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POVZETEK
Opismenjevanje otrok je zahteven in dolgotrajen proces, ki poteka preko vseh
štirih komunikacijskih dejavnosti – branja, pisanja, govorjenja in poslušanja. Na
učenje branja in pisanja vplivajo različni dejavniki, ki morajo za uspešen rezultat med
seboj delovati usklajeno. Sam proces opismenjevanja zahteva uporabo različnih
metod začetnega branja in pisanja.
Otroci v posebnem programu vzgoje in izobraževanja začno s sistematičnim
opismenjevanjem na drugi stopnji izobraževanja, to je v starosti 9 let, prej pa
intenzivno razvijajo predbralne in predpisalne sposobnosti. Opismenjevanje je v veliki
meri odvisno od sposobnosti otrok, saj se med njimi pojavljajo velike razlike pri
osvajanju znanja branja in pisanja. Nekateri otroci ostajajo na predbralni in
predpisalni stopnji, drugi so na stopnji prepoznavanja črk, le malo pa jih bere in
uporablja pisni jezik.
Namen raziskave je bilo pridobiti vpogled v opismenjevanje v posebnem
programu ter na podlagi spoznanj predlagati morebitne spremembe v programu.
Tako sem informacije pridobivala z opazovanjem ur opismenjevanja ter z
anketiranjem specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj.
Rezultati opazovanja in anketnega vprašalnika so bili zelo nasprotujoči. Pokazali
so, da specialne in rehabilitacijske pedagoginje ocenjujejo, da je pismenost za otroke
v posebnem programu pomembna, poleg tega izvajajo dejavnosti za opismenjevanje,
pa vendar je zelo malo otrok opismenjenih. Kot najprimernejšo metodo so specialne
in rehabilitacijske pedagoginje ocenile logografsko metodo, vendar iz navajanja
dejavnosti, ki jih v okviru opismenjevanja uporabljajo, lahko sklepamo, da je dejanska
uporaba te metode redkost.
Glede na odgovore anketnega vprašalnika bi lahko rekli, da je posebni program
vzgoje in izobraževanja za otroke ustrezen, medtem ko informacije pridobljene z
opazovanjem kažejo, da je program za otroke pretežak. Iz odgovorov specialnih in
rehabiltacijskih pedagoginj lahko razberemo, da so otroci v posebnem programu
opismenjeni, medtem ko informacije pridobljene z opazovanjem kažejo na to, da je
otrok z znanjem branja in pisanja zelo malo. Glede na pridobljene informacije lahko
zaključimo, da bi posebni program vzgoje in izobraževanja potreboval spremembe.
Potrebo po spremembah so poudarile tudi nekatere specialne in rehabilitacijske

pedagoginje, ki izražajo potrebo po bolj razčlenjenem programu, s katerim bi lažje
prilagajale pouk posameznikom.
KLJUČNE BESEDE:
Opismenjevanje, metode opismenjevanja, dejavniki branja in pisanja, otroci v
posebnem programu vzgoje in izobraževanja.

LITERACY WITHIN SPECIAL EDUCATION PROGRAMME

ABSTRACT
Literacy is a demanding and long-termed process which lapses through all four
communication skills – reading, writing, talking and listening. Reading and writing
skills are influenced by different factors which must work coordinated for sucessful
result. In the process of literacy teachers can use different methods of initial reading
and writing.
Children within a special programme of education start with systematic literacy
when they are about 9 years old. Before learning how to read and write they
intensively develop abilities that are needed for reading and writing. Learning how to
read and write depends on the ability of children because between them arise major
differences in gaining access to the knowledge of reading and writing. Some children
remain on the level where they develop abilities needed for reading and learning,
others are at the stage where they identify letters and only few have the knowledge
of reading and writing.
The purpose of the research was to gain an insight into the literacy within the
special programme of education, and on the basis of gained information suggest
changes in the previously mentioned programme. I gained information through an
observation of children at literacy classes and by interviewing (using a questionnaire)
special education teachers.
The results of observation and the questionnaire were conflicting. Special
education teachers estimate that literacy is important for children in special education
programme. Therefore they perform many different activities for learning how to read
and write, but there is just a small number of children who have this knowledge. As
the most appropriate method for learning special education teachers assess
logographic method, but from the gained information we can assume that the actual
use of this method is rare.
According to the questionnaire we could say that the special programme of
education is adequate for the children, while the information obtained by observation
shows that the programme is too difficult for them. From the answers of special
education teachers we can assume that the children are literate while information

gained by observation shows that there is a small number of those who can actually
read and write. Due to the obtained information it may be concluded that the special
education programme needs changes. The need for changes was also pointed out
by some special education teachers who expressed the need for more directions,
which would make it easier to adapt the class to individuals.

KEY WORDS:
Literacy, methods of initial reading and writing, factors of reading and writing, children
within special programme of education.
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1 UVOD
1.1 OPISMENJEVANJE
Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje opismenjevanje kot učenje
oziroma poučevanje branja in pisanja.

Pojem opismenjevanje lahko poleg zgoraj omenjenega definiramo tudi z drugih
vidikov. Različne opredelitve izhajajo iz psihološkega, pedagoškega in sociološkega
področja.
Danica Golli (1996) začetno opismenjevanje opredeljuje kot fazo v procesu
pridobivanja funkcionalne pismenosti, ki se neformalno začne v zgodnji predšolski
dobi, nadaljuje pa formalno načrtno in sistematično s šolanjem ter zaključi z
doseganjem minimalnih standardov, ki se preverjajo z nacionalnim preizkusom.
Raziskava o pismenosti odraslih – International Adults Literacy Survey (IALS
2000) pismenost opredeljuje kot sposobnost razumevanja in uporabe tiskanih
informacij v vsakdanjih dejavnostih doma, na delovnem mestu in v družbi za
doseganje zadanih ciljev ter za razvoj znanja in sposobnosti.
Pismenost lahko označimo kot zapleteno, sestavljeno in povezano dejanje. Je
proces, ki ne obsega le pisanja in branja, temveč tudi govorjenje in poslušanje.
Pismenost lahko opredelimo tudi kot komunikacijo, ki poteka eno- ali dvosmerno.
Zato je v opismenjevanje potrebno vključiti govorjenje, poslušanje, pisanje in branje –
torej vse komunikacijske dejavnosti.
Podobno opredelitev kot IALS nam ponuja tudi Nacionalna strategija za razvoj
pismenosti (2005), ki pravi, da je pismenost »trajno razvijajoča se zmožnost
posameznikov,

da uporabljajo

družbeno dogovorjene

sisteme

simbolov za

sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na
delovnem mestu in v družbi.«
Pismenost posamezniku omogoča aktivno vključitev v družbeno življenje ter
osebni razvoj.
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Jezikoslovci so pri pismenosti usmerjeni predvsem na strukturo jezika. Otroci naj
bi se naučili uporabljati jezikovne oblike, ki jim omogočajo komunikacijo ter so za njih
glede na njihovo življenjsko okolje pomembne.
Sociološkemu vidiku je temelje postavil Bordieu (Bordieu 1977, v Grginič 2005),
ki pravi, da je pismenost del kulturnega kapitala. Kulturni kapital lahko preoblikujemo
v družbeni status in premoženje, iz česar izhaja, da otrokove sposobnosti določa
družba in kultura okolja, v katerem poučevanje poteka.
Vse trditve lahko povzamemo z definicijo Pečjakove (2010), ki pravi, da
»pismenost pojmujemo kot kompleksno sposobnost, ki vključuje številne spretnosti in
sposobnosti branja, pisanja (tudi računanja), pri čemer je poudarjen različen razvoj
pismenosti glede na starost, spol, izobrazbo in druge dejavnike (npr. socialni
kontekst). Pismenost je torej kulturno, socialno in zgodovinsko-geografsko
determiniran pojem. Temeljni element vseh pismenosti je bralna pismenost.«

Ne glede na to, s katerega vidika opazujemo opismenjevanje, se moramo
zavedati, da branje in pisanje nista ločena procesa, zato njuno učenje ne more
potekati ločeno. Komunikacijske sposobnosti, med katere spadata tudi branje in
pisanje, so med seboj zelo prepletene, otrok pa se jih nauči s sodelovanjem pri
aktivnostih, ki te sposobnosti razvijajo.

1.1.1 DEJAVNIKI BRANJA IN PISANJA
Bralna učinkovitost in zmožnost posameznikovega pisnega izražanja sta odvisni
od številnih dejavnikov, tako notranjih kot zunanjih. Med notranje dejavnike uvrščamo
kognitivne in motivacijske, med zunanje pa socialne in kulturne dejavnike.
Kot pravi Lipec Stopar (2000) mora otrok pred začetkom sistematičnega
opismenjevanja razviti nekatere spretnosti in sposobnosti, brez katerih začetek
opismenjevanja sploh ni mogoč.
Avtorice M. Ropič (1996), N. Zrimšek (2003) in M. Grginič (2005) navajajo
naslednje dejavnike, ki vplivajo na branje in pisanje:


kognitivni dejavniki,
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motivacija, interes,



socialno-kulturni dejavniki,



grafomotorične sposobnosti,



spoznavne sposobnosti.

Pod kognitivne dejavnike štejemo miselne procese, ki so potrebni, da se otrok
uspešno nauči branja in pisanja ter percepcijo. Kognitivni dejavniki so vidno in slušno
zaznavanje,

spomin,

mišljenje,

pozornost,

govor,

sposobnost

načrtovanja,

sposobnost reševanja problemov, orientacija, razumevanje idr.
Motivacija in interes pomembno vplivata na učenje branja in pisanja, saj se
navezujeta na odnos otroka do branja in pisanja. Ob občutenju uspeha otrok razvija
pozitivno samopodobo, kar posledično prispeva tudi k večji motivaciji in prepričanje v
lastne sposobnosti. Če otrok pri branju ni motiviran in ne razume dogajanja v zgodbi,
ki jo bere, se začne dolgočasiti ter se sčasoma izogibati branju. Ko otrok pokaže
interes, le tega razvijamo naprej in otroku nudimo pozitivne spodbude, nikakor pa ga
ne silimo k nečemu, česar noče.

Socialno-kulturni dejavniki so zunanji dejavniki, ki vplivajo na pismenost. Mednje
štejemo socialno-ekonomski status ter socialne in kulturne vplive iz otrokovega
okolja. Vsi ti dejavniki lahko na opismenjevanje vplivajo pozitivno ali negativno. Otrok,
katerega starši imajo pozitiven odnos do knjig in branja, bo iz družine dobil več
spodbud, ki mu bodo pomagale pri nadaljnjem učenju. Socialno kulturni dejavniki
močno vplivajo na postavitev temeljev, ki so potrebni za nadaljnji proces
opismenjevanja.
Grafomotorične sposobnosti vplivajo na razvoj pisanja pri otrocih. Da bo otrok pri
pisanju uspešen, mora imeti razvito drobno motoriko, koordinacijo oči in rok ter
orientacijo na sebi, v prostoru in na ploskvi. Vse to je potrebno, da otrok uspešno
zapiše črke ter jih ureja v besedo.
Spoznavne sposobnosti se nanašajo na otrokovo stopnjo mišljenja glede na
posamezno razvojno obdobje. Stadije razvoja mišljenja je oblikoval Piaget ter jih
razdelil na štiri stopnje, in sicer senzomotorična stopnja, predoperativna stopnja,
3

stopnja konkretno logičnega mišljenja in stopnja formalno logičnega mišljenja.
Spoznavne sposobnosti pomembno vplivajo na učenje branja in pisanja, saj ima vsak
stadij svoje značilne vzorce preko, katerih se razvija mišljenje, s tem pa tudi pogoji za
učenje branja in pisanja.
Logan Oelwein (1995) meni, da je »interakcija osnova za nadaljnje učenje pri
otrocih.« Torej, če želimo, da se bo otrok učil in pridobival izkušnje, mora biti okolje v
katerem živi zanj spodbudno. Okolje mora omogočati, da otrok razvija komunikacijo
in to tako, da govori in posluša. Če interakcije niso vzpostavljene, se jih mora otrok
najprej naučiti, šele nato pa lahko od njega pričakujemo, da se bo naučil zahtevnejših
komunikacijskih veščin, kot je branje.
Če želimo, da bo opismenjevanje uspešno, morajo biti razviti vsi predpogoji za
opismenjevanje. To pomeni, da je potrebno slediti otrokovemu razvoju in razvijati
sposobnosti in spretnosti, ki jih otrok v posameznem razvojnem obdobju zmore.
Nikakor pa ne smemo preskakovati razvojnih stopenj in otroku vsiljevati dejavnosti, ki
jih ne zmore opraviti in ob katerih čuti neuspeh.
Otroci brez posebnih potreb večinoma uspešno razvijejo predpogoje potrebne za
opismenjevanje in tudi pri branju in pisanju nimajo težav. Seveda pa se lahko tudi pri
teh otrocih pojavijo motnje branja in pisanja, kot je na primer disleksija. Jelen (2006)
ugotavlja, da sta pogostost in razširjenost težav odvisni od otrokovih sposobnosti za
razvijanje spretnosti branja in pisanja, od intelektualnih sposobnosti, vrste pisave,
načina in metod poučevanja, kronološke starosti otrok, psihološke zrelosti otrok ob
začetku opismenjevanja in časa, ki se namenja za vadenje branja in pisanja.

1.1.1.1. DEJAVNIKI BRANJA IN PISANJA PRI OSEBAH Z ZMERNIMI
MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU

Pri otrocih z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju razvoj
predpogojev, ki so pomembni za nadaljnje opismenjevanje, poteka drugače, saj je
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njihov razvoj upočasnjen. Zanje so značilne funkcionalno nižje intelektualne
sposobnosti.
Za učenje je pri otrocih zelo pomembna pozornost, saj je povezana z
zaznavanjem in vpliva na učno učinkovitost. Otroci z motnjami v duševnem razvoju
imajo težave z vsemi dimenzijami pozornosti. Njihova pozornost je kratkotrajna, kar
jim onemogoča daljše delo, saj jih določena dejavnost kmalu ne zanima več. Otroci
imajo pozornost največkrat usmerjeno na nebistvene dražljaje, kot so zvoki v okolju,
dejavnosti, ki se dogajajo okoli njih, slabše pa so osredotočeni na bistvene dražljaje.
Tako tudi težko ločijo pomembne informacije od nepomembnih. Zaradi težav s
pozornostjo težje sledijo posameznim dejavnostim v razredu, zato so vmes potrebni
odmori ali zamenjava dejavnosti, da jih novi dražljaji zopet pritegnejo. Otroci so lahko
hkrati osredotočeni le na eno opravilo, vendar imajo tudi pri tem težave, saj se težko
osredotočijo na posamezne dražljaje.
Percepcija osebam omogoča prepoznavanje, razlikovanje in razumevanje
sprejetih informacij. Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo s tem težave, saj
sprejete dražljaje težje povezujejo v ustrezne zaznave. Zaznavanje oseb z motnjami
v duševnem razvoju je manj natančno že zaradi slabših vizualnih zmožnosti.
Za osebe je značilno, da slabše zaznavajo podrobnosti na slikah in zato
dogajanje na slikah tudi težje interpretirajo, saj ne uvidijo odnosov med njimi. Prav
tako težko prepoznavajo nepopolne, delno narisane slike predmetov. Za otroke z
motnjami v duševnem razvoju je značilna ozkost opažanja, kar pomeni, da običajno
opazijo samo predmete, ki so v centru njihovega vidnega polja, ne pa tudi predmetov
v okolici. Zaradi ozkega opažanja se pojavljajo težave pri branju, saj težko povezujejo
črke v daljših besedah. Hitreje zaznavajo enostavne predmete, medtem ko pri
sestavljenih potrebujejo več časa za analizo in sintezo sestavnih delov. Pri predmetih
najprej opazijo njihove splošne značilnosti, manj pa specifičnosti. Zaradi tega jih je
potrebno navajati na sistematično opazovanje. Posamezne dele predmeta največkrat
narišejo na napačnih mestih. Zaradi slabšega vidnega zaznavanja in prostorske
orientacije težje pišejo ravne in poševne črte ter pravilno obliko črk.
Težave se pojavljajo tudi s slušnim zaznavanjem. Osebe z motnjami v duševnem
razvoju slabše slušno zaznavajo tako čiste kot sestavljene zvoke. Slabše slušno
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zaznavanje posledično vpliva na prepoznavanje glasov in razvoj osnov govora. K
slabšemu zaznavanju pripomorejo tudi okvare sluha.
Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo težave v razlikovanju posameznih
glasov in ločevanju samoglasnikov od soglasnikov. Pri zapisu in branju imajo težave
z zapomnitvijo in priklicem črk oziroma glasov, ki izgledajo ali zvenijo podobno.
Ponavljajoče se napake se v otrokovi zavesti okrepijo in jih je kasneje zelo težko
popravljati.
Prostorsko zaznavanje je oteženo, saj morajo pri tem združiti informacije, ki jih
dobijo preko vseh čutil. Poznavanje prostorskih odnosov je v veliki meri odvisno od
stopnje motnje.
Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo težave z zapomnitvijo informacij.
Prejete informacije s težavo ohranijo v kratkoročnem spominu ter potrebujejo več
časa, da jih prikličejo iz spomina. Ne zapomnijo si večje število informacij naenkrat,
ampak jih je potrebno podajati postopoma. Potrebno jih je naučiti strategij
ponavljanja in organiziranja pridobljenih informacj, saj tega ne naredijo spontano kot
otroci brez posebnih potreb in tako hitro pozabljajo že naučeno. Za otroke z motnjami
v duševnem razvoju je ponavljanje in organiziranje podatkov pomembno, saj imajo
tako več možnosti, da jih shranijo najprej v kratkoročni, nato pa v dolgoročni spomin.
V našem kratkoročnem spominu se nahaja tudi fonološka zanka, v kateri so
shranjene informacije v govorni obliki. Fonološka zanka je pomembna pri razvoju
govora, saj vpliva na uporabo pravilne strukture stavka, usvajanje slovnice, širjenje
besedišča ter učenje s poslušanjem. Pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju
zanka ne deluje pravilno, posledica česar je zakasnel govor, skromen besedni zaklad
ter oteženo razumevanje govornih informacij – ne slišijo ali slišijo del povedanega.
Prav tako težko ločijo nebistvene slušne informacije od bistvenih, saj poleg
razumevanja slišanega, shranjevanja in obnavljanja informacij ter oblikovanja
odgovora, ne zmorejo še dodatnega ločevanja podatkov.
Buckley and Bird (2001) sta zapisali, da imajo otroci z motnjami v duševnem
razvoju bolje razvit vizualno-prostorski spomin kot pa verbalni spomin, iz česar
izhaja, da si lažje zapomnijo vidne informacije. Vizualno-prostorski spomin teh otrok
lahko primerjamo z otroci brez motenj, medtem ko je verbalni spomin bistveno slabši.
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Otroci brez motenj si npr. zapomnijo od 6 do 8 slišanih števil, otroci z motnjami v
duševnem razvoju pa le 2 – 4.
Otroci z motnjami v duševnem razvoju se počasneje učijo ter si zapomnijo manj
kot otroci brez posebnih potreb. V procesu učenja je potrebne veliko vaje,
ponavljanja in asociacij, vendar vseeno hitro pozabljajo že naučeno. Transfera
znanja pri teh otrocih ni, pridobljeno znanje zmorejo uporabiti le v enakih okoliščinah,
kot so ga osvojili. Nekateri otroci ne razumejo pomena podane informacije, zato je niti
niso sposobni povezati z že shranjeno informacijo. Prav tako ne zmorejo organizirati
nekaterih informacij v obliko, ki omogoča dolgoročno zapomnitev in kasnejšo
ponovno uporabo. Zaradi nenehnih neuspehov se pri otrocih z motnjami v duševnem
razvoju pojavlja tudi naučena nemoč, ko že na začetku obupajo nad nalogo ali pa
pričakujejo pomoč od drugih.
Govorne težave se pri osebah z motnjami v duševnem razvoju pojavljajo
pogosteje kot pri osebah brez posebnih potreb. Večji kot je zaostanek v razvoju, težje
in resnejše so govorne težave.
S stopnjo izraženosti otrokove motnje naraščajo

motnje artikulacije in slušne

diskriminacije. Zaradi slabše razvitega govora se otroci težje govorno sporazumevajo
ter se izogibajo komunikaciji z odraslimi. Na počasnejši razvoj govora vpliva
nezadostna gibljivost govornih organov. Pri otrocih se pojavljajo nepravilna
izgovorjava glasov, nezmožnost izgovarjanja določenih glasov, motnje v načinu
govora (počasen govor, prekinitve med stavki, prehiter in težko razumljiv govor),
motnje v dihanju in motnje v kvaliteti glasu. Ribić (1991) opisuje, da večina otrok s
težkimi motnjami v duševnem razvoju sploh ne govori ter se izražajo samo z
neartikuliranimi glasovi, medtem ko je govor otrok s težjimi motnjami v duševnem
razvoju otročji in nejasen.
Poleg govornih motenj se pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju pojavljajo še
jezikovne motnje. Le-te se navezujejo na skromen besedni zaklad, težave pri
oblikovanju stavkov ter upoštevanju gramatičnih pravil, pri sporazumevanju otroci
uporabljajo kratke besede, stavki pa so vezani na vsakodnevno dogajanje in
konkretne dogodke.
Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo težave na pragmatiki jezika. O
dogodkih in stvareh pripovedujejo nepovezano ter kmalu zaključijo, ker nimajo
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interesa in potrebe po govoru. Njihov pasivni besedni zaklad je večji od aktivnega, pri
izražanju pa uporabljajo besede, ki izražajo njihove želje, potrebe in interese.
Po mnenju Đorđevića (1982) je za opismenjevanje otrok z motnjami v duševnem
razvoju med drugim pomembno, da imajo dobro razvit govor, saj jim to pomaga pri
razumevanju branega besedila in izražanju svojih misli.
Za osebe z motnjami v duševnem razvoju je značilno, da težje in z velikim
naporom usklajujejo delo mišic in tako težje izvajajo povezane gibe pri delu. Pri
gibanju se pojavljajo motnje motorike kot so spazem, ataksija in dispraksija. Pri
otrocih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju se motnja motorike kaže že od
prvih mesecev življenja naprej zaradi nezrelosti živčnega sistema in nesposobnosti
za razvoj fine in grobe motorike. Pri otrocih z zmernimi in težjimi motnjami v
duševnem razvoju je motena fina motorika rok, zaradi česar imajo otroci težave pri
razvijanju osnovnih navad.
Otroci z motnjami v duševnem razvoju začnejo govoriti kasneje kot otroci brez
posebnih potreb. Motorika govornih organov je slabše razvita, zaradi česar je njihova
izgovorjava glasov lahko nerazločna ali pa določenih glasov sploh ne zmorejo
artikulirati. Zato je potrebno veliko vaj, ki razvijajo motoriko govornih organov, da
otroci pridobivajo glasove.
Pri pisanju so zaradi slabše razvite fine motorike počasnejši. Njihov pritisk na
podlago je velikokrat premočan, spet drugi pa skoraj ne pritiskajo na podlago. Pri
oblikovanju črk lahko zaznamo rahlo tresenje rok, kar se pozna tudi pri potegu črt.
Pozorni moramo biti na pravilno držo pisala v roki, saj nepravilna drža pisala hitro
utrudi roko. Slabša je koordinacija oko-roka, zaradi česar otroci težje upoštevajo črte
pri pisanju ter pišejo izven vrstice. Nekateri otroci imajo težave z orientacijo na listu,
kar pomeni, da ne vedo, kje bi začeli pisati, pišejo zelo velike ali majhne črke, lahko
pa se zgodi, da pišejo od desne proti levi.

1.1.2 METODE ZAČETNEGA OPISMENJEVANJA
Metode začetnega opismenjevanja, ki jih uporabljamo pri poučevanju otrok, so del
širšega modela razvijanja pismenosti.
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Pri opismenjevanju uporabljamo različne metode, ki jih lahko razdelimo na
sintetične, analitične, analitično-sintetične, globalne ter logografske. V posameznem
vzgojno-izobraževalnem programu ni posebej določeno, katero metodo naj bi učitelji
uporabljali. Priporočeno je, da izberejo tisto, ki je za otroke, glede na njihove
značilnosti in potrebe, najbolj primerna.
Izhodišče sintetičnih metod predstavlja posamezni glas ali črka. Učenci se najprej
naučijo posameznih črk, ki jih nato vežejo v besede.
Kot prva se je uporabljala črkovalna metoda, kjer so učenci brali črke »po imenih
in ne po glasovih, kot samoglasnike in soglasnike slišimo.« (Marinšek 2000, str. 46)
Učenci so besede najprej črkovali po imenih črk (npr. es, en, em), nato pa so jih
vezano prebrali in pri tem odmislili imena posameznih črk.
Iz črkovalne metode se je razvila glaskovalna metoda, kjer so učenci črke
poimenovali po glasovih, tako kot so jih slišali. Ker pa je bilo učenje po obeh metodah
dolgotrajno, težko in neustrezno, so se razvijale nove metode, ki omogočajo hitrejši
napredek pri usvajanju črk.
Nekatere različice glaskovalne metode oziroma njihovi elementi se uporabljajo še
danes:
Metoda naravnih glasov izhaja iz glasov slišanih v naravi, pri živalih, naravnih
pojavih in pri razpoloženju ljudi. Učenje se začne z zgodbo, kjer se naravni glasovi
ponavljajo. Otroci nato pišejo črke, kasneje pa glasove ali pa naučene črke
sintetizirajo.

Interjekcijska metoda je sestavni del metode naravnih glasov, saj izhaja iz
vzklika v najrazličnejših življenjskih situacijah in čustvenih odzivih.
Fonografska metoda se nanaša na risbo, ki ponazarja določen prizor iz zgodbe.
V risbi se skriva oblika črke, kar pripomore k temu, da si otrok črko bolj zapomni.
Fonetična metoda poudarja pravilno izgovorjavo posameznih besed.

9

Fonimimična metoda temelji na asociaciji glas – simbol – gib. Učitelj pridobljen
glas vzporedno ponazori s čim bolj ustreznim gibom. Slišani glas otroci utrjujejo hkrati
s pokazanim gibom..
Ko otroci po različnih vajah artikulacije, poslušanja in iskanja glasu v besedi
oblikujejo slušno zaznavo, sledi prehod na simbol. Gib se utrjuje tudi ob zapisu in
branju simbola. Učitelj lahko s pomočjo kretnje pridobi in utrjuje vse glasove in
simbole ter utrjuje branje zlogov in besed.
Na prehodu iz črkovalne v glaskovalno metodo se je razvila zlogovalna metoda,
pri kateri učenci že od začetka spoznavajo zloge »kot nerazčlenjene celote, ki jih
potem povezujejo v različne besede.« (Pečjak 2010, str. 67)
Nasprotje sintetinčnim metodam so analitične metode. Bistvo analitičnih metod je
izhajanje iz celotnega stavka ali besede. Z analizo besede pridemo do posamezne
črke oziroma do posameznega glasu.
Pečjakova (2010) omenja tudi dve opuščeni obliki analitične metode, in sicer
metodo besedila ali Jacocotovo metodo ter Rostoharjevo metodo. Pri metodi
besedila je otrok besedilo bral ter ob večkratnem učiteljevem ponavljanju besed in
vlečenju glasov spoznaval povezavo med glasovi in črkami. Rostoharjeva metoda pa
temelji na odvzemanju in dodajanju črk, npr. s-so-sov-sova-sov-so-s.
Analizo začnemo z enostavnimi besedami, ki jih nato stopnjujemo do težjih. Ko
se učenci naučijo posamezne glasove ponazoriti, torej zapisati črke, jih lahko
povezujejo v nove besede. Več glasov in črk kot poznajo, več kombinacij lahko
sestavijo, s tem pa se posledično širi tudi njihov besedni zaklad.
Analitična metoda je sestavljena iz vidne in slušne analize. Analizi lahko potekata
ločeno, vendar je priporočljiva kombinacija. Učenci lahko besedo slušno analizirajo z
glaskovanjem, brez da besedo hkrati tudi vidijo.
Poleg analitičnih in sintetičnih metod so se oblikovale tudi metode, ki so
kombinacija obojega, in sicer analitično sintetične metode. Že samo ime metode
pove, da ta metoda poudarja kombinacijo analize in sinteze. Začne se s tekstom,
stavkom ali besedo, ki otroku predstavlja nek smisel. Nato otrok spozna dele celote,
to so posamezni glasovi oziroma črke. Ko se posamezni glas izloči, ga lahko otroci
iščejo še v drugih besedah – na začetku, na koncu in v sredini. Tem vajam sledijo
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vaje utrjevanja posamezne črke. Ko so črke in glasovi naučeni, sledi sinteza v
besede in stavke.
Otroci se lahko branja naučijo tudi preko celostnih ali globalnih metod. Kot pravi
Tripković (1996), je bistvo teh metod, da otroci ne razčlenjujejo besed na posamezne
glasove, ampak besedo prepoznajo kot celoto. Globalno metodo lahko razdelimo v tri
podskupine, in sicer prepoznavanje besed, prepoznavanje povedi in prepoznavanje
daljših besedil.
Pri globalni metodi se nek dogodek ali predmet iz otrokove zavesti poveže z
določeno besedo ali povedjo. Beseda se ne analizira na posamezne glasove, ampak
se utrjuje kot celota.
Izhodišče te metode je slika, pod katero je zapisana beseda. Učenci se z učiteljico
o tej sliki oziroma predmetu pogovarjajo, dokler slike ne umaknejo in ostane samo
beseda. Z večkratnim branjem učenci besedo utrjujejo in bolje prepoznavajo kot
celoto. Pri zapisu prikličejo v spomin vizualno podobo besede. Besedo analizirajo
učenci sami, brez pomoči učitelja, vendar šele ob večkratnem ponavljanju.
Metoda otroke pripravlja na hitro branje, preko nje pa pridobijo določeno število
besed.
Posebej pa velja izpostaviti metodo, po kateri se »branja« najuspešneje naučijo
otroci, ki obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja. Gre za logografsko
metodo oziroma metodo slikovnega branja. Podobno kot pri globalni metodi otroci
tudi pri tej metodi besede prepoznavajo kot vidne celote. Razlika v obeh metodah je
v tem, da otroci pri logografski metodi ne zmorejo sinteze in analize besed. »Ta
stopnja omogoča takojšnjo prepoznavo besede na osnovi izstopajočih grafičnih
potez.« (Pečjak 2010, str. 49)
Otroci prepoznavajo napise iz okolja, svoje ime, imena družinskih članov »na
pamet«, kar pomeni, da prepoznajo celotno besedo in bi jo enako prebrali tudi, če bi
bila kakšna črka izpuščena. Težava se pojavi pri zapisu dveh enakih besed z
različnimi črkami (npr. malimi in velikimi tiskanimi), saj otrok ne bo prepoznal, da gre
za dve enaki besedi.
Težava te metode je v tem, da otrok lahko prepozna majhen obseg besed,
večinoma samo tiste, s katerimi se večkrat srečuje.
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1.1.3 RAZVOJ BRANJA
Z razvojem branja se ukvarja veliko avtorjev in mnogi izmed njih so oblikovali
razvojne stopnje branja. Za vsako stopnjo so značilni specifični vzorci in strategije, s
katerimi se otrok spoprijema z branjem. Med bralnimi stopnjami, ki so jih oblikovali
Gray, Challova, Frithova, Ehri, Rohlova in Salinger bom povzela bralne stopnje po
Challovi, saj se njene stopnje branja v različni literaturi največkrat pojavijo.
Challova (Chall 1983 v Carnine, Silbert, Kame'enui, Tarver 2004) je razvoj branja
razdelila na šest stopenj.
Stopnja 0 – ta stopnja se imenuje predbralno obdobje ali obdobje porajajoče se
pismenosti, saj poteka od rojstva do okvirno šestega leta starosti, torej v predšolskem
obdobju. Na tej stopnji otrok razvija razumevanje namena branja, prav tako pa se
začne zavedati glasov in črk ter odkrivati povezave med njimi. Večina otrok že
poimenuje skoraj vse črke v abecedi, nekatere zmorejo zapisati po nareku. Poleg
tega spoznavajo notranjo zgradbo besed, kot so rime, aliteracije, začetne in končne
glasove v besedi, razčlenjevanje besed na glasove ter združevanje glasov v besedo.
Razvoj vseh sposobnosti je delno odvisen tudi od okolja, v katerem otrok biva, saj
je le-to lahko spodbudno ali pa tudi ne.
Stopnja 1 ali obdobje začetnega branja oziroma dekodiranja poteka okvirno od
starosti šest do sedem let. Na tej stopnji otrok vzpostavi zvezo med glasom in črko,
spozna vse črke in začne z branjem besed. Bralni razvoj poteka skozi tri faze, in sicer
je otrok v prvi fazi pozoren na izgovorjavo oziroma zven besede, v drugi se
osredotoči na grafično podobo, v tretji fazi pa otrok grafično podobo besede in njen
pomen združi ter začne s tekočim in natančnim branjem.

Stopnja 2 je poimenovana kot stopnja utrjevanja spretnosti branja. Na tej stopnji
se pri otrocih razvija fluentnost branja. Ta stopnja poteka okvirno od sedmega do
osmega leta starosti. Na stopnji 2 otrok skozi vaje prehaja do avtomatizacije svoje
tehnike branja. Ker dosega večjo hitrost branja, mu to omogoča tudi boljše
razumevanje. Ob koncu druge stopnje otrok prehaja iz stopnje učenja branja na
stopnjo branja za učenje.
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Stopnja 3 okvirno poteka od devetega do štirinajstega leta, predstavlja pa začetek
branja za učenje. Otrok začne z branjem pridobivati nove informacije in s tem širi
svojo bazo znanja. Na tej stopnji otrok branje uporablja kot sredstvo za učenje.
Na stopnji 4 se začnejo oblikovati odnosi in stališča do prebranega, traja pa nekje
od štirinajstega do osemnajstega leta. Otrok že osvojenemu znanju dodaja nove
informacije, prav tako pa zna prebrano vrednotiti z različnih vidikov.
Kot zadnja je stopnja 5, za katero je značilno kakovostno branje, s katerim si
bralec oblikuje svojo bazo znanja ter svoj pogled na svet s pomočjo miselnih
procesov kot so analiza, sinteza in vrednotenje prebranega. Bralec je na tej stopnji
sposoben selektivnega branja, kar pomeni, da loči bistveno od nebistvenega. Ta faza
traja od osemnajstega leta naprej.

Fluentnost branja in razumevanje prebranega sta odvisna od otrokovega
napredka na posamezni stopnji bralnega razvoja, saj se stopnje med seboj
povezujejo. Tako posameznih stopenj otrok ne more izpustiti in se k njim vrniti
kasneje.
Najprej je potrebno dekodiranje črk ter povezava črk v besede, nato sledi
utrjevanje tehnike branja. Ko je branje utrjeno in otrok nima težav s prepoznavanjem
in priklicem črk, nastopi stopnja bralnega razumevanja. Prej je to nemogoče, saj bo
otrok svojo pozornost posvetil prepoznavanju črk in se ne bo osredotočil na pomen
besede, ampak le na pravilno prebrano besedo.

1.1.3.1 RAZVOJ BRANJA PRI OSEBAH Z ZMERNIMI MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
Otroci z motnjami v duševnem razvoju sledijo bralnim razvojnim stopnjam po
Challovi, vendar ne dosežejo vseh šest razvojnih stopenj. »Otroci z zmerno motnjo
ostajajo na predbralni stopnji ali pa celo tekoče prepoznavajo besede.« (Lipec Stopar
2000, str. 2)
Zaradi upočasnjenega razvoja in zaradi razlik v sposobnostih ne moremo vnaprej
predvideti, kdaj in ali sploh bo posamezni otrok dosegel katero izmed razvojnih
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stopenj. Prav tako ne moremo vnaprej predvideti, kako dolgo bo otrok osvajal znanje
posamezne stopnje in v kolikšni meri bo le-to utrjeno.
Connersova (1992, v Logan Oelwein 1995) meni, da sta za poučevanje branja
otrok z zmernimi motnjami v duševnem razvoju najbolj primerni metoda vizualnega
ključa ter analiza besede na posamezne črke, ki jih poimenujejo, prepoznavajo,
izgovarjajo glasove itd.
Nekateri otroci pravilno poimenujejo črke, ki sestavljajo besedo, ne znajo pa jih
povezati skupaj in prebrati celotno besedo. Spet drugi ne zmorejo vzpostaviti
povezave med natisnjeno besedo in njenim pomenom, saj ne vedo, da so zapisani
simboli v bistvu črke, ki predstavljajo neko besedo.
Glede na različne sposobnosti otrok z motnjami v duševnem razvoju, ni enotne
metode, ki bi bila za vse najbolj primerna. Vendar glede na pridobljene podatke
Connersova poudarja, da je branje veščina, ki jo zmorejo tudi otroci z zmernimi
motnjami v duševnem razvoju. (Conners 1992, v Logan Oelwein 1995)

1.1.4 RAZVOJ PISANJA
Loganova (1995) opredeljuje pisanje kot sredstvo, ki predstavlja ekspresivno
komunikacijo, za katero uporabljamo zapisane simbole. Pri pisanju uporabljamo
simbole, ki jih urejamo v besede, s tem pa svoje ideje in sporočila sporočamo
ostalim. Že samemu kopiranju črk lahko rečemo pisanje, še bolj pomembna
komponenta pisanja pa je črkovanje, ko oseba črke sama uredi v pravilen vrstni red
pri zapisu.
Tako kot branje tudi pisanje poteka skozi različne razvojne stopnje. Vsaka stopnja
ima svoje vzorce in specifične lastnosti.
Razvoj pisanja se prične že v predšolskem obdobju, ko otroci začnejo čečkati.
Nadaljuje se do prvih poskusov pisanja besed, najpogosteje je to otrokovo ime, pa
vse do sistematičnih vaj, ki spodbujajo asociacijo glas – črka ter zapis slišanih črk.
Otroci postopoma razvijajo razumevanje pisnega jezika ter prehajajo iz porajajoče se
pismenosti do formalnega znanja pisanja.
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Nataša Zrimšek (2003) je začetne faze pisanja opredelila po naslednjem vrstnem
redu:


čečkanje, ki se pojavi v drugem letu starosti,



risanje in »pisanje« se razvije v tretjem letu starosti, otrok že upošteva
smer od leve proti desni, svoj zapis zapisuje v vrstice, pri tem pa se
pojavljajo podobne črte in simboli,



znaki, ki so podobni črkam – ti znaki so podobni črkam, vendar otrok še
nima asociacije glas – črka,



prve prave črke se pojavijo pri starosti pet let, ko otrok že sliši glasove in
posnema črke, zapisane črke otroku predstavljajo celo besedo,



fonetični zapis se pojavi pri starosti sedem let, ko otroci pišejo tako kot
slišijo, vendar zapis pravopisno ni pravilen.

Gentry (Gentry 1982, v Grginič 2005) je razvoj pisanja opredelil v petih stopnjah,
ki si sledijo od začetka pisalnih poskusov pa do stopnje, kjer naj bi otroci že imeli
abstraktno znanje o besedah.

Prvo stopnjo je Gentry poimenoval predkomunikativna stopnja. Na tej stopnji otrok
uporablja le posamezne znake, črk pa še ne zna povezati z glasovi. Vendar se že
zaveda, da simboli imajo pomen in da tvorijo sporočilo.
Druga stopnja je delno fonetična stopnja. Na tej stopnji otrok začenja dojemati
povezavo glas – črka. Otroci ne pišejo celih besed, ampak le nekaj črk ali pa besede
kombinirajo s slikami.
Tretjo stopnjo je Gentry poimenoval fonetična stopnja. Otrok zapisuje glasove
tako kot jih sliši. Glasov, ki jih ne sliši, ne zapiše, prav tako pa ne upošteva pravil, ki
se nanašajo na pravilen zapis.
Četrta stopnja je prehodna stopnja. Na tej stopnji otrok začne upoštevati pravila
dogovorjenega zapisovanja besed.
Kot zadnja nastopi pravopisna stopnja, kjer otroci že osvojijo nekaj abstraktnega
znanja o besedah.
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1.1.4.1 RAZVOJ PISANJA PRI OSEBAH Z ZMERNIMI MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU
Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo težave pri pisanju, saj imajo slabše
razvito fino motoriko, ki jim med drugim onemogoča pravilen oprijem pisala, kar
posledično vpliva tudi na hitro utrujenost roke pri pisanju. Slabe motorične spretnosti
nakazujejo na otrokov nezrel živčni sistem, kar pa vpliva tudi na druge funkcije, ki so
potrebne za pisanje, kot so koordinacija oko – roka, prostorski odnosi, načrtovanje
gibov, nadzor nad izvajanjem gibov.
Upoštevati moramo dejstvo, da niso vsi otroci z motnjami v duševnem razvoju
enaki. Tako nekateri počasi napredujejo pri učenju pisanja ali pa zmorejo samo
preslikavo črk z lista ali table, samostojnega zapisa pa ne. Spet drugi pa s
prilagojenimi metodami osvojijo povezavo glas črka in so sposobni samostojnega
pravilnega zapisa besed. Nekateri otroci v posebnem programu ne zmorejo verbalne
komunikacije, zato za sporazumevanje uporabljajo nadomestno komunikacijo. Za
otroke, ki ne zmorejo pisanja tipa papir – svinčnik, je smiselno uporabiti računalnik.

Rezultati starejše raziskave Zorice Nikolić (Nikolić 1980 v Đorđević 1982) kažejo,
da se otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju lahko naučijo prepoznavanja in
pisanja tiskanih črk, vendar ni nujno, da osvojijo vse. Drugače pa je pri
prepoznavanju pisanih črk. Otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju se glede
na raziskavo Nikolićeve ne zmorejo naučiti branja pisanih črk, medtem ko se zmorejo
naučiti pisanja nekaterih.

1.2 OPISMENJEVANJE V PREDŠOLSKEM IN ŠOLSKEM OBDOBJU

1.2.1 OPISMENJEVANJE V PREDŠOLSEKM OBDOBJU

Največkrat pojem opismenjevanje povežemo z otrokovim vstopom v šolo, češ da
se prepoznavanja črk ter posledično branja in pisanja otroci naučijo tam. Vendar
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temu ni tako – opismenjevanje se začne že veliko prej, preden otroci začnejo
obiskovati osnovno šolo.
Neformalno opismenjevanje se prične že v predšolskem obdobju ter se kasneje
nadaljuje kot šolsko (formalno oziroma sistematično) opismenjevanje.
Predšolsko seznanjanje s pisnim jezikom in spoznavanje pomena tiska
imenujemo tudi porajajoča se pismenost.
V predšolskem obdobju se otroci s pisnim jezikom srečujejo skozi igro ter na
spontan način nezavedno razvijajo predpogoje za sistematično učenje. Otroci se s
pisnim jezikom srečujejo pri simbolni igri, vsakodnevno v trgovinah, na cesti, doma,
pri gledanju risank in filmov, pri branju pravljic in listanju revij. Zato je pomembno, da
starši in vzgojitelji otrokom ponudijo čim več situacij in kotičkov, kjer so otroci lahko
aktivni, se lahko igrajo, se srečujejo s tiskano besedo ter tako posledično spoznavajo,
kakšen je pomen tiskane besede.
Lomax in McGee (Lomax in McGee 1987, v Grginič 2005) sta oblikovala razvojni
model porajajoče se pismenosti, ki predstavlja otrokov razvoj pismenosti v obdobju
od treh do šestih let. Znanja in sposobnosti, ki se pri otroku razvijajo, sta razdelila na
pet komponent:


koncept tiska,



grafično zavedanje,



glasovno zavedanje,



črkovno – glasovna skladnost,



besedno branje.

V koncept tiska sta avtorja vključila zavedanje govorjenih in pisnih jezikovnih
enot, znanje procesov in pravil branja ter pomensko znanje. Na tej stopnji otrok
razvija ločevanje tiska in slik ter se začne zavedati, da sta branje in tiskana beseda
pomembna.
Na stopnji grafičnega zavedanja je otrok usmerjen v značilnosti črk, predvsem v
podobnost in razlikovanje posameznih črk in besed ter orientacijo zapisa.
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Na stopnji glasovnega zavedanja se razvija otrokova sposobnost razločevanja
glasov v besedah. Otrok se uči prepoznavati podobnosti in razlike med glasovi. S
pomočjo glasovnega zavedanja otrok razvija tudi fonološko zavedanje.
Kot četrto komponento sta avtorja izpostavila črkovno – glasovno skladnost. Gre
za usklajevanje glasov s črkami ter sposobnost transfera naučenega znanja na
neznane besede.
Kot zadnje pa sta postavila besedno branje, ki predstavlja otrokovo branje besed.

1.2.2 OPISMENJEVANJE V ŠOLSKEM OBDOBJU
Z vstopom v šolo se pri otrocih začne bolj sistematično opismenjevanje. Otroci se
sprva še učijo skozi igro, vendar je ta igra usmerjena k ciljem, ki so v učnem načrtu.
Otroci so v šoli bolj usmerjeni k nalogam, s katerimi se na podlagi predznanja iz
predšolskega obdobja gradijo novi temelji. Otroci svoje znanje urijo in utrjujejo ter
zlasti ozavestijo že pridobljeno znanje.
Glede na učni načrt za slovenščino lahko povzamem, da se sistematično
opismenjevanje otrok v šoli izvaja v prvem triletju, torej v prvem, drugem in tretjem
razredu.
V prvem razredu se otroci učijo in vadijo osnove pisanja, razvijajo vidno
zaznavanje, slušno zaznavanje, orientacijo, grafomotoriko, ločujejo med tiskanim in
slikovnim materialom.
Slušno zaznavajo in razločujejo različne zvoke, iščejo vir zvoka ter ugotavljajo,
komu ali čemu določeni zvok pripada. Prav tako poslušajo in ponavljajo besede ter v
njih prepoznavajo zaporedje glasov, zlogov, začetne in končne glasove ter začetni in
končni zlog. Glede na slišano tudi sami iščejo besede, ki se začenjajo na določen
zlog ali glas.
Vidno zaznavanje otroci urijo z razvrščanjem predmetov v skupine ter
opisovanjem razlik in podobnosti. Med seboj primerjajo besede in ugotavljajo, ali so
enake, v besedah iščejo enake črke, prerisujejo ali samostojno zapišejo črke ali
besede, ki jih poznajo.
Spoznavanje tiskane besede poteka preko dejavnosti, kot so listanje revij,
časopisov in knjig, v katerih otroci razlikujejo črkovni in slikovni del. Slikovni material
18

opisujejo, ob slikah spremljajo prebrano besedilo, izrezujejo slike o različni tematiki
ter v pisnih medijih prepoznavajo nekatere črke in besede.
Osnove pisanja se nanašajo na učenje pravilne drže pri pisanju, pravilnega
držanja pisala, razvijanje orientacije na sebi, v prostoru in na ploskvi. Preko različnih
vaj otroci vadijo poteze, ki sestavljajo posamezne črke.
Otroci v prvem razredu »berejo« tiskana gradiva kot so piktogrami ter napisi, ki jih
srečajo v okolju.
Poleg pisanja in spoznavanja s tiskom pa otroci razvijajo tudi govorne
sposobnosti. Tako se navajajo na novo okolje in razvijajo pripravljenost za pogovor s
sošolci, učiteljem in ostalimi sogovorci. Pripravljajo se na govorni nastop pred
razredom ter upoštevajo pravila sporazumevanja.
V drugem razredu učni načrt predvideva spoznavanje velikih in malih tiskanih črk,
lahko pa tudi malih pisanih črk. Otroci preko različnih dejavnosti utrjujejo črke ter se
učijo strategij, kako povezati glas z njegovim grafičnim zapisom ter kako si podobo
črke priklicati v spomin.
Pisanje vadijo s prepisovanjem besed in povedi, dopolnjevanjem kratkih povedi,
pisanjem nareka z enostavčnimi povedmi, seveda pa zapisano na koncu tudi
preberejo, da poiščejo in popravijo napake ter izboljšajo zapis. V drugem razredu naj
bi otroci že tvorili kratka besedila ter pisno odgovarjali na vprašanja.
Slušno zaznavanje zajema poslušanje povedi, določanje začetka in konca povedi
ter štetje besed. V drugem razredu branje urijo s pomočjo vezave glasov in zlogov v
besede, prav tako pa urijo knjižno branje črk ter naglaševanje besed.
V tretjem razredu se otroci učijo velikih pisanih črk ter tudi malih pisanih, če jih
niso spoznali v drugem razredu. Preko različnih dejavnosti otroci utrjujejo pisane
črke, in sicer smer zapisa, velikost in obliko črk. Ker v tretjem razredu spoznajo že
vse črke, pozornost namenijo tudi hitrosti pisanja ter oblikovanju estetske pisave.
Otroci urijo samostojno pisanje, in sicer s prepisovanjem krajših besedil, pisanjem
kratkega nareka ter večkratnim branjem zapisanega besedila z namenom, da ga
popravijo in izboljšajo.
Pri branju vadijo tekoče glasno in tiho branje tiskanih in pisanih besedil. Pri tem
pazijo na knjižno prebrane črke, pravilno naglašenost besed ter pravilno intonacijo pri
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branju glede na končna ločila in vejice. Berejo pohvale, čestitke, vabila, pozdrave in
voščila.

1.3 OPISMENJEVANJE OTROK Z ZMERNIMI MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU V PREDŠOLSKEM IN ŠOLSKEM OBDOBJU

1.3.1 OPISMENJEVANJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Otroci z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju se tako kot
otroci brez posebnih potreb lahko vključijo v predšolske programe, kot sta program s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter prilagojen program za
predšolske otroke.

Tako kot otroci brez posebnih potreb so torej tudi otroci z zmernimi motnjami v
duševnem razvoju izpostavljeni dejavnostim za spodbujanje pismenosti. Vendar
zaradi počasnejšega in drugačnega razvoja počasneje dosegajo stopnje, ki sta jih
zastavila Lomax in McGee ali pa ne dosežejo vseh stopenj.
Zaradi počasnejšega razvoja morajo vzgojiteljice pri otroku pogosteje preverjati
razumevanje povedanega in prebranega, pustiti otroku več časa za razmislek in
podajanje odgovorov, večkrat ponoviti povedano oziroma besedišče prilagoditi
razumevanju otroka.
Z otroci z motnjami v duševnem razvoju v vrtcu je potrebno veliko brati, da širimo
njihov besedni zaklad ter znanje pridobivati na čim bolj konkretni ravni. Otroci v vrtcu
najpogosteje še ne govorijo ali pa konstantno uporabljajo le nekaj besed ali
nepovezanih stavkov.
Z veliko truda in dela specialnim pedagogom in vzgojiteljicam lahko uspe, da
otrok pridobi nova znanja, čeprav precej zaostaja za vrstniki.
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1.3.2 OPISMENJEVANJE V ŠOLSKEM OBDOBJU
Otroci z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju v šolskem
obdobju obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja. Nekateri otroci z
zmernimi motnjami v duševnem razvoju pa se lahko vključijo tudi v prilagojeni
program z nižjim izobrazbenim standardom.
Posebni program je namenjen usposabljanju za življenje, usposabljanju za delo
ter spodbuja postopno vključevanje v delo. Predmetnik in obseg posameznih ur je
prilagojen značilnostim učencev, saj le ti zaradi upočasnjenega razvoja potrebujejo
več spodbud strokovnih delavcev. Glavni cilji posebnega programa so spodbujanje
otrokovega razvoja na različnih področjih, navajanje na skrb za zdravje in samostojno
življenje, pridobivanje osnovnih znanj in spretnosti ter aktivno, delno samostojno
vključevanje v okolje.
Šolska ura v posebnem programu ne traja 45 minut, saj je tudi zgradba šolske ure
zastavljena drugače. Delo poteka v krajših časovnih intervalih, med posameznimi
nalogami učenja pa se otroci tudi sproščajo, pridobivajo nove izkušnje, razvijajo učne
strategije. Učenje ne poteka le v učnih urah, temveč je razporejeno skozi ves šolski
dan, otroci se nevede učijo tudi med opravljanjem vsakdanjih opravil.
Učenje poteka v manjših skupinah, za ohranitev naučenega pa učenci potrebujejo
veliko ponavljanja, utrjevanja ter konkretna in enostavna ponazorila, ki jih lahko
povežejo s svojimi izkušnjami. Zaradi težav pri pozornosti imajo otroci zahtevnejše
predmete zjutraj, ostale pa kasneje v dopoldnevu.
Predmetnik posebnega programa zajema šest področij dejavnosti, in sicer
razvijanje samostojnosti, splošno poučenost, gibanje in športno vzgojo, glasbeno
vzgojo, likovno vzgojo in delovno vzgojo.
Posamezna stopnja izobraževanja traja tri leta. Obvezni del šolanja traja 9 let
(trikrat po tri leta), šolanje pa se lahko podaljša še za tri leta. Otrok se ne ocenjuje s
številčnimi ocenami, ampak le z opisnimi. Na koncu šolskega leta pa se izda potrdilo
z opisom napredka na posameznih področjih.
Sistematično opismenjevanje otrok z zmernimi motnjami v duševnem razvoju
najbolj aktivno poteka pri predmetu splošna poučenost, kjer otroci razvijajo
neverbalne in govorne sposobnosti, razumevanje govornih sporočil, spretnosti rok in
prstov, sposobnost usklajevanja oko-roka in roka-roka, predbralne in predpisalne
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sposobnosti ter branje in pisanje. Upoštevajoč znižane intelektualne sposobnosti
učencev poteka opismenjevanje po korakih, in sicer od neverbalne komunikacije, do
verbalne, šele nato pa se začne razvijanje pisnega jezika.
Prva stopnja traja od starosti 6 do 9 let. Otroci najprej preko različnih dejavnosti
razvijajo neverbalno komunikacijo, in sicer vzpostavljajo očesni in telesni kontakt,
sledijo predmetom z očmi ter se odzivajo na zvok in glas.
Na področju verbalne komunikacije otroci urijo motoriko govornih organov ter
vokalizirajo soglasnike in samoglasnike. Preko teh dejavnosti pridobivajo in urijo
pravilno izreko glasov, saj je govor nekaterih otrok delno razumljiv ali celo
nerazumljiv, spet drugi pa zmorejo vokalizirati samo posamezne glasove, besed in
stavkov pa ne. Na tej stopnji se otroci učijo tudi govornega izražanja, kar pomeni, da
poimenujejo predmete, osebe, poslušajo drug drugega, se odzivajo na govor druge
osebe itd.
Predbralne in predbralne sposobnosti otroci razvijajo z različnimi aktivnostmi.
Slušno zaznavanje urijo s pomočjo vaj, kot so imitiranje različnih zvokov, razlikovanje
zvokov, določanje izvora zvoka, prepoznavanje zlogov, iskanje začetnega zloga ter
začetnega glasu. Ker otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju slabše slušno
zaznavajo, imajo težave pri določanju posameznih glasov in zlogov.
Vidno zaznavanje izboljšujejo z iskanejm razlik, podobnosti, iskanjem predmeta
med večimi predmeti itd.
Predbralne sposobnosti urijo preko listanja slikanic, časopisov, revij ter iz njih
izrezujejo slike, prepoznavajo nekatere črke, opisujejo slike in ilustracije ter
prepoznavajo nekatere pogosto videne besede.
Otroci svoje predpisalne sposobnosti razvijajo preko različnih dejavnosti, s
katerimi vadijo in spoznavajo osnove pisanja. Iz večjega preidemo na manjše in tako
začnejo otroci predpisalne veščine uriti tudi z učenjem lineacije v omejenem prostoru.
Pomembno je tudi razvijanje orientacije na sebi, na drugem, na ploskvi in v prostoru.
Z različnimi dejavnostmi urijo fino motoriko, hkrati pa se učijo pravilne drže pisala.
Poleg vseh ostalih aktivnosti otroci izvajajo tudi vaje za spomin in koncentracijo.
Na prvi stopnji otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju izvajajo podobne
aktivnosti kot otroci v prvem razredu osnovne šole. Razlika je v tem, da ti otroci vse
spretnosti razvijajo tri leta. Zaradi njihovih zmožnosti imajo nekateri otroci tudi na
koncu prve stopnje težave in določenih spretnosti ne ali pa le delno osvojijo. Pri
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otrocih, ki ne zmorejo verbalne komunikacije, naj bi učitelj spodbujal neverbalno
komunikacijo.

Druga stopnja traja od starosti 9 do 12 let. Na tej stopnji otroci razvijajo
sporazumevanje z mimiko in gestami, prav tako pa še naprej razvijajo slušno
zaznavanje s pomočjo poslušanja različnih zvokov. Tako kot na prvi stopnji tudi na
drugi izvajajo aktivnosti, kot so urjenje motorike govornih organov, vokalizacija,
poslušanje in odzivanje na govor ter sporazumevanje.
Tudi na drugi stopnji učenci na podoben način kot na prvi stopnji razvijajo
predpisalne in predbralne spretnosti. Na tej stopnji otroci spoznavajo velike tiskane
črke ter vadijo lineacijo teh črk v omejenem prostoru. Poleg tega utrjujejo že
pridobljene glasove ter urijo pisanje posameznoh črk in zlogov. Predbralne
sposobnosti razvijajo s pomočjo opisovanja ilustracij, s poslušanjem zgodb in
kasnejšnjo obnovo s pomočjo slik, prepoznavanjem besed in črk.
Tretjo stopnjo otroci obiskujejo v starosti od 12 do 15 let. Tako kot na prejšnjih
dveh stopnjah tudi na tej stopnji najprej razvijajo neverbalno komunikacijo, se
odzivajo na govor, spoznavajo in uporabljajo slikovne simbole, urijo motoriko
govornih organov ter utrjujejo že spoznane črke. Na tretji stopnji otroci začenjajo
spoznavati male tiskane črke. Preko različnih funkcionalnih vaj razvijajo bralno
pisalne spretnosti, vadijo lineacijo črk, povezujejo glasove z znaki, izvajajo različne
gibalno grafične vaje ter zapisujejo zloge.
Otroci na tej stopnji razvijajo bralne navade, kar pomeni, da zgodbe poslušajo,
obnavljajo s pomočjo slik, iščejo ključne besede ter posnemajo in opišejo
nastopajoče like. Poleg tega bralne navade razvijajo tudi z gibalno uprizoritvijo
slišanega ter s sodelovanjem pri besednih igrah. Na tej stopnji otroci začenjajo
uporabljati pisni jezik, in sicer z risanjem piktogramov iz okolice ter urejanjem
podatkov v miselni vzorec in povzemanjem le teh.
Četrto stopnjo otroci obiskujejo v starosti od 15 do 18 let, če se obvezni del
šolanja podaljša še za tri leta.
Razvijanje neverbalne in verbalne komunikacije ostaja enako kot na prejšnjih
stopnjah. Otroci razvijajo svoje besedišče, več je govora, opisovanja ter dialogov, kjer
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je poudarek na uporabi pravilne strukture povedi. Poleg tega pa spoznavajo
pragmatične elemente sporazumevanja.
Na četrti stopnji se otroci učijo pisanih črk. Tudi na tej stopnji urijo bralno pisalne
spretnosti, vadijo lineacijo črk, utrjujejo tiskane črke ter urijo zapis povedi.
Otroci naj bi pisni jezik uporabljali za ustvarjanje, zabavo, sporočanje,
pridobivanje informacij ter komunikacijo, sem pa spada tudi reševanje križank iz revij,
iskanje podatkov v seznamu, reševanje enostavnih rebusov in urejanje podatkov v
miselni vzorec.
Obiskovanje pete stopnje je pri otrocih vključenih v posebni program izbirno, kar
pomeni, da ta stopnja ni več del obveznega programa. Vsebine pete stopnje so
naravnane tako, da ohranjajo otrokovo znanje, velik poudarek pa je na aktivnostih, ki
so življenjskega pomena (skrb zase, razvijanje samostojnosti, razvijanje delovnih
navad itd.).
Pri opismenjevanju učenci utrjujejo tiskane in pisane črke, zapisujejo po nareku
ter berejo in odgovarjajo na vprašanja. Poleg tega berejo krajša umetnostna besedila
po vlogah ter le te skušajo dramatizirati, izmišljajo si pravljice. Tiho in glasno berejo
kratka besedila kot so novice, članki, reklame, javna obvestila, izpolnjujejo
vprašalnike in razne obrazce ter napišejo kratko pismo, vabilo, prošnjo, opravičilo itd.

Glede

na

zasnovane

cilje

posebnega

programa,

uporabljene

metode

opismenjevanja in načrtovane dejavnosti, ki jih specialne in rehabilitacijske
pedagoginje izvajajo, lahko zaključimo, da bodo otroci dosegli določeno stopnjo
pismenosti. Glede na različne sposobnosti otrok, ki obiskujejo posebni program
vzgoje in izobraževanja, se je potrebno zavedati tudi, da so pri usvajanju branja in
pisanja nekateri bolj uspešni, drugi malo manj. Otroci osvojijo določeno znanje,
vendar se ob tem pojavlja vprašanje, v kolikšni meri ga zmorejo samostojno
uporabljati.
Se bodo otroci s pridobljenim znanjem res lahko samostojno vključili v okolje, v
katerem živijo ali bodo večino časa potrebovali pomoč? Glede na to, da večina otrok
pri branju ostane na stopnji dekodiranja oziroma prepoznavanja besed ter da se tudi
pri samostojnem pisanju pojavljajo težave, bi bilo smiselno razmisliti o uporabi bolj
funkcionalnih pristopov, ki bodo bolj usklajeni z zmožnostmi otrok z motnjami v
duševnem

razvoju.
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2 EMPIRIČNI DEL

2.1 PROBLEM RAZISKAVE
Posebni program vzgoje in izobraževanja ima tako kot vsi ostali programi, ki se
izvajajo v šolah, del vsebin namenjenih opismenjevanju.
Mnenja o opismenjevanju otrok v posebnem programu se razlikujejo. Medtem ko
nekateri zagovarjajo opismenjevanje otrok z zmernimi motnjami v duševnem razvoju,
drugi menijo, da se otrok z zmernimi motnjami v duševnem razvoju zaradi njihovih
sposobnosti ne da opismeniti.
Posebni program vzgoje in izobraževanja je zasnovan tako, da pri otrocih razvija
predbralne in predpisalne sposobnosti ter učenje in ohranjanje znanja branja in
pisanja. Ob pregledu učnega načrta in upoštevajoč sposobnosti otrok z motnjami v
duševnem razvoju me je zanimalo, kako specialne in rehabilitacijske pedagoginje
opismenjujejo otroke, saj so med njimi velike razlike. Želela sem pridobiti vpogled v
individualizacijo pouka ter pridobiti informacije o tem, koliko otroci dejansko zmorejo
oziroma uporabljajo znanje branja in pisanja.
Da bi pridobila čim boljši vpogled v opismenjevanje, sem v raziskavo zajela
stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj do opismenjevanja otrok z zmernimi
motnjami v duševnem razvoju, njihov odnos do ciljev, ki so vezani na opismenjevanje
in opazovanje izvajanja dejavnosti za opismenjevanje. Ta tri področja se med seboj
prepletajo in pomembno vplivajo na pridobivanje znanja branja in pisanja v
posebnem programu vzgoje in izobraževanja. S pridobljenimi informacijami namreč
dobimo vpogled v morebitne pomanjkljivosti, ki lahko služijo kot izhodišče za
morebitne spremembe programa.

2.2 CILJI
Namen

naše

raziskave je dobiti vpogled na področje opismenjevanja otrok,

vključenih v posebni program, pri čemer bi ta spoznanja lahko služila kot izhodišče
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za morebitne spremembe v programu ali kot usmeritev k večji individualizaciji na
področju razvijanja pismenosti.

Cilji raziskave so:


z

opazovanjem

pridobiti

informacije

o

poteku

dejavnosti

v

okviru

opismenjevanja v posebnem programu vzgoje in izobraževanja,


ugotoviti, kakšna so stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj do
opismenjevanja otrok v posebnem programu ter kakšna pričakovanja imajo
do otrok na področju razvijanja pismenosti.

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA


Kako pomembno je po mnenju specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj znanje
branja in pisanja za otroke z zmernimi motnjami v duševnem razvoju?



Kakšna stališča, glede na odgovore v anketnem vprašalniku, imajo specialne
in rehabilitacijske pedagoginje do učenja branja?



Kakšna stališča imajo specialne in rehabilitacijske pedagoginje do učenja
pisanja otrok v posebnem programu, glede na odgovore v anketnem
vprašalniku?



Katerim spretnostim potrebnim za sistematično opismenjevanje specialne in
rehabilitacijske pedagoginje namenjajo največ pozornosti?



Katere pripomočke in materiale so specialne in rehabilitacijske pedagoginje
uporabljale pri urah opazovanja njihovega dela?



Na kakšen način so specialne in rehabilitacijske pedagoginje podajale in
prilagajale učno snov posamezniku pri urah hospitacij v njihovem oddelku?



Kakšna je realizacija nekaterih ciljev povezanih z opismenjevanjem v oddelkih
specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj, ki so izpolnile anketni vprašalnik?



Kakšne težave v povezavi z opismenjevanjem se po mnenju specialnih in
rehabilitacijskih pedagoginj v posebnem programu pojavljajo?



Kakšne spremembe pri procesu opismenjevanja bi bile po mnenju specialnih
in rehabilitacijskih pedagoginj, ki poučujejo v posebnem programu, potrebne?
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2.4 METODOLOGIJA
2.4.1 OPIS VZORCA
Med potekom raziskave sem informacije o opismenjevanju pridobila z
opazovanjem dejavnosti, ki so potekale pri urah opismenjevanja v petih oddelkih
posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Otroci teh petih oddelkov obiskujejo
tretjo stopnjo PPVI. Otroci iz dveh oddelkov prihajajo iz iste osnovne šole, otroci
ostalih treh oddelkov pa so iz različnih treh osnovnih šol.
Število otrok v oddelkih je bilo različno, prav tako pa so bili nekateri oddelki
kombinirani:


otroci v oddelku 1 - III. stopnja, 4 fantje,



otroci v oddelku 2 – III. in IV. stopnja, 2 dekleti in 2 fanta,



otroci v oddelku 3 – I. in III. stopnja, 3 fantje in 2 dekleti,



otroci v oddelku 4 – III. stopnja, 3 fantje,



otroci v oddelku 5 – III. stopnja, 4 fantje.

Poleg opazovanja dejavnosti pri urah opismenjevanja sem anketirala tudi
šestnajst specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj, ki poučujejo v posebnem
programu vzgoje in izobraževanja. Izbrala sem tiste, ki poučujejo v oddelkih druge in
tretje stopnje, saj na teh dveh stopnjah poteka največ opismenjevanja.

2.4.2 INSTRUMENTARIJ
Pri zbiranju podatkov sem uporabila opazovalno shemo za opazovanje
posameznih dejavnosti, ki so potekale v okviru opismenjevanja v posameznem
oddelku. Pri opazovanju sem se osredotočila na način podajanja snovi otrokom, na
odzivanje otrok pri posamezni dejavnosti, na prilagojenost materialov glede na
sposobnosti posameznih otrok ter na način podajanja povratnih informacij s strani
specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj.

Glede na pridobljene informacije me je zanimalo tudi, kaj o opismenjevanju
menijo specialne in rehabilitacijske pedagoginje. Pri nadaljnjem zbiranju podatkov
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sem uporabila anketni vprašalnik, ki je razdeljen na tri vsebinske sklope, vsak sklop
pa zajema določeno število trditev, ki jih je možno oceniti na lestvici od 1 do 5.
Prvi sklop trditev se nanaša na stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj
do opismenjevanja otrok v posebnem programu. Prvi sklop zajema 23 trditev, ki jih je
potrebno oceniti na lestvici od 1 – se ne strinjam do 5 – se popolnoma strinjam.
Drugi sklop trditev zajema opise dejavnosti, ki jih je mogoče uporabljati pri urah
opismenjevanja v posebnem programu. Vseh trditev je 13, oceniti pa jih je možno od
1 – to zame sploh ne drži do 5 – to zame popolnoma drži. V tem sklopu sta prav tako
dve vprašanji, ki sta zaprtega tipa ter ju ni mogoče oceniti na lestvici, temveč
anketiranke obkrožijo odgovor, s katerim se najbolj strinjajo.
V tretji sklop so umeščene trditve, ki se nanašajo na mnenje o realizaciji
zastavljenih ciljev v posameznem oddelku. Sklop zajema 14 trditev, ki jih je možno
oceniti na lestvici od 1 – nobeden od otrok ne dosega cilja do 5 – vsi otroci dosegajo
cilj.

2.4.3 SPREMENLJIVKE
Spremenljivke so:
 pomembnost/nepomembnost opismenjevanja v posebnem programu vzgoje in
izobraževanja,
 pomen uporabe branja in pisanja za otroke z zmernimi motnjami v duševnem
razvoju,
 pomen obladovanja zgolj predbralnih in predpisalnih veščin, brez znanja
branja in pisanja pri otrocih, ki obiskujejo posebni program vzgoje in
izobraževanja,
 primernost sintetičnih pristopov v procesu opismenjevanja,
 primernost analitičnih pristopov v procesu opismenjevanja,
 primernost logografskih pristopov v procesu opismenjevanja,
 vključenost raznolikih dejavnosti, ki razvijajo pismenost, v pouk,
 vključenost raznolikih dejavnosti, ki razvijajo predbralne in predpisalne
sposobnosti, v pouk,
 ocena SRP o realizaciji ciljev, ki se nanašajo na uporabo pisnega jezika v
posebnem programu vzgoje in izobraževanja,
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 ocena SRP o realizaciji ciljev, ki se nanašajo na razvijanje predbralnih in
predpisalnih zmožnosti.

2.4.4 OBDELAVA PODATKOV
Informacije, pridobljene z opazovanjem ur opismenjevanja, sem najprej analizirala
in povzela, katere veščine so specialne in rehabilitacijske pedagoginje pri
posameznih urah razvijale. Nato sem naredila še skupen pregled vseh opazovanih
ur.
Podatke, pridobljene s pomočjo anketnega vprašalnika, sem najprej uredila po
sklopih, ki se vsebinsko nanašajo na enako temo oziroma stališče (npr. stališča do
branja, stališča do pisanja itd.). Rezultate vsake trditve v sklopu sem predstavila
grafično s prikazom absolutnih frekvenc, ki so prikazane v prilogi.
Glede na pridobljene rezultate sem vse trditve še enkrat pregledala ter združila
trditve, ki so vsebinsko podobne in se nanašajo na razvijanje točno določene veščine
oziroma področja pri opismenjevanju. Tako sem oblikovala 11 različnih spremenljivk,
ki pregledneje prikazujejo odgovore specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj za
točno

določeno

veščino

oziroma

področje.

Ker

so

mnenja

specialnih

in

rehabilitacijskih pedagoginj različna ter glede na vprašanje o ustreznosti zastavljenih
ciljev, sem odgovore razvrstila v dve skupini. Eno skupino sestavljajo specialne in
rehabilitacijske pedagoginje, ki menijo, da so zastavljeni cilji ustrezni, drugo pa tiste,
ki menijo, da so zastavljeni cilji prezahtevni. Za vsako spremenljivko sem odgovore
med seboj primerjala s pomočjo primerjave aritmetičnih sredin obeh skupin, saj me je
zanimalo, ali se mnenja med seboj statistično pomembno razlikujejo.
Tako sem za vsako spremenljivko najprej naredila Leveneov preizkus
homogenosti varianc ter na podlagi dobljenega rezultata še t test za preverjanje
statistične pomembnosti med razlikami aritmetičnih sredin.
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2.5 OPAZOVANJE DEJAVNOSTI ZA RAZVIJANJE PISMENOSTI V
POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Podatke o opismenjevanju sem naprej pridobila z opazovanjem dejavnosti za
razvijanje pismenosti v petih oddelkih tretje stopnje. Opazovala naj bi tipično uro
učenja branja in pisanja ter pridobivala podatke, kako se otroci odzivajo na
dejavnosti, kako specialne in rehabilitacijske pedagoginje motivirajo otroke, jim
pomagajo, prilagajajo materiale itd.
Nekatere specialne in rehabilitacijske pedagoginje so prikazale dejavnosti
opismenjevanja ločeno, druge pa so jih prikazale v povezavi z drugimi dejavnostmi.

2.5.1 OPAZOVANJE DEJAVNOSTI V ODDELKU 1
1. URA (3 fantje, III. stopnja, okvirna starost: 14-15 let)
 JUTRANJI KROG
Uro opismenjevanja je specialna in rehabilitacijska pedagoginja pričela z jutranjim
krogom, kjer je bil poudarek na sporazumevanju. Učence je motivirala s pogovorom o
prometu, pri čemer je enakovredno poudarjala poslušanje in govor vsakega posebej.
Pri pogovoru so otroci imeli možnost razmisleka, posamezno vprašanje pa so slišali
večkrat. Za učinkovitejše sporazumevanje je specialna in rehabilitacijska pedagoginja
uporabila različne opise prometnih sredstev, prav tako pa se je navezovala na
predznanje otrok. Dva otroka sta samostojno sodelovala s svojimi idejami, medtem
ko je tretji le delno razločno ponavljal za njima. Med pogovorom je specialna in
rehabilitacijska pedagoginja otroke spodbujala, opozarjala na pravilno izgovorjavo in
pohvalila.
 VODNI PROMET

Z vsebine jutranjega kroga se je specialna in rehabilitacijska pedagoginja
navezala na vodni promet. Otroke je k razmišljanju spodbudila s sliko vesla in splava
ter oba pojma tudi razložila. Poudarek je bil zopet na sporazumevanju, saj je ona
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opisovala, razlagala in spraševala, otroci pa so poslušali, razmišljali in odgovarjali,
oziroma naštevali vodna plovila.
 IZPOLNJEVANJE DELOVNEGA LISTA VODNI PROMET

Otroci so nadaljevali s temo vodnega prometa. Vsi so dobili enake delovne liste s
slikami potniške in tovorne ladje, jadrnice in čolna. Zraven vsake slike je bil prostor,
kamor so na črte zapisali besede. Prva črka vsake besede je že bila podana.
Otroci so pisali z velikimi tiskanimi črkami, saj ostalih ne znajo zapisati. Dejavnost
je potekala preko pogovora, poimenovanja posamezne slike in zapisa posamezne
besede. Ko so otroci pravilno poimenovali posamezno sliko, jim je specialna in
rehabilitacijska pedagoginja narekovala vsako črko v zapisu posebej. Pri tem je
upoštevala različne zmožnosti otrok in črke večkrat ponovila. Vsakič pa je sproti
preverjala, ali so črke pravilno zapisane. Po zapisu so učenci besedo še glasno
ponovili.
Ostale tri besede so učenci prepisali. Pri prepisu dva učenca nista imela težav,
tretjemu pa je specialna in rehabilitacijska pedagoginja morala pokazati vsako črko
posebej in preveriti ali je zapis pravilen.
Upoštevajoč različne sposobnosti otrok je specialna in rehabilitacijska pedagoginja
sposobnejše otroke zaposlila z barvanjem slik, ponavljanjem besed in prepisovanjem
besed, dokler niso vsi končali.

ANALIZA URE:
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je v uro opazovanja vključila razvijanje
verbalne komunikacije ter pisanje oziroma preslikavo črk.
Pri razvijanju verbalne komunikacije je specialna in rehabilitacijska pedagoginja
otrokom postavljala veliko vprašanj in jih usmerjala z opisi. Pozitivno je bilo, da je h
govorjenju spodbujala vse otroke, tudi tistega, ki je zmogel le ponavljanje za ostalimi.
Pri govoru je bilo veliko poudarka tudi na pravilni izgovorjavi besed.
Otroci v tem oddelku pišejo z velikimi tiskanimi črkami. Dva učenca poznata vse
črke abecede, vendar eden izmed njiju za vsako zapisano črko potrebuje potrditev. S
prepisom besed nista imela težav, čeprav jih samostojno ne znata prebrati. Tretji
učenec pa ima s poimenovanjem in prepoznavanjem črk velike težave, zato mu mora
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specialna in rehabilitacijska pedagoginja narekovati in hkrati pokazati vsako črko
posebej. Samostojno ne zmore pisati in brati.

2. URA (4 fantje, III. stopnja, okvirna starost: 14-15 let)
 ZLOGOVANJE
Ura se je pričela z razdelitvijo učnih listov. Na delovnih listih so bile slike, zraven
pa so bile zlogovane dvozložne besede. Vse je bilo zapisano z velikimi tiskanimi
črkami. Preden so pričeli z delom, je specialna in rehabilitacijska pedagoginja dečka
s pomanjkljivo pozornostjo spodbudila, naj se jim pridruži.
Dejavnost je temeljila na prepoznavanju in poimenovanju slik ter slušnem
razlikovanju in razčlenjevanju besed. Otroci so poimenovali narisano, specialna in
rehabilitacijska pedagoginja pa je besedo ponovila in jo zlogovala. Slišano so morali
ponoviti tudi otroci. Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je naštela še nekaj
besed, ki so se začele na dani zlog, nato pa je sledila naloga za otroke. Razvijali so
slušno razločevanje, saj so morali ob vsaki besedi povedati ali je vsebovala dani zlog
ali ne. Ob napakah je specialna in rehabilitacijska pedagoginja besedo večkrat
ponovila. Otroci so imeli s slušnim razlikovanjem velike težave. Sledilo je barvanje.
Zaradi težav pri naštevanju besed, ki se začnejo na določen zlog, je specialna in
rehabilitacijska pedagoginja nalogo olajšala tako, da so naštevali besede na določen
glas. Tako so bili otroci uspešnejši. Dva otroka sta sodelovala z naštevanjem, tretji s
ponavljanjem besed, četrti pa je barval, nato pa odšel nazaj na preprogo. Vendar je
tudi on moral ponoviti slišane besede, nato pa si je lahko vzel odmor. Ostali pa so
nadaljevali s poimenovanjem še ostalih slik in naštevanjem besed na določen glas.
Vse otroke je specialna in rehabilitacijska pedagoginja tudi pohvalila.
Ko so končali, so še enkrat ponovili vse besede.
 PREPIS

Naslednja

dejavnost

je

temeljila

na

prepisovanju

besed.

Specialna

in

rehabilitacijska pedagoginja je vsakemu otroku v zvezek zapisala besedo, oni pa so
jo morali prepisati. Pomagala jim je z označitvijo, kje morajo začeti. Eden izmed otrok
je besede prepisoval brez težav, drugi si je črke glasno ponavljal, tretjemu pa je
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specialna in rehabilitacijska pedagoginja kazala vsako črko posebej. Ko so končali, je
vsakemu posebej prebrala besede, oni pa so jih ponavljali za njo.

ANALIZA URE:
V današnji uri je prevladovalo razvijanje predbralnih sposobnosti ter prepis
oziroma preslikava besed.
Ura se je pričela z dejavnostjo zlogovanja dvozložnih besed. Besede je otrokom
prebrala specialna in rehabilitacijska pedagoginja, ker otroci ne znajo brati. Že s
samim slušnim razločevanjem so imeli otroci težave, saj večinoma niso pravilno
povedali, ali beseda vsebuje dani zlog ali ne. Uspešnejši so bili pri zaznavanju
začetnega glasu v besedi, čeprav so tudi tukaj delali napake. Otroci niso samostojno
zlogovali, ampak so ponavljali za specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo.
Pri prepisovanju besed otroci niso vedeli kaj prepisujejo. Dva učenca sta uspešno
prepisovala črke, medtem ko je tretjemu črke narekovala in kazala specialna in
rehabilitacijska pedagoginja. Menim, da nihče od otrok ni vedel, kaj je prepisoval, saj
otroci ne berejo. Posamezne črke prepoznata dva otroka, vendar jih ne zmoreta
povezati v besede. Kljub nerazumevanju so bili otroci veseli, ko so uspešno opravili
nalogo.

2.5.2 OPAZOVANJE DEJAVNOSTI V ODDELKU 2
1. URA (1 učenec in 1 učenka, III. stopnja, okvirna starost: 13-15 let)

Otrok, ki obiskujejo IV. stopnjo ta dan ni bilo, zato je pouk potekal samo z otroci, ki
so obisovali III. stopnjo.
 RAZVIJANJE SLUŠNEGA ZAZNAVANJA
Pouk je potekal v snoezelen sobi. Dejavnost je temeljila na povezavi slušnega
prepoznavanja različnih zvokov ter vidnega zaznavanja. Otroka sta morala
povzročitelja slišanega zvoka prepoznati tudi na sliki. Specialna in rehabilitacijska
pedagoginja je posamezen zvok predvajala dvakrat, otrokoma pa pustila čas za
razmislek. Zraven jima je pomagala z opisi in navezovanjem na njuno predznanje.
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Občasno ju je vprašala tudi, na katero črko se začne izrečena beseda in ju
spodbudila, naj tudi sama naštejeta kakšno besedo na to črko. Ker je bila v sobi
tema, je specialna in rehabilitacijska pedagoginja slike osvetljevala s svetilko. Zaradi
različnih zmožnosti je morala otroka opozarjati, naj ne prehitevata.
Učenec je besede zmogel tudi črkovati, medtek ko je učenka potrebovala več
časa že pri samem iskanju slik, saj je bila slabovidna.
 RAZVIJANJE SLUŠNEGA ZAZNAVANJA IN GRAFOMOTORIKE
Naslednja dejavnost je povezovala poimenovanje slik, slušno razločevanje glasov
in grafomotorične vaje. Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je prižgala
fluorescentno luč ter pred otroka postavila škatle z moko ter koruznim in pšeničnim
zdrobom. Otroka sta izvlekla sliko, jo poimenovala, določila na kateri glas se
poimenovano začne ter črko zapisala v eno izmed škatel.
Učenec je za vsako sliko zapisal veliko in malo tiskano črko. Medtem ko je učenka
samostojno zapisala le eno črko, drugo je preslikala, ostalim pa je sledila s prstom po
zapisu.
 POSLUŠANJE ZGODBE NA ČRKO Ž
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je otrokoma prebrala zgodbo o žitu.
Spodbujala ju je k poslušanju, nato pa sta naštela nekaj besed iz zgodbe, ki se
začnejo na črko ž.

ANALIZA URE:
Specialna in rehabiltiacijska pedagoginja je pri otrocih razvijala predbralne in
predpisalne sposobnosti. Otroka sta poslušala in prepoznavala različne zvoke, ki sta
jih nato povezala še z slikami na kartončkih. Nato pa sta razvijala tudi grafomotoriko.
Učenec in učenka sta si po sposobnostih zelo različna, saj učenec dobro slušno
razlikuje in kmalu prepozna določen zvok. Prav tako kmalu ugotovi, komu ali čemu
zvok pripada. Medtem ko učenka potrebuje veliko časa, da prepozna izvor zvoka in
mu najde ustrezno sliko. Ker slabše vidi, mora vsako sliko pogledati čim bližje.
Medtem ko je učenec zgovoren in veliko govori, je učenka tiha in večinoma ponavlja
samo 5 stavkov.
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Razlike so očitne tudi pri grafomotoriki. Medtem ko učenec pozna vse velike in
male tiskane črke ter tudi nekatere pisane, učenka pozna in zapiše le črke svojega
imena, ostalim pa sledi s prstom, če so že zapisane. Res pa je tudi to, da je bil
učenec v posebi program vključen iz prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim
standardom.
Tudi pri naštevanju besed, ki se pričnejo na črko ž, je več besed naštel deček,
medtem ko je deklica raje uživala v poslušanju v viseči mreži.
2. URA (1 učenka in 2 učenca, III. in IV. stopnja, okvirna starost: 14-16 let)
 NAREK

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je otrokom najprej prebrala kratko
zgodbico iz dveh daljših stavkov. Učenci so v zvezek zapisovali z velikimi tiskanimi
črkami s presledkom med vrsticami. Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je
otrokom narekovala po eno besedo naenkrat, ki jo je večkrat ponovila, narekovala pa
je tudi pike. Naslednjo besedo je narekovala šele, ko so prvo vsi zapisali. V pomoč je
posamezne glasove v besedi bolj poudarila ter otroke spodbujala, naj si besedo sami
ponavljajo. Otroci so bili deležni velike spodbude.
Na koncu je popravila napake, ki so bile predvsem v zamenjavi črk, nato pa so
morali otroci v besedilu prepoznati in obkrožiti vse črke a.
 PREPOZNAVANJE IN POIMENOVANJE SLIK IN ČRK, BRANJE BESED

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je na mizo razvrstila slike povezane s
prometom. Vsaka slika je imela na hrbtni strani zapisano črko. Učenci so po
razmisleku izmenično poimenovali, kar je bilo narisano, v primeru težav pa jim je
pomagala specialna in rehabilitacijska pedagoginja z asociacijami.
Ko so končali, je sledilo branje besed vezanih na slike. Besede so bile zapisane z
velikimi tiskanimi črkami. Ko je učenec prebral besedo, jo je moral položiti pod
ustrezno sliko. Učenci so uspešno prebrali besede, nekaj težav je bilo le s pravilnim
razvrščanjem pod slike.
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 POGOVOR OB PROMETNI SLIKANICI
Zaključek učne ure je specialna in rehabilitacijska pedagoginja namenila
sporazumevanju oziroma opisovanju dogajanja in oseb na slikah. Učenca sta
poslušala vprašanja, odgovarjala nanje ter pripovedovala o videnem. Pomagala sta
si s prometno slikanico pa tudi s svojimi izkušnjami in predznanjem.

ANALIZA URE:
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je to uro pisanje spodbujala preko
nareka, poleg tega pa so otroci tudi brali, prepoznavali slike in črke ter se pogovarjali
ob slikanici.
Pri pisanju nareka so bili otroci uspešni in samostojni. Specialna in rehabilitacijska
pedagoginja jim je besede večkrat ponovila, ni pa jim narekovala posameznih črk,
temveč jih je spodbujala, da sami razmišljajo o naslednji črki. Otroci so pisali z
velikimi tiskanimi črkami. Najprej so slišali celoten narek, nato pa posamezno
besedo, dokler je niso vsi zapisali. Najpogostejša napaka pri zapisu je bila
zamenjava črk.
S prepoznavanjem slik otroci niso imeli velikih težav. Zanimivo je, da si niso veliko
pomagali s črkami, ki so bile zapisane zadaj, so jih pa pravilno poimenovali, ko je
specialna in rehabilitacijska pedagoginja to zahevala. Tudi pri branju besed ni bilo
veliko napak in pomoči, potrebno je bilo le več časa. Ob nepravilnem razvrščanju
besed je specialna in rehabilitacijska pedagoginja pomagala s podvprašanji.
Pri pogovoru ob slikanici so bili otroci zgovorni. Vsi so odgovarjali na postavljena
vprašanja ter opisovali slike iz knjige.

2.5.3 OPAZOVANJE DEJAVNOSTI V ODDELKU 3
1. URA (2 dekleti in 3 fantje, I. in III. stopnja, okvirna starost: 8-13 let)
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je že na začetku povedala, da zaradi
velikih razlik v sposobnostih otrok, ne more izvajati dejavnosti s celotno skupino,
temveč dela z vsakim otrokom posebej.
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 SESTAVLJANJE BESED OB SLIKAH ŽIVALI
Učenki sta imeli delovne liste na temo živali. Ob slikah so bile črke, seveda
pomešane, njuna naloga pa je bila sestaviti besedo, ki poimenuje žival na sliki.
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je učenki vmes pustila sami, da se je
posvetila še drugim otrokom, nato pa se je vrnila nazaj. Kjer so bile težave, je
ponavljala besede z vlečenjem posameznih glasov. Preverila pa je tudi, ali so
sestavljene besede pravilno črkovane.
 ABECEDNA SESTAVLJANKA
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je pred dečka postavila sestavljanko iz
črk. Vsaka črka je imela zraven tudi sliko predmeta, ki se na to črko začne. Deček je
pričel z delom, specialna in rehabilitacijska pedagoginja pa ga je usmerjala z
vprašanji. Ker je deček sestavljanko že poznal, ni imel težav, a se je kasneje
izkazalo, da jo je res sestavil samo po spominu, saj pokazanih črk ni poznal, niti jih ni
poimenoval. Poimenoval je le nekatere.
 PISANJE OZIROMA URJENJE POTEZ ČRK
Eden izmed učencev ne zmore samostojno pisati, zato mu je specialna in
rehabilitacijska pedagoginja na delovni list črke narisala v obliki pik, ki jih je nato
povezal. Najprej je povezal pike v črko, nato pa je narisane češnje pobarval. Njegova
grafomotorika je zelo slaba, zato ga je specialna in rehabilitacijska pedagoginja
opozarjala, naj dela počasi in zbrano.
Ker dečku kmalu popusti koncentracija, mu je specialna in rehabilitacijska
pedagoginja po končani aktivnosti pustila nekaj minut odmora, nato pa ga je zaposlila
z barvanjem slona na risbi.
 PREPOZNAVANJE IN POIMENOVANJE PREDMETOV NA SLIKI
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je pred učenca položila knjigo s slikami.
Učenec je listal po knjigi in kazal predmete, ki so mu bili všeč. Specialna in
rehabilitacijska pedagoginja je spodbujala učenčev govor ter mu postavljala
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vprašanja. Za vsako sliko, pri kateri se je ustavil, je moral povedati, kaj vidi in ali
imajo to tudi v učilnici.

ANALIZA URE:
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je dejavnosti prilagodila vsakemu
posamezniku posebej glede na njegove zmožnosti. Po njenih besedah je zaradi
njihovih razlik težko načrtovati eno dejavnost, ki bi ustrezala vsem. Medtem ko lahko
trije učenci ob zaposlitvi samostojno delajo, eden potrebuje stalno vodstvo in
usmerjanje.
Tako je specialna in rehabilitacijska pedagoginja to uro pri otrocih razvijala sintezo,
prepoznavanje in poimenovanje črk ter vidno zaznavanje, ki je del predbralnih in
predpisalnih sposobnosti. Poleg tega pa je urila tudi pisanje oziroma osvajanje potez
velikih tiskanih črk.
Učenki sta bili pri sintezi uspešni in sta iz posameznih črk uspešno sestavili
poimenovanje za živali ter to tudi prebrali. Učenec, ki se uči potez posameznih črk,
ne zna brati in pisati, prav tako pa ne zmore poimenovati posamezne črke. Učenec,
ki potrebuje stalno vodstvo, zmore sestaviti abecedno sestavljanko, vendar
posameznik črk ne poimenuje.

2. URA
 JUTRANJI KROG

V jutranjem krogu je specialna in rehabilitacijska pedagoginja spodbujala
sporazumevanje. Postavljala je različna vprašanja o tržnici in pustila učencem čas za
razmislek. Nato so učenci naštevali sadje in zelenjavo, ki so se je spomnili.
Nato je na mizo položila različne slike sadja. Otroci so si jih ogledali, nato pa po
premisleku poimenovali vsako sliko. Če se kakšnega poimenovanja niso mogli
spomniti, so ponovili za specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo.
 DELO Z UČNIMI LISTI
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja vsakemu učencu prilagodi učni list glede
na njegove sposobnosti.
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Učenkama je razdelila učna lista s slikami sadežev in črtami, kamor bosta zapisali
poimenovanja. Eden izmed učencev je dobil slike, zraven pa list s kvadratki za vpis
poimenovanj. V vsak kvadratek mora vpisati svojo črko, kvadratki pa so namenjeni
lažji orientaciji. Drug učenec pa je dobil učni list, na katerem so bila imena sadežev
zapisana s pikami, ki jih je moral povezati.
 MISELNI VZOREC

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je na tablo narisala miselni vzorec
SADJE. Učence je spodbujala h govorjenju in opisovanju videnega. Vsak sadež so
poimenovali, specialna in rehabilitacijska pedagoginja pa je v miselni vzorec zapisala
besedo z velikimi tiskanimi črkami. Ko je bila beseda zapisana, so jo učenci prepisali.
Učenec, ki ne zna pisati, je povezal pike pri pravilni besedi. Tudi fantu s kvadratki je
specialna in rehabilitacijska pedagoginja pomagala, da je pravilno zapisal vse črke.
Med zapisom besede na tablo je le-to večkrat ponovila.

ANALIZA URE:
V opazovani uri je specialna in rehabilitacijska pedagoginja razvijala verbalno
komunikacijo, pisanje in osvajanje potez posameznih črk.
V jutranjem krogu so imeli možnost pogovora vsi učenci, specialna in
rehabilitacijska pedagoginja jih je spodbujala, jim postavljala vprašanja ter se
navezovala na njihove izkušnje.
V glavnem delu ure je specialna in rehabilitacijska pedagoginja dejavnosti
zasnovala glede na sposobnosti učencev in prilagodila delo vsakemu posebej.
Vzporedno, ko je specialna in rehabilitacijska pedagoginja pisala na tablo, so učenci
izpolnjevali učne liste. Učenki sta uspešno prepisovali besede. Učenec s kvadratki je
imel kvadratke za oporo pri pisanju. V vsak kvadrat je moral zapisati eno črko. Lažje
besede, kot so banana, hruška in jabolko, je zapisal samostojno, čeprav z nekaj
napakami. Brati ne zna, zato ga je na to opozorila specialna in rehabilitacijska
pedagoginja. Tretji učenec pa je z barvico povezoval pike, ki so predstavljale črke,
vendar ni vedel, kaj povezuje oziroma katero besedo bo prevlekel.
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2.5.4 OPAZOVANJE DEJAVNOSTI V ODDELKU 4 IN 5
1. URA (oba oddelka III. stopnje, 7 učencev, okvirna starost: 12-16 let)
Zaradi odsotnosti ene izmed specialnih pedagoginj, ki poučuje otroke v oddelku
III. stopnje, sta bila oddelka združena. V oddelku je sedem fantov, od tega eden fant
uporablja nadomestno komunikacijo. Poleg specialne pedagoginje je v oddelku tudi
varuhinja.
 JUTRANJI KROG

V jutranjem krogu je specialna in rehabilitacijska pedagoginja spodbujala
poslušanje, govor vsakega učenca ter pripovedovanje o dogodivščinah. Otrokom je
postavljala tudi podvprašanja, da so lahko več povedali.
 BRANJE IN PREPIS PESMI JURČEK TEČE
Zaradi različnih sposobnosti je specialna in rehabilitacijska pedagoginja
prilagodila učne vsebine posameznim otrokom. Deček, ki zmore brati in pisati ter
razume prebrano, je dobil učni list s pesmijo Jurček teče. Pesem je prebral in tudi
obnovil. Nato je to pesem moral tudi prepisati. Deček je prepisoval z velikimi tiskanimi
črkami, vendar je kmalu izgubil zanimanje. Zato mu je specialna in rehabilitacijska
pedagoginja besedilo razrezala na trakove. To je učinkovalo za nekaj časa, nato pa
je koncentracija zopet popustila.
 SESTAVLJANJE BESED PO PREDLOGI
Dvema učencema je specialna in rehabilitacijska pedagoginja razdelila kartončke
z besedami in plastične velike tiskane črke. Fanta se naloge lotita tako, da iz škatle
jemljeta vsako črko posebej ter nato primerjata, ali jo potrebujeta. Besede ne želita
prebrati, ampak nanjo mehansko postavljata črke. Šele ko jima je specialna in
rehabilitacijska pedagoginja pokazala slike, izmed katerih morata izbrati tisto, ki jo
predstavlja beseda, sta primorana prebrati besede. Večino jih prebereta pravilno,
ostale pa jima prebere nekdo drug.
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 RAZUMEVANJE PREBRANEGA
Najhitrejšemu učencu specialna in rehabilitacijska pedagoginja izroči učni list z
napisanimi stavki in slikami. Učenec mora stavke prebrati, nato pa slike pobarvati po
navodilih. Učenec samostojno prebere zapisano in to tudi razume. To pokaže z
izpolnjevanjem navodil, čeprav zaradi šibke koncentracije dolgo traja, da se loti dela.
 IZVAJANJE GRAFOMOTORIČNIH VAJ
Trije učenci so izvajali grafomotorične vaje. Specialna in rehabilitacijska
pedagoginja jim je razdelila lokomotive, oni pa so z voščenkami risali dim, ki prihaja
iz lokomotive. Najprej jim je dejavnost demonstrirala, nato pa jih je spodbujala pri
delu.
Eden izmed teh učencev se še uči pisati in prepoznavati črke svojega imena.
Posamezne črke že prepozna, čeprav še ne vseh, medtem ko svojega imena kot
celoto še ne prepozna.

ANALIZA URE:
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je dejavnosti prilagodila glede na
sposobnosti otrok. V tej uri je razvijala verbalno komunikacijo, branje in pisanje,
preslikavo besed, razumevanje prebranega ter grafomotoriko.
Eden izmed učencev zmore samostojno brati krajša enostavna besedila. Le ta tudi
razume. Vendar ima kratkotrajno pozornost. Pri delu potrebuje veliko spodbude,
izkazalo pa se je, da nekatere besede razume tudi v angleščini in hrvaščini. Učenec
piše z velikimi tiskanimi črkami, nekaj besed pa je zapisal tudi s pisanimi črkami.
Druga dva učenca sta besede brala počasi, medtem ko sta jih sestavljala bolj po
spominu in ne z branjem. Eden izmed učencev je dane besede razumel, medtem ko
je razumevanje in branje drugega slabše. Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je
mnenja, da bi se pri tistem, ki razume besede, dalo narediti še marsikaj, če bi imel
nekoga, ki bi ga spodbujal in usmerjal ves čas.
Eden izmed učencev se sporazumeva z nadomestno komunikacijo. Tudi njega
specialna in rehabilitacijska spodbuja pri vseh aktivnostih, ki jih počnejo. Trije učenci
ne znajo brati in pisati, niti ne poznajo črk, zato so urili grafomotoriko.
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2. URA
 UGANKE – BRANJE, ZAPIS

Specialna in rehabiltiacijska pedagoginja je dejavnosti razdelila glede na
sposobnosti učencev. Učenec, ki zmore samostojno brati in pisati, je dobil zapisane
uganke, zraven pa slike z rešitvami, med katerimi je lahko izbiral. Po razlagi navodil
je deček samostojno delal.
Ko je deček končal z delom, je sledila nova naloga. Slike in zapise ugank je moral
v parih priplepiti v zvezek. Nato je moral rešitve tudi samostojno zapisati pod vsako
uganko posebej. Deček je pisal z velikimi tiskanimi črkami, kakšno besedo je zapisal
tudi s pisanimi črkami. Ko mu je koncentracija za delo popuščala, je dve besedi
zapisal v angleškem jeziku, dve pa v hrvaškem.
 ZAPIS OZIROMA PREPIS IMENA
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je dečku, ki se še uči črk svojega imena,
v zvezek zapisala njegovo ime z velikimi tiskanimi črkami. Označila je tudi, kje mora
deček začeti pisati. Deček se samostojno še ne zna podpisati, črke zmore le
preslikati. Globalno prepozna svoje ime, medtem ko posameznih črk ne pozna.
Deček dvakrat prepiše svoje ime, nato pa mu koncentracija popusti. Zato je vzel
list in barvice ter razvijal grafomotoriko. Na list je risal dolge in kratke črte, dokler ni
bila zapolnjena celotna površina lista.
 BRANJE IN RAZUMEVANJE PREBRANIH BESED
Dva učenca sta dobila kartonke s slikami in zapisane besede z velikimi tiskanimi
črkami. Na hrbtni strani slik sta imela zapisane prve črke besed, s katerimi sta si
lahko pomagala pri iskanju. Besede sta morala najprej prebrati, nato pa jih umestiti
pod pravilno sliko. Ker sta dečka to dejavnost že počela in sta besede že poznala,
sta jih razvrščala bolj po spominu in jih nista veliko prebrala. To se je pokazalo tudi
tako, da je v enem primeru na kartončku pisalo letalo, učenec pa je glede na sliko
prebral avion. Ob vodenju je ta učenec besede bral pravilno, samostojno pa le s
težavo.
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 RAZVIJANJE GRAFOMOTORIKE
Trije učenci so razvijali grafomotoriko. Na liste so risali kroge, specialna in
rehabilitacijska pedagoginja pa jih je spodbujala, naj delajo velike kroge ter jim
navodilo asociirala s primeri iz kuhanja. Najprej jim je demonstrirala, nato pa so
poskusili sami. Na koncu jim je demonstrirala še, kako narišejo ušesa, noge in oči.
Tako je iz kroga nastala ovčka.

ANALIZA URE:
Tudi to uro so bili otroci razdeljeni v skupine glede na svoje sposobnosti. Specialna
in rehabilitacijska pedagoginja je prilagodila dejavnosti in pri otrocih razvijala branje in
pisanje, prepis in grafomotoriko.
Eden izmed učencev celostno prepozna svoje ime, ne prepozna pa posameznih
črk, ki jih ima v imenu. Njegova pozornost je kratkotrajna, zato kmalu izgubi interes
za dejavnosti ter vzame list papirja, po katerem riše vodoravne in navpične črte.
Najuspešnejši deček pri delu ni potreboval veliko pomoči, medtem ko sta druga dva
dečka pri branju potrebovala spodbudo in pomoč. Tudi učence, ki so izvajali
grafomotrične vaje, je bilo potrebno večkrat motivirati.

2.5.5 SKUPNA ANALIZA VSEH OPAZOVANIH UR
Otroci, ki obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja, so si po
sposobnostih zelo različni, kar lahko glede na rezultate opazovanja le še potrdimo.
Medtem ko nekateri ne poznajo črk, kaj šele da bi brali ali pisali, drugi berejo in pišejo
celo po nareku.
V

opazovanih

urah

opismenjevanja

je

prevladovalo

predvsem

razvijanje

predbralnih in predpisalnih sposobnosti, v manjši meri pa je bila zastopana uporaba
branja in pisanja.
V prvem oddelku PPVI polovica otrok pozna velike tiskane črke, druga polovica pa
ima s prepoznavanjem in poimenovanjem le-teh težave. Samostojnega zapisa ne
zmorejo, besede preslikujejo ali zapisujejo z narekovanjem posameznih črk, vendar
brez razumevanja. V drugem oddelku en deček pozna velike in male tiskane črke ter
nekatere pisane, medtem ko deklica prepoznava le črke svojega imena. Pri nareku
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so besede zapisovali z velikimi tiskanimi črkami, specialna in rehabilitacijska
pedagoginja pa je narekovala vsako besedo posebej. Tudi brali so uspešno,
potrebno je bilo le več časa za prepoznavanje in sintezo črk v besedo. V tretjem
oddelku dva otroka ne prepoznavata črk ter razvijata predbralne in predpisalne
sposobnosti. Učenki prepoznavata črke ter iz njih tvorita posamezne besede, ki jih
tudi prebereta. Učenca besede le preslikujeta, medtem ko učenki uspešno
prepisujeta zapisano. V četrtek oddelku so otroci zelo različni. Eden izmed njih
uporablja nadomestno komunikacijo. Izmed vseh le eden samostojno bere, zapisuje
ter prepisuje besede. Pozna tako velike tiskane črke kot tudi nekaj pisanih črk. Trije
učenci so na stopnji razvijanja predbralnih in predpisalnih sposobnosti, saj ne
poznajo črk. Dva otroka ob vodenju zmoreta povezati črke v besede, vendar je
razumevanje le teh slabše.
Če povzamemo pridobljene podatke, lahko opazimo, da je večina otrok na stopnji
razvijanja predbralnih in predpisalnih sposobnosti, medtem ko so tisti, ki uporabljajo
znanje branja in pisanja, redki. To lahko povežemo z razlikami med otroci, smiselno
pa bi se bilo tudi vprašati o ustreznosti programa oziroma o ustreznosti vsebin, ki so
namenjene opismenjevanju in morebitnih spremembah le-teh.
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3 REZULTATI IN INTERPRETACIJAANKETNIH
VPRAŠALNIKOV

3.1 OPISNA STATISTIKA

N

Pomembnost oz.

Aritmetična

Standardni

Koeficient

Koeficient

sredina

odklon

asimetrije

sploščenosti

Vrednosti

Vrednosti

Minimum Maximum

15

1,00

3,33

1,76

0,73

0,74

-0,14

16

1,40

4,80

3,16

0,97

-0,12

-0,65

16

1,33

3,33

2,19

0,57

0,52

-0,14

16

2,00

5,00

3,06

0,79

0,91

0,99

15

1,50

5,00

3,07

1,13

0,15

-1,14

15

1,00

5,00

3,20

1,21

-0,16

-0,94

nepomembnost
opismenjevanja v
posebnem
programu vzgoje in
izobraževanja
Pomen uporabe
branja in pisanja za
otroke z zmernimi
MDR
Pomen obvladanja
zgolj predbralnih in
predpisalnih veščin
Primernost
sintetičnih pristopov
k opismenjevanju
Primernost
analitičnih pristopov
k opismenjevanju
Primernost
logografskih
pristopov k
opismenjevanju
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Ocena SRP o

14

1,80

5,00

2,96

1,04

0,60

-0,94

15

2,43

5,00

3,47

0,82

0,60

-0,82

16

2,00

5,00

4,09

0,84

-1,01

1,04

15

1,14

5,00

4,47

1,00

-2,94

9,55

15

2,00

4,50

3,57

0,73

-0,42

-0,28

realizaciji ciljev
vezanih na uporabo
pisnega jezika
Ocena SRP o
realizaciji ciljev, ki
razvijajo predbralne
in predpisalne
zmožnosti
Vključenost
dejavnostih za
opismenjevanje v
pouk
Vključenost
dejavnosti za
razvijanje
predbralnih in
predpisalnih
sposobnosti v pouk
Dejavnosti za
razvijanje
pismenosti po
logografski metodi

Rezultati anketnega vprašalnika so prikazani po sklopih, saj sem iz vsebinsko
podobnih trditev oblikovala različne sklope oziroma spremenljivke. V sklopih so
prikazani vsi rezultati v nadaljevanju.
Iz tabele je razvidno, da gre pri predstavljenem vzorcu za normalno porazdelitev
vrednosti, kar nam omogoča izračun srednjih vrednosti, predvsem aritmetične
sredine. Iz teh vrednosti tako lahko s t testom preverimo ali gre med aritmetičnimi
sredinami za statistično pomembne razlike.
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3.2 PRIMERJAVA ARITMETIČNIH SREDIN V DVEH SKUPINAH
Primerjava aritmetičnih sredin skupine, ki meni, da so cilji vezani na opismenjevanje
prezahtevni in skupine, ki meni, da so cilji vezani na opismenjevanje v posebnem
programu vzgoje in izobraževanja ustrezni.
Skupina
N
Pomembnost pismenosti Cilji so

Aritmetična

Standardni

Standardna napaka

sredina

odklon

aritmetične sredine

6

1,78

0,75

0,31

Cilji so ustrezni

8

1,54

0,50

0,18

Pomen uporabe branja

Cilji so

7

2,94

1,19

0,45

in pisanja za otroke z

prezahtevni

MDR

Cilji so ustrezni

8

3,40

0,81

0,29

Pomen obvladanja zgolj

Cilji so

7

2,10

0,42

0,16

predbralnih in

prezahtevni

predpisalnih veščin

Cilji so ustrezni

8

2,17

0,67

0,24

Primernost sintetičnih

Cilji so

7

2,64

0,48

0,18

pristopov v procesu

prezahtevni

opismenjevanja

Cilji so ustrezni

8

3,38

0,92

0,32

Primernost analitičnih

Cilji so

6

2,50

1,22

0,50

pristopov v procesu

prezahtevni

opismenjevanja

Cilji so ustrezni

8

3,44

1,02

0,36

Primernost logografskih

Cilji so

7

2,57

1,40

0,53

pristopov v procesu

prezahtevni

opismenjevanja

Cilji so ustrezni

7

3,86

0,69

0,26

Ocena SRP o realizaciji

Cilji so

7

2,49

0,85

0,32

ciljev, ki se nanašajo na

prezahtevni

uporabo pisnega jezika

Cilji so ustrezni

6

3,17

0,87

0,36

Ocena SRP o realizaciji

Cilji so

7

3,10

0,39

0,15

ciljev, ki se nanašajo na

prezahtevni

predbralne in

Cilji so ustrezni

7

3,61

0,92

0,35

Vključenost dejavnosti,

Cilji so

7

4,14

0,56

0,21

ki razvijajo pismenost v

prezahtevni

pouk

Cilji so ustrezni

8

4,31

0,75

0,27

Vključenost dejavnosti,

Cilji so

7

4,61

0,43

0,16

predpisalne sposobnosti Cilji so ustrezni
v pouk

7

4,79

0,42

0,16

Dejavnosti za razvijanje

Cilji so

7

3,43

0,93

0,35

pismenosti po

prezahtevni

v PPVI

prezahtevni

predpisalne zmožnosti

ki razvijajo predbralne in prezahtevni
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logografski metodi

Cilji so ustrezni

7

3,71

0,57

0,21

Zgornja tabela prikazuje primerjavo aritmetičnih sredin in standardnega odklona
dveh skupin anketirank. V prvi skupini so specialne in rehabilitacijske pedagoginje, ki
menijo, da so cilji, ki so vezani na opismenjevanje v PPVI za otroke ustrezni in
dosegljivi. Drugo skupino pa sestavljajo specialne in rehabilitacijske pedagoginje, ki
menijo, da so cilji vezani na opismenjevanje v PPVI za otroke prezahtevni.
Iz tabele so razvidna odstopanja med aritmetičnimi sredinami pri nekaterih
spremenljivkah, vendar na podlagi le teh še ne moremo zaključiti, da so razlike
statistično pomembne.

3.3 SPREMENLJIVKE
3.3.1 SPREMENLJIVKA 1: Pomembnost oz. nepomembnost
opismenjevanja v posebnem programu vzgoje in izobraževanja
 Stališče 4: Za opismenjevanje otrok z MDR ne obstaja metoda, ki bi bila
učinkovita in po kateri bi bili otroci uspešni.
 Stališče 5: Otrokom, ki so vključeni v posebni program, se ni potrebno učiti
pisanja. Zanje lahko sporočila zapiše kdo drug.
 Stališče 22: Otroci, ki so vključeni v posebni program, bodo vse življenje
deležni pomoči. Zato je učenje branja in pisanja pri njih nesmiselno.
Levenov test enakosti

t-test statistične značilnosti

varianc

razlike aritmetičnih sredin
Stopinje

F
Pomebnost

Predvidena enakost

opismenjevanja v

varianc

P
1,24

t
0,29

0,71

prostosti
12

2P
0,49

PPVI

3.3.2 SPREMENLJIVKA 2: Pomen uporabe branja in pisanja za otroke z
zmernimi motnjami v duševnem razvoju
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 Stališče 15: Znanje pisanja je za otroke v posebnem programu pomembno.
Zapišejo lahko enostavna sporočila (voščilnice, sedežni red, nakupovalni listek
itd.).
 Stališče 8: Otroci z MDR se morajo naučiti branja in pisanja, saj se s tem
vsakodnevno srečujejo in to potrebujejo.
 Stališče 2: Ob ustreznih metodah in pomoči se otroci v posebnem programu
lahko naučijo enostavnega pisnega izražanja.
 Stališče 7: Poznavanje le velikih tiskanih črk za otroke z MDR ni dovolj.
Pomembno je tudi poznavanje malih tiskanih črk, saj se pogosto uporabljajo.
 Stališče 11: Pri pisanju naj bo otrok samostojen in naj sam, brez preslikave,
zapiše svoje ime.
Levenov test enakosti

t-test statistične značilnosti

varianc

razlike aritmetičnih sredin
Stopinje

F
Pomen uporabe

Predvidena enakost

P
1,02

t
0,33

-0,88

prostosti

2P

13

0,40

branja in pisanja za varianc
otroke z zmernimi
MDR

3.3.3 SPREMENLJIVKA 3: Pomen obvladovanja zgolj predbralnih in
predpisalnih veščin
 Stališče 20: Pri učenju pisanja je za otroka dovolj velik dosežek že to, da zna
preslikati svoje ime.
 Stališče 18: Za otroke z MDR je dovolj, če prepoznajo in poimenujejo črke,
branja in pisanja pa se jim ni potrebno učiti, saj tega znanja ne potrebujejo.
 Stališče 12: Otroci v posebnem programu naj se naučijo samo velikih tiskanih
črk. Male tiskane in pisane črke zanje niso tako pomembne.
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Levenov test enakosti

t-test statistične značilnosti

varianc

razlike aritmetičnih sredin
Stopinje

F
Pomen obvladanja

Predvidena enakost

zgolj predbralnih in

varianc

P
1,28

t
0,28

prostosti

-0,24

2P
13

0,81

predpisalnih veščin

3.3.4 SPREMENLJIVKA 4: Primernost sintetičnih pristopov v procesu
opismenjevanja
 Stališče 1: Otroci lahko osvojijo črke, če glas povežejo še z gibom. Za
posamezno črko najprej spoznajo glas, ki ga povežejo z gibom. Ko je
povezava glas-gib utrjena, pa preidejo na simbol in njegov zapis.
 Stališče 21: Otroci se morajo najprej naučiti vseh črk abecede, da lahko
potem sestavljajo nove besede. Ko vsako črko spoznajo in jo utrdijo, sledi
korak naprej, to pa je sestavljanje krajših in daljših smiselnih besed. Učenje
branja in pisanja od posameznih črk do celotne besede je za otroke z MDR
najenostavnejše in zagotavlja napredek.
Levenov test enakosti

t-test statistične značilnosti razlike

varianc

aritmetičnih sredin
Stopinje

F
Primernost

Predvidena enakost

P
3,62

t
0,08

-1,89

prostosti

2P
13

0,08

sintetičnih pristopov varianc
v procesu
opismenjevanja

3.3.5 SPREMENLJIVKA 5: Primernost analitičnih pristopov v procesu
opismenjevanja
 Stališče 6: Otroci so pri učenju črk, branja in pisanja najbolj uspešni, če
najprej slišijo znano besedo in se potem naučijo posameznih glasov oz. črk, ki
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to besedo sestavljajo. Naslednji korak pri tem je, da se teh posameznih črk
naučijo in jih utrjujejo. Ko spoznajo nekaj različnih črk, lahko iz njih spet
sestavljajo nove besede.
 Stališče 10: Pri opismenjevanju je najbolje izhajati iz cele besede pa vse do
posameznih glasov. Otrok naj najprej sliši celo besedo, ki jo nato zloguje,
nazadnje pa še glaskuje, da prepozna posamezne glasove.
Levenov test enakosti

t-test statistične značilnosti razlike

varianc

aritmetičnih sredin
Stopinje

F
Primernost

Predvidena enakost

P
0,42

t
0,53

prostosti

-1,57

2P
12

0,14

analitičnih pristopov varianc
v procesu
opismenjevanja

3.3.6 SPREMENLJIVKA 6: Primernost logografskih pristopov v procesu
opismenjevanja
 Stališče 13: Otroci se branja in pisanja najhitreje naučijo tako, da si zapomnijo
celotno besedo ter ne spoznavajo najprej črk ali členijo besede na zloge.
Učenje poteka tako, da se k posameznemu predmetu ali njegovi sliki doda
zapisano poimenovanje tega predmeta (k sliki avtomobila se doda beseda
avto). Obravnavano besedo otroci nato povezujejo z dogodkom ali pa se o
predmetu pogovarjajo z učiteljico. Nato se slika predmeta umakne, ostane pa
samo beseda, ki naj bi jo otroci osvojili.
Levenov test enakosti

t-test statistične značilnosti razlike

varianc

aritmetičnih sredin
Stopinje

F
Primernost

Predvidena enakost

logografskih

varianc

P
3,59

pristopov v procesu
opismenjevanja
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t
0,08

-2,18

prostosti
12

2P
0,05

3.3.7 SPREMENLJIVKA 7: Vključenost dejavnosti, ki razvijajo pismenost,
v pouk
 Dejavnosti 2: Pri urah opismenjevanja otrokom ponudim dejavnosti, ki jih
poznajo in so jih navajeni. Tako v posameznih urah spremenim le
obravnavane črke, dejavnosti pa ostanejo enake.
 Dejavnosti 9: Pri urah opismenjevanja otrokom ponudim več različnih
dejavnosti, predvsem takšne, za katere vem, da jih pritegnejo.
Levenov test enakosti

t-test statistične značilnosti razlike

varianc

aritmetičnih sredin
Stopinje

F
Vključenost

Predvidena enakost

dejavnosti, ki

varianc

P
0,09

t
0,77

prostosti

-1,43

2P

11

0,18

razvijajo pismenost
v pouk

3.3.8 SPREMENLJIVKA 8: Vključenost dejavnosti, ki razvijajo predbralne
in predpisalne sposobnosti, v pouk
 Dejavnost 1: Otrokom ponudim dejavnosti, kot so trganje in rezanje papirja,
nizanje predmetov na vrvico, gnetenje plastelina, oblikovanje figur iz plastelina
ali druge mase, da razvijajo spretnosti rok in prstov.
 Dejavnost 3: Pred začetkom opismenjevanja pri otrocih razvijam spretnosti,
kot so slušno razlikovanje in razčlenjevanje, vidno razlikovanje, orientacija v
prostoru, na ploskvi, na sebi ter spretnosti prstov in rok.
 Dejavnost 5: Z otroci opazujemo predmete in slike ter iščemo podobnosti in
razlike med njimi.
 Dejavnost 10: Z otroci preko različnih iger razvijam orientacijo.
 Dejavnost 4: Z otroci iščemo čim več besed na določen glas.
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 Dejavnost 8: Z otroci poslušamo različne zvoke ter poskušamo ugotoviti komu
ali čemu pripada ta zvok.
 Dejavnost 13: Z otroci primerjamo zvoke med seboj in ugotavljamo, če so
enaki ali ne.
Levenov test enakosti

t-test statistične značilnosti razlike

varianc

aritmetičnih sredin
Stopinje

F
Vključenost

Predvidena enakost

dejavnosti, ki

varianc

P

13,98

t

0,003

prostosti

-1,34

2P

12

0,20

razvijajo predbralne
in predpisalne
sposobnosti v pouk

3.3.9 SPREMENLJIVKA 9: Ocena SRP o realizaciji ciljev, ki se nanašajo
na uporabo pisnega jezikav posebnem programu vzgoje in izobraževanja
 Cilj 3: Otroci spontano, preko igre in vodeno vadijo pisanje.
 Cilj 4: Otroci uporabljajo pisni jezik.
 Cilj 6: Otroci spoznavajo različna besedila.
 Cilj 9: Otroci razvijajo bralne navade.
 Cilj 10: Otroci spoznavajo in uporabljajo pravilno strukturo povedi.

Levenov test enakosti

t-test statistične značilnosti razlike

varianc

aritmetičnih sredin
Stopinje

F
Ocena SRP o

Predvidena enakost

realizaciji ciljev, ki

varianc

P
0,87

se nanašajo na
uporabo pisnega
jezika v PPVI
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t
0,37

-0,49

prostosti
13

2P
0,63

3.3.10 SPREMENLJIVKA 10: Ocena SRP o realizaciji ciljev, ki se nanašajo
na razvijanje predbračnih in predpisalnih zmožnosti
 Cilj 1: Otroci razlikujejo različne zvoke in glasove.
 Cilj 2: Otroci zapišejo imena učiteljev, ki jih učijo.
 Cilj 8: Otroci povežejo glas s črko.
 Cilj 11: Otroci kopirajo črke.
 Cilj 12: Otroci razčlenjujejo besede, zloge.
 Cilj 13: Otroci pravilno izgovorijo določen znak.
 Cilj 14: Otroci se podpišejo.

Levenov test enakosti

t-test statistične značilnosti razlike

varianc

aritmetičnih sredin
Stopinje

F
Ocena SRP o

Predvidena enakost

realizaciji ciljev, ki

varianc

P
0,19

t
0,66

prostosti

-0,81

2P

12

0,43

se nanašajo na
razvijanje
predbralnih in
predpisalnih
sposobnosti

3.3.11 SPREMENLJIVKA 11: Dejavnosti za razvijanje pismenosti po
logografski metodi
 Dejavnost 7: Otroke učim celih besed z uporabo vidnih ključev (npr. besedo
povežemo s sliko ali predmetom). Pri tem izbiram besede, ki izhajajo iz
otrokovih jezikovnih izkušenj. Besede nato sistematično utrjujemo, dokler je ne
prepoznajo samostojno.
 Dejavnost 12: Otrokom besedo za poznan predmet zapišem na tablo in jim
povem, kaj piše. Nato otroci besedo preslikajo pod sliko predmeta.
Levenov test enakosti

t-test statistične značilnosti razlike

varianc

aritmetičnih sredin
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Stopinje
F
Dejavnosti za

Predvidena enakost

razvijanje

varianc

P
2,83

t
0,12

-0,69

prostosti

2P

12

0,50

pismenosti po
logografski metodi

3.3.12 INTERPRETACIJA REZULTATOV
Glede na rezultate posameznih spremenljivk lahko zaključimo, da ni statistično
pomembnih razlik med aritmetičnimi sredinami skupine, ki cilje označuje kot
prezahtevne in skupine, ki cilje označuje kot ustrezne.
Iz odgovorov lahko razberemo, da vse anketirane specialne in rehabilitacijske
pedagoginje govorijo o pomembnosti opismenjevanja v PPVI, pri tem pa se je
polovica opredelila, da je program prezahteven, druga polovica pa, da je ustrezen.
Glede na značilnosti posebnega programa vzgoje in izobraževanja lahko vidimo,
da so v programu dejavnosti in cilji, ki jih otroci ne zmorejo oziroma jih ne dosežejo.
Med te dejavnosti in cilje lahko štejemo branje različnih krajših besedil (časopisne
novice, obvestila, leposlovna dela), funkcionalno uporabo pisnega jezika – pisanje
raznih krajših besedil (obvestila, opravičila, opozorila itd.), urejanje podatkov v
miselni vzorec ter njegova obnova, dopolnjevanje povedi, dramatizacija krajših
besedil, reševanje križank in rebusov. Specialne in rehabilitacijske pedagoginje pa v
svojih odgovorih poročajo tudi o tem, da otroci ne zmorejo samostojnega oblikovanja
povedi za zapis ter ne uporabljajo pravilne strukture povedi.
Specialne in rehabilitacijske pedagoginje v svojih odgovorih poročajo o tem, da
namenijo veliko časa razvijanju predbralnih in predpisalnih veščin, prav tako pa
otrokom ponujajo raznolike dejavnosti. Upoštevati moramo dejstvo, da se otroci učijo
velikih tiskanih črk v starosti od 9 do 12 let, male tiskane črke pa v starosti 12 do 15
let. Ko to dejstvo povežemo z opazovanjem, lahko vidimo, da se nekateri opazovani
otroci na tretji stopnji še vedno učijo velikih tiskanih črk, oziroma so še vedno na
stopnji osvajanja predbralnih in predpisalnih veščin. Medtem pa specialne in
rehabilitacijske pedagoginje v svojih odgovorih sporočajo, da polovica poučevanih
otrok uporablja pisni jezik, več kot polovica pa jih je zelo uspešnih pri razvijanju in
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osvajanju predbralnih in predpisalnih veščin. Glede na odgovore bi se bilo smiselno
vprašati, kaj specialne in rehabilitacijske pedagoginje pričakujejo. Vprašati se je
potrebno, ali razvijajo predpisalne in predbralne sposobnosti zato, ker pričakujejo, da
bodo ti otroci kdaj napredovali in se naučili branja in pisanja ali jih izvajajo le zato, ker
tako narekuje učni načrt.
Iz odgovorov specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj je razvidno, da so najbolj
naklonjene logografskemu pristopu k opismenjevanju. Glede na to, da otroci v
posebnem programu vzgoje in izobraževanja ne zmorejo sinteze in analize, je bil
odgovor pričakovan. Glede na različne izkušnje specialnih in rehabilitacijskih
pedagoginj in razlike med sposobnostmi otrok so bile pričakovane večje razlike med
mnenji obeh skupin, ampak temu ni bilo tako. Tudi Logan Olwein (1995) je mnenja,
da se otroci z motnjami v duševnem razvoju ob ustreznih metodah poučevanja lahko
naučijo branja in pisanja.
Iz odgovorov je razvidno, da se specialne in rehabilitacijske pedagoginje nagibajo
k dejavnostim, ki razvijajo predbralne in predpisalne sosobnosti ter v pouk vključujejo
različne dejavnosti, ki otroke pritegnejo. Poleg tega je razvidno tudi, da jih nekaj v
pouk vključuje dejavnosti za opismenjevanje po logografski metodi.
Glede na podane odgovore lahko razberemo, da približno polovica poučevanih
otrok uporablja pisni jezik, malo več kot polovica pa je uspešna pri razvijanju in
osvajanju predbralnih in predpisalnih veščin. Torej lahko navedbe Ivartnikove (1995)
in Kokaljeve (1997), ki pravita, da se otrok z zmernimi motnjami v duševnem razvoju
zaradi njihovih sposobnosti ne poučuje in ne da naučiti branja in pisanja, zavrnemo,
saj je raziskava pokazala nasprotno. Rezultati skupine, ki meni, da so cilji vezani na
opismenjevanje v posebnem programu ustrezni, so višji kot pri skupini, ki meni da so
cilji neustrezni. Glede na odgovore o uporabi pisnega jezika pa se moramo vprašati
tudi, kaj specialnim in rehabilitacijskim pedagoginjam pomeni ta trditev. Ali gre za
samostojno branje in pisanje ali le za preslikavo črk in prepoznavanje besed. Večina
otrok prepoznava velike tiskane črke in preslikuje besede in povedi, vendar brez
razumevanja. Ker ne zmorejo analize in sinteze, posameznih črk ne zmorejo strniti v
besedo, ki bi jo prebrali. Nekateri otroci niti ne poznajo črk, ampak zmorejo le
grafomotorične vaje. Nekateri otroci, ki so se vljučili v PPVI, prihajajo iz prilagojenega
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programa z nižjim izobrazbenim standardom. Ti otroci praviloma znajo brati in pisati,
pri pisanju pa uporabljajo male tiskane ali pisane črke.
Če povzamemo rezultate vprašalnika, lahko ugotovimo, da specialne in
rehabilitacijske pedagoginje zagovarjajo pomembnost pismenosti v posebnem
programu vzgoje in izobraževanja. Ker menijo, da je pismenost pomembna, izvajajo
veliko raznolikoh dejavnosti, ki razvijajo predbralne in predpisalne sposobnosti, kar je
temelj kasnejšnjemu znanju branja in pisanja. Na podlagi ocene ralizacije ciljev pa
lahko zaključimo, da so otroci uspešni pri razvijanju predbralnih in predpisalnih veščin
ter da jih približno polovica uporablja pisni jezik. Kar pomeni, da se tako mnenja
specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj kot tudi delo v posebnem programu vzgoje
in izobraževanja skladajo z dosežki otrok, ki naj bi bili opismenjeni.
Med obema primerjanima skupinama je bilo pričakovanih več razlik glede mnenj in
samega dela. Vendar te razlike niso bile velike, niti statistično pomembne. Sami
odgovori na anketne trditve so bili nekonsistenčni, kar nekaj je bilo specialnih in
rehabilitacijskih pedagoginj, ki je na večino odgovorila z odgovorom »se ne morem
odločiti«. Poleg tega pa je med samimi odgovori prihajalo do nasprotij. Če povežemo
anketo in opazovanje, lahko zaključimo, da je pismenost pomembna, vendar v praksi
ne vodi v učenje branja in pisanja, saj je kar nekaj takšnih otrok, ki sploh ne poznajo
črk ali pa jih samo prepoznavajo, ostalega pa ne zmorejo. Glede na dejavnosti v
učnem načrtu lahko zaključimo tudi, da le ta potrebuje prenovo, saj je v njem kar
nekaj stvari, ki jih otroci ne zmorejo, če upoštevamo značilnosti opazovanih otrok.
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4 ZAKLJUČEK
Opismenjevanje je proces, ki se prične že v predšolskem obdobju, nadaljuje pa se
z vstopom otrok v šolo. V posebnem programu vzgoje in izobraževanja se otroci
velikih tiskanih črk učijo na drugi stopnji, malih tiskanih na tretji ter pisanih črk na
četrti stopnji izobraževanja. Peta stopnja je namenjena ohranjanju znanja.
Iz odgovorov anketnega vprašalnika lahko zaključimo, da je pismenost otrok v
posebnem programu vzgoje in izobraževanja pomembna. Glede na to, da tudi
pismenost pripomore k večji samostojnosti otrok, kar je glavno vodilo PPVI, je bil ta
odgovor pričakovan. Pravo nasprotje tem rezultatom pa nam pokaže opazovanje ur
opismenjevanja, kjer je večina otrok neopismenjenih, tisti, ki uporabljajo znanje
branja in pisanja pa so redki. Kar nekaj teh otrok se je v posebni program vključilo
iz prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. K nasprotnemu
mnenju le še prispeva pripomba specialne in rehabilitacijske pedagoginje, ki ji
opismenjevanje ni prioriteta.
Iz opazovanja je bilo mogoče videti, da specialne in rehabilitacijske pedagoginje
prilagajajo dejavnosti in materiale zmožnostim otrok, vendar so v večji meri
razvijale predbralne in predpisalne zmožnosti kot uporabo znanja branja in pisanja.
Specialne in rehabilitacijske pedagoginje so otrokom podajale veliko povratnih
informacij, ki so otroke spodbujale ter jim pustile dovolj časa, da so v miru premislili
in podali odgovore. Pri dejavnostih prepisovanja oziroma preslikovanja je bilo jasno
videti, da nekaterim otrokom ni razumljivo, kaj prepisujejo. Zaskrbljujoče je dejstvo,
da se otroci v starosti od 12 do 15 let še vedno učijo samo predbralnih in
predpisalnih veščin, medtem pa črk sploh ne poznajo, kaj šele uporabljajo. Zato se
je potrebno vprašati, kam to vodi. Se otroci učijo teh veščin zato, da nekaj počnejo
ali to vodi v napredek ter specialne in rehabilitacijske pedagoginje pričakujejo, da
bodo osvojili znanje branja in pisanja? Poleg tega pa moramo analizirati tudi
značilnosti posebnega programa, saj v učnem načrtu najdemo marsikatero
dejavnost za opismenjevanje, ki je otroci ne zmorejo (npr. reševanje križank,
urejanje podatkov v miselni vzorec, povzemanje miselnega vzorca, izmišljanje
lastnih zgodb, dramatizacija besedila itd.). Tako menijo tudi nekatere specialne in
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rehabilitacijske pedagoginje, medtem ko druge pravijo, da se vse lahko prilagodi s
pomočjo individualiziranih programov. Če povežemo odgovore anketirank, podatke
pridobljene iz opazovanja in značilnosti samega programa, bi lahko rekli, da sam
program potrebuje spremembe.
Nekaj sprememb so v anketi navedle že specialne in rehabilitacijske pedagoginje,
ki menijo, da je individualno delo v skupinah zelo intenzivno, skupine pa so
prevelike, zato poudarjajo potrebo po večjem kadru oziroma večih zaposlenih v
skupinah. Ker med učenci obstajajo velike individualne razlike, specialne in
rehabilitacijske pedagoginje izražajo tudi potrebo po bolj razčlenjenem programu, ki
bi jim ponudil bolj individualiziran pristop ter več dejavnosti in metod, s katerimi bi
lažje prilagajale pouk.
Glede na rezultate anketnega vprašalnika je razvidno, da naj bi bila za
opismenjevanje najbolj učinkovita logografska metoda za opismenjevanje, ki naj bi
jo nekatere specialne in rehabilitacijske pedagoginje tudi vključevale v pouk. Pri
opazovanju tega ni bilo mogoče videti. Otroci, ki so brali oziroma se učili brati, so
uporabljali sintetično metodo, kar pomeni, da so najprej prepoznavali črke oziroma
zloge ter jih nato povezovali v besedo. Glede na to, da imajo otroci z analizo in
sintezo težave, se mi zdi smiselno, da specialne in rehabilitacijske pedagoginje
začno uporabljati drugo metodo.
Rezultati ocene realizacije ciljev kažejo na to, da specialne pedagoginje pri
otrocih uspešno razvijajo predbralne in predpisalne spretnosti, saj otroci načeloma
nimajo težav s samim prepoznavanjem in kopiranjem črk. Glede na to, da naj bi
polovica otrok uporabljala pisni jezik, se moramo najprej vprašati, kaj pojem pisni
jezik sploh predstavlja. Je to samostojno oblikovanje in zapis povedi ter branje z
razumevanjem, ali je dovolj že otrokov podpis in prepoznavanje določenih besed?
Glede na opazovanje otrok in dejavnosti v oddelkih PPVI lahko rečem, da so otroci,
ki zmorejo uporabljati pisni jezik, torej brati in pisati, bolj izjema, čeprav rezultati
oziroma odgovori specialnih in rehabiltacijskih pedagoginj kažejo drugače.
Otroci, ki sem jih opazovala, obiskujejo tretjo stopnjo, kar pomeni, da naj bi že
osvojili velike tiskane črke ter se učili malih tiskanih črk. Vendar je bilo znanje zelo
različno. Nekaj otrok prepoznava velike tiskane črke, z njimi pišejo po nareku, ali jih
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uporabljajo pri prepisu. Nekateri poznajo samo črke svojega imena, spet drugi imajo
težave s priklicem črk v spomin. Dva učenca črk ne poznata. Eden izmed učencev
uporablja nadomestno komunikacijo. Male tiskane črke prepoznava le eden fant,
eden pa piše s pisanimi črkami. Tudi pri pisanju so si zelo različni. Medtem ko
nekateri pišejo po črkovnem nareku, drugi besede le preslikujejo. Malo je takšnih, ki
po nareku zapisujejo celotne besede, ki jih specialna in rehabilitacijska pedagoginja
poudarja. Večina otrok ne zna brati. Nekaj otrok bere ob usmerjanju specialne in
rehabilitacijske pedagoginje. Berejo počasi, vendar pravilno.
Glede na pričakovane razlike med obema skupinama anketiranih specialnih in
rehabilitacijskih pedagoginj, ki jih ni bilo ter glede na nekonsistenčne, nasprotujoče si
odgovore, bi lahko zaključili tudi, da specialne in rehabilitacijske pedagoginje
vprašalnika niso reševale resno. To potrjuje tudi dejstvo, da je marsikatera na večino
vprašanj podala odgovor »se ne morem odločiti«. Na podlagi opazovanja pa lahko
razmislimo tudi o verodostojnosti odgovorov ter se vprašamo, ali so anketiranke
podale pozitivne odgovore, medtem pa v praksi počnejo kaj drugega.
Na podlagi opazovanja lahko strnemo, da je opismenjevanje resnično odvisno od
sposobnosti vsakega posameznika in da dva otroka nista nikoli povsem enaka. Ob
pregledu zelo pozitivnih odgovorov, ki so jih podale specialne in rehabilitacijske
pedagoginje, lahko zaključimo, da je program za otroke ustrezen. Ob pregledu
podatkov, ki so bili pridobljeni z opazovanjem, pa bi lahko rekli, da je program za
otroke prezahteven.
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6 PRILOGE
6.1 VPRAŠALNIK
Spoštovani!
Sem Jasmina Šket, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani. V okviru
diplomskega dela raziskujem kako poteka opismenjevanje v posebnem programu
vzgoje in izobraževanja. Ker je to področje še precej neraziskano, pismenost pa
danes zelo pomembna, bi rada izvedela več o načinu dela v povezavi z učenjem
branja in pisanja. Zanima me vaše mnenje o opismenjevanju otrok, prav tako pa bi
rada izvedela kateri pristopi so se izkazali za uspešne ter kje, če sploh, vidite
potrebne spremembe. Zato Vam bom zelo hvaležna, če si vzamete nekaj časa ter mi
pomagate tako, da odgovorite na spodnje trditve. Vse trditve se nanašajo na otroke,
ki so vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja.
Vsako trditev je možno oceniti na lestvici od 1 do 5. Prosim, da pri vsaki trditvi
obkrožite le en odgovor, v primeru večih možnih odgovorov pa je to posebej
označeno.
Obrazložitev 5-stopenjske lestvice:
1-se sploh ne strinjam
2-se delno strinjam
3-se ne morem odločiti
4-se strinjam
5-se popolnoma strinjam
Otroci lahko osvojijo črke, če glas povežejo še z
gibom. Za posamezno črko najprej spoznajo glas, ki
ga povežejo z gibom. Ko je povezava glas-gib
utrjena, pa preidejo na simbol in njegov zapis.
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Za opismenjevanje otrok z MDR ne obstaja metoda,
ki bi bila učinkovita in po kateri bi bili otroci uspešni.
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Otrokom, ki so vključeni v posebni program, se ni
potrebno učiti pisanja. Zanje lahko sporočila zapiše
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Ob ustreznih metodah in pomoči se otroci v
posebnem programu lahko naučijo enostavnega
pisnega izražanja.
Pri branju naj ne bo toliko poudarka na tem, da
otrok pravilno prebere besede. Predvsem je
pomembno, da otrok razume pomen zapisanih
besed. To pa pokaže tako, da po branju besed, v
prostoru pokaže predmet, ki je med besedami
obkrožen ali podčrtan.
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kdo drug.
Otroci so pri učenju črk, branja in pisanja najbolj
uspešni, če najprej slišijo znano besedo in se potem
naučijo posameznih glasov oz. črk, ki to besedo
sestavljajo. Naslednji korak pri tem je, da se teh
posameznih črk naučijo in jih utrjujejo. Ko spoznajo
nekaj različnih črk, lahko iz njih spet sestavljajo
nove besede.
Poznavanje le velikih tiskanih črk za otroke z MDR
ni dovolj. Pomembno je tudi poznavanje malih
tiskanih črk, saj se pogosto uporabljajo.
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Otroci v posebnem programu naj se naučijo samo
velikih tiskanih črk. Male tiskane in pisane črke
zanje niso tako pomembne.
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Otroci v posebnem programu naj se naučijo samo
velikih tiskanih črk. Male tiskane in pisane črke
zanje niso tako pomembne.

1

2

3

4

5

Otroci se branja in pisanja najhitreje naučijo tako,
da si zapomnijo celotno besedo ter ne spoznavajo
najprej črk ali členijo besede na zloge. Učenje
poteka tako, da se k posameznemu predmetu ali
njegovi sliki doda zapisano poimenovanje tega
predmeta (k sliki avtomobila se doda beseda avto).
Obravnavano besedo otroci nato povezujejo z
dogodkom ali pa se o predmetu pogovarjajo z
učiteljico. Nato se slika predmeta umakne, ostane
pa samo beseda, ki naj bi jo otroci osvojili.
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Otroci z MDR se morajo naučiti branja in pisanja,
saj se s tem vsakodnevno srečujejo in to
potrebujejo.
Ko otrok osvoji pisanje, zmore samostojno zapisati
krajše besede in stavke.
Pri opismenjevanju je najbolje izhajati iz cele
besede pa vse do posameznih glasov. Otrok naj
najprej sliši celo besedo, ki jo nato zloguje,
nazadnje pa še glaskuje, da prepozna posamezne
glasove.
Pri pisanju naj bo otrok samostojen in naj sam, brez
preslikave zapiše svoje ime.

Pri branju besed ni najpomembnejše, da otrok
razume pomen prebranih besed. Važneje je, da
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otrok pravilno prebere zapisane besede.
Znanje pisanja je za otroke v posebnem programu
pomembno. Zapišejo lahko enostavna sporočila
(voščilnice, sedežni red, nakupovalni listek itd.).
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Ko otrok osvoji pisanje in zapis črk, s tem nadgradi
svoje znanje in zmore preslikati tudi krajše besede
in stavke.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Otroci se morajo najprej naučiti vseh črk abecede,
da lahko potem sestavljajo nove besede. Ko vsako
črko spoznajo in jo utrdijo, sledi korak naprej, to pa
je sestavljanje krajših in daljših smiselnih besed.
Učenje branja in pisanja od posameznih črk do
celotne besede je za otroke z MDR najenostavnejše
in zagotavlja napredek.
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Otroci, ki so vključeni v posebni program, bodo vse
življenje deležni pomoči. Zato je učenje branja in
pisanja pri njih nesmiselno.
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Za opismenjevanje otrok v posebnem programu je
najbolje uporabljati več metod hkrati. Delo po samo
eni izmed metod opismenjevanja ne zagotavlja
napredka.
Za otroke z MDR je dovolj, če prepoznajo in
poimenujejo črke, branja in pisanja pa se jim ni
potrebno učiti, saj tega znanja ne potrebujejo.
Otroci z MDR naj se poleg velikih in malih tiskanih
črk, naučijo še prepoznavanja velikih in malih
pisanih črk.
Pri učenju pisanja je za otroka dovolj velik dosežek
že to, da zna preslikati svoje ime.

Naslednji sklop vprašanj se nanaša na dejavnosti, ki jih pri svojih urah
opismenjevanja uporabljate.
Obrazložitev 5-stopenjske lestvice:
1- to zame sploh ne drži
2- to zame v glavnem ne drži
3- to zame niti ne drži niti drži
4- to zame še kar drži
5-to zame popolnoma drži
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Otrokom ponudim dejavnosti kot so trganje in
rezanje papirja, nizanje predmetov na vrvico,
gnetenje plastelina, oblikovanje figur iz plastelina ali
druge mase, da razvijajo spretnosti rok in prstov.
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Z otroci iščemo čim več besed na določen glas.
Z otroci opazujemo predmete in slike ter iščemo
podobnosti in razlike med njimi.
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Otroci s telesom ponazarjajo različne črke.
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5

Otroke učim celih besed z uporabo vidnih ključev
(npr. besedo povežemo s sliko ali predmetom). Pri
tem izbiram besede, ki izhajajo iz otrokovih
jezikovnih izkušenj. Besede nato sistematično
utrjujemo, dokler je ne prepoznajo samostojno.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Pri urah opismenjevanja otrokom ponudim več
različnih dejavnosti, predvsem takšne, za katere
vem, da jih pritegnejo.

1

2

3

4

5

Z otroci preko različnih iger razvijam orientacijo.

1

2

3

4

5

Otroci z različnimi pisali vlečejo po že narisani črti.

1

2

3

4

5

Otrokom besedo za poznan predmet zapišem na
tablo in jim povem kaj piše. Nato otroci besedo
preslikajo pod sliko predmeta.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Pri urah opismenjevanja otrokom ponudim
dejavnosti, ki jih poznajo in so jih navajeni. Tako v
posameznih urah spremenim le obravnavane črke,
dejavnosti pa ostanejo enake.
Pred začetkom opismenjevanja pri otrocih razvijam
spretnosti kot so slušno razlikovanje in
razčlenjevanje, vidno razlikovanje, orientacija v
prostoru, na ploskvi, na sebi ter spretnosti prstov in
rok.

Z otroci poslušamo različne zvoke ter poskušamo
ugotoviti komu ali čemu pripada ta zvok.

Z otroci primerjamo zvoke
ugotavljamo, če so enaki ali ne.

med

seboj

in

Menim, da so cilji, ki so določeni v učnem načrtu za jezik v posebnem programu, za
otroke:
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a) prezahtevni
b) ustrezni
c) premalo zahtevni
*Učni načrt za jezik v posebnem programu vzgoje in izobraževanja: (možnih več
odgovorov)
a) potrebuje spremembe
b) je v redu takšen kot je in ne potrebuje sprememb
c) ima preveč vsebin namenjenih opismenjevanju
d) ima premalo vsebin namenjenih opismenjevanju
Če ste obkrožili odgovor a, prosim zapišite kakšne spremembe predlagate:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________
Na koncu anketnega vprašalnika bi Vas prosila še, da mi odgovorite na trditve, ki so
povezane z realizacijo ciljev, ki se nanašajo na opismenjevanje, v Vašem oddelku
posebnega programa.
Trditve lahko ocenite na lestvici od 1 do 5, vendar lestvica ni enaka kot pri zgornjih
trditvah!
Obrazložitev 5-stopenjske lestvice:
1 – nobeden od otrok ne dosega cilja
2 – manj kot pol otrok dosega cilj
3- pol otrok dosega cilj
4 – več kot pol otrok dosega cilj
5 – vsi otroci dosegajo cilj
Otroci razlikujejo različne zvoke in glasove.

1

2

3

4

5

Otroci zapišejo imena učiteljev, ki jih učijo.

1

2

3

4

5

Otroci spontano, preko igre in vodeno vadijo
pisanje.

1

2

3

4

5

Otroci uporabljajo pisni jezik.

1

2

3

4

5

Otroci razvijejo orientacijo v prostoru, na ploskvi in
na sebi.

1

2

3

4

5

Otroci spoznavajo različna besedila.

1

2

3

4

5
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Otroci ustrezno odgovorijo na enostavna vprašanja.

1

2

3

4

5

Otroci povežejo glas s črko.

1

2

3

4

5

Otroci razvijajo bralne navade.

1

2

3

4

5

Otroci spoznavajo in uporabljajo pravilno strukturo
povedi.

1

2

3

4

5

Otroci kopirajo črke.

1

2

3

4

5

Otroci razčlenjujejo besede, zloge.

1

2

3

4

5

Otroci pravilno izgovorijo določen znak.

1

2

3

4

5

Otroci se podpišejo.

1

2

3

4

5
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6.2 GRAFIČNI PRIKAZ ABSOLUTNIH VREDNOSTI POSAMIČNIH
TRDITEV
1. TRDITEV
Ob ustreznih metodah in pomoči se otroci v posebnem programu lahko naučijo
enostavnega pisnega izražanja.

2. TRDITEV
Otroci z MDR se morajo naučiti branja in pisanja, saj se s tem vsakodnevno
srečujejo in to potrebujejo.

3. TRDITEV
Znanje pisanja
je

za

otroke

v

posebnem
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programu pomembno. Zapišejo lahko enostavna sporočila (voščilnice, sedežni red,
nakupovalni listek itd.).

4. TRDITEV
Za otroke z MDR je dovolj, če prepoznajo in poimenujejo črke, branja in pisanja pa
se jim ni potrebno učiti, saj tega znanja ne potrebujejo.

5. TRDITEV
Otroci, ki so vključeni v posebni program, bodo vse življenje deležni pomoči. Zato je
učenje branja in pisanja pri njih nesmiselno.
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6. TRDITEV
Poznavanje le velikih tiskanih črk za otroke z MDR ni dovolj. Pomembno je tudi
poznavanje malih tiskanih črk, saj se pogosto uporabljajo.

7. TRDITEV
Otroci v posebnem programu naj se naučijo samo velikih tiskanih črk. Male tiskane
in pisane črke zanje niso tako pomembne.
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8.

TRDITEV
Otroci z MDR naj se poleg velikih in malih tiskanih črk, naučijo še prepoznavanja
velikih in malih pisanih črk.

9. TRDITEV
Otrokom, ki so vključeni v posebni program, se ni potrebno učiti pisanja. Zanje
lahko sporočila zapiše kdo drug.
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10. TRDITEV
Ko otrok osvoji pisanje, zmore samostojno zapisati krajše besede in stavke.

11. TRDITEV
Pri pisanju naj bo otrok samostojen in naj sam, brez preslikave zapiše svoje ime.
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12. TRDITEV
Ko otrok osvoji pisanje in zapis črk, s tem nadgradi svoje znanje in zmore preslikati
tudi krajše besede in stavke.

13. TRDITEV
Pri učenju pisanja je za otroka dovolj velik dosežek že to, da zna preslikati svoje
ime.
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14. TRDITEV
Pri branju naj ne bo toliko poudarka na tem, da otrok pravilno prebere besede.
Predvsem je pomembno, da otrok razume pomen zapisanih besed. To pa pokaže
tako, da po branju besed, v prostoru pokaže predmet, ki je med besedami obkrožen
ali podčrtan.

15. TRDITEV
Pri branju besed ni najpomembnejše, da otrok razume pomen prebranih besed.
Važneje je, da otrok pravilno prebere zapisane besede.
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16. TRDITEV
Otroci lahko osvojijo črke, če glas povežejo še z gibom. Za posamezno črko najprej
spoznajo glas, ki ga povežejo z gibom. Ko je povezava glas-gib utrjena, pa preidejo
na simbol in njegov zapis.

17. TRDITEV
Za opismenjevanje otrok z MDR ne obstaja metoda, ki bi bila učinkovita in po kateri
bi bili otroci uspešni.
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18. TRDITEV
Otroci so pri učenju črk, branja in pisanja najbolj uspešni, če najprej slišijo znano
besedo in se potem naučijo posameznih glasov oz. črk, ki to besedo sestavljajo.
Naslednji korak pri tem je, da se teh posameznih črk naučijo in jih utrjujejo. Ko
spoznajo nekaj različnih črk, lahko iz njih spet sestavljajo nove besede.

19. TRDITEV
Pri opismenjevanju je najbolje izhajati iz cele besede pa vse do posameznih glasov.
Otrok naj najprej sliši celo besedo, ki jo nato zloguje, nazadnje pa še glaskuje, da
prepozna posamezne glasove.

78

20. TRDITEV
Otroci se branja in pisanja najhitreje naučijo tako, da si zapomnijo celotno besedo
ter ne spoznavajo najprej črk ali členijo besede na zloge. Učenje poteka tako, da se
k posameznemu predmetu ali njegovi sliki doda zapisano poimenovanje tega
predmeta (k sliki avtomobila se doda beseda avto). Obravnavano besedo otroci
nato povezujejo z dogodkom ali pa se o predmetu pogovarjajo z učiteljico. Nato se
slika predmeta umakne, ostane pa samo beseda, ki naj bi jo otroci osvojili.

21. TRDITE
V
Za
opismenjevanje otrok v posebnem programu je najbolje uporabljati več metod
hkrati. Delo po samo eni izmed metod opismenjevanja ne zagotavlja napredka.
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22. TRDITEV
Otroci se morajo najprej naučiti vseh črk abecede, da lahko potem sestavljajo nove
besede. Ko vsako črko spoznajo in jo utrdijo, sledi korak naprej, to pa je
sestavljanje krajših in daljših smiselnih besed. Učenje branja in pisanja od
posameznih črk do celotne besede je za otroke z MDR najenostavnejše in
zagotavlja napredek.

80

23. TRDITEV
Pri urah opismenjevanja otrokom ponudim dejavnosti, ki jih poznajo in so jih
navajeni. Tako v posameznih urah spremenim le obravnavane črke, dejavnosti pa
ostanejo enake.

24. TRDITEV
Pred začetkom opismenjevanja pri otrocih razvijam spretnosti kot so slušno
razlikovanje in razčlenjevanje, vidno razlikovanje, orientacija v prostoru, na ploskvi,
na sebi ter spretnosti prstov in rok.

25. TRDITE
V
Z otroci iščemo čim več besed na določen glas.
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26. TRDITEV
Z otroci opazujemo predmete in slike ter iščemo podobnosti in razlike med njimi.

27. TRDITEV
Otrokom ponudim dejavnosti kot so trganje in rezanje papirja, nizanje predmetov na
vrvico, gnetenje plastelina, oblikovanje figur iz plastelina ali druge mase, da
razvijajo spretnosti rok in prstov.
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28. TRDITEV
Otroci s telesom ponazarjajo različne črke.

29. TRDITEV
Otroke učim celih besed z uporabo vidnih ključev (npr. besedo povežemo s sliko ali
predmetom). Pri tem izbiram besede, ki izhajajo iz otrokovih jezikovnih izkušenj.
Besede nato sistematično utrjujemo, dokler je ne prepoznajo samostojno.
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30. TRDITEV
Z otroci poslušamo različne zvoke ter poskušamo ugotoviti komu ali čemu pripada
ta zvok.

31. TRDITEV
Pri urah opismenjevanja otrokom ponudim več različnih dejavnosti, predvsem
takšne, za katere vem, da jih pritegnejo.
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32. TRDITEV
Z otroci preko različnih iger razvijam orientacijo.

33. TRDITEV
Otroci z različnimi pisali vlečejo po že narisani črti.
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34. TRDITEV
Otrokom besedo za poznan predmet zapišem na tablo in jim povem kaj piše. Nato
otroci besedo preslikajo pod sliko predmeta.

35. TRDITEV
Z otroci primerjamo zvoke med seboj in ugotavljamo, če so enaki ali ne.
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36. TRDITEV
Menim, da so cilji, ki so določeni v učnem načrtu za jezik v posebnem programu, za
otroke:
d) prezahtevni
e) ustrezni
f) premalo zahtevni

37. TRDITEV
Učni načrt za jezik v posebnem programu vzgoje in izobraževanja (možnih več
odgovorov):
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e)
f)
g)
h)

potrebuje spremembe
je v redu takšen kot je in ne potrebuje sprememb
ima preveč vsebin namenjenih opismenjevanju
ima premalo vsebin namenjenih opismenjevanju

38. TRDITEV
Otroci razlikujejo različne zvoke in glasove.

39. TRDITEV
Otroci zapišejo imena učiteljev, ki jih učijo.
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40. TRDITEV
Otroci spontano, preko igre in vodeno vadijo pisanje.

41. TRDITEV
Otroci uporabljajo pisni jezik.
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42. TRDITEV
Otroci razvijejo orientacijo v prostoru, na ploskvi in na sebi.

43. TRDITEV
Otroci spoznavajo različna besedila.
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44. TRDITEV
Otroci ustrezno odgovorijo na enostavna vprašanja.

45. TRDITEV
Otroci povežejo glas s črko.
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46. TRDITEV
Otroci razvijajo bralne navade.

47. TRDITEV
Otroci spoznavajo in uporabljajo pravilno strukturo povedi.
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48. TRDITEV
Otroci kopirajo črke.

49. TRDITEV
Otroci razčlenjujejo besede, zloge.
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50. TRDITEV
Otroci pravilno izgovorijo določen znak.

51. TRDITEV
Otroci se podpišejo.

94

95

