenskim načrtom učenja. 

Izvedba: 

Dijaku najprej predstavim možnosti, ki jih ponuja mobilna aplikacija TimeTune. Z mojo 

pomočjo dijak izdela urnik za naslednji dan. Najprej vpiše tiste stvari, ki so že časovno določene 

(npr. inštrukcije, tekme, kosilo …). Potem dopiše še šolske obveznosti in si pri tem pomaga z 

razpredelnico za tedensko načrtovanje učenja, kjer je že določen čas učenja posameznih 

predmetov. Pri posameznih dejavnostih se odloči, ali je potrebno, da ga telefon na obveznosti 

opomni z zvonjenjem, ali ne.  

 

 

Slika 4: Aplikacija TimeTune – časovnica (vir: osebni 

arhiv). 

 

Slika 5: Aplikacija TimeTune – opomnik (vir: osebni 

arhiv). 
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Evalvacija: 

Pred izdelavo koledarja je imel dijak datume za ocenjevanje znanja zapisane na različnih mestih 

(v različnih zvezkih, na listih). S pomočjo koledarja je vse svoje obveznosti in aktivnosti zbral 

na enem mestu. Dijak je koledar redno uporabljal, pogosto sam dopisoval obveznosti in ga 

občasno nesel v šolo. Vseeno pa je na vsake toliko časa še vedno potreboval spodbude in je 

obveznosti zapisal šele na najinih srečanjih. Dijaku se je zdel mesečni koledar zelo uporaben 

zaradi preglednosti nad obveznostmi in njihovo časovno razporejenostjo.  

Ker so v srednji šoli ocenjevanja znanja zelo pogosta, je pomembno, da dijak začne učenje 

dovolj zgodaj in vnaprej uskladi učenje različnih predmetov. V ta namen je dijak izdelal 

shematski prikaz učenja, s katerim je določil, katere predmete se bo učil določen dan. Pri 

načrtovanju učenja po dnevih in izdelavi shematskega prikaza je tekom najinih srečanj postajal 

vse bolj samostojen. Včasih sem ga še morala usmerjati z vprašanji, v primeru, da se mi je 

zdelo, da je za učenje določenega predmeta načrtoval premalo časa. Shematski prikaz se je 

dijaku zdel nekoliko manj uporaben, saj je trdil, da si tudi brez njega lahko predstavlja, katere 

predmete se mora učiti določen dan.  

S pomočjo tedenskega načrta učenja je dijak natančno določil, katero snov se bo učil pri 

določenem predmetu in po končanem učenju preveril, kako uspešen je bil. Pri izpolnjevanju 

razpredelnice je imel na začetku kar nekaj težav, saj je snov določil zelo na splošno in 

preobsežno (npr. kotne funkcije). Z dodatnimi spodbudami je na tem področju precej 

napredoval in bolj natančno določal količino učenja, npr. naslov poglavja in obseg strani, ki jih 

bo prebral. Tabela za tedensko načrtovanje se mu je zdela smiselna, saj ga je prisilila, da je 

vnaprej razmislil, kaj se bo učil in kako si bo učenje razporedil po dnevih. 

Dijak se je hitro in brez težav naučil uporabljati aplikacijo TimeTune na mobilnem telefonu za 

izdelovanje urnikov. Do naslednjega srečanja je izdelal urnik za vsak dan, vendar tega ni bilo 

možno preveriti, saj se urniki za pretekle dni izbrišejo. Še vedno pa se mu urnika ni uspelo 

vedno držati. Izdelava urnika z IKT oz. podporno tehnologijo se je dijaku zdela zanimiva in 

uporabna, saj lahko svoje obveznosti načrtuješ, spreminjaš ali preveriš, tudi če nisi doma. 

Aplikacija ponuja tudi možnost, da te s pomočjo zvonjenja opomni na določeno opravilo in s 

tem motivira za delo. Sama vidim prednost uporabe mobilne aplikacije tudi v tem, da je 

spreminjanje urnika zelo enostavno, brez črtanja ali radiranja. Aplikacija TimeTune ponuja 

možnost, da si ustvariš »rutine«, da ni potrebno vsak dan na novo sestavljati urnika, če dnevi 

potekajo na enak način. Pozitivno je tudi to, da si aplikacija zapomni že vnesene aktivnosti in 

ti jih ponudi vnaprej, zato sestavljanje urnika ni tako zamudno. Časovno zaporedje aktivnosti 

je pri aplikaciji TimeTune zelo nazorno prikazano, vendar pa je omejitev ta, da so med vsemi 

aktivnostmi enake razdalje, kar ne daje vpogleda v trajanje aktivnosti. Dijak pa je kot 

pomanjkljivost omenil še to, da je treba zelo pogosto gledati na telefon in ga imeti vedno ob 

sebi. Ker je imel dijak veliko obveznosti, jih je bilo treba razdeliti na krajše časovne intervale, 

kar pa zahteva večjo kontrolo. Tega pa dijak sam ni bil zmožen, kar ga je očitno motilo. 
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b.) PRIPRAVA NA UČENJE 

Priprava na učenje je pogoj za zbrano in uspešno učenje. Tik pred učenjem je treba poskrbeti 

za fiziološke potrebe, urejen prostor, pripomočke in omejiti moteče dejavnike. Prav tako pa se 

je treba predhodno pozanimati, katero snov se je treba naučiti in si pravočasno priskrbeti 

zapiske. Ker je imel dijak težave s pripravljanjem na učenje, je trening vključeval tudi to 

področje. 

 Kartonček za pripravo na učenje 

Cilji: 

 Dijak se na učenje pripravi s pomočjo korakov, ki so zapisani na kartončku. 

Pripomočki: 

 kartonček s koraki, kako se pripraviti na učenje, 

 zvezki, učbeniki, 

 puščica s pisali, 

 samolepilni lističi, 

 ura. 

Izvedba: 

Z dijakom se najprej pogovoriva o tem, zakaj se je na učenje treba pripraviti, nato pa mu 

predstavim korake zapisane na kartončku. Dijak se pripravi na učenje z izvedbo vseh korak, jaz 

pa ga pri tem po potrebi usmerjam z dodatnimi verbalnimi navodili. Kartonček nato prilepi na 

vidno mesto nad svojo pisalno mizo, da se lahko na učenje vedno pripravi s pomočjo korakov. 

Sprva se dijak pripravlja na učenje s sledenjem korakov na kartončku, ko pa korake usvoji, 

kartonček uporabi le kot oporo, da česa ne pozabi.  

 

 

Slika 6: Kartonček za pripravo na učenje (vir: osebni arhiv).  
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 Seznam ocenjevanj znanja 

Cilji: 

 Dijak za vsako ustno ali pisno ocenjevanje znanja izpolni eno tabelo v seznamu. 

 Dijak fotografira zapiske in jih z mobilno aplikacijo PDF Scanner pretvori v PDF 

obliko. 

Pripomočki: 

 seznam ocenjevanj z vnaprej pripravljenimi tabelami, 

 pisalo, 

 mobilni telefon, 

 mobilna aplikacija PDF Scanner. 

Izvedba: 

Dijaku predstavim, kako se izpolni posamezna tabela v seznamu ocenjevanj znanja, v katero 

zapiše podatke o posameznem ocenjevanju znanja – kateri predmet, datum in uro ocenjevanja, 

snov oz. vsebino, strani v učbeniku, kje bo pridobil zapiske in po potrebi še dodatne informacije. 

Nekoliko več časa nameniva temu, kako lahko fotografira in pretvori v PDF obliko zapiske 

sošolcev. Z mobilno aplikacijo PDF Scanner. Predstavim mu, kako deluje aplikacija, nato pa jo 

dijak preizkusi. Z mojo pomočjo potem izpolni eno tabelo za ocenjevanje znanja, ki ga čaka v 

prihodnjih dneh. Do naslednjega srečanja izpolni tabele za vsa ocenjevanja znanja, ki ga čakajo 

v prihodnjem tednu. 

 

 

Slika 7: Tabela za vpisovanje podatkov o ocenjevanju znanja (vir: osebni arhiv) 

Evalvacija: 

Na najinih prvih srečanjih se je pogosto zgodilo, da je dijakov delovni prostor ob učenju postal 

popolnoma poln in neurejen ali pa je med učenjem moral tekati po hiši in iskati pripomočke. 

Zato je bila uporaba kartončka za pripravo na učenje zelo smiselna. Na začetku je dijak še 

potreboval nekaj spodbud, da je izvedel vse korake, proti koncu treninga pa jih je uporabil 

samostojno in brez spodbud. Tudi dijaku se je ta način priprave zdel učinkovit, saj učenja 

kasneje ni treba neprestano prekinjati. 
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Dijaku se je pogosto dogajalo, da še nekaj dni pred ocenjevanjem ni vedel, katero snov se mora 

naučiti, kje bo pridobil zapiske itd. S pomočjo seznama je bil dijak primoran razmišljati o tem 

že nekoliko prej. Zaradi okrevanja po operaciji je bil v šoli dalj časa odsoten, zato je imel 

zapiske pogosto fotografirane. Fotografije so bile manj pregledne in polne sivin, kar je 

oteževalo učenje. Predstavila sem mu aplikacijo PDF Scanner na mobilnem telefonu, ki na hiter 

in enostaven način obdela fotografijo besedila, da je lažje berljiva. Dijaku se je zdel seznam 

kontrolnih nalog in spraševanj uporaben, vseeno pa je pogosto ostal prazen. Potreboval je še 

veliko spodbud in preverjanja, da se je v šoli pozanimal, katero snov pišejo in si priskrbel 

zapiske, če jih še ni imel. Pogosto se je o tem pozanimala kar dijakova mama, ki je bila v stiku 

z učitelji, zato dijaku tudi ni uspelo razviti večje odgovornosti. Mogoče bi k bolj doslednemu 

izpolnjevanju seznama pomagalo tudi to, če bi jasneje določila dan v tednu, ko mora dijak 

preveriti, če ima vpisana vsa ocenjevanja znanja. 

 

c.) POSTAVLJANJE CILJEV 

Ciljna usmerjenost je pomembna, ker nam pomaga definirati, kaj bi radi dosegli, nam pokaže, 

kako lahko to dosežemo in nas motivira k uresničevanju. Dejavnosti postavljanja ciljev sem 

vključila v trening, ker sem pri dijaku želela spodbuditi razmišljanje o tem, kaj si želi doseči v 

življenju, kateri so kratkoročni cilji na poti do tega in spodbuditi evalvacijo doseganja ciljev.  

 Strategija S.M.A.R.T za pisanje tedenskih ciljev 

Cilji: 

 Zapiše cilje za različna časovna obdobja. 

 Zapiše nekaj dolgoročnih ciljev in z oceno od 1 do 5 oceni, v kolikšni meri lahko sam 

vpliva na izid. 

 Vsak teden zapiše kratkoročne cilje in si pri tem pomaga s strategijo S.M.A.R.T. 

 Vsak teden preveri, ali je cilje dosegel in ustno odgovori na vprašanja za evalvacijo. 

Pripomočki: 

 učni list za pisanje ciljev v različnih časovnih obdobjih, 

 učni list za pisanje dolgoročnih ciljev in oceno vpliva, 

 kartonček s strategijo S.M.A.R.T. za postavljanje ciljev, 

 učni list za pisanje kratkoročnih ciljev, 

 pisalo. 

Izvedba: 

V uvodnem delu ure dijak razmišlja o svoji prihodnosti in za vsako določeno obdobje zapiše en 

cilj, ki ga želi doseči. Nato zapiše dolgoročne cilje, ki jih želi doseči ob koncu tega treninga in 

z oceno od 1 do 5 oceni, koliko lahko sam vpliva na to, da bo dosegel cilj. Potem mu predstavim 

strategijo S.M.A.R.T. za zastavljanje učinkovitih ciljev in skušava skupaj sestaviti nekaj ciljev 

s pomočjo te strategije. Dijak vsak teden v razpredelnico zapiše kratkoročne cilje, ki so 

povezani s trenutnimi aktivnostmi treninga in si pri tem pomaga s strategijo S.M.A.R.T. 
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Slika 8: Učni list za zapis ciljev v različnih časovnih obdobjih (vir: osebni arhiv.) 

 

 

Slika 9: Učni list za zapis dolgoročnih ciljev in ocene vpliva (vir: osebni arhiv). 

 

 

Slika 10: Kartonček s strategijo S.M.A.R.T. (Lončar, 2011). 
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Slika 11: Učni list za pisanje kratkoročnih tedenskih ciljev (vir: osebni arhiv). 

 

Evalvacija: 

Učencu so se zdele vse dejavnosti, povezane s pisanjem ciljev, zelo zahtevne. Kot je povedal 

sam, še ne ve, kakšno delo bi rad opravljal, ali si želi iti na fakulteto po zaključeni gimnaziji, 

kaj ga veseli na šolskem področju … Zato je pri uvodni aktivnosti pisal cilje zelo na splošno, 

nekatere okvirčke pa je celo pustil prazne. Kljub temu sem ga spodbudila, da razmišlja o svoji 

prihodnosti, kaj si želi, kaj bi v življenju rad dosegel, saj je to bistveno tudi za osmišljanje 

učenja. Pri pisanju dolgoročnih ciljev ga je bilo treba spodbujati, da razmišlja širše in ne le o 

tem, da bi uspešno končal 2. letnik gimnazije. Tudi pri pisanju kratkoročnih ciljev je imel nekaj 

težav, predvsem pri upoštevanju specifičnosti in realističnosti ciljev. Cilje je pisal zelo splošno 

ali časovno preobsežno, zato mu jih včasih ni uspelo uresničiti, včasih pa mu je za to zmanjkalo 

motivacije. 

 

č.) POZORNOST 

Dijakova učna učinkovitost je bila zmanjšana tudi zaradi slabšega usmerjanja in vzdrževanja 

pozornosti, saj so ga hitro zmotili drugi dražljaji in so mu misli odšle stran od učenja. Z 

dejavnostmi sem želela povečati zavedanje dijaka o tem, kako pomembna je usmerjena 

pozornost, povečati zavedanje o lastni pozornosti med učenjem in mu predstaviti načine, kako 

lahko nanjo vpliva. 

 Beleženje pozornosti in odmorov 

Cilji: 

 Dijak zapiše, kaj lahko dela med krajšimi in daljšimi odmori, da se lahko potem spet 

zbrano uči. 
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 Pri učenju različnih šolskih predmetov zapiše, koliko časa se je lahko pozorno učil, 

preden je potreboval odmor in ugotovi, po kolikšnem času običajno potrebuje odmor. 

 Pri dveh urah učenja spremlja svojo pozornost in s črticami označi, kolikokrat ni bil 

osredotočen na učenje (je npr. razmišljal o čem drugem, brskal po telefonu, risal po 

zvezku …). 

Pripomočki: 

 učni list o odmorih in spremljanju pozornosti, 

 pisalo. 

Izvedba: 

Z dijakom se pogovoriva o tem, zakaj so odmori pomembni za zbrano in osredotočeno učenje. 

Dijak zapiše nekaj idej, kaj lahko počne med krajšimi in daljšimi odmori, da se med njimi čim 

bolj odpočije in ponovno pripravi na učenje. Pri razmišljanju o različnih možnostih mu 

pomagam z vprašanji. Dogovoriva se, da bo do naslednjega srečanja na učni list zapisal, koliko 

časa se je lahko pozorno učil pri posameznih predmetih, preden je potreboval odmor. Na ta 

način bo ugotovil, po kolikšnem času učenje ni več učinkovito in mu bo to pomagalo pri 

načrtovanju svojega učenja. Za večje zavedanje o lastni pozornosti se dogovoriva, da bo med 

učenjem spremljal svojo pozornost in s črticami zabeležil, kolikokrat ni bil osredotočen na 

učenje (ko bo npr. razmišljal o čem drugem, brskal po telefonu, risal po zvezku …). Pri 

naslednjem srečanju pregledava, kako je izpolnil posamezne naloge in kaj je pri tem ugotovil. 

 

 

Slika 12: Učni list o odmorih in spremljanju pozornosti (vir: osebni arhiv).  
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 Kartonček za izboljšanje pozornosti 

Cilji: 

 Dijak v tabeli označi, katere strategije za boljše vzdrževanje pozornosti je uporabil med 

učenjem. 

Pripomočki: 

 kartonček s predlogi za izboljšanje pozornosti pri učenju, 

 pisalo. 

Izvedba: 

Dijaku predstavim strategije za izboljšanje pozornosti pri učenju, ki so zapisane na kartončku. 

Kartonček prilepi na steno pred njegovo pisalno mizo. Nato se dogovoriva, da bo med učenjem 

spremljal svojo pozornost. Ko se bo zalotil, da pri učenju ni več zbran (npr. razmišlja o čem 

drugem, brska po mobitelu), si bo izbral eno od strategij, jo označil s kljukico in jo uporabil pri 

učenju. Na naslednjem srečanju pregledava tabelo in se pogovoriva o tem, katere strategije je 

največkrat uporabil in katere so se mu zdele najbolj učinkovite. 

 

 

Slika 13: Kartonček s predlogi za izboljšanje pozornosti (Kavkler idr., 2010). 
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 Mobilna aplikacija Engross za spremljanje pozornosti 

Cilji: 

 Dijak v mobilni aplikaciji Engross določi, koliko časa bo namenil učenju, ponavljanju 

snovi, počitku in kolikokrat bo to ponovil. 

 Med učenjem spremlja, koliko časa ima še na voljo in temu prilagodi tempo dela. 

 Med učenjem se ekrana dotakne vsakič, ko ni več osredotočen na učenje. 

 Pri vsakem naslednjem učenju skuša zmanjšati število dotikov ekrana. 

Pripomočki: 

 mobilni telefon, 

 mobilna aplikacija Engross. 

Izvedba: 

Dijaku predstavim, kako deluje mobilna aplikacija Engross. Nato dijak pred učenjem v 

aplikaciji določi, koliko časa se bo učil, koliko časa bo ponavljal snov, kako dolg bo odmor, in 

kolikokrat bo ta postopek ponovil. Ko dijak začne z učenjem, zažene aplikacijo, ki začne 

odštevati čas. Vsakič, ko ga kaj zmoti oz. z mislimi ni več osredotočen na učenje, pritisne na 

sredino ekrana. Obenem spremlja tudi to, koliko časa mu je še ostalo in po potrebi spremeni 

tempo dela. Po koncu učenja preveri, kolikokrat ni bil osredotočen na učenje. Do naslednjega 

srečanja uporabi to aplikacijo vsak dan vsaj pri učenju enega predmeta in se potrudi, da je 

število dotikov zaslona čim manjše. 

 

Slika 14: Aplikacija Engross – določanje trajanja (vir: 

osebni arhiv). 

 

Slika 15: Aplikacija Engross – spremljanje pozornosti (vir: 

osebni arhiv). 
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Evalvacija: 

S pomočjo teh strategij je bil dijak primoran nekoliko več razmišljati o svoji pozornosti, jo 

spremljati in nanjo vplivati. Čeprav se pozornosti ne da na hitro izboljšati, je pomembno, da se 

je čim bolj zavedamo, skušamo nanjo v čim večji meri vplivati in si pomagati z različnimi 

tehnikami in pripomočki.  

Dijak je uspešno uporabil vse strategije za usmerjeno učenje in delo. Povedal je, da je s temi 

vajami začel več razmišljati o svoji pozornosti in se skušal bolj zbrano učiti. Šele sedaj se je 

začel spraševati, koliko časa se lahko zbrano uči brez odmora. Všeč mu je bila uporaba 

aplikacije Engross na mobilnem telefonu, saj je z njo spremljal, kolikokrat ni bil osredotočen 

na učenje in se trudil, da bi bilo število dotikov čim manjše. Zaradi jasne ponazoritve minevanja 

časa je imel boljšo predstavo o tem, koliko časa je že porabil in koliko ga ima še na voljo. To 

ga je motiviralo, da je lažje vztrajal pri učenju.  

 

d.) BRALNE UČNE STRATEGIJE PRED, MED IN PO BRANJU 

Pred izvajanjem treninga je imel dijak pomanjkljive učne strategije, saj se je večinoma učil le z 

branjem in ponavljanjem. Zato sem se odločila za učenje uporabe bralnih učnih strategij, da bi 

z njimi povečal svoj nabor strategij in dosegel bolj aktivno in učinkovito učenje ter boljše 

razumevanje snovi. Bralne učne strategije pa so za dijaka primerne tudi zato, ker mu 

omogočajo, da se opre na svoja močna področja, saj je njegovo branje hitro in dobro 

avtomatizirano.  

 Kartonček s strategijami pred branjem 

Cilji: 

 Dijak preizkusi vse strategije, ki so zapisane na kartončku. 

 Se nauči uporabe različnih strategij pred branjem in jih uporabi pri učenju. 

Pripomočki: 

 kartonček s strategijami pred branjem, 

 učbenik ali zvezek za določen predmet. 

Izvedba: 

Dijaku predstavim strategije, ki jih lahko uporabi pred branjem oz. preden se začne učiti. Na ta 

način se spozna z učnim gradivom, prikliče predznanje in si že zapomni posamezne informacije. 

Nato si izbere snov v učbeniku in preizkusi vse strategije, ki so zapisane na kartončku. Pri tem 

ga usmerjam in spodbujam z vprašanji. Pri vsakem koraku dijak pove, kaj se je naučil oz. katere 

informacije si je zapomnil. Pri naslednjih srečanjih dijak sam izbere strategije pred branjem, ki 

se mu zdijo smiselne in jih uporabi samostojno. 
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Slika 16: Kartonček s strategijami pred branjem (Pečjak in Gradišar, 2012). 

 

  Kartonček s strategijami med branjem 

Cilji: 

 Dijak preizkusi vse strategije, ki so zapisane na kartončku. 

 Dijak v razpredelnicah določi pomen barv markerjev in samolepilnih lističev. 

 Dijak se nauči uporabe različnih strategij med branjem in jih uporabi pri učenju. 

Pripomočki: 

 kartonček s strategijami med branjem, 

 učbenik in/ali zvezek za določen predmet, 

 razpredelnica za označevanje besedila, 

 razpredelnica za označevanje s samolepilnimi lističi, 

 pisalo, markerji, 

 samolepilni lističi, 

 tabla in flomastri za pisanje po tabli. 

Izvedba: 

Dijaku predstavim strategije, zapisane na kartončku, ki jih lahko uporabi med branjem. Nato v 

razpredelnicah za označevanje besedila in označevanje s samolepilnimi lističi določi barvo 

markerjev in samolepilnih lističev, ki jih bo uporabil za določen namen. V nadaljevanju dijak 

določi učno snov, ki se jo bo naučil in najprej uporabi strategije pred branjem in šele nato 

strategije med branjem, ki so zapisane na kartončku. Pri označevanju in podčrtovanju ter 

iskanju ključnih besed uporabi učenje po modelu. Besede, ki se v besedilu večkrat pojavljajo 

ali so manj znane, zapiše na tablo, da jih že mimogrede večkrat na dan pogleda in ponovi. Pri 

naslednjih srečanjih dijak sam izbere strategije med branjem, ki se mu zdijo smiselne in jih 

samostojno uporabi. 
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Slika 17: Kartonček s strategijami med branjem (Pečjak in Gradišar, 2012). 

 

 

Slika 18: Razpredelnica za označevanje besedila (vir: osebni arhiv). 

 

 

Slika 19: Razpredelnica za označevanje s samolepilnimi listki (vir: osebni arhiv). 
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 Kartonček s strategijami po branju 

Cilji: 

 Dijak preizkusi vse strategije, ki so zapisane na kartončku. 

 Se nauči uporabe različnih strategij po branju in jih uporabi pri učenju. 

 Vse kartončke (pred, med in po branju) prilepi na en list in ga obesi na vidno mesto. 

Pripomočki: 

 kartonček s strategijami po branju, 

 učbenik za določen predmet. 

Izvedba: 

Dijaku predstavim strategije, ki so zapisane na kartončku in jih lahko uporabi po branju. Dijak 

izbere snov, ki se jo bo učil in najprej uporabi strategije pred branjem in med branjem. Nato 

uporabi nekatere preprostejše strategije po branju, ki so zapisane na kartončku – izdela slovar 

novih pojmov, ponavlja pomembne dele snovi, ki jih je označil že med branjem, zastavi si 

vprašanja in nanje odgovarja in znanje dopolni s podatki iz drugih virov. Strategijama izdelave 

miselnih vzorcev in pojmovnih kartic nameniva nekoliko več časa v prihodnjih urah, saj sta 

nekoliko bolj kompleksni in obsežni, zato ju bom v nadaljevanju predstavila ločeno. Pri 

naslednjih srečanjih dijak sam izbere strategije po branju, ki se mu zdijo smiselne in jih 

samostojno uporabi. Dijak vse tri kartončke (pred, med in po branju) prilepi na en list in ga 

obesi na vidno mesto. 

 

 

Slika 20: Kartonček s strategijami po branju (Pečjak in Gradišar, 2012). 
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 Miselni vzorci s programom Coggle 

Cilji: 

 Dijak upošteva navodila pri izdelavi miselnih vzorcev. 

 Izdela miselni vzorec s programom Coggle. 

 Miselni vzorec uporabi pri ponavljanju in utrjevanju snovi. 

Pripomočki: 

 učbenik ali zvezek za določen predmet, 

 računalnik z internetno povezavo, 

 tiskalnik. 

Izvedba: 

Dijak najprej določi snov za učenje, uporabi strategije pred in med branjem, da se nekoliko 

seznani s snovjo, podčrta bistvene informacije itd. Predstavim mu navodila, ki jih je treba 

upoštevati pri izdelavi miselnega vzorca in jih postavim na vidno mesto poleg računalnika. 

Potem mu pokažem, kako se izdela miselni vzorec s programom Coggle. Dijak nato sam izdela 

miselni vzorec, jaz pa mu pomagam pri iskanju ukazov, mu pokažem dodatne možnosti, ki jih 

ponuja program in ga večkrat spomnim na navodila za izdelavo miselnega vzorca. Z vprašanji 

ga usmerjam pri iskanju bistvenih informacij, nadrednih, podrednih pojmov … Ko je miselni 

vzorec narejen, ga dijak natisne in ob njegovi pomoči ustno ponovi snov. Če se izkaže, da mu 

nekatere povezave še vedno niso jasne, del snovi ponovno prebere v učeniku in dopiše nekaj 

ključnih besed. Do naslednje ure dijak sam izdela miselni vzorec, ki ga skupaj pregledava in 

oceniva, ali bi lahko še kaj izboljšal. 

 

 

Slika 21: Kartonček za izdelavo miselnih vzorcev (Miselni vzorci, b. d.). 
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Slika 22: Program Coggle – miselni vzorec (vir: osebni arhiv.) 

 

 Pojmovne kartice s programom GoConqr 

Cilji: 

 Dijak pozna in uporabi osnovne ukaze in možnosti uporabe programa GoConqr za 

izdelavo miselnih vzorcev. 

 Izdela pojmovne kartice s pomočjo programa GoConqr. 

 S pojmovnimi karticami ponavlja snov toliko časa, da pravilno odgovori na vsa 

vprašanja, zapisana na pojmovnih karticah. 

Pripomočki: 

 računalnik z internetno povezavo, 

 učbenik ali zvezek za določen predmet. 

Izvedba: 

Dijak na začetku ure določi snov za učenje in uporabi nekaj strategij pred in med branjem. Nato 

mu pokažem, kako deluje program GoConqr in kako se izdelajo pojmovne kartice. Dijak iz 

besedila izlušči pomembne informacije, ki se jih želi naučiti. Na prvo stran zapiše vprašanje ali 

ključne besede, na drugo stran pa odgovor. Ko so pojmovne kartice izdelane, začne s 

ponavljanjem. Program prikaže kartico, dijak pa odgovori na vprašanje. S klikom na kartico, se 

ta obrne in prikaže se pravilen odgovor. Dijak nato označi, ali je odgovoril pravilno, ali ne. Ko 

odgovori na vsa vprašanja, program v odstotkih prikaže, kako uspešen je bil. Pri naslednjem 
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ponavljanju se prikažejo le tiste kartice, na katere ni odgovoril pravilno, vse dokler ne odgovori 

pravilno na vsa vprašanja. Do naslednjega srečanja dijak sam izdela pojmovne kartice in jih 

ponavlja toliko časa, da pravilno odgovori na vsa vprašanja. 

 

 

Slika 23: Program GoConqr – izdelava pojmovnih kartic (vir: osebni arhiv). 

 

 

Slika 24: Program GoConqr – učenje s pojmovnimi karticami (vir: osebni arhiv). 

 

Evalvacija: 

Pred izvedbo treninga je imel dijak pomanjkljive učne strategije, saj se je večinoma učil le z 

branjem in ponavljanjem snovi. Strategije pred, med in po branju so mu predstavljale nabor 

možnih strategij, med katerimi je lahko izbiral glede na učno snov, vrsto besedila, razpoložljiv 

čas … Dijak je preizkusil vse strategije, ki so bile zapisne na kartončkih in jih uspešno uporabil 

pri učenju.  
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Pri strategijah pred branjem je imel nekaj težav pri preletu snovi, saj je bral zelo podrobno. 

Spodbujala sem ga, naj prebere le poudarjene besede, nekaj prvih besed v odstavku, naključne 

besede, kjer se mu ustavi pogled itd. Ker strategije pred branjem niso namenjene 

podrobnejšemu branju, sem morala dijaku čas večkrat omejiti, obenem pa od njega pridobiti 

nekaj povratnih informacij o tem, kaj se je že naučil. Strategije pred branjem so se dijaku zdele 

koristne, saj se je že pred učenjem seznanil z vsebino besedila in si zapomnil nekaj pomembnih 

informacij. 

Pri strategijah med branjem je veliko pomoči in vodenja potreboval pri počrtavanju in 

označevanju besedila, ker je slabše prepoznaval bistvene podatke. Dijak je prej redko označeval 

besedilo ali pa je bilo vse pisano in brez nekega smisla. Spodbujala sem ga, naj ne podčrtuje 

samodejno, brez razmisleka, ampak naj najprej premisli in verbalizira, katere besede se mu 

zdijo bistvene in se po potrebi posvetuje z mano. S to strategijo je isti sistem označevanja 

uporabljal pri vseh vrstah besedila. Dijak je povedal, da mu je to pomagalo, da je bilo besedilo 

bolj pregledno in je že na prvi pogled prepoznal, za kakšno vrsto informacije gre. Med branjem 

je dijak deloval zelo motivirano in je zavzeto gledal v tabelo, na kakšen način bi lahko označil 

podatek, kar je zelo pripomoglo tudi k aktivnejšemu učenju.  

Na začetku treninga dijak ni namenjal velike pozornosti razumevanju besedila. Šele ko sem ga 

vprašala po pomenu besede ali besedne zveze, je ugotovil, da pravzaprav ne ve, kaj pomeni. Na 

tem področju je bil narejen velik napredek, saj je dijak po nekaj srečanjih sam opazil, da nečesa 

ne razume, poiskal pomen ali dopolnil svoje znanje v drugih virih (večinoma na spletu). 

Uporabe programov Coogle in GoConqr se je naučil zelo hitro, saj sta zelo enostavna in 

pregledna. Pri izdelavi miselnih vzorcev je imel na začetku kar nekaj težav pri določanju bistva, 

iskanju nadrednih in podrednih pojmov, po nekaj srečanjih pa je potreboval že manj moje 

pomoči. Izkazalo se je, kako nujno potrebne so bile strategije pred in med branjem, saj mu je to 

močno olajšalo izdelavo miselnega vzorca. Poznal je že samo strukturo besedila, najbolj pa so 

mu pomagale podčrtane ključne besede. Zelo pomembno je bilo tudi to, da je dijak s pomočjo 

izdelanega miselnega vzorca še enkrat ustno ponovil snov in na ta način ugotovil, ali razume 

vse povezave med ključnimi besedami. Po potrebi je nato še enkrat pogledal v učbenik in 

dopisal kakšno besedo ali besedno zvezo. Mislim, da ima program kar nekaj prednosti v 

primerjavi z izdelovanjem miselnih vzorcev na papir. Na papirju nam pogosto zmanjka 

prostora, ne moremo spreminjati postavitve, hitro lahko postane nepregledno … Program pa 

omogoča spreminjanje postavitve, pisave, napisov, vse dokler miselnega vzorca ne natisnemo. 

Zelo enostavno lahko vstavimo tudi slike ali uporabne internetne povezave. Kljub temu se je 

dijaku izdelava miselnega vzorca zdela precej zamudna. To bi lahko pripisali tudi nekoliko 

slabši računalniški opremi, saj je njegova tipkovnica slabo delovala in je moral skoraj vsako 

besedo napisati dvakrat, poleg tega pa je tudi sam pri pisanju precej počasen. 

Dijaku je bil način ponavljanja snovi s pojmovnimi karticami zelo zanimiv. Že pri pisanju kartic 

se je veliko naučil in je že prvič pravilno odgovoril na več kot polovico vprašanj. Uporaba 

programa je pri dijaku povečala motivacijo za učenje podatkov, ki se jih je potrebno naučiti na 

pamet npr. letnice, imena, naštevanje … Dobro je tudi to, da program izloči kartice, ki jih že 

znaš in utrjuješ le tiste, ki jih še ne znaš. Dijaku se je zdelo, da se lahko s pomočjo programa 

GoConqr bolj učinkovito učiš, saj zares preveriš, ali znaš odgovoriti na vprašanje. Pri 

ponavljanju snovi iz zvezka namreč že gledaš odgovor, ki je zapisan v zvezku, zato ne veš, ali 

si se nekaj zares naučil. 
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e.) OSTALE UČNE STRATEGIJE 

V trening sem vključila splošno študijsko strategijo, ker dijaka vodi skozi celoten učni proces 

in daje velik poudarek na razumevanju prebranega. Glede na to, da osebe z NSUT veljajo za 

slušni tip učenca, sem se odločila tudi za uporabo strategije učenja s pomočjo zvočnih 

posnetkov, ki omogoča učenje preko slušnega kanala.  

 Splošna študijska strategija 

Cilji: 

 Dijak izpolni vseh šest korakov študijske strategije, ki so zapisani na kartončku. 

 Izpolni učni list za splošno študijsko strategijo. 

Pripomočki: 

 kartonček s koraki splošne študijske strategije, 

 učni list za zapis novih besed, bistva odstavkov in pomembnih podrobnosti, 

 učbenik ali zvezek, 

 pisalo. 

Izvedba: 

Dijak po predstavitvi posameznih korakov splošne študijske strategije izbere snov, ki se jo želi 

naučiti. Nato z mojo pomočjo in usmerjanjem izpolni šest korakov in pri tem verbalno pokaže, 

kaj se je naučil pri posameznem koraku. Pri tretjem, četrtem in petem koraku na učni list izpiše 

naslov snovi, nove besede in njihove definicije, bistvo po odstavkih in pomembne podrobnosti. 

 

 

Slika 25: Kartonček s koraki splošne študijske strategije (Pečjak in Gradišar, 2012). 
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Slika 26: Učni list za splošno študijsko strategijo (vir: osebni arhiv). 

 Strategija učenja z zvočnimi posnetki z mobilno aplikacijo AudioNote 

Cilji: 

 Dijak uporabi aplikacijo AudioNote za izdelavo zvočnih posnetkov. 

 Izpolni vseh šest korakov za učenje z aplikacijo AudioNote, ki so zapisani na kartončku. 

 Snov ponavlja toliko časa, da se nauči vso snov, ki jo je določil. 

Pripomočki: 

 mobilni telefon, 

 mobilna aplikacija AudioNote, 

 knjiga ali učbenik za določen predmet. 

Izvedba: 

Dijaku predstavim aplikacijo AudioNote in mu pokažem, kako jo lahko uporabi pri učenju. 

Nato dijak izbere snov za učenje, preleti besedilo in ga razdeli na manjše dele. Ko prebere 

posamezen del, z aplikacijo posname povzetek tega dela in snemanje ustavi. Glede na vsebino 

posnetega pri določeni minuti v aplikacijo zapiše ključno točko ali vprašanje. To ponavlja toliko 

časa, da posname celotno snov in vse posnetke še enkrat posluša. Potem skuša s pomočjo 

ključnih točk oz. vprašanj sam obnoviti snov ustno. Ko se na mobilnem telefonu dotakne 

ključne besede ali vprašanja, se zavrti posnetek tistega dela in tako dijak preveri, ali je kaj 

pozabil. Dele, ki se mu zdijo težji, še večkrat posluša in ponavlja toliko časa, da zna obnoviti 

celotno snov. 
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Slika 27: Kartonček s koraki za učenje z aplikacijo AudioNote (vir: osebni arhiv). 

 

 

Slika 28: Aplikacija AudioNote – ustvarjanje zvočnih posnetkov (vir: osebni arhiv). 

 

Evalvacija: 

Splošna študijska strategija je pripomogla k boljšemu bralnemu razumevanju, ker je moral dijak 

aktivno iskati pomen besed, ki jih še ni poznal. Bolje se je zavedal zgradbe besedila in skušal 

iskati bistvo posameznega odstavka. To mu je bilo zelo težko in je potreboval več pomoči, saj 

je pogosto neko podrobnost zamenjal za bistvo. Splošna študijska strategija se je dijaku zdela 

preveč zamudna, zato je samostojno ni preizkusil. Glede na to, da je ta strategija podobna 

strategijam pred, med in po branju, sem se odločila, da te strategije ne bova več utrjevala. 

Strategije pred, med in po branju so se mi zdele bolj smiselne, saj dijaku dopuščajo več izbire 

in odločanja. Tudi učni list za splošno študijsko strategijo se je izkazala za manj preglednega, 

saj je težko vnaprej določiti, koliko prostora potrebuje za zapis novih besed in bistva po 

odstavkih. 
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Učenje z aplikacijo AudioNote predstavlja manj običajen način učenja in je zaradi poslušanja 

lastnih posnetkov primeren za učence in dijake, ki se najbolj učinkovito učijo preko slušnega 

kanala. Dijak je potreboval nekoliko več časa, da je uskladil uporabo aplikacije, branja besedila 

in povzemanja vsebine. Pri povzemanju vsebine ga je bilo treba spodbujati, da besedila ni samo 

prebral. Snemanje učne snovi se je dijaku zdelo nekoliko bolj zahtevno, saj takšnega načina 

učenja ni bil vajen. Ko so bili posnetki narejeni, je dijak z njimi uspešno ponavljal in utrjeval 

snov. Posnetki so mu omogočili, da je preveril, ali neko snov obvlada ali ne. Prednost te 

aplikacije je, da omogoča poslušanje določenega dela posnetka, s tem da se dotakneš ključne 

besede oz. vprašanja. Slabost pa je ta, da naučenih delov ne moreš izbrisati. Tako da je treba 

nekoliko več pozornosti nameniti spremljanju tega, kaj si že znal in kaj moraš ponovno 

poslušati. 

f.) STRATEGIJE ZA UČENJE NARAVOSLOVNIH PREDMETOV 

Pri dijaku so se največje težave pokazale pri učenju naravoslovnih predmetov. Zato sem v 

trening vključila strategije, ki so posebej primerne za učenje teh predmetov in omogočajo 

učinkovitejše in lažje učenje. 

 Zbirka formul in učni listi za organizacijo naravoslovnih pojmov 

Cilji: 

 Dijak s pomočjo učbenika in zvezka izpolni učni list za organizacijo naravoslovnih 

pojmov. 

 S kartončkom pokrije posamezno polje na učnem listu in verbalno ponavlja snov. 

 Samostojno izpolni učne liste za organizacijo pojmov za preostalo snov in vstavi liste v 

mapo. 

 Vse formule zapiše v zbirko formul in dopiše ime količine, enote in opombe. 

Pripomočki: 

 učni list za organizacijo naravoslovnih pojmov, 

 mapa, 

 učbenik in zvezek za fiziko, 

 zbirka formul, 

 pisalo. 

Izvedba: 

Dijak določi, katero poglavje v učbeniku za fiziko se želi naučiti. Ob branju snovi na učni list 

izpiše naslov poglavja, formule, simbole in njihov pomen, definicije, pomembne pojme … 

Skupaj izpolniva en učni list, za ostala poglavja pa to stori samostojno in učne liste vloži v 

mapo. S pomočjo učnih listov dijak verbalno ponavlja snov, tako da si s kartončkom prekrije 

posamezen okvirček in se skuša spomniti, kaj je zapisano. Nato dijak zbere vse formule in jih 

zapiše v zbirko formul ter dopiše še ime količine, enote in opombe, če je treba. 
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Slika 29: Zbirka formul (vir: osebni arhiv). 

 

 

Slika 30: Učni list za organizacijo naravoslovnih pojmov – 1. stran (vir: osebni arhiv). 
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Slika 31: Učni list za organizacijo naravoslovnih pojmov – 2. stran (vir: osebni arhiv). 

 Učne kartice in mnemotehnike 

Cilji: 

 Dijak s pomočjo sestavi mnemotehnike za učenje formul. 

 S pomočjo mnemotehnik se nauči posamezne formule. 

 Izdela učne kartice za učenje formul in definicij. 

 S pomočjo kartic se nauči vseh formul in definicij. 

Pripomočki: 

 kartice dveh različnih barv, 

 učbenik in zvezek za fiziko, 

 pisalo. 

Izvedba: 

Dijaku predstavim, kaj so mnemotehnike, kako jih lahko uporabljamo pri učenju in mu 

pokažem nekaj primerov mnemotehnik. Nato skupaj sestaviva mnemotehnike za nekaj formul 

pri fiziki. Dijak mnemotehnike vsak dan ponavlja, tako da si jih do naslednjega srečanja 

zapomni. Za učenje definicij in formul dijak naredi učne kartončke. Definicije in formule se 

ločijo po barvi kartončka – na rumenih kartončkih so napisane formule, na modrih pa definicije. 

Na prvo stran zapiše ime količine oz. pojma, na drugo stran pa definicijo oz. formulo. S 

pomočjo kartončkov dijak ponavlja snov toliko časa, dokler se vsega ne nauči. 
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Slika 32: Mnemotehnika za učenje formul (vir: osebni arhiv). 

 

Slika 33: Učne kartice za učenje formul in definicij (vir: osebni arhiv). 

Evalvacija: 

Učni list za organizacijo naravoslovnih pojmov je dijaka spodbudil k aktivnejšemu učenju. Pri 

branju je moral prepoznati pomembne informacije in jih zapisovati na učni list. Ko je izpolnil 

cel učni list, je imel vso bistveno snov posameznega poglavja zbrano na enem mestu. Dijak je 

nato učni list uporabil za ponavljanje in utrjevanje snovi. Ker je imel dijak nekaj snovi, zapisane 

v zvezku, nekaj pa v učbeniku, je bilo še toliko bolj pomembno, da snov združi na enem mestu. 

Ko je bila mapa izdelana, je dijak zelo hitro našel podatke (npr. pri reševanju nalog), ker je bila 

snov za vsako poglavje organizirana na enak način. Zelo pomembno se mi je zdelo, da je na 

učnem listu tudi prostor za vprašanja, da dijak prepozna, ali katerega dela snovi ali naloge ne 

razume in lahko vpraša učitelja ali inštruktorja. Pri skupnih urah sva nekaj vprašanj zapisala, 

sam pa tega ni uporabil. Tudi zbirka formul se je izkazala kot zelo koristno, saj je imel vse 

formule zbrane na enem mestu in je imel nad njimi pregled. Pred tem je izgubljal veliko časa, 

da je našel neko formulo, saj je imel zbrane na različnih mestih. Mnemotehnike so se mu zdele 

zanimive in koristne, saj se je na ta način lažje naučil formule. Žal pa si je včasih težko izmisliti 

neko smiselno mnemotehniko s črkami, ki nastopajo v formuli. Učne kartice so dijaku 

pomagale, da se je učinkovito naučil formule in definicije, saj je ponavljal le tiste, ki jih še ni 

usvojil. Strategije sva uporabila pri fiziki, lahko pa bi jih prilagodili tudi za učenje matematike, 

biologije ali kemije.  
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2.4.5 Opis zbiranja podatkov in obdelave podatkov 

Podatke o dijakovem funkcioniranju z dovoljenjem staršev sem pridobila z neformalnim 

razgovorom s strokovnjaki iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana in 

z analizo njihovega pisnega strokovnega mnenja. V razgovoru z dijakom in s starši in s 

pregledom njegovih izdelkov (zvezkov, učnih listov, risb) sem dobila vpogled v trenutno 

situacijo, pretekli razvoj in pretekle intervencije. Bolj poglobljene informacije sem pridobila s 

pomočjo lestvic in vprašalnikov. Ocenjevalno lestvico za ugotavljanje neverbalnih specifičnih 

učnih težav (Goldstein, 1999) je izpolnila dijakova mama. Dijak pa je z mojim vodenjem 

izpolnil Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov (Advanogy.com, 2004), Vprašalnik o 

organizacijskih veščinah (Organization Skills Test − Version For Workers & Students, b.d.), 

Vprašalnika o učnih strategijah (Pečjak, 1998, v Pečjak in Gradišar, 2012) in Vprašalnik o 

izvršilnih funkcijah za učence (Dawson in Guare, 2012).  

Po končanem treningu je dijak ponovno izpolnil Vprašalnik o organizacijskih veščinah 

(Organization Skills Test − Version For Workers & Students, b.d.), Vprašalnik o učnih 

strategijah (Pečjak, 1998, v Pečjak in Gradišar, 2012) in Vprašalnik o izvršilnih funkcijah za 

učence (Dawson in Guare, 2012). Primerjava rezultatov pred in po končanem treningu je bila 

podlaga za vrednotenje njegovega napredka. Dijakovo napredovanje pa sem spremljala tudi s 

sprotnim opazovanjem, razgovori z dijakom in njegovimi starši ter sprotno evalvacijo izvedenih 

ur. 

Rezultati so predstavljeni grafično, tabelarično in opisno. Analiza in interpretacija zbranih 

podatkov sta predstavljeni kvalitativno. 
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2.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

2.5.1 Rezultati in interpretacija začetnega testiranja 

a) Ocenjevalna lestvica za ugotavljanje neverbalnih specifičnih učnih težav  

Ocenjevalno lestvico za ugotavljanje neverbalnih specifičnih učnih težav (Goldstein, 1999) je 

izpolnila mama. Rezultati so prikazani v Preglednici 1.  

Preglednica 1: Rezultati Ocenjevalne lestvice za ugotavljanje NSUT. 

  Nikoli/ 

redko 

Včasih Pogosto/ 

vedno 

Ne vem 

M
o
to

ri
čn

e 
v
eš

či
n
e 

Otrok ima težave z ravnotežjem (npr. nikoli se 

ni naučil voziti s kolesom).     

Otrok ima pomanjkljivo razvite finomotorične 

veščine (npr. izrazite težave pri učenju 

zavezovanja vezalk). 

   

Op.: Na 

začetku 

je imel 

težave 

Otrok ima težave s pisanjem oz. je izjemno 

počasen pri pisanju. 
    

Otrok izgleda nenavadno nerodno.     

SKUPAJ 2 2 0 0 

V
id

n
o
-p

ro
st

o
rs

k
e 

v
eš

či
n
e 

Otrok ima težave pri pomnjenju in 

organiziranju vizualnih in prostorskih 

informacij (npr. ima težave z urejenim 

zapisovanjem števk pri reševanju 

matematičnih problemov oz. z urejenim 

zapisovanjem besed na list papirja). 

    

Otrok deluje dezorientirano, zmedeno ali 

izgubljeno, ko se znajde v novi situaciji. 
    

Otrok je počasen pri seznanjanju z novimi 

prostori (npr. še vedno je izgubljen in 

dezorientiran, čeprav je bil že večkrat v istem 

prostoru). 

    

Otrok ima težave pri pomnjenju obrazov oseb, 

ki jih je že srečal.     

Otrok ima dober slušni spomin.     

Otrok se hitro izgubi in potrebuje pomoč, da 

najde pravo pot. 
    

Otrok ima neobičajno močne verbalne veščine 

(zavidljiv besednjak in zgodnji jezikovni 

razvoj). 
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SKUPAJ 3 3 0 1 
M

ed
o
se

b
n
e 

v
eš

či
n
e 

Otrok pogosto ne razume šale, ker si vse 

razlaga dobesedno. 

    

Ko je v družbi z drugimi, ima otrok pogosto 

težave pri prepoznavanju njihovih neverbalnih 

znakov, kot so ton glasu ali obrazna ekspresija. 

    

Otrok razume tisto, kar rečem, zelo dobesedno 

(npr. če rečem, sestavi skupaj, bo zelo 

zmeden). 

    

Otrok ima težave pri prenosu naučenega iz ene 

socialne situacije v podobne socialne situacije 

(npr. je zmeden, ko je soočen z drobnimi 

spremembami v socialnih situacijah, s katerimi 

se sicer pogosto sooča). 

    

 

SKUPAJ 0 1 0 3 

 

Na motoričnem področju je učenčeva mama na dve trditvi odgovorila z »nikoli« in na dve 

trditvi z »včasih«. Mama ne opaža, da bi dijak izgledal nerodno in da bi imel težave z 

ravnotežjem, čeprav je dodala, da je potreboval nekoliko več časa za učenje vožnje s kolesom. 

Obenem pa trdi, da ima nekaj težav na finomotoričnem področju (več jih je imel v otroštvu, 

vendar sedaj niso več tako opazne, npr. pri zavezovanju vezalk, pri risanju …) in da ima včasih 

težave s pisanjem oz. da je počasen pri pisanju. Sama opažam drugače, in sicer, da je vedno 

zelo počasen pri pisanju. Na področju vidno-prostorskih veščin je pri treh trditvah označila 

»nikoli«, pri treh »včasih« in pri eni »ne vem«. Težav ne opaža pri seznanjanju z novimi prostori 

in pomnjenju obrazov, včasih pa jih opaža pri soočanju z novimi situacijami in orientacijo v 

prostoru. Trdi, da ima dokaj dober slušni spomin (npr. se hitro nauči recitirati in si zapomni 

besedila pesmi), ne pa tudi obsežnega besednjaka in zgodnjega jezikovnega razvoja. Na 

področju medosebnih veščin je enkrat označila odgovor »včasih« in trikrat »ne vem«. Opaža, 

da včasih ne razume šal in si stvari razlaga dobesedno. Pogoste odgovore »ne vem« je utemeljila 

s tem, da ga le redko vidi v skupini vrstnikov in da na določene stvari do sedaj ni bila pozorna.  

Napotitev na bolj poglobljeno obravnavo je smiselna, če se pri več kot polovici trditev na 

vsakem od treh področij pojavljajo odgovori »včasih« in »pogosto/vedno«. Ker mama ni 

odgovorila na vsa vprašanja oz. je na veliko vprašanj odgovorila z »ne vem«, tega iz rezultatov 

ni mogoče sklepati.  

Pri interpretaciji rezultatov je treba upoštevati, da je lestvica namenjena ocenjevanju veščin pri 

otrocih in ne mladostnikih. Ker je dijak že izdelal določene kompenzacijske strategije, lestvica 

ne pokaže težav na nekaterih področjih. Tudi mama sama je večkrat omenila, da so nekatere 

težave bile prisotne v preteklosti, danes pa jih pri dijaku ni več opaziti. Težave se v različnih 

razvojnih obdobjih namreč kažejo različno, zato moramo značilnosti upoštevati tudi z 

razvojnega vidika (Hudoklin, 2011b). Npr. mladostniki lahko napredujejo na področju 

finomotoričnih veščin in se nerodnost in nespretnost pojavljata le pri bolj kompleksnih športnih 

dejavnostih. Na področju vidno-prostorskih veščin jim težave povzročajo novi izzivi, kot je 

zahteva po večji samostojnosti pri menjavanju učilnic, gibanju okrog šole, šolskih izletih 

(Tanguay, 2002) in opravljanje vozniškega izpita (Hudoklin, 2011b). Na področju medosebnih 
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veščin pa dobesedno razumevanje in prepoznavanje neverbalnih znakov v socialnih situacijah 

poglobi osamljenost (Tanguay, 2002), lahko pa je sprejemanje tudi boljše in že imajo manjše 

število dobrih prijateljev (Hudoklin, 2011b).  

b) Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov  

Rezultati, ki jih je dijak dosegel pri posameznih učnih stilih Vprašalnika za ugotavljanje učnih 

stilov, so predstavljeni v Preglednici 2 in prikazani z Grafom 1. 

Preglednica 2: Rezultati Vprašalnika za ugotavljanje učnih stilov. 

Učni stil Doseženo število 

točk     

(od 20 možnih 

točk) 

Slušni stil 17 

Govorni stil 13 

Praktični stil 11 

Vidni stil 11 

Individualistični stil 10 

Socialni stil 10 

Logični stil 7 

 

 

Graf 1: Rezultati Vprašalnika za ugotavljanje učnih stilov. 
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Dijakov prevladujoč učni stil je slušni učni stil (17 točk), kar pomeni, da informacije najbolj 

učinkovito pridobiva s poslušanjem. Rad posluša glasbo, hitro si zapomni besedilo in se nauči 

recitirati pesem. Izstopa tudi govorni stil (13 točk), vendar ta zaradi socialne zadržanosti ne 

pride toliko do izraza. To se kaže tudi v šoli, saj so poleg športne vzgoje njegovi najljubši 

predmeti jeziki, še posebej slovenščina. Rezultati se skladajo z značilnostmi oseb z NSUT, saj 

so njihova močna področja na slušnem in govornem področju. Veljajo za izrazito slušni tip 

učenca in imajo dobro razvito slušno zaznavanje, pozornost in pomnjenje (Košak Babuder, 

2011a). Običajno imajo dobre govorne sposobnosti, obsežen in kakovosten besednjak (prav 

tam), radi govorijo in se pogovarjajo (Košak Babuder, 2007). 

Rezultati izstopajo pri logičnem učnem stilu, kjer je dosegel najmanj točk (7 točk). To se ujema 

z njegovimi težavami pri naravoslovnih predmetih (matematika, fizika, kemija, biologija), saj 

se težje uči z logičnim razmišljanjem, iskanjem vzrokov, posledic, povezav med sistemi … 

c) Vprašalnik o organizacijskih veščinah 

Rezultati Vprašalnika o organizacijskih veščinah so prikazani v Preglednici 3. Pri vsaki 

postavki vprašalnika je lahko dosegel do 100 točk. 

Preglednica 3: Rezultati Vprašalnika o organizacijskih veščinah- začetno testiranje. 

Področja organizacije Doseženo število točk 

(od 100 možnih točk) 

Delovna (šolska) organizacija 45 

Osebna organizacija 36 

Miselna organizacija 36 

Strategije 32 

Osebna urejenost 58 

Upravljanje s časom 38 

Samomotivacija 37 

Skupni rezultat 40 

 

Največ točk (58 točk) je dijak dosegel na področju osebne urejenosti, kljub temu pa rezultat ni 

zelo visok. Dijak v svoji sobi nima nakopičenih neuporabnih predmetov. Pri šolskem delu 

uporablja mape in različne police za zvezke, skrbi, da ima potrebščine urejene in na istem 

mestu, vendar pri tem še potrebuje spodbudo drugih. Nekaj težav ima pri vzdrževanju urejenega 

okolja, saj njegova soba hitro postane razmetana, njegova delovna površina pa prepolna. 

Najnižji rezultat (32 točk) je dijak dosegel na področju strategij, vendar ne odstopa močno od 

rezultatov na ostalih področjih. Dijak le redko uporablja strategije, da bi izboljšal svoje 

organizacijske veščine, kot so izdelava načrtov, opomnikov, urnikov, postavljanje ciljev … Na 

področju osebne organizacije (36 točk) je slabše organiziran, saj pozablja na pomembne 
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datume, založi pomembne stvari in ne dokonča nalog. Pri miselni organizaciji (36 točk) ima 

težave pri organizaciji in jasnem izražanju svojih misli, saj poslušalec težje razume bistvo. 

Zaradi nižje samomotivacije (37 točk) se težje prepriča, da bi končal naloge in pogosto odneha 

še preden doseže cilje. Pri začenjanju s svojim delom se pogosto zanaša na pobudo drugih in 

ne uporablja nagrad ali drugih načinov za motiviranje. Tudi pri organizaciji svojega šolskega 

dela (45 točk) in upravljanja s časom (38 točk) se sooča z nekaterimi težavami. Ne uporablja 

strategij, ki bi mu pomagale pri organizaciji šolskega dela in svojega učenja ne načrtuje vnaprej, 

zato mu pogosto zmanjka časa za učenje. Še nekaj dni pred ocenjevanjem včasih nima zapiskov 

in ne ve, kaj se mora naučiti. Težave ima z določanjem prioritet in nerealno ocenjuje količino 

časa za dokončanje nalog. Posledica tega so slabši učni dosežki in nezadovoljstvo s svojim 

delom. Glede na skupni rezultat vprašalnika (40 točk) lahko sklepamo, da so dijakove 

organizacijske veščine precej skromne. 

Pri načrtovanju treninga sem se opirala na rezultate vprašalnika, vendar sem jih v večji meri 

aplicirala na šolsko delo in učenje, saj dijaka primanjkljaji na tem področju najbolj ovirajo. 

Glede na to, da je imel dijak najnižji rezultat (32 točk) na področju uporabe strategij, sem v 

trening vključila strategije za izboljšanje organizacijskih veščin, kot so koledar, urnik, 

shematski prikazi, načrti in seznami. Te strategije segajo tudi na področje šolske in osebne 

organizacije, saj je njihov namen uskladiti šolsko delo z ostalimi dejavnostmi. Na področju 

miselne organizacije sem se odločila za uporabo podčrtovanja, označevanja, miselnih vzorcev 

in učnih listov, ki dijaku pomagajo pri organizaciji informacij. Na področju upravljanja s časom 

sem se poleg urnikov, načrtovanja dela in shematskega prikaza odločila še za uporabo mobilne 

aplikacije s prikazom minevanja časa, ki dijaka spodbuja k razmišljanju o količini časa, ki jo 

potrebuje za določeno nalogo in mu pomaga pri predstavi o tem, koliko časa ima še na voljo za 

dokončanje naloge. S temi strategijami sem posredno skušala vplivati tudi na področje 

samomotivacije, saj jasen načrt in cilji pripomorejo k motivaciji za delo. Poleg tega sem 

vključila tudi opomnik, ki dijaka spodbuja k delu, brez pomoči drugih ljudi. Kljub temu, da so 

bili rezultati na področju osebne urejenosti nekoliko višji, sem se odločila, da v trening vključim 

pripravo delovnega prostora za učenje, da med učenjem ne bi prihajalo do nepotrebnih 

prekinitev. 
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d) Vprašalnik o učnih strategijah 

V preglednici 4 so prikazani rezultati prvega dela Vprašalnika o učnih strategijah avtorice S. 

Pečjak (1998, v Pečjak in Gradišar, 2012), ki jih je dijak dosegel pred pričetkom treninga. 

Preglednica 4: Rezultati Vprašalnika o učnih strategijah, 1. del – začetno testiranje. 

Ali se učiš iz: Vedno/pogosto (3) Včasih (2) Nikoli/redko (1) 

učbenikov 3 2 1 

zvezkov 3 2 1 

Napiši tri predmete, pri katerih se največ učiš iz učbenikov oz. iz zvezkov: 

Iz učbenikov: 

 predmet: matematika 

 predmet: zgodovina 

 predmet: kemija 

Iz zvezkov: 

 predmet: angleščina 

 predmet: biologija 

 predmet: slovenščina 

Učbenik/zvezek pri učenju uporabljam: 

Učbenik: 

 Samoiniciativno (sam od sebe) 

 Ker to zahteva učitelj 

 Ker to zahtevajo starši 

 Drugo: ______________ 

Zvezek:  

 Samoiniciativno (sam od sebe) 

 Ker to zahteva učitelj 

 Ker to zahtevajo starši 

 Drugo: ______________ 

 

Iz preglednice 4 je razvidno, da se dijak včasih uči iz učbenikov, iz zvezkov pa vedno oz. 

pogosto. Učbenike najpogosteje uporablja pri matematiki, zgodovini in kemiji, zvezke pa pri 

angleščini, biologiji in slovenščini. Tako zvezke kot učbenike uporablja samoiniciativno in ne 

na zahtevo ali željo drugih. 

V Preglednici 5 je predstavljen profil rezultatov drugega dela vprašalnika, kako pogosto dijak 

uporablja posamezne strategije. 
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Preglednica 5: Profil Vprašalnika o učnih strategijah, 2. del – začetno testiranje. 

BRANJE STRATEGIJE 
Vedno/ 

pogosto (3) 
Včasih (2)      

Nikoli/ 

redko (1) 

P
re

d
 b

ra
n
je

m
 1. Prelet    

2. Vprašanja    

3. Pregled povzetka    

4. Pregled obrobnih razlag    

M
ed

 

b
ra

n
je

m
 5. Pozorno branje    

6. Označevanje novih besed    

7. Nazorno predstavljanje    

P
o
 b

ra
n
ju

 

8. Pojasnitev novih besed    

9. Porazdelitev snovi na manjše dele    

10. Podčrtovanje ključnih besed    

11. Izpisovanje ključnih besed    

12. Ugotavljanje odnosov med 

ključnimi besedami 
   

13. Ureditev ključnih besed    

14. Oblikovanje povzetka    

15. Ponavljanje z branjem    

16. Mehanično ponavljanje snovi    

17. Ponavljanje ključnih besed    

18. Postavljanje vprašanj in 

odgovarjanje nanje 
   

19. Mnenje o snovi    

20. Dopolnitev z drugimi viri    

 

Iz rezultatov v Preglednici 5 je razvidno, da je bil najpogostejši odgovor, da strategij ne 

uporablja nikoli oz. redko (9-krat), 6-krat je označil, da strategije uporablja včasih in 2-krat, da 

jih uporablja vedno oz. pogosto. Dijak najbolj pogosto uporablja strategije pred branjem – 

pogosto prebere povzetek, včasih preleti besedilo in pregleda obrobne razlage. Pri strategijah 

med branjem včasih uporablja le nazorno predstavljanje snovi. Po branju pa uporablja strategijo 

ponavljanja snovi z branjem, včasih pojasni in uredi ključne besede ter mehanično ponavlja 

določene stavke iz zvezka ali učbenika. Preostalih strategij, ki so napisane v Preglednici 5, ne 

uporablja oz. jih uporablja redko. 
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V Preglednici 6 so predstavljeni rezultati drugega  dela vprašalnika. 

Preglednica 6: Rezultati Vprašalnika o učnih strategijah, 2. in 3. del – začetno testiranje. 

Del 

vprašalnika 

Vsebina Minimalno 

število točk 

Maksimalno 

število točk 

Doseženo število 

točk 

II. Uporaba učnih strategij 

Predbralne strategije 4 12 8 

Strategije med branjem 3 9 4 

Strategije po branju 13 39 18 

Skupaj 20 60 30 

 

Dijak je v drugem delu vprašalnika, ki sprašuje o pogostosti uporabe bralnih učnih strategij,  

skupno dosegel 30 od 60 možnih točk, kar je precej nizek rezultat. Od tega je pri predbralnih 

strategijah dosegel 8 od 12 točk, pri strategijah med branjem 4 od 9 točk in pri strategijah po 

branju 18 točk od 39 točk.  

Preglednica 7: Rezultati Vprašalnika o učnih strategijah, 3. del – začetno testiranje. 

Del 

vprašalnika 

Vsebina Minimalno 

število točk 

Maksimalno 

število točk 

Doseženo število 

točk 

III. Pojmovanje o pomembnosti učnih strategij 

Predbralne strategije 4 12 10 

Strategije med branjem 3 9 8 

Strategije po branju 13 39 23 

Skupaj 20 60 41 

 

Iz preglednice 7, v kateri so predstavljeni rezultati tretjega dela vprašalnika o pojmovanju 

pomembnosti učnih strategij, je razvidno, da je dijak skupno dosegel 41 točk od 60 možnih 

točk. Od tega je pri predbralnih strategijah dosegel 10 od 12 točk, pri strategijah med branjem 

8 od 9 točk in pri strategijah po branju 23 od 39 točk. 

Če primerjamo skupno doseženo število točk drugega (30 točk) in tretjega dela vprašalnika (41 

točk), ugotovimo, da je dijak več točk dobil pri tretjem delu vprašalnika, ki sprašuje o 

pomembnosti uporabe strategij, kot pri drugem delu, ki sprašuje o pogostosti uporabe strategij. 

To pomeni, da posameznim učnim strategijam pripisuje veliko pomembnost, vendar pa jih ne 

uporablja v tolikšni meri. 

Ker dijak večine strategij ne uporablja, nekaj pa jih uporablja le včasih, se je izkazalo, da je 

nujno potrebno v trening vključiti strategije za izboljšanje učnih strategij. Glede na nizke 

rezultate sem se odločila, da v trening vključim večino strategij, ki jih v vprašalniku navaja S. 

Pečjak (1998, v Pečjak in Gradišar, 2012). Nekoliko manj poudarka sem dala na ponavljanje z 
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branjem in pregled povzetka, saj te strategiji dijak običajno uporablja pri svojem učenju. Glede 

na to, da je imel pri tretjem delu vprašalnika višje rezultate, ni bilo treba toliko pozornosti 

nameniti razvijanju zavedanja, zakaj so posamezne strategije pomembne in zakaj jih je 

priporočljivo uporabljati. 

 

e) Vprašalnik o izvršilnih funkcijah za učence 

Preglednica 8 prikazuje rezultate Vprašalnika o izvršilnih funkcijah za učence avtorjev P. 

Dawson in Guare (2012) po posameznih dimenzijah izvršilnih funkcij, ki jih izpostavljata 

avtorja. 

Preglednica 8: Rezultati Vprašalnika o izvršilnih funkcijah za učence –  začetno testiranje. 

Dimenzije izvršilnih funkcij Dosežene točke     

(od 15 možnih točk) 

Inhibicija odzivanja 12 

Delovni spomin 11 

Čustvena kontrola 10 

Vzdrževanje pozornosti 9 

Začenjanje z nalogo 8 

Načrtovanje  8 

Organizacija 8 

Upravljanje s časom 9 

Fleksibilnost 8 

Metakognicija 7 

Ciljno usmerjena vztrajnost 9 

 

Iz rezultatov v Preglednici 8 je razvidno, da ima dijak težave pri večini dimenzij izvršilnih 

funkcij, vendar pa pri nobeni dimenziji rezultati ne odstopajo veliko. Nekoliko višje rezultate 

je dijak dosegel pri dimenzijah inhibicije odzivanja (12 točk), delovnega spomina (11 točk) in 

čustvene kontrole (10 točk). Dijak je uspešen na področju inhibicije odzivanja, saj se redko 

odzove hitro in brez premisleka, kar pa lahko povežemo tudi z njegovim počasnim tempom 

delovanja. Tudi na področju delovnega spomina večinoma uspešno zadrži informacije v 

spominu med izvajanjem naloge, kar se kaže tako, da običajno stvari ne izgublja in redko pozabi 

na svoje zadolžitve. Glede na rezultate sklepamo, da ima dijak le malo težav z nadzorom svojih 

čustev (npr. naglo jezo) in jih večinoma obvladuje za dosego ciljev. Obenem pa dijak redko 

pokaže svoja čustva in jih deli z drugimi, zato je rezultat na tem področju morda nekoliko višji.  

Najnižji rezultat je dosegel pri dimenziji metakognicije (7 točk), s pomočjo katere posamezniki 

spremljajo in samoevalvirajo izvrševanje nalog. Nizek rezultat dimenzije metakognicije se 
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odraža v pomanjkanju učinkovitih učnih strategij, v težavah sprotnega preverjanja napak, 

pomanjkljivem vrednotenju lastnega dela in pomanjkljivem razmišljanju o bolj učinkovitih 

načinih dela. Kar nekaj težav ima pri dimenzijah začenjanje z nalogo, načrtovanje, organizacija 

in fleksibilnost, pri katerih je dosegel po 8 točk od možnih 15. Pri začenjanju z nalogo pogosto 

potrebuje opozorila in spodbude drugih oseb, občasno odlaša s svojim delom in se težje odpove 

zabavnim dejavnostim, kot je gledanje televizije. Pri dimenziji načrtovanje se kažejo težave pri 

določanju prioritet in pri izpeljavi obsežnih nalog ter dolgotrajnejših projektov. Težave pri 

dimenziji organizacije pa se kažejo pri ustvarjanju in ohranjanju določenih sistemov, npr. 

pospravljenost sobe, urejenost torbe, zvezkov ter delovnega prostora. Manjša fleksibilnost 

dijaku onemogoča učinkovito prilagajanje načrtov, če se na poti do cilja sreča s spremembami 

ali z ovirami.  

Nekaj težav se kaže tudi pri dimenzijah ciljno usmerjene vztrajnosti, vzdrževanja pozornosti in 

upravljanja s časom, pri katerih je dosegel po 9 točk od možnih 15. Na poti doseganja ciljev 

težje vztraja, sploh če ga odvrnejo drugi interesi. Težje vzdržuje pozornost med delom, saj ga 

občasno zmotijo drugi dražljaji, mu zmanjka volje, sploh če se mu naloga ne zdi zanimiva. Na 

področju upravljanja s časom se kaže slabša predstava o količini časa, ki jo ima na voljo in 

težave pri časovnem razporejanju dejavnosti. 

Glede na rezultate vprašalnika sem trening usmerila v razvoj tistih dimenzij izvršilnih funkcij, 

pri katerih je dijak dosegel nižje rezultate in ki imajo vpliv na njegovo učno učinkovitost – 

metakognicija, začenjanje z nalogo, načrtovanje, organizacija, fleksibilnost, ciljno usmerjena 

vztrajnost, vzdrževanje pozornosti ter upravljanje s časom. Razvoj metakognicije sem 

spodbujala s spremljanjem in evalvacijo opravljenega dela in preko nekaterih učnih strategij, ki 

od dijaka zahtevajo aktivno spraševanje o razumevanju in obvladanju snovi. Za izboljšanje 

začenjanja z nalogo in načrtovanja sem v trening vključila načrte, opomnike in urnike, ki dijaka 

spodbujajo k začetku aktivnosti, določanju prioritet in mu dajejo večji občutek kontrole. 

Področje organizacije sem vključila v večino strategij treninga, saj je pri skoraj vseh prisotna 

časovna, prostorska organizacija ali organizacija informacij. Dimenzijo fleksibilnosti sem 

skušala razvijati posredno s spodbujanjem prilagajanja načrtov in iskanjem rešitev, v kolikor 

pride do določenih sprememb. Z učenjem učinkovitega zastavljanja ciljev, spodbujanja pri 

doseganju ciljev in opomniki sem želela povečati ciljno usmerjeno vztrajnost. Zaradi manj 

učinkovitega vzdrževanja pozornosti sem vključila aktivnosti za večje zavedanje in izboljšanje 

lastne pozornosti. Za bolj učinkovito upravljanje s časom pa sem uporabila urnike, koledarje, 

sheme, vizualne prikaze minevanja časa, vzpostavljanje dnevne rutine in evalvacijo o 

načrtovanem in dejansko porabljenem času.  
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2.5.2 Primerjava začetnega in končnega testiranja in interpretacija 

a) Vprašalnik o organizacijskih veščinah (Organization Skills Test − Version For 

Workers & Students, b.d.) 

V Preglednici 9 je predstavljena primerjava rezultatov Vprašalnika o organizacijskih veščinah, 

ki jih je dijak dosegel pred in po končanem treningu. 

Preglednica 9: Rezultati Vprašalnika o organizacijskih veščinah – začetno in končno testiranje. 

Področja 

organizacije 

Doseženo število točk (od 

100 možnih točk) – 

začetno testiranje 

Doseženo število točk 

(od 100 možnih točk) 

– končno testiranje 

Razlika v številu 

točk med 1. in 2. 

testiranjem 

Delovna (šolska) 

organizacija 

45 57 12 

Osebna organizacija 36 59 23 

Miselna organizacija 36 60 24 

Strategije 32 50 18 

Osebna urejenost 58 72 14 

Upravljanje s časom 38 54 16 

Samomotivacija 37 53 16 

Skupni rezultat 40 58 18 

 

Rezultati vprašalnika so pokazali, da je dijak v času izvajanja treninga napredoval na področju 

organizacijskih veščin, saj se je skupni rezultat izboljšal za 18 točk, zagotovo pa bi se dalo 

končni rezultat še izboljšati (ob drugem merjenju je dosegel 58 točk). Največji napredek se je 

pokazal na področju miselne (za 24 točk) in osebne organizacije (za 23 točk). Dijak bolj 

učinkovito organizira svoje misli in kompleksnejše informacije razdeli na manjše dele, da jih 

lažje razume. Pomembne datume si zapiše na koledar, tako da se nanje večkrat spomni. Osebne 

stvari ima običajno urejene in jih hitro najde.  

Napredoval je tudi na področju strategij (za 18 točk), kljub temu da je rezultat na tem področju 

še vedno najnižji (ob drugem merjenju je dosegel 50 točk). Dijak uporablja razne načrte, 

sezname obveznosti, opomnike, ki mu pomagajo, da ostane organiziran, vendar pa pri redni 

uporabi še potrebuje spodbude. Včasih si zastavi tudi cilje in se trudi, da bi jih dosegel, čeprav 

mu jih ne uspe vedno doseči.  

Rezultat se je izboljšal tudi na področju upravljanja s časom (za 16 točk). Dijak časovno 

razporeja svoje aktivnosti in si izdela urnik, čeprav se ga še vedno težko drži. Določi si prioritete 

in bolj realno ocenjuje, koliko časa bo potreboval za dokončanje določene naloge.  

Na področju samomotivacije je prav tako nekoliko napredoval (za 16 točk). Urniki, seznami 

obveznosti, opomniki in nagrajevanje mu pomagajo, da se lažje motivira za delo. Kljub temu 

se včasih težko prepriča, da začne ali dokonča težje naloge, sploh če se dogaja kaj bolj 
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zanimivega. Pri začenjanju z nalogami se še vedno nekoliko zanaša na iniciativo drugih, saj 

ima v okolju veliko teh spodbud.  

Tudi rezultati na področju delovne (šolske) organizacije so se nekoliko izboljšali (za 12 točk). 

Dijak uporablja strategije, ki mu pomagajo pri organizaciji šolskega dela in učenja. S pomočjo 

koledarja, shematskega prikaza učenja in urnika svoje obveznosti časovno razporeja, določa 

prioritete in le redko pozablja na svoje obveznosti. Seznam ocenjevanj znanja ga spodbudi, da 

se pravočasno pozanima, katero snov se mora naučiti in si zagotovi zapiske. Kljub temu pa je 

zaradi težavnosti šolskega programa še vedno preobremenjen s šolskim delom.  

Na področju osebne urejenosti je imel dijak že pred treningom zadovoljive rezultate in jih je še 

nekoliko izboljšal (za 14 točk). Trudi se, da svoje okolje ohranja urejeno, pospravlja za sabo in 

ne kopiči stvari na določenih mestih, čeprav za to včasih še potrebuje spodbudo. Pred učenjem 

vedno uredi svoj delovni prostor, pospravi pisalno mizo in si pripravi stvari, ki jih bo 

potreboval. 
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b) Vprašalnik o učnih strategijah  

Pri prvem delu vprašalnika o učnih strategijah so odgovori enaki kot odgovori pri začetnem 

testiranju, ki so predstavljeni v Preglednici 4. Dijak učbenike še vedno uporablja včasih, zvezke 

pa vedno oz. pogosto in jih uporablja pri istih predmetih.  

V preglednici 10 je prikazan profil začetnih in končnih rezultatov drugega dela vprašalnika. 

Preglednica 10: Profil rezultatov Vprašalnika o učnih strategijah, 2. del – začetno in končno testiranje. 

BRANJE STRATEGIJE 
Vedno/ 

pogosto (3) 
Včasih (2)      

Nikoli/ 

redko (1) 

P
re

d
 b

ra
n
je

m
 1. prelet    

2. vprašanja    

3. pregled povzetka    

4. pregled obrobnih razlag    

M
ed

 

b
ra

n
je

m
 5. pozorno branje    

6. označevanje novih besed    

7. nazorno predstavljanje    

P
o
 b

ra
n
ju

 

8. pojasnitev novih besed    

9. porazdelitev snovi na manjše dele    

10. podčrtovanje ključnih besed    

11. izpisovanje ključnih besed    

12. ugotavljanje odnosov med 

ključnimi besedami 

 
  

13. ureditev ključnih besed    

14. oblikovanje povzetka    

15. ponavljanje z branjem    

16. mehanično ponavljanje snovi    

17. ponavljanje ključnih besed    

18. postavljanje vprašanj in 

odgovarjanje nanje 
   

19. mnenje o snovi    

20. dopolnitev z drugimi viri    

 – pred treningom       – po treningu 
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Rezultati so se po treningu izboljšali v primerjavi z rezultati pred treningom. Po treningu je  bil 

najbolj pogost odgovor, da strategije uporablja včasih (10-krat, pred treningom 6-krat). 6-krat 

(pred treningom 9-krat) je označil, da strategije uporablja nikoli oz. redko. Še vedno pa je 

najmanj pogost odgovor, da strategije uporablja vedno oz. pogosto (4-krat, pred treningom 2-

krat).  

V preglednici 11 so predstavljeni začetni in končni rezultati drugega dela vprašalnika. 

Preglednica 11: Rezultati Vprašalnika o učnih strategijah, 2. del – začetno in končno testiranje. 

D
el

 v
p
ra

ša
ln

ik
a 

Vsebina Min. 

število 

točk 

Maks. 

število 

točk 

Doseženo 

število točk – 

začetno 

testiranje 

Doseženo 

število točk – 

končno 

testiranje 

Razlika v številu 

točk med 

začetnim in 

končnim 

testiranjem 

II. Uporaba učnih strategij 

Predbralne 

strategije 
4 12 8 8 0 

Strategije med 

branjem 
3 9 4 7 3 

Strategije po 

branju 
13 39 18 23 5 

Skupaj 20 60 30 38 8 

 

V preglednici 12 so predstavljeni začetni in končni rezultati tretjega dela vprašalnika. 

Preglednica 12: Rezultati Vprašalnika o učnih strategijah, 3. del – začetno in končno testiranje. 

D
el

 v
p
ra

ša
ln

ik
a 

Vsebina Min. 

število 

točk 

Maks. 

število 

točk 

Doseženo 

število točk – 

začetno 

testiranje 

Doseženo 

število točk – 

končno 

testiranje 

Razlika v številu 

točk med 

začetnim in 

končnim 

testiranjem 

III. Pojmovanje o pomembnosti učnih strategij 

Predbralne 

strategije 
4 12 10 11 1 

Strategije med 

branjem 
3 9 8 9 1 

Strategije po 

branju 
13 39 23 25 2 

Skupaj 20 60 41 45 4 
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Rezultati so pokazali, da je dijak po končanem treningu izboljšal rezultat pri uporabi učnih 

strategij (za 8 točk). Kljub temu bi lahko na tem področju še precej napredoval, saj vedno oz. 

pogosto uporablja le štiri od vseh naštetih strategij. Pogostost uporabe strategij pred branjem se 

ni spremenila, saj jih je dijak že pred treningom dokaj pogosto uporabljal. Napredek se je 

pokazal pri uporabi strategij med branjem (za 3 točke). Dijak si bolj pogosto nazorno 

predstavlja prebrano, včasih uporablja pozorno branje s podčrtovanjem novih, neznanih besed. 

Pri tem uporablja enoten sistem označevanja besed in teži k temu, da označi le bistvene 

informacije. Rezultat je izboljšal tudi pri uporabi strategij po branju (za 5 točk). Iz preglednice 

9 je razvidno, dijak prepozna neznane besede in si jih razloži, po navadi s pomočjo interneta. 

Manj znane besede zapiše na tablo, da jih večkrat ponovi ali pa si izdela slovar neznanih besed. 

Obsežnejšo snov večkrat razdeli na manjše dele. Ključne besede izpisuje ter jih uredi s pomočjo 

miselnega vzorca ali učnih listov. Ključne besede in informacije ponavlja na različne načine, s 

pomočjo učnih kartic, mnemotehnik preglednic, tabel … Pri učenju pogosteje uporablja IKT 

podporno tehnologijo, ki mu pomaga, da je učenje bolj aktivno in zanimivo. Še vedno redko 

ugotavlja odnose med ključnimi besedami, oblikuje povzetek, postavlja vprašanja in nanje 

odgovarja ali napiše mnenje o snovi. Pred treningom je pogosteje mehanično ponavljal snov, 

zdaj pa se tega le redko poslužuje.  

Rezultat se je nekoliko izboljšal tudi pri pojmovanju pomembnosti učnih strategij (za 4 točke). 

Pri strategijah pred branjem je rezultat izboljšal za 1 točko, pri strategijah med branjem prav 

tako za 1 točko in pri strategijah po branju za 2 točki. 
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c) Vprašalnik o izvršilnih funkcijah za učence 

Preglednica 13 prikazuje primerjavo rezultatov, ki jih je dijak dosegel pred in po končanem 

treningu na vprašalniku o izvršilnih funkcijah za učenje.  

Preglednica 13: Rezultati Vprašalnika o izvršilnih funkcijah za učenje – začetno in končno testiranje. 

Dimenzije izvršilnih 

funkcij 

Dosežene točke (od 15 

možnih točk) – 

začetno testiranje 

Dosežene točke (od 15 

možnih točk) – končno 

testiranje 

Razlika v številu 

točk med 1. in 2. 

testiranjem 

Inhibicija odzivanja 12 13 1 

Delovni spomin 11 12 1 

Čustvena kontrola 10 10 0 

Vzdrževanje pozornosti 9 10 1 

Začenjanje z nalogo 8 8 0 

Načrtovanje  8 10 2 

Organizacija 8 9 1 

Upravljanje s časom 9 11 2 

Fleksibilnost 8 9 1 

Metakognicija 7 10 3 

Ciljno usmerjena 

vztrajnost 

9 11 2 

 

Iz primerjave rezultatov pred in po treningu je razvidno, da so se rezultati na nekaterih področjih 

nekoliko izboljšali, na nekaterih po so ostali enaki. Največji napredek se je pokazal pri dimenziji 

metakognicije (za 3 točke). Dijak bolj pogosto uporablja učinkovite učne strategije in preverja 

napake pri svojem delu. Razmišlja o tem, katera strategija je primerna glede na vsebino in čas, 

ki ga ima na voljo in vrednoti primernost strategije.  

Napredek se je pokazal tudi pri dimenzijah načrtovanja, časovnega načrtovanja in ciljne 

usmerjenosti (za 2 točki). Dijak bolj pogosto načrtuje svoje obveznosti, pomembne dogodke in 

učenje. Bolj uspešno določa, katere obveznosti so pomembnejše in oceni, koliko časa bo 

potreboval za določeno nalogo. Z nekoliko spodbude si določa kratkoročne cilje in se trudi, da 

bi jih dosegel.  

Do manjšega napredka je prišlo tudi pri dimenzijah inhibicije odzivanja, delovnega spomina, 

vzdrževanja pozornosti, organizacije in fleksibilnosti (za 1 točko). Kljub temu opažam, da se 

dijak bolj zaveda, kako pomembna je pozornost pri šolskem delu in si pomaga z različnimi 

strategijami, da jo lažje ohranja. Na področju delovnega spomina si pomaga s seznami in 

opomniki, pred učenjem pa uporablja rutino, da se ustrezno pripravi. V dimenzijah čustvene 

kontrole in začenjanja z nalogo pa ostajajo rezultati enaki.  
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2.6 ANALIZA UČINKOVITOSTI TRENINGA 

2.6.1 Kvalitativno vrednotenje treninga 

Dobre organizacijske veščine, učinkovite učne strategije in dobro razvite izvršilne funkcije so 

ključne za uspešno funkcioniranje v domačem in delovnem (šolskem) okolju. Primanjkljaji na 

teh področjih pri osebah z NSUT še bolj stopijo v ospredje pri prehodu v srednjo šolo, ko se 

učne in organizacijske zahteve povečajo. S pomočjo treninga je dijak pridobil in izboljšal 

nekatere spretnosti in veščine, ki mu bodo pomagale pri soočanju z ovirami v življenju. 

Pred izvedbo treninga sem oblikovala cilje glede na področja, ki so se v vprašalnikih pokazala 

kot šibka. V Preglednici 12 je predstavljeno, katere cilje dijak dosega, delno dosega in katerih 

ne dosega. 

Preglednica 14: Cilji treninga. 

Časovna organizacija in načrtovanje 

Dijak zapisuje svoje obveznosti in pomembne dogodke v mesečni 

koledar. 

delno dosega 

Dijak s pomočjo koledarja načrtuje učenje po dnevih in izdela 

shematski prikaz učenja. 

delno dosega 

Dijak načrtuje učenje s pomočjo razpredelnice za tedensko načrtovanje 

učenja in preveri, ali je bilo uspešno. 

dosega 

Dijak izdela urnik za naslednji dan in se ravna po njem. delno dosega 

Priprava na učenje 

Dijak se ustrezno pripravi na učenje. dosega 

Dijak si pravočasno priskrbi informacije o ocenjevanju znanja in 

zapiske. 

delno dosega 

Postavljanje ciljev 

Dijak načrtuje kratkoročne cilje in preveri, ali jih je dosegel. delno dosega 

Pozornost 

Dijak se zaveda svoje pomanjkljive pozornosti pri učenju in uporablja 

strategije za lažje vzdrževanje pozornosti. 

dosega 

Bralne učne strategije pred, med in po branju 

Dijak pri učenju posameznega predmeta izbere in uporabi ustrezne 

strategije pred branjem 

dosega 

Dijak pri učenju posameznega predmeta izbere in uporabi ustrezne 

strategije med branjem. 

dosega 

Dijak označi in podčrta bistvene dele besedila. delno dosega 
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Dijak pri učenju posameznega predmeta izbere in uporabi ustrezne 

strategije po branju. 

dosega 

Dijak izdela miselne vzorce in pri tem upošteva navodila. dosega  

Dijak izdela pojmovne kartice in z njimi ponavlja snov. dosega 

Ostale učne strategije 

Dijak pri učenju uporablja splošno študijsko strategijo. ne dosega 

Dijak pri učenju uporabi zvočne posnetke. delno dosega 

Strategije za učenje naravoslovnih predmetov 

Dijak organizira naravoslovne pojme s pomočjo zbirke formul in 

učnega lista. 

dosega 

Dijak za utrjevanje snovi pri naravoslovju uporablja učne kartice in 

mnemotehnike. 

dosega 

 

Na področju časovne organizacije in načrtovanja so bili pri dijaku zastavljeni štirje cilji, od 

katerih je ob koncu treninga dosegel le enega, ostale pa le deloma. Strategije na področju 

časovne organizacije in načrtovanja so dijaku omogočile, da vnaprej razmišlja o svojih 

obveznostih, jih usklajuje med sabo in razporeja glede na pomembnost. To mu daje občutek 

preglednosti in nadzora nad svojimi aktivnostmi. Pri načrtovanju obveznosti in dogodkov 

uporablja koledar, ki ga ima vedno na vidnem mestu, vendar pri rednem in sprotnem 

zapisovanju še potrebuje spodbude. Svoje učenje načrtuje s pomočjo shematskega prikaza 

učenja, pri čemer še potrebuje nekaj usmerjanja, da realno oceni, koliko se bo lahko naučil v 

določenem času. S pomočjo tedenskega načrta učenja natančno določi, kaj se bo učil. Svoje 

učenje spremlja, ga evalvira in tako razvija svoje metakognitivne veščine. Kadar mora uskladiti 

več različnih dejavnosti, si s pomočjo mobilne aplikacije sestavi urnik, ki ga opomni na 

pomembne dejavnosti. Vseeno pa se mu včasih urnika ne uspe držati. Pri ocenjevanju trajanja 

določenih aktivnosti je še vedno nekoliko nerealen, zato bi še potreboval nekaj vodenja. 

Časovno načrtovanje je tudi bolj zahtevno, ker je dijak s šolskimi obveznostmi preobremenjen, 

saj je šolski program zelo zahteven glede na njegove zmožnosti. 

Na področju priprave na učenje je dijak ob koncu treninga izmed dveh zastavljenih ciljev 

dosegel enega, drugega le deloma. S pomočjo korakov za pripravo na učenje se dijak ustrezno 

pripravi na učenje, tako da organizira svoj prostor, pripravi pripomočke in poskrbi za ostale 

potrebe pred učenjem. Med izvajanjem treninga je dijak pri tem postal samostojen, tako da ga 

na to ni bilo treba opominjati, njegov delovni prostor pa je do konca učenja ostal organiziran. 

Seznam ocenjevanj znanja je dijaku pomagal, da se je pravočasno pozanimal o vsebini 

ocenjevanja in si pridobil zapiske. Na tem področju bi lahko še napredoval v samostojnosti, saj 

je njegova mama še vedno pogosto v stiku z učitelji in se pozanima o tem, kaj se pričakuje od 

dijaka. S pomočjo optičnega čitalnika na mobilnem telefonu je hitreje prišel do kakovostnih 

zapiskov, ki jih zaradi odsotnosti v šoli pogosto ni imel. 

Na področju postavljanja ciljev je bil dijaku zastavljen en cilj, ki ga je delno dosegel. Dijak se 

je začel spraševati, kaj pravzaprav želi doseči, kratkoročne cilje je s pomočjo S.M.A.R.T. 
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strategije začel zastavljati bolj učinkovito in preverjati uspešnost uresničevanja ciljev. Zaradi 

pomanjkanja motivacije, nerealističnih in časovno preobsežnih ciljev, jih včasih ni dosegel. Še 

vedno ima težave pri določanju dolgoročnih ciljev, saj se z mislimi precej usmerja le na trenutno 

situacijo. 

Na področju pozornosti je dijak dosegel cilj, ki mu je bil zastavljen. S pomočjo strategij in 

predlogov za izboljšanje pozornosti je dijak začel več razmišljati o svoji pozornosti in skušal 

nanjo vplivati. Pomagal si je z različnimi predlogi in z mobilno aplikacijo, ki ga je motivirala, 

da je lažje vztrajal pri učenju in da mu misli niso odhajale stran od učenja. Nazorna ponazoritev 

minevanja časa je pripomogla k boljši predstavi, koliko časa ima še na voljo za dokončanje 

naloge. 

Na področju bralnih učnih strategij je dijak od petih zastavljenih ciljev štiri dosegel, enega pa 

delno dosegel. Tekom treninga je spoznal in preizkusil različne učne strategije, ki so se izkazale 

za učinkovite, saj so učenca aktivirale, mu pomagale pri razumevanju snovi in ga usmerjale pri 

učenju. Različne strategije pred, med in po branju so dijaku dopuščale možnost, da sam izbira 

med njimi. To se je izkazalo za dobro, saj je lahko uporabil strategije, ki so ustrezale glede na 

snov, vrsto besedila in časovne omejitve. Pri vsakem učenju je uporabil strategije pred, med in 

po branju, ker je vsaka doprinesla nekaj k boljšemu razumevanju snovi in učinkovitejšemu 

učenju. S strategijami pred branjem se je dijak že pred učenjem spoznal z besedilom, priklical 

predznanje in si zapomnil nekaj pomembnih informacij. Med branjem je postal veliko bolj 

aktiven, saj je po enotnem sistemu in bolj premišljeno označeval besedilo, ga opremil s 

samolepilnimi lističi in manj znane besede zapisal na tablo. Pri iskanju in označevanju bistvenih 

podatkov je še potreboval nekaj pomoči. Tekom treninga je dijak vse bolje prepoznaval besede, 

ki jih ni razumel in je s pomočjo interneta razjasnil njihov pomen. Prav tako si je pomagal z 

internetom, če mu snov ni bila jasna ali pa je želel izvedeti še kaj več. Miselni vzorci in učne 

kartice, ki jih je izdelal s pomočjo IKT, so ga spodbudili k aktivnemu utrjevanju znanja in mu 

nudili povratne informacije o naučenem. Napredek se je pokazal tudi pri iskanju ključnih besed 

in bistvenih informacij in iskanju povezav med njimi, saj je imel na začetku pri tem velike 

težave. Učne strategije so ga vodile k spraševanju o razumevanju prebranega, postavljanju 

vprašanj, evalvaciji svojega učenja in s tem spodbudile razvoj metakognitivnih veščin. 

Na področju ostalih učnih strategij je dijak enega od dveh ciljev dosegel, drugega pa delno 

dosegel. Splošna študijska strategija ga je vodila k boljšemu bralnemu razumevanju, zavedanju 

zgradbe besedila in iskanju bistva. Kljub temu se ni izkazala za tako uporabno, saj je vsebovala 

precej podobnih elementov kot strategije pred, med in po branju, le da je nekoliko bolj toga in 

manj prilagodljiva. Ker se je zdela tudi bolj zamudna, se je dijak sam ni posluževal. Učenje z 

aplikacijo AudioNote je dijaku omogočilo učenje preko slušnega kanala, brez pisanja. Čeprav 

je imel dijak pri usklajevanju snemanja in pri povzemanju besedila še nekaj težav, je na ta način 

uspešno utrdil snov in preveril svoje znanje. 

Na področju strategij za učenje naravoslovnih predmetov je dijak dosegel oba cilja. Strategije 

za učenje naravoslovnih predmetov so pripomogle k aktivnejšemu učenju, boljši organizaciji 

podatkov in lažji zapomnitvi formul in definicij. S pomočjo učnih listov za organizacijo 

naravoslovnih pojmov je pomembno snov zbral na enem mestu. Poudarek je bil tudi na 

spodbujanju samostojnosti in lastne iniciativnosti pri zastavljanju vprašanj in iskanju 

odgovorov. Zbirka formul, učne kartice in mnemotehnike so mu pomagale, da se je lažje 

zapomnil posamezne podatke in preveril svoje znanje. 
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Glede na to, da je IKT tehnologija oz. podporna tehnologija vse bolj prisotna v naših življenjih, 

sem jo vključila tudi v trening. Programi in aplikacije, ki sem jih uporabila, so se izkazali za 

uporabne in enostavne za uporabo. Dijaku so pomagali pri časovni organizaciji, vzdrževanju 

pozornosti in učinkovitem učenju. Pokazale so se nekatere prednosti, npr. večja motiviranost, 

olajšanje nekaterih postopkov, takojšnja povratna informacija in manjša poraba časa. Obenem 

pa se je potrebno zavedati tudi pasti, ki jih ta prinaša. Pripomočke je potrebno predhodno 

preizkusiti in preveriti, če služijo svojemu namenu. Oseba mora imeti dovolj samokontrole, da 

se vzdrži uporabe ostalih aplikacij in programov. Pomembno je, da ima dijak ustrezne spretnosti 

in opremo, da se lahko osredotoči na vsebino. Počasno tipkanje in slabo delujoča tipkovnica sta 

dijaku onemogočala učinkovito uporabo, saj se je moral preveč osredotočati na sam postopek 

izdelave. 

Kljub napredkom po končanem treningu bi bilo potrebno dijaka tudi v nadaljevanju spremljati, 

mu nuditi pomoč, obenem pa jo počasi zmanjševati ter povečati njegovo samostojnost. S 

pomočjo bi bilo smiselno nadaljevati tudi v situaciji, ko dijak ne bi bil tako obremenjen s 

šolskimi aktivnostmi. Program, ki ga dijak obiskuje, je zahteven, šolsko leto se je zaključevalo, 

dijak pa je zaradi operacije moral nadoknaditi še stvari za nazaj. Tako je bil pogosto pod stresom 

in se izvajanju treninga ni mogel tako posvetiti, kot bi se lahko.  



  

87 

 

2.7 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kateri so primanjkljaji, posebne potrebe in močna področja dijaka z NSUT, ki se 

odražajo v izobraževalnem procesu?  

Pri dijaku lahko opazimo primanjkljaje in posebne potrebe, ki so značilne za NSUT. Te so bile 

prepoznane šele v srednji šoli, ko dijak ni več dosegal pričakovanih učnih rezultatov. Tudi 

Dhanalakshmi (2015) opaža, da se NSUT pogosto diagnosticirajo kasneje zaradi relativno nizke 

ozaveščenosti o njih in visokih verbalnih sposobnosti oseb z NSUT, ki odtegnejo pozornost od 

njihovih težav. 

V izobraževalnem procesu dijaka ovirajo posebne potrebe na področju organizacijskih veščin, 

ki se kažejo kot težave pri organizaciji šolskega dela in drugih dejavnosti. Dijak pogosto 

pozablja na pomembne datume, ne dokonča nalog, s težavo vzdržuje urejen delovni prostor, 

težje se motivira za delo, manj učinkovito upravlja s časom in določa prioritete. Uporablja le 

nekatere strategije za izboljšanje organizacijskih veščin in je pri njihovi uporabi manj 

samostojen. Tudi Rourke (1994, v Košak Babuder, 2007) pravi, da osebe z NSUT težje 

organizirajo misli in delo, zato med nevropsihološke primanjkljaje uvršča tudi težave na 

področju izvrševanja in organizacije dejavnosti. P. Tanguay (2002) pa dodaja, da imajo tudi 

dijaki še vedno potrebo po specifičnih navodilih, kako si organizirati osebno in šolsko življenje. 

Dijak ima primanjkljaje pri nekaterih dimenzijah izvršilnih funkcij, kar pri osebah z NSUT 

opažata tudi Davis in J. Broitman (2013). Poleg težav na področju organizacije so težave 

prisotne še na področju metakognicije, začenjanja z nalogo, načrtovanja, fleksibilnosti, 

vzdrževanja pozornosti, upravljanja s časom in ciljno usmerjene vztrajnosti. Dijak ne nadzoruje 

in vrednoti svojega procesa učenja. Učenja se običajno loti brez načrta, z obveznostmi odlaša 

in potrebuje spodbudo drugih. Težave ima pri iskanju in uporabi učinkovitih strategij učenja. 

Ima odkrenljivo in kratkotrajno pozornost, saj ga hitro zmotijo dražljaji iz okolice in težko sledi 

daljšemu učenju ali pouku. Nerealno ocenjuje čas, ki ga ima na voljo za učenje. Pri težjih in 

obsežnejših nalogah ni dovolj vztrajen, se hitro utrudi in se zateka k prijetnejšim aktivnostim.  

Učenci in dijaki z NSUT imajo šibkejše učne veščine, zato rezultati ne prikažejo učenčevega 

znanja (Tanguay, 2002). Dijaka pri usvajanju znanja ovirajo pomanjkljive učne strategije, saj 

se jih pri učenju redko poslužuje. Njegovo bralno razumevanje je šibkejše, kljub temu, da je 

tehnika branja dobro usvojena, kar je tudi značilnost učencev in dijakov z NSUT (Tanguay, 

2001). Težave ima pri razumevanju manj znanih besed, prepoznavanju bistva in ločevanju med 

pomembnimi in nepomembnimi informacijami. Tudi Rourke (1994, v Košak Babuder, 2007) 

pravi, da imajo osebe z NSUT težave pri razumevanju prebranega, še posebej pri kompleksnih 

in abstraktnih vsebinah. 

Osebe z NSUT imajo posebne potrebe na področju motorike, saj je razvoj psihomotorične 

koordinacije, finomotoričnih veščin in ravnotežja počasnejši (Rourke 1994, v Košak Babuder, 

2007). Dijakovo gibanje je slabše koordinirano. Primanjkljaje ima na področju fine motorike in 

grafomotorike, kar se kaže v nepravilni drži pisala in upočasnjenem tempu pisanja. Motorične 

težave so prisotne tudi na področju govora, saj je ta manj razločen in slabše artikuliran. Rourke 

(prav tam) trdi, da je lahko prisotna tudi nepravilna drža in okvara hrbtenice (prav tam), kar 

velja tudi za dijaka, ki je imel zaradi težav s hrbtenico nedavno tudi operacijo. 
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Rourke (1994, v Košak Babuder, 2007) omenja tudi primanjkljaje pri vizualnem in prostorskem 

zaznavanju pri osebah z NSUT, kar velja tudi za dijaka, saj so njegove spretnosti vidno-

prostorskega procesiranja slabše razvite. Prisotno je slabše razumevanje prostorskih odnosov, 

manj učinkovito sprejemanje informacij z opazovanjem in slabše pomnjenje vizualnega 

gradiva. Dijaka ovira tudi počasen tempo, zaradi česar potrebuje več časa za dokončanje 

različnih nalog.  

Njegove socialne in komunikacijske veščine so šibke. V interakciji z drugimi je sramežljiv in 

pogosto potrebuje spodbude. Komunikacije običajno ne začenja samoiniciativno in na 

vprašanja odgovori zelo na kratko. Zaradi posebnih potreb na področju socialnih in 

komunikacijskih veščin ima težave pri dogovarjanju z učitelji in zagovarjanju svojih pravic, 

zato je pri tem manj samostojen. V prostem času se ne druži veliko in redko pokaže svoja čustva. 

Rourke (1994, v Košak Babuder, 2007) trdi, da so te težave značilne za osebe z NSUT, saj 

opaža primanjkljaje pri usvajanju socialnih veščin, prilagajanju in emocionalni stabilnosti. 

Dijaka pa dodatno ovira še socialna zadržanost. 

Poleg primanjkljajev in posebnih potreb so pri dijaku prisotna tudi nekatera močna področja. 

Dobro razvita sta mehanično in slušno pomnjenje, kar je po mnenju M. Košak Babuder (2011a) 

značilno za osebe z NSUT. Uspešen je pri učenju, kjer se zahteva pomnjenje posameznih 

podatkov in podrobnosti. Hitro si zapomni besedilo ali melodijo pesmi. Osebe z NSUT veljajo 

za izrazito slušni tip učenca (Košak Babuder, 2011a), kar velja tudi za dijaka, saj pri njem 

prevladuje slušni učni stil. Njegovo branje je hitro in avtomatizirano, tudi obsežne knjige 

prebere v nekaj dneh. Brati se je naučil že pred vstopom v šolo, kar pri otrocih z NSUT opaža 

tudi Skumavc (2004). Čeprav dijak piše počasi, je njegova pisava lična in ustrezno oblikovana, 

zato so njegovi zapiski berljivi in mu lahko pomagajo pri učenju. Pri pisanju upošteva 

pravopisna pravila in ne dela slovničnih napak, na kar vplivajo tudi dobre fonološko-glasovne 

sposobnosti, ki jih pri osebah z NSUT opažata Sands in Schwartz (2000, v Košak Babuder, 

2011c). Dijak rad hodi v šolo, kjer ima nekaj dobrih prijateljev, na katere se lahko zanese. V 

individualni situaciji dobro sodeluje, je motiviran za delo in je pripravljen sprejeti pomoč. Če 

se odloči, je lahko zelo vztrajen in ne obupa, kljub oviram.  

 

2. Kakšne so organizacijske veščine in bralne učne strategije ter kakšna je razvitost 

posameznih dimenzij izvršilnih funkcij dijaka pred treningom? 

Dobre organizacijske veščine so ključne za učno uspešnost, produktivno upravljanje s časom 

in materiali ter prevzemanje odgovornosti za učenje (Anderson, Munk, Young, Conley, 

Caldarella, 2008). Ker imajo osebe z NSUT pogosto težave pri organizaciji dejavnosti (Rourke, 

1994, v Košak Babuder, 2007), smo dijakove organizacijske veščine podrobneje preverili s 

pomočjo Vprašalnika o organizacijskih veščinah (Organization Skills Test − Version For 

Workers & Students, b.d.). Glede na skupni dosežek točk (dosegel je 40 od možnih 100 točk) 

so bile njegove organizacijske veščine pred treningom dokaj skromne. Na področju organizacije 

šolskega dela (45 od 100 točk) ni imel učinkovitih strategij, svojega dela ni načrtoval in se je 

pogosto začel učiti prepozno. Njegova osebna organizacija je bila slabša (36 od 100 točk), saj 

je pozabljal na pomembne datume, zalagal stvari in ni dokončal nalog. Težave je imel tudi na 

področju miselne organizacije (36 od 100 točk), saj je težje organiziral in jasno izražal svoje 

misli. Redko je uporabljal strategije za izboljšanje organizacijskih veščin (32 od 100 točk), kot 

so  načrti, opomniki, urniki … Nekoliko višji rezultat je dosegel na področju osebne urejenosti 
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(58 točk od 100 točk), saj je bilo njegovo domače okolje s pomočjo staršev večinoma urejeno 

in šolski pripomočki smiselno organizirani. Kljub temu pa so se mu stvari v sobi hitro 

nakopičile. Njegovi učni dosežki so bili nižji tudi zaradi neučinkovitega upravljanja s časom 

(38 od 100 točk), saj ni določal prioritet in je nerealno ocenjeval čas za dokončanje nalog. Pri 

dijaku je bila prisotna tudi manjša samomotivacija za šolsko delo (37 od 100 točk), saj je imel 

težave pri začenjanju in vztrajanju pri nalogah in ni uporabljal načinov za motiviranje. 

Učinkovito učenje zahteva poznavanje bralnih učnih strategij, spoznavanje in izbiranje 

informacij glede na namen in njihovo učinkovito uporabo (Peklaj, 2000, v Pečjak in Gradišar, 

2012). Z Vprašalnikom o učnih strategijah (Pečjak, 1998, v Pečjak in Gradišar, 2012) smo 

preverili uporabo dijakovih bralnih učnih strategij pri učenju. Vedno oz. pogosto (3 od 3 točk) 

je dijak pred treningom uporabljal le dve strategiji – pregled povzetka in ponavljanje z branjem. 

Šest različnih strategij (prelet besedila, pregled obrobnih razlag, nazorno predstavljanje 

vsebine prebranega, pojasnitev novih besed, ureditev ključnih besed in mehanično ponavljanje 

snovi) je uporabljal včasih (2 od 3 točk). Ostalih dvanajst strategij, ki so navedene v vprašalniku, 

ni nikoli uporabljal oz. le redko (1 od 3 točk). Najbolj pogosto je uporabljal strategije pred 

branjem (8 od 12 točk), nekoliko manj pa med (4 od 9 točk) in po branju (18 od 39 točk). 

Osebe z NSUT imajo pogosto težave z izvršilnimi funkcijami (Davis in Broitman, 2013), ki so 

potrebne za načrtovanje in usmerjanje aktivnosti (Dawson in Guare, 2012). Da bi preverili, 

kakšna je razvitost posameznih dimenzij izvršilnih funkcij pri dijaku, smo uporabili Vprašalnik 

o izvršilnih funkcijah za učence (Dawson in Guare, 2012). Na področju inhibicije odzivanja (12 

od 15 točk) je bil dijak uspešen že pred samim treningom, saj se je redko odzval hitro in brez 

premisleka. Na področju delovnega spomina (11 od 15 točk) mu je običajno uspelo zadržati 

informacije v spominu med izvajanjem naloge. Z nadzorom svojih čustev (10 od 15 točk) ni 

imel večjih težav, saj ga je redko oviral pri doseganju ciljev. Med delom so ga občasno zmotili 

drugi dražljaji, zato je nekoliko težje vzdrževal pozornost (9 od 15 točk). Pri začenjanju z nalogo 

(8 od 15 točk)  je pogosto potreboval opozorila in spodbude drugih oseb, občasno odlašal s 

svojim delom in se težje odpovedal zabavnim dejavnostim. Zaradi težav pri načrtovanju in 

organizaciji (8 od 15 točk) je težje določal prioritete, izpeljal obsežnejše naloge ter ustvarjal in 

ohranjal določene sisteme. Na področju upravljanja s časom (9 od 15 točk) se je kazal slabši 

občutek za čas in težave s časovnim razporejanjem dejavnosti. Manjša fleksibilnost (8 od 15 

točk) je dijaku onemogočala učinkovito prilagajanje načrtov pri srečevanju s spremembami ali 

ovirami. Največje težave je imel na področju metakognicije (7 od 15 točk), saj ni imel 

učinkovitih učnih strategij, ni sproti preverjal napak, pomanjkljivo je vrednotil svoje delo in ni 

razmišljal o bolj učinkovitih načinih dela. Na področju ciljno usmerjene vztrajnosti (9 od 15 

točk) je bil manj vztrajen pri doseganju ciljev, sploh če so ga odvrnili drugi interesi.  

 

3. Kakšne so organizacijske veščine in bralne učne strategije ter kakšna je razvitost 

posameznih dimenzij izvršilnih funkcij dijaka po izvedenem treningu? 

Po izvedenem treningu smo ponovno zbrali podatke s pomočjo vprašalnikov in preverili, ali je 

prišlo do morebitnih izboljšav. 

Na Vprašalniku o organizacijskih veščinah (Organization Skills Test − Version For Workers & 

Students, b.d.) je dijak dosegel 58 od 100 točk, kar kaže na določen napredek, saj je rezultat 

izboljšal za 18 točk. Na področju šolske organizacije (57 od 100 točk) dijak uporablja različne 
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strategije (koledar, shematski prikaz učenja, urnik, seznami, preglednice …), ki mu pomagajo 

pri časovnem razporejanju učenja in določanju prioritet, da se začne pravočasno učiti. Kljub 

temu pa je zaradi težavnosti šolskega programa še vedno preobremenjen s šolskim delom. Na 

področju osebne organizacije (59 od 100 točk) ima stvari običajno urejene, jih hitro najde in 

uporablja koledar, da ne pozabi na pomembne datume. Na področju miselne organizacije (60 

od 100 točk) bolj učinkovito organizira svoje misli in kompleksnejše informacije razdeli na 

manjše dele, da jih lažje razume. Bolj pogosto uporablja različne strategije (50 od 100 točk), 

kot so razni načrti, seznami obveznosti, opomniki, zastavljanje ciljev …, ki mu pomagajo, da 

ostane organiziran, vendar pri redni uporabi ni še povsem samoiniciativen. Na področju 

urejenosti (72 od 100 točk) skuša okolje ohraniti urejeno, pospravlja za sabo in ne kopiči 

neuporabnih stvari, čeprav za to včasih še potrebuje spodbudo. Pred učenjem vedno uredi svoj 

delovni prostor in pripravi pripomočke. Nekoliko bolj je uspešen tudi pri upravljanju s časom 

(54 od 100 točk), saj vnaprej načrtuje, kako bo porabil svoj čas in si izdela urnik, čeprav se ga 

še vedno težko drži. Določi si prioritete in bolj realno ocenjuje, koliko časa bo potreboval za 

dokončanje določene naloge. Urniki, seznami obveznosti, opomniki in nagrajevanje mu 

pomagajo pri samomotivaciji (53 od 100 točk). Kljub temu se včasih težko prepriča, da začne 

ali dokonča težje naloge, sploh če se dogaja kaj bolj zanimivega.  

Rezultati Vprašalnika o učnih strategijah (Pečjak, 1998, v Pečjak in Gradišar, 2012) so pokazali, 

da dijak po treningu pogosteje uporablja bralne učne strategije pri učenju. Vedno oz. pogosto 

(3 od 3 točk) uporablja štiri strategije – pregled povzetka, nazorno predstavljanje, ureditev 

ključnih besed in ponavljanje z branjem. Deset strategij uporablja včasih (2 od 3 točk) – prelet, 

pregled obrobnih razlag, pozorno branje, označevanje in pojasnitev novih besed, porazdelitev 

snovi na manjše dele, podčrtovanje, izpisovanje in ponavljanje ključnih besed ter dopolnitev z 

drugimi viri. Ostalih šestih strategij, ki so navedene v vprašalniku, ne uporablja nikoli oz. redko 

(1 od 3 točk). Najbolj je napredoval pri uporabi strategij med branjem (7 od 9 točk) in nekoliko 

manj pri strategijah po branju (23 od 39 točk). Uporaba strategij pred branjem pa se ni 

spremenila (8 od 12 točk). 

Rezultati Vprašalnika o izvršilnih funkcijah za učence (Dawson in Guare, 2012) so pokazali, 

da je prišlo do napredka pri nekaterih dimenzijah izvršilnih funkcij. Na področju inhibicije 

odzivanja (13 od 15 točk) in delovnega spomina (12 od 15 točk) je dijak še vedno uspešen. Tudi 

z nadzorom čustev (10 od 15 točk), ki bi ga ovirala pri doseganju ciljev, nima večjih težav. Na 

področju vzdrževanja pozornosti (10 od 15 točk) si pomaga z različnimi strategijami, s katerimi 

se lažje osredotoči na delo. Pri začenjanju z nalogo (8 od 15 točk) še vedno potrebuje opozorila 

in spodbude drugih oseb ter včasih odlaša z delom. Bolj pogosto načrtuje (10 od 15 točk) svoje 

obveznosti, pomembne dogodke in učenje. Na področju organizacije (9 od 15 točk) se napredek 

kaže pri ohranjanju urejenosti delovnega prostora in pripomočkov. Po treningu tudi bolj 

učinkovito upravlja s časom (11 od 15 točk), določa prioritete in ima boljši občutek za čas. Na 

področju fleksibilnosti (9 od 15 točk) je nekoliko bolj pripravljen na spremembe, ki se lahko 

zgodijo v načrtu. Bolj pogosto uporablja učinkovite učne strategije, vrednoti njihovo primernost 

in preverja napake pri svojem delu, kar se kaže kot napredek na področju metakognicije (10 

točk od 15). Na področju ciljno usmerjene vztrajnosti (11 od 15 točk) si določa cilje in se trudi, 

da bi jih dosegel, čeprav mu to še ne uspe vedno. 
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4. Kakšen je vpliv specialno-pedagoškega treninga na izboljšanje dijakovih 

organizacijskih veščin, na učinkovito rabo učnih strategij pri naravoslovnih 

predmetih ter izboljšanje izvršilnega funkcioniranja (vzdrževanje pozornosti, 

začenjanje z nalogo, načrtovanje, metakognicija, ciljno usmerjena naravnanost)?  

Specialno-pedagoški trening vpliva na vsa področja organizacije. Z uporabo različnih strategij 

(koledarja, shematskega prikaza učenja, načrtov, urnikov, seznamov in navodil za urejanje 

delovnega prostora je izboljšal svoje organizacijske veščine, kar se kaže tako v šolskem kot 

osebnem življenju. Strategije dijaku pomagajo pri načrtovanju aktivnosti, določanju prioritet, 

bolj učinkovitem upravljanju s časom in pri urejenosti delovnega okolja.  

Vpliv treninga se kaže tudi pri pogostejši rabi bralnih učnih strategij. Največji napredek se je 

pokazal pri uporabi strategij med branjem, nekoliko manjši po branju, pri uporabi strategij pred 

branjem pa ni bilo napredka. Kartončki, na katerih so zapisane strategije, dijaku pomagajo pri 

izbiri strategije glede na učno snov, osebne preference in čas, ki ga ima na voljo. Strategije, kot 

so podčrtovanje, označevanje besedila, izdelava miselnih vzorcev in pojmovnih kartic, splošna 

študijska strategija in strategija učenja z zvočnimi posnetki, dijaku omogočajo aktivno vlogo 

pri učenju, boljše bralno razumevanje, učinkovito ponavljanje snovi in evalvacijo lastnega 

učenja. 

Na izobraževalnem področju imajo učenci in dijaki z NSUT pogosto težave pri naravoslovnih 

predmetih (Tanguay, 2002). Tudi dijak ima največje težave pri učenju naravoslovnih predmetov 

– pri matematiki, fiziki, kemiji in biologiji. S pomočjo učnih strategij za učenje naravoslovja je 

dijak izboljšal svoje učenje in razumevanje naravoslovnih predmetov, povečal kontrolo nad 

svojim učenjem in postal pri tem bolj aktiven. Zbirka formul mu omogoča, da ima vse formule 

zbrane na enem mestu, da ima pregled nad njimi in si pri reševanju nalog pomaga z njimi. S 

pomočjo učnih listov za organizacijo pojmov dijak aktivno išče in razvršča informacije, zaradi 

česar tudi bolj učinkovito uporablja učbenik (ne le bere). Vse ključne pojme, definicije in 

formule ima zbrane na enem mestu, kar mu pomaga pri učenju. Dijak se bolje zaveda, katere 

snovi še ni usvojil in česa ne razume, vendar pa še ni povsem samostojen pri iskanju pomoči, 

čeprav mu je na voljo. Formule se je naučil s pomočjo učnih kartic, ki so mu omogočile 

povratno informacijo, ali jih je usvojil, ali ne. 

Na področju izvršilnih funkcij se je največji vpliv treninga pokazal na področju metakognicije, 

saj večina uporabljenih strategij dijaka spodbuja k spremljanju, evalvaciji in spreminjanju 

svojega načina dela. Dijak uporablja koledar, opomnike, načrte in urnike, ki mu pomagajo, da 

ne pozabi na svoje obveznosti, obenem pa bolj učinkovito upravlja s časom in načrtuje svoje 

delo. S pomočjo premišljenih odmorov in uporabo namigov za izboljšanje pozornosti lažje 

vzdržuje pozornost in se osredotoča na učenje. Pri svojem delu je tudi bolj ciljno usmerjen, 

zastavlja si učinkovite kratkoročne cilje in jim skuša slediti.  

Kljub napredkom, ki so se pokazali, ostaja precej možnosti za izboljšanje na vseh področjih. 

Nekaterih strategij dijak še vedno ne uporablja dosledno in potrebuje spodbude drugih. Tudi 

učenje je še vedno zamudno in mu vzame veliko časa. Razloge za to lahko pripišemo 

okoliščinam, v katerih se je trening odvijal, kot tudi omejitvam samega treninga. Gimnazijski 

program je za dijaka zelo zahteven, poleg tega pa se je trening odvijal ob koncu šolskega leta 

in po daljši šolski odsotnosti zaradi operacije hrbtenice. Zasičenost s šolskim delom, utrujenost 

in pomanjkanje motivacije mu je včasih onemogočala popolno posvetitev treningu. Trening bi 

bil verjetno tudi bolj učinkovit, če bi se izvajal dlje časa in bolj pogosto. Smiselno bi bilo tudi 
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postopno zmanjševati intenzivnost treninga in povečevati dijakovo samostojnost. Morda bi bilo 

dobro tudi omejiti področja, ki so vključena v trening in se bolj posvetiti avtomatizaciji 

posameznih strategij, da bi bila njihova uporaba manj zamudna. 

Iz rezultatov lahko sklepamo, da je izveden trening dijaku koristil kljub njegovim omejitvam. 

Za optimalne rezultate je pomembna zgodnja in točna diagnoza, združena z zgodnjo 

intervencijo (Martin, 2007; Thompson, 1997, v Davis in Broitman, 2011), vendar pa rezultati 

treninga kažejo, da so napredki možni tudi, če se primanjkljaji prepoznajo kasneje.  
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3 SKLEP 

Osebe z NSUT se srečujejo s težavami na motoričnem, čustvenem in socialnem področju, ki 

vplivajo na uspešnost izobraževanja in na vsa ostala področja življenja (Košak Babuder, 2007). 

Težave, ki so prisotne pri učencih z NSUT v osnovni šoli, se pojavljajo tudi kasneje, vendar pa 

se posledice kažejo na drugačen način in v novih oblikah (Connell, 2003, v Skumavc, 2005). V 

srednji šoli jim dodatno oviro predstavljajo večje zahteve po samostojnosti in bolj abstraktne 

vsebine predmetov (Davis in Broitman, 2011). Celo dijaki z NSUT z visokimi intelektualnimi 

sposobnostmi, ki so v osnovni šoli razvili dobre kompenzacijske strategije, so za izzive srednje 

šole pogosto preslabo opremljeni (Tanguay, 2002). 

Organizacijske veščine, učne strategije in izvršilne funkcije so ključne za dobro funkcioniranje 

v vsakodnevnem življenju in za doseganje izobraževalnih uspehov. Zato smo v magistrskem 

delu s pomočjo študije primera želeli preveriti, kakšen je vpliv treninga za razvoj 

organizacijskih veščin, (bralnih) učnih strategij in izvršilnih funkcij pri dijaku z NSUT, ki 

obiskuje drugi letnik srednje šole. S pomočjo rezultatov zbranih z vprašalniki smo primerjali 

rezultate pred in po izvedenem treningu. Dijak je napredoval na vseh področjih organizacijskih 

veščin. Prav tako se je izboljšala uporaba bralnih učnih strategij med in po branju, pri strategijah 

pred branjem pa so rezultati ostali enaki. Na področju izvršilnih funkcij so se pokazali manjši 

napredki, razen pri dimenzijah čustvene kontrole in začenjanja z nalogo, kjer ni bilo sprememb. 

Izboljšave se kažejo pri pogostejšem načrtovanju in organiziranju obveznosti, določanju 

prioritet, boljšem upravljanju s časom, osredotočanju na učenje, večji ciljni usmerjenosti in 

urejenosti delovnega okolja. Učne strategije mu pomagajo, da je pri učenju aktiven in se v večji 

meri uči z razumevanjem. Ob tem uporablja metakognitivne spretnosti, saj svoje učenje 

spremlja, evalvira in ga po potrebi spreminja. Vse izboljšave vplivajo na dijakovo večjo učno 

učinkovitost, prispevajo k doseganju želenih izobraževalnih izidov in mu dajejo večji občutek 

nadzora. 

Kljub temu so se pokazale nekatere omejitve treninga, saj ostaja še veliko možnosti za 

napredovanje. Poleg tega, da je gimnazijski program za dijaka že tako zelo zahteven, ga je 

dodatno omejevala še daljša odsotnost od pouka zaradi operacije in zaključevanje šolskega leta. 

To mu je v določeni meri onemogočalo popolno posvetitev treningu. Predvidevamo, da bi bil 

trening bolj učinkovit, če bi ga izvajali dalj časa in bolj pogosto. Za povečanje dijakove 

samostojnosti pri uporabi strategij bi bilo smiselno postopno zmanjševati intenzivnost treninga. 

Morda bi bilo dobro omejiti tudi področja, ki so vključena v trening in se bolj posvetiti 

avtomatizaciji posameznih strategij, da bi bila njihova uporaba manj zamudna.  

S študijo primera dijaka z NSUT smo dobili vpogled v to, kako se v srednješolskem obdobju 

manifestirajo težave, povezane z NSUT. Z oblikovanjem treninga smo prispevali k razvoju 

različnih oblik specialno-pedagoške pomoči in predstavili načine, kako lahko pedagoški delavci 

pomagajo dijakom z NSUT kot tudi dijakom in učencem s podobnimi težavami. Predstavili 

smo možnosti vključevanja IKT tehnologije v strategije pomoči in poudarili, kako pomembna 

je kritičnost pri njeni uporabi. Rezultati študije primera kažejo, da lahko tudi v srednješolskem 

obdobju dijakom omogočimo uspešno premagovanje primanjkljajev, razvijanje potencialov in 

spopadanje z vsakodnevnimi izzivi. Vendar pa rezultatov ne moremo posplošiti, saj bi bilo za 

to potrebno poglobljeno empirično raziskovanje. Poleg nadaljnjih raziskav na področju pomoči 

srednješolcem z NSUT bi bilo treba delovati tudi v smeri ozaveščanja o teh težavah, da bi se te 

čim prej prepoznale, in da bi se čim prej zagotovila strokovna pomoč.   
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5 PRILOGE 

5.1 VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE UČNIH STILOV 

Vprašalnik vsebuje sedemdeset trditev in vključuje sedem učnih stilov: vidni, slušni, govorni, 

kinestetični, logični, socialni in individualistični.  

Vsako trditev se oceni z oceno od 0 do 2: 

 0 - če trditev ne drži 

 1 – če trditev delno drži 

 2- če trditev povsem drži 

1. Imaš osebno interesno področje, pri katerem si najraje sam.  

2. Rad pripravljaš načrte za potovanja. Pripravljaš natančne sezname in 

aktivnosti, ki jih razvrščaš po pomembnosti. 

 

3. Preproste rime, refreni znanih skladb se kar sami pojavljajo v tvojih 

mislih. 

 

4. Matematika in naravoslovje sta tvoja najljubša predmeta.  

5. Dobro se počutiš, kadar si sam. Določenih stvari se raje lotiš 

samostojno, se umakneš od ostalih. 

 

6. Rad se učiš v učilnici skupaj s sošolci. Interakcija z drugimi ti 

pomaga pri učenju. 

 

7. Rad bereš knjige, časopise, revije, jedilne liste, razne napise …   

8. S pomočjo načrta in opisa si zlahka predstavljaš predmete, zgradbe in 

situacije. 

 

9. Si ciljno naravnan. Veš, kako boš določen cilj tudi dosegel.  

10. Rad imaš skupinske igre in športe (npr. nogomet, košarka, rokomet, 

odbojka). 

 

11. Dobro se orientiraš in brez težav uporabljaš zemljevid. Redko se 

izgubiš, saj imaš dober občutek za smer. Običajno veš, kje je sever. 

 

12. Najraje se učiš in delaš samostojno.  

13. Rad si mentor (vodnik) drugim.  

14. Prosti čas preživljaš sam. Razmišljaš o pomembnih vidikih svojega 

življenja. 

 

15. V pogovoru se pogosto sklicuješ na stvari, ki si jih slišal ali si o njih 

bral. 
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16. Rad iščeš odnose med števili in predmeti. Rad razvrščaš ali grupiraš 

predmete, saj tako odnose med njimi bolje razumeš. 

 

17. Svoja razmišljanja beležiš v obliki zapiskov ali osebnega dnevnika.  

18. Dobro komuniciraš z drugimi in si pogosto posrednik med njimi.  

19. Rad imaš šport in vadbo.  

20. Rad poslušaš. Ljudje se radi pogovarjajo s teboj, ker čutijo, da jih 

razumeš. 

 

21. Rad poslušaš glasbo (v avtu, med učenjem, pri delu).  

22. Dobro ravnaš z denarjem, urejaš finančno stanje in druge številčne 

naloge. 

 

23. Imaš mnogo dobrih prijateljev.   

24. Pri komunikaciji uporabljaš geste z rokami ali kako drugo gibalno 

govorico telesa. 

 

25. Materni jetik, tuji jeziki in književnost so v šoli tvoji najljubši 

predmeti. 

 

26. Rad oblikuješ modele, sestavljaš sestavljanke.  

27. Raje se zgolj pogovarjaš o problemih, bistvenih vprašanjih ali 

določenih temah, kot da bi jih sam tudi razrešil. 

 

28. Glasbena umetnost je tvoj najljubši šolski predmet.  

29. V šoli imaš najraje umetnost, tehnično risanje in geometrijo.  

30. Rad pripoveduješ zgodbe, prispodobe, anekdote.  

31. Rad iščeš logične napake v govoru in dejanjih drugih ljudi.  

32. Rad uporabljaš fotoaparat ali kamero za dokumentiranje sveta okoli 

nas. 

 

33. Uporabljaš ritem ali rimo, da si lažje zapomniš telefonske številke, 

gesla ali druga sporočila. 

 

34. V šoli imaš rad šport, razna ročna dela, oblikovanje lesa, gline.  

35. Imaš bogat besedni zaklad, vedno uporabiš pravo besedo ob pravem 

času. 

 

36. Rad tipaš različne teksture tkanin, oblačil, pohištva in drugih 

predmetov. 

 

37. Raje bi preživel počitnice na samotnem otoku kot v množično 

obiskanem kraju ali na križarjenju z ladjo, kjer bi bil obkrožen z 

ljudmi. 

 



  

100 

 

38. Rad imaš knjige, ker je veliko ilustracij, raznih prikazov in shem.  

39. Zlahka se ustno in pisno izražaš. Drugim posreduješ jasne razlage.  

40. Rad igraš karte, šah in druge podobne igre.  

41. Za podkrepitev svojega mnenja uporabljaš konkretne primere in 

razne vire. 

 

42. Pozoren si na različne zvoke. Po zvoku prepoznaš inštrumente, 

avtomobile …  

 

43. Imaš zelo dober občutek za barve.  

44. Rad rešuješ besedne uganke, se učiš težko izgovorljive besede, 

ustvarjaš rime. 

 

45. Med fizičnim delom dobivaš nove ideje in rešuješ probleme.  

46. Bereš knjige o samopomoči, obiskuješ razne delavnice, kjer 

spoznavaš samega sebe. 

 

47. Znaš igrati na inštrument ali dobro peti.  

48. Rešuješ križanke in druge besedne igre.  

49. Rad rešuješ logične in miselne uganke, igraš strateške, taktične igre.  

50. Rad se družiš z ljudmi in se udeležuješ zabav in družabnih prireditev.  

51. Občasno opaziš, da ob glasbi nezavedno udarjaš po ritmu ali si 

mrmraš neko melodijo. Čeprav melodijo slišiš le nekajkrat, si jo 

dobro zapomniš. 

 

52. Probleme rešuješ z »glasnim razmišljanjem« (s pogovarjanjem, 

postavljanjem vprašanj, iskanjem možnih rešitev). 

 

53. Rad plešeš.  

54. Raje delaš samostojno ali pa si na to že večkrat pomislil.  

55. Ne maraš tišine. Raje imaš glasbo ali druge šume.  

56. Obožuješ zabaviščne parke ali pa jih zelo sovražiš, saj si preobčutljiv 

na dražljaje. 

 

57. Dobro rišeš. Med razmišljanjem rišeš ali čečkaš po papirju.  

58. Zlahka operiraš s števili, dobro računaš na pamet.  

59. Uporabljaš diagrame, skice, barvna pisala za izražanje misli in 

pojmov. 

 

60. Sliši podrobnosti, ki jih drugi preslišijo.  

61. Delovanje naprav rad preizkušaš z dotikom, praktično.  
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62. Dobro se počutiš v vlogi vodje. Druge usmerjaš k napredku.  

63. Zlahka sprejemaš informacije z branjem, s poslušanjem razlag. Brez 

težav prikličeš ključne besede. 

 

64. Hočeš razumeti, kako stvari delujejo. Seznanjen si z novostmi na 

področju znanosti in tehnologije. 

 

65. Predmete rad razstaviš in jih ponovno sestaviš. Zlahka slediš 

navodilom, ki so shematično prikazana. 

 

66. Poslušanje glasbe ti vzbudi močna čustva in domišljijo. Pomaga ti pri 

priklicu podatkov iz spomina. 

 

67. Poznaš svoj način razmišljanja in samostojno sprejemaš odločitve. 

Zavedaš se lastnih močnih in šibkih področij. 

 

68. Rad vrtnariš ali opravljaš razna praktična opravila.  

69. Rad imaš slikarstvo, kiparstvo, razne sestavljanke in labirinte.  

70. Probleme rešuješ sistematično, po korakih.  
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5.2 VPRAŠALNIK O ORGANIZACIJSKIH VEŠČINAH 

Pri naslednjih trditvah označite, kako pogosto veljajo za vas.  

TRDITEV skoraj 

vedno 

pogosto včasih redko skoraj 

nikoli 

1. Zamudim pomembne roke.      

2. Učitelji in sošolci me neprestano 

čakajo, saj dela ne dokončam 

pravočasno. 

     

3. Kadar se lotim učenja nezanimive 

snovi, se motiviram z vizualizacijo 

(predstavljam si občutke 

zadovoljstva po končanem delu), z 

nagradami in podobno. 

     

4. Pri učenju si zastavim cilje, ki jih 

želim doseči. 

     

5. Pričnem z zadolžitvami in s projekti, 

kljub temu, da nisem prepričan, ali 

jih bom uspel dokončati.  

     

6. Pri učenju sem pozoren na detajle.      

7. Imam težave s sporočanjem svojih 

zamisli v pisni obliki. 

     

8. Moja pisalna miza je pospravljena, 

na njej ni odvečnih stvari. 

     

9. V šolo ali na dogovorjeno mesto 

pridem pravočasno. 

     

10. Načrtujem si premalo časa za 

učenje, za dokončanje neke naloge. 

     

11. Založim šolske pripomočke.      

12. Pozabim na pomembne dogodke, 

srečanje, roke in podobno. 

     

13. Uporabljam strategije, ki mi 

pomagajo pri organizaciji šolskega 

dela in učenja (npr. beležke, 

opomniki, koledarčki). 

     

14. Skrbim, da so šolske potrebščine, 

zapiski, mape vedno urejeni. 
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15. Izdelki so slabši, kadar jih 

dokončam ravno pred iztekom roka 

za oddajo. 

     

16. Kadar imam osebne probleme, se 

težko osredotočim na učenje in 

šolsko delo. 

     

17. Vem, koliko časa bom potreboval za 

učenje ali šolsko nalogo. 

     

18. Šolske potrebščine imam vedno na 

istem mestu. 

     

19. Imam jasno predstavo o tem, kaj si v 

prihodnosti želim doseči. 

     

20. Pripomočke za šolsko delo in učenje 

imam sistematično urejene. 

     

21. Vztrajam pri učenju in šolskem 

delu, čeprav je enolično in 

nezanimivo. 

     

22. Pri dolgočasnem delu in učenju 

poskušam najti vsaj eno zanimivo 

temo ali vidik, ki pritegne mojo 

pozornost. 

     

23. Zadovoljen sem, kadar je moj 

delovni prostor urejen. 

     

24. Težko sledim zapleteni projektni 

nalogi, ki zahteva dolgotrajno delo. 

     

25. Najpomembnejših ter težkih nalog 

se lotim v tistem delu dneva, ko sem 

najbolj produktiven. 

     

26. Pri učenju in zapomnitvi informacij 

si pomagam z barvnim 

podčrtovanjem in izdelavo 

izvlečkov. 

     

27. Kadar me sošolec prosi, da mu 

posodim zvezek, ki ga že nekaj časa 

nisem uporabljal, točno vem, kje ga 

imam. 

     

28. Imam težave, ko moram svoje misli 

govorno predstaviti sošolcem. 
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29. Pomembne datoteke na računalniku 

večkrat shranim in naredim kopije. 

     

30. Svojo elektronsko pošto in razne 

dokumente imam sistematično 

urejene in shranjene. 

     

31. Pri delu se držim reda, saj 

pomembnejša dela opravim na 

začetku. 

     

32. Kadar berem zapleteno snov, si jo 

razdelim na krajše dele, ki jih lažje 

razumem. 

     

33. Čas ustrezno načrtujem.      

34. Kadar je potrebno, se za delo in 

učenje brez težav motiviram. 

     

35. Ko stvari ne potrebujem več, jih 

pospravim nazaj na dogovorjeno 

mesto. 

     

36. Ko povem svoje mnenje ali 

predstavim neko zamisel, me sošolci 

razumejo. 

     

37. Pri reševanju zapletene naloge imam 

vedno izdelan tudi rezervni načrt. 

     

38. Kadar sošolcem predavam o 

zapleteni snovi, jo predstavim z 

dodatnimi ponazoritvami, na primer 

z grafi ali s slikami. 

     

39. Moji prijatelji bi rekli, da sem točen.      

40. Pred pomembno odločitvijo dobro 

premislim in pridobim ter primerjam 

različne informacije. 

     

41. Kadar imam težave z motivacijo, za 

pomoč prosim sošolce ali učitelja. 

     

42. Težko se prilagodim novim, 

nepričakovanim situacijam. 

     

43. Ko se pogovarjam z ljudmi, me ti 

napačno razumejo. 
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44. Projektno nalogo si razdelim na: da ne 

 manjše naloge   

 za vsak del si določim datum izdelave   

 naredim pregleden seznam vseh poglavij   

 nastavim si opomnik za oddajo naloge   

 

45. Moj delovni prostor je (na splošno) ____________________razmetan. 

 izredno 

 precej 

 dokaj 

 malo 

 nikakor ni 

 

46. Ko pospravim svoj delovni prostor, ta ostane urejen __________________ 

 mesec ali več. 

 nekaj tednov. 

 en teden. 

 nekaj dni. 

 manj kot en delovni dan. 

 Delovnega prostora ne urejam. 

 

47. Telefonski klic vrnem: 

 takoj 

 še isti dan 

 čez nekaj dni 

 v roku enega tedna 

 počakam, da me klicatelj še enkrat pokliče 

 

TRDITEV skoraj 

vedno 

pogosto včasih redko skoraj 

nikoli 

48. Naloge opravim v zadnjem hipu 

pred iztekom roka. 

     

49. Čeprav z delom odlašam, ga 

pravočasno dokončam. 

     

 

50. Kadar imam težave pri reševanju določene naloge ali projekta, običajno: 

 nadaljujem z uporabo istih strategij reševanja, čeprav nisem na pravi poti. 
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 vztrajam pri nalogi, vendar z uporabo novih strategij. 

 z reševanjem za nekaj časa preneham ter se k nalogi vrnem kasneje. 

 z reševanjem za nekaj časa preneham, dokler ne najdem nekoga, ki bi mi pomagal. 

 z reševanjem preneham ter na nalogo pozabim. 

 

51. Kadar najdem zapiske, ki sem jih zapisal pred časom, vem, o čem govorijo, kdaj in 

zakaj sem jih naredil: 

 skoraj vedno; 

 pogosto; 

 včasih; 

 redko; 

 skoraj nikoli. 

 

52. Klepet sošolcev te zmoti med samostojnim delom v razredu. Kaj storiš? 

 Preneham z delom in se jim pridružim. 

 Pridružim se jim za nekaj časa, nato se vrnem k delu. 

 Poskušam se osredotočiti na svoje delo, čeprav mi pozornost večkrat uide k 

pogovoru. 

 Poskušam najti način, da se izognem motečim dejavnikom v okolici ter 

nadaljujem z delom. 

 Sošolce prosim, da me pri delu ne motijo in z delom mirno nadaljujem. 

 

TRDITEV skoraj 

vedno 

pogosto včasih redko skoraj 

nikoli 

53. Uporabljam beležko, opomnik, 

mobilni telefon ali rokovnik, da 

zapišem svoje ideje ali 

obveznosti. 

     

54. Rad urejam svoj delovni prostor 

in pripomočke. 

     

55. Učbenike, zvezke, zgoščenke in 

druge predmete imam urejene 

po velikosti, glede na temo, po 

abecednem vrstnem redu, glede 

na uporabnost in podobno. 

     

56. Doma razmišljam o tem, kaj se 

je zgodilo v šoli( kadar sem na 

primer naredila kakšno napako, 

kadar pišemo test in podobno). 
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57. Točno vem, kje najdem 

zdravstveno kartico, pomembne 

račune in dokumente. 

     

58. Kadar sem zelo zaposlen in 

obremenjen z delom, težko 

ostanem organiziran. 

     

59. S predmeti, kot so šolske 

potrebščin, oblačila, posteljnina 

in podrobno, se ukvarjam, jih 

pospravljam, dokler niso 

popolnoma urejeni tako, kot mi 

je všeč 

     

60. Pred učenjem in šolskim delom 

se prepričam, da imam pri roki 

vse pripomočke, ki jih 

potrebujem. 

     

61. Ne najdem časa za vse stvari, ki 

bi jih želel početi. 

     

62. Težko se osredotočim na delo, 

kadar me je strah in razmišljam 

o drugih stvareh. 

     

63. Težko se sprostim v tuji sobi, ki 

je razmetana. 

     

64. Mislim, da sem preobremenjen z 

različnimi obveznostmi. 

     

65. Ko je mogoče, naloge 

razporedim tako, da jih opravim 

v delu dneva, ko sem najbolj 

uspešen. 

     

66. Dobro ocenim čas, ki ga bom 

potreboval za določeno nalogo. 

     

67. Pozabljam stvari v šoli, na 

javnih mestih in pri prijateljih. 

     

68. Težko se zberem ali zaspim, 

kadar neka stvar ni na 

dogovorjenem mestu. 

     

69. Lahko delam in se učim tudi v 

neorganiziranem prostoru. 

     

70. Naporne zadolžitve opravim 

pred svojim prostim časom. 
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71. Moti me, kadar imajo sošolci 

neurejen in razmetan delovni 

prostor. 

     

72. Doma se s težavo držim urnika, 

v predvidenem času težko 

izpolnim vse obveznosti. 

     

73. Predstavljam si, kaj v življenju 

želim doseči. 

     

74. Imam težave pri izbiranju, 

urejanju in organiziranju svojih 

misli. 

     

75. Spremeniti moram načrte in 

razočarati ljudi, saj ne morem 

pravočasno priti na dogovorjeno 

mesto, ker sem si naložil preveč 

obveznosti. 

     

76. Pospravim šolsko torbo, jo 

očistim, odstranim ostanke 

malice, papirčke in nepotrebne 

predmete. 

     

77. Izgubim, pozabim gesla, 

telefonske številke, pomembne 

datume. 

     

78. Ko potrebujem določen 

pripomoček in ga ne najdem, ga 

moram ponovno kupiti, čeprav 

vem, da sem ga pred kratkim. 

     

79. Kadar se lotim učenja 

nezanimive snovi, se motiviram 

z vizualizacijo (predstavljam si 

občutke zadovoljstva po 

končanem delu, z nagradami in 

podobno). 

     

80. Dobim opomine, saj pozabim 

pravočasno vrniti knjige, plačati 

položnice, predstaviti projekt. 

     

81. V pogovoru zaslutim, da me 

poslušalci ne razumejo najbolje. 

     

82. Umazano posodo pustim v 

umivalnem koritu več kot en 

dan. 
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83. Težko vse postorim v 

predvidenem času, zato s težavo 

sledim urniku. 

     

84. Skrbim, da so moje osebne 

stvari vedno urejene. 

     

85. Imam težave s sporočanjem 

svojih zamisli v pisni obliki. 

     

86. Ko govorim, mi drugi težko 

sledijo. 

     

87. Najdem oblačila in predmete, ki 

jih nikoli nisem nosil in sem že 

pozabil nanje. 

     

88. Pozabljam na pomembne 

dogodke, kot so obletnice, 

rojstni dnevi, srečanja. 

     

89. Ko se pogovarjam z ljudmi, me 

ti napačno razumejo. 

     

90. Doma začnem z določenim 

opravilom, na primer s 

čiščenjem omare, vendar ga ne 

dokončam v celoti. 

     

91. Sprašujem se, kdo si je sposodil 

mojo knjigo, zgoščenko. 

     

92. Brez težav se motiviram za delo, 

ki zahteva dobro pozornost in 

zbranost. 

     

93. Starih stvari ne zavržem, čeprav 

jih že dolgo časa ne potrebujem 

več.  

     

94. V pogovoru se zlahka zmedem.      

95. Pri reševanju zapletenega 

projekta imam vedno izdelan 

tudi rezervni plan. 

     

96. Moji prijatelji in družinski člani 

so mnenja, da sem točen. 

     

97. Kadar imam težave z 

motivacijo, za pomoč prosim 

prijatelja ali družino. 
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98. Ljudi prosim za dodatno 

razlago, saj jih ne razumem, kaj 

mi želijo povedati. 

     

99. Nimam časa zase, saj sem 

prezaposlen. 

     

100. Družini in prijateljem 

jasno povem svoje misli in 

mnenja. 

     

 

101. Redno uporabljam (možnih več odgovorov): 

 nakupovalni seznam 

 potovalni seznam (ko se odpravljam na počitnice) 

 dnevni seznam dejavnosti 

 tedenski seznam dejavnosti 

 spisek dolgoročnih ciljev 

 imenik 

 koledar 

 spisek daril ob rojstnih dnevih 

 seznam pomembnih datumov (rojstni dnevi, obletnice, počitnice …) 

 seznam opravil 

 seznam dobrih in slabih posledic pred odločitvijo 

 »nevihto možganov« 

 

102. Kadar se dogovorim s prijatelji, potem oni vedo, da _________________ 

 se bom dogovora držal. 

 se bom dogovora držal, vendar vmes lahko tudi kaj pride. 

 se bom s težavo držal dogovora, vendar jim bom to tudi povedal. 

 se dogovora verjetno ne bom držal, saj vseh načrtov ne morem uresničiti. 

 se dogovora ne bom držal, saj sem prezaposlen. 

 

103. Ko grem skozi kup starih oblek, papirjev ali predmetov ___________________ 

 lahko odvržem/podarim vse stvari, za katere mislim, da jih ne bom potreboval. 

 lahko odvržem/podarim večino stvari, tiste, ki mi nekaj pomenijo, pa obdržim. 

 lahko odvržem/podarim nekatere stvari, nekatere pa obdržim, saj menim, da jih 

bom nekoč potreboval. 

 ne najdem razloga, da bi stvari obdržal, zato jih običajno odvržem proč. 

 nimam časa in energije za pospravljanje, zato jih običajno le prenesem v drug 

prostor, če je to potrebno. 

 ne bom dovolil, da se mi stvari nakopičijo. 

 



  

111 

 

104. Ko moram narediti nekaj, kar mi ni všeč (pospravljanje sobe, pisanje domače 

naloge), običajno ___________________ 

 namesto tega počnem bolj zanimive, a neproduktivne stvari, na primer gledam 

televizijo ali klepetam po telefonu. 

 naredim nekaj bolj zanimivega in koristnega. 

 takoj pričnem z delom. 

 pričnem z delom, vendar se hitro zamotim z drugimi opravili (s telefonskim 

pogovorom, si pripravim malico …). 

 

105. Ko pospravim moje stvari, te ostanejo organizirane ________________ 

 mesec ali dlje. 

 nekaj tednov. 

 približno en teden. 

 nekaj dni. 

 manj kot en dan. 

 ne urejam svojih stvari. 

 

106. Običajno potrebujem ________ vsak dan, da poiščem stvari, ki sem jih založil.  

 več kot eno uro 

 30-60 minut 

 20-30 minut 

 10-20 minut 

 5-15 minut 

 1-5 minut 

 manj kot minuto 

 

107. Telefonske klice vrnem ___________________________. 

 takoj. 

 še isti dan. 

 čez nekaj dni. 

 v roku enega tedna 

 počakam, da me klicatelj še enkrat pokliče. 

 

TRDITEV skoraj 

vedno 

pogosto včasih redko skoraj 

nikoli 

108. Postavljam si osebne cilje, ki 

jih v življenju želim doseči. 

     

109. Kadar si postavim osebni 

cilj, se potrudim, da ga čim prej 

dosežem. 
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110. Kadar si postavim nek cilj, si 

načrtujem potek za dosego cilja. 

     

111. Kadar si pripravim urnik, 

načrtujem, kako bom neko 

dejavnost izpeljal in ga upoštevam. 

     

 

112. Telefonsko podjetje te vpraša po plačanem računu. Ti ___________________ 

 točno veš, kje ga najdeš. 

 imaš idejo, kje bi ga našel, vendar ga iščeš kar nekaj časa. 

 ne veš, ali račun še vedno imaš ali si ga že odvrgel. 

 

113. Bi našel garancijski list naprave, ki si jo kupil pred osmimi meseci? 

 Zagotovo. 

 Verjetno. 

 Verjetno ne. 

 Nikakor. 

 

114. Ali lahko v trenutku našteješ tri stvari, ki te motivirajo za delo? 

 Da. 

 Eno ali dve lahko. 

 Ne. 

 

115. Koliko predalov/škatel z nepotrebnimi, neuporabnimi predmeti imaš? 

 Nobenega. 

 Enega. 

 Dva. 

 Tri. 

 Štiri. 

 Pet ali več. 
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5.3 VPRAŠALNIK O UČNIH STRATEGIJAH 

I. 

Pred teboj je vprašalnik o učenju. Sestavljen je iz različnih trditev. Ljudje se učimo na različne 

načine, zato v vprašalniku ni pravilnih in napačnih trditev. Pazljivo preberi vsako trditev, nato 

pa obkroži/napiši odgovor, ki velja zate. 

 Vedno/pogosto (3) Včasih (2) Nikoli/redko (1) 

Ali se učiš iz:    

 učbenikov 3 2 1 

 zvezkov 3 2 1 

 

1. Napiši tri predmete, pri katerih se največ učiš iz učbenikov oz. iz zvezkov: 

Iz učbenikov: 

 predmet: matematike 

 predmet: zgodovina 

 predmet: kemija 

Iz zvezkov: 

 predmet: angleščina 

 predmet: biologija 

 predmet: slovenščina 

 

2. Učbenik/zvezek pri učenju uporabljam: 

Učbenik: 

a) Samoiniciativno (sam od sebe) 

b) Ker to zahteva učitelj 

c) Ker to zahtevajo starši 

d) Drugo: ______________ 

Zvezek:  

a) Samoiniciativno (sam od sebe) 

b) Ker to zahteva učitelj 

c) Ker to zahtevajo starši 

d) Drugo: ______________ 
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II 

Spodaj so navedene trditve, ki govorijo o različnih načinih učenja. Vsako trditev preberi in 

obkroži odgovor, ki velja zate: 

 

Vedno/ 

pogosto 

(3) 

Včasih (2) 
Nikoli/ 

redko (1) 

1. Preden se lotim učenja iz učbenika ali 

zvezka na hitro preletim besedilo (pogledam 

naslov, podnaslove, slike ipd.). 

3 2 1 

2. Preden preberem besedilo iz 

učbenika/zvezka, si postavim vprašanja, kaj 

že vem o tej snovi. 

3 2 1 

3. Pred branjem snovi v učbeniku ali zvezku 

preberem povzetek (če je). 
3 2 1 

4. Pred branjem snovi v učbeniku si preberem 

ključne besede ob robu besedila (če so). 
3 2 1 

5. Pozorno preberem učno snov. Med branjem 

podčrtavam nove, neznane besede, da si jih 

po branju pojasnim. 

3 2 1 

6. Med branjem podčrtavam nove, nejasne 

besede, da si jih po branju pojasnim. 
3 2 1 

7. Med branjem si poskušam zapisano v mislih 

čim bolj živo predstavljati. 
3 2 1 

8. Po branju pojasnim nove neznane besede 

tako, da: 

 Poskušam ugotoviti pomen iz sobesedila 

 Poiščem razlago v slovarju 

 Vprašam učitelja, sošolce, starše … 

 

3 

3 

3 

 

2 

2 

2 

 

1 

1 

1 

9. Po branju daljšo učno snov razdelim na 

manjše dele (odstavke). 
3 2 1 

10. V gradivu podčrtujem ključne besede in 

misli. 
3 2 1 

11. Iz gradiv si izpišem ključne besede in misli. 3 2 1 

12. Ugotoviti skušam zvezo med 

najpomembnejšimi ključnimi besedami. 
3 2 1 
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13. Bistvene besede ali povedi na neki način 

uredim (npr. z miselnimi vzorci ali kako 

drugače). 

3 2 1 

14. Po učenju si izdelam kratke povzetke 

(izvlečke). 
3 2 1 

15. Učno snov si poskušam zapomniti tako, da 

jo večkrat preberem. 
3 2 1 

16. Po branju mehanično ponavljam (»na 

pamet«) določene stavke/odstavke iz zvezka 

ali učbenika, dokler si jih ne zapomnim. 

3 2 1 

17. Ponavljam le pomembne dele snovi (ključne 

besede, misli). 
3 2 1 

18. Postavljam vprašanja v zvezi s snovjo in 

odgovarjam nanje. 
3 2 1 

19. Po učenju povem ali napišem lastno mnenje 

o snovi. 
3 2 1 

20. Naučeno dopolnim s podatki iz drugih 

virov. 
3 2 1 

 

III 

Pri učenju je pomembno: 

 
Sploh ni 

pomembno 

Včasih je 

pomembno, 

včasih ne 

Vedno je 

pomembn

o 

1. Pred učenjem na hitro preleteti snov 

(naslov, podnaslove, slike …). 
1 2 3 

2. Pred učenjem si zastaviti vprašanja v 

zvezi s snovjo. 
1 2 3 

3. Pred učenjem prebrati povzetek (če je). 1 2 3 

4. Pred branjem prebrati ključne besede ob 

robu (če so). 
1 2 3 

5. Pozorno prebrati snov. 1 2 3 

6. Med učenjem označiti nove, neznane 

besede. 
1 2 3 
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7. Med branjem si poskušati napisano v 

mislih čim bolj živo predstavljati. 
1 2 3 

8. Po branju pojasniti pomen novih 

neznanih besed 
1 2 3 

9. Po branju daljšo snov razdeliti na manjše 

dele (npr. odstavke). 
1 2 3 

10. V gradivu podčrtati ključne besede in 

misli. 
1 2 3 

11. Iz gradiva izpisati ključne besede, misli. 1 2 3 

12. Ugotoviti zvezo med najpomembnejšimi 

ključnimi besedami, mislimi. 
1 2 3 

13. Glavne misli na neki način urediti (npr. z 

miselnimi vzorci ali kako drugače). 
1 2 3 

14. Narediti kratek povzetek snovi. 1 2 3 

15. Zapomniti si učno snov tako, da jo 

večkrat preberemo. 
1 2 3 

16. Učno snov nekajkrat dobesedno ponoviti. 1 2 3 

17. Ponavljati le pomembne dele snovi 

(ključne besed, misli). 
1 2 3 

18. Postavljati vprašanja v zvezi s snovjo in 

odgovarjati nanje. 
1 2 3 

19. Povedati ali napisati lastno mnenje o 

snovi. 
1 2 3 

20. Naučeno snov dopolniti s podatki iz 

drugih virov. 
1 2 3 

 


