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POVZETEK  
 
Izvršilne funkcije so veščine, ki vključujejo organizacijo, načrtovanje, vzdrževanje 

pozornosti, delovni spomin, metakognicijo in uravnavanje časa. Ti procesi pomembno 

vplivajo na učenčeve šolske dosežke, saj lahko težave na področju metakognicije učencu 

onemogočajo izbiro ustreznih strategij za učenje, težave na področju organizacije pa vodijo do 

težav s časovnim načrtovanjem učenja, pozabljanja šolskega urnika, ustreznih pripomočkov 

za delo in težave pri načrtovanju daljših projektnih nalog.  

 
Razvijanje organizacijskih veščin je eno od ključnih področij otrokovega razvoja, ki 

pomembno vpliva tudi na ostala področja otrokovega funkcioniranja. Nekateri učenci imajo 

dobro razvite organizacijske veščine, drugi potrebujejo intenzivno pomoč in podporo pri 

razvijanju le-teh. Težave na področju organizacijskih veščin se lahko kažejo na različne 

načine: učenec pozabi na pripomočke, ki jih potrebuje, ne ve, kje bi se lotil dan naloge, ali je 

ne dokonča, ima težave s časovnim zavedanjem ter pozablja šolski urnik (Shore 1998). 

Učenci s takimi primanjkljaji potrebujejo sistematično pomoč pri načrtovanju šolskih nalog, 

časovni razporeditvi nalog in ostalih šolskih obveznosti.  

 

Skupina učencev, ki ima izrazite težave na področju organizacijskih veščin, so učenci z 

motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo – ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).  

ADHD je motnja, opisana kot pomanjkljiva pozornost in hiperaktivna impulzivnost, ki je 

pogostejša in resnejša, kot je to običajno za otroke na določeni razvojni stopnji (Kesič-Dimic, 

2003). Učne težave učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo se pojavljajo na 

kontinuumu od blažjih, enostavnih do izrazitih in kompleksnih. Učne težave učencev z 

motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo lahko pojasnimo v povezavi s tremi glavnimi znaki 

ADHD motnje: pomanjkljiva pozornost, impulzivnost in hiperaktivnost. Vse te težave 

vplivajo na slabše razvite organizacijske veščine.  

 

V diplomskem delu sem se osredotočila na iskanje strategij, ki pripomorejo k izboljšanju 

učnih in organizacijskih spretnosti pri učencu 4. razreda z motnjo pozornosti in 

hiperaktivnostjo. Cilj empiričnega dela je bil izboljšanje otrokovih organizacijskih veščin s 

treningom, ki je vključeval barvno razdelitev pripomočkov za šolske predmete, ureditev 

učenčevega delovnega prostora doma in v šoli, ureditev šolskih potrebščin, dnevno in 

mesečno načrtovanje šolskih aktivnosti, beleženje domačih nalog, napotke dnevnih 



 
 

obveznosti, izdelavo pojmovnih kartic pri predmetih naravoslovje in angleščina ter izdelavo 

smernic za izboljšanje bralnega razumevanja. Pred začetkom izvajanju treninga sem s 

pomočjo ček liste (izpolnile so jo učenčeva razredničarka, mama in izvajalka dodatne 

strokovne pomoči), vprašalnika o organizacijskih veščinah (Do you have good organization 

skills?, 2011) ter vprašalnika za ugotavljanje učnih stilov (Memletics learning styles 

questionnaire, 2011) pridobila začetno oceno učenčevega funkcioniranja. Na podlagi ocene 

sem zastavila cilje treninga ter na podlagi načrtovanih ciljev oblikovala trening 

organizacijskih veščin. Od decembra 2011 do aprila 2012 je na šoli v času podaljšanega 

bivanja potekal trening trikrat na teden po eno šolsko uro. Vodene ure so potekale 

strukturirano, po že v naprej določenih elementih. Ker je imel učenec zelo šibko razvito 

časovno orientacijo, je vsaka ura treninga temeljila tudi na razvijanju in izboljšanju časovne 

orientacije. Po končanem treningu organizacijskih veščin sem ob koncu marca 2011 ponovno 

izvedla test organizacijskih veščin (Do you have good organization skills?, 2012) ter 

primerjala rezultate začetnega in končnega testiranja.  

 

Učenec je v primerjavi z začetnim testiranjem dosegel velik napredek na vseh področjih 

organizacije, predvsem na področju časovne organiziranosti in pridobljenih učnih strategij. 

Učenec bo še vedno potreboval pomoč pri razvijanju večje samomotivacije v učnem procesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: motnja pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD), izvršilne funkcije,  

metakognicija, organizacijske veščine, trening organizacijskih veščin, strategije učenja pri 

učencu z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo.



 
 

SUMMARY  
 
Implementation functions are skills that include organisation, planning, maintenance of 

attention, working memory, metacognition and time control. These processes have a 

significant impact on student’s school performance, since problems in the field of 

metacognition disable a student to choose appropriate strategies for learning. Troubles in the 

field of organisation consequently lead to problems with planning of learning time, forgetting 

of school timetable and relevant accessories for work and to difficulties in planning bigger 

project works.  

 
Developing of organizational skills is one of the key areas of child’s development which 

significantly affects also other areas of child’s functioning. Some students have well 

developed organizational skills; others need intensive help and support in developing them. 

Problems in organizational skills can reflect in different ways:  a student forgets the 

accessories his needs, he doesn’t know, how to start solving the given task or doesn’t 

complete it, he has problems with time consciousness and forgets the school timetable (Shore 

1998). Students with such deficits require systematic help at school work planning, timing of 

homework and other school activities.  

 

A group of students, who have expressive difficulties in terms of organizational skills, are the 

students with attention deficit and hyperactivity disorder – ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder).  ADHD is a disturbance, described as an attention deficit and a 

hyperactive impulsivity that is more common and more serious as it is usual for children at a 

certain development stage (Kesič-Dimic, 2003). Learning disabilities for students with 

attention deficit and hyperactivity disorder can be explained in conjunction with three main 

signs of the ADHD disorder: lack of attention, impulsivity and hyperactivity. All these 

problems affect the less developed organizational skills.   

 

In my diploma thesis I focused on finding strategies, which help to improve learning and 

organizational skills for a forth class student with attention deficit and hyperactivity disorder. 

The aim of the empirical part was to prepare and perform  training of organizational skills, 

which included  colour classification of school subjects, arrangement of student’s working 

place at home and at school, arrangement of school accessories, daily and monthly planning 

of school activities, recording of homework,  guidance for daily obligations, making concept 



 
 

cards in subject of natural science, making concept cards in English and  elaboration of 

guidelines for improvement of reading comprehension.  Before starting to perform training I 

obtained the initial assessment of the student’s functioning by using a check list which was 

completed by the student’s class teacher, his mother and the provider of additional 

professional assistance, a questionnaire on organizational skills (Do you have good 

organization skills?, 2011) and a questionnaire to identify learning styles (Memletics learning 

styles questionnaire, 2011). Based on the assessment I set goals of training and on the basis of 

planed targets I created the organizational skills training. The training took place from 

December 2011 to April 2012 three times a week for one school hour during prolonged stay at 

school after classes. Guided hours were carried out in a structured manner, according to 

elements set in advance. As the student’s time orientation was very poorly developed, each 

training hour was based also on developing and improving the time orientation. At the end of 

March 2011, after finished organizational skills training I repeated the test of organizational 

skills (Do you have good organization skills?, 2012) and compared the results of  initial and 

final testing.  

 

In comparison to initial testing the student has made a significant progress in all fields of 

organization, especially in the field of time organization and acquired learning strategies. The 

student will still need assistance to assure greater self-motivation for school work.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD), implementation functions, 

metacognition, organizational skills, organizational skills training, learning strategies for a 

student with attention deficit and hyperactivity disorder.  
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1 UVOD  
 

Izvršilne funkcije predstavljajo skupek kognitivnih procesov, kot so načrtovanje, organizacija, 

vzdrževanje pozornosti, delovni spomin, metakognicija in uravnavanje časa. Ti procesi 

pomembno vplivajo na učenčeve šolske dosežke. Težave na področju metakognicije učencu 

onemogočajo izbiro ustreznih strategij za učenje, težave na področju organizacije pa vodijo do 

težav s časovnim načrtovanjem učenja, do pozabljanja šolskega urnika, ustreznih 

pripomočkov za delo in težav pri načrtovanju dela daljših projektnih nalog.  

 

Razvijanje organizacijskih veščin je eno od ključnih področij otrokovega razvoja. Pomembno 

vplivajo na uspeh na šolskem kot tudi na vsa ostala področja otrokovega življenja. Nekateri 

otroci imajo dobro razvite organizacijske veščine, nekateri so zelo negotovi in organizacijskih 

veščin ne pridobijo tako zlahka. Ti učenci potrebujejo sistematično učenje in pomoč pri 

organizaciji časa, načrtovanju šolskih nalog, časovni razporeditvi šolskih nalog, ureditvi 

delovnega prostora in šolskih pripomočkov.  

 

Skupina učencev, ki se sooča z izrazitimi težavami na področju organizacijskih veščin, so 

učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo, učenci z neverbalnimi učnimi težavami, 

učenci z disleksijo, dispraksijo in drugi. Hiperkinetična motnja je motnja, opisana kot 

prekomerna aktivnost in hiperaktivna impulzivnost, ki je pogostejša in resnejša, kot je to 

običajno za otroke na določeni razvojno stopnji. Posebnosti v otrokovem funkcioniranju lahko 

opazimo že v predšolskem obdobju, najbolj pa pridejo težave do izraza ob vstopu v šolo, saj 

šola s svojo organiziranostjo, načinom dela in pravili pred otroka postavi zahteve, ki jih ne 

more izpolniti.  

 

Poleg kognitivnih in šolskih veščin so potrebne še druge sposobnosti in spretnosti za 

obvladovanje učnega programa, kot so sposobnost mirno sedeti, biti osredotočen, pozorno 

poslušati in opazovati, obvladati impulzivno vedenje, sodelovati, organizirati svoja dejanja, 

slediti navodilom, kakor tudi deliti stvari in misli z drugimi, se igrati in vstopati v odnose z 

vrstniki z upoštevanjem njihovih potreb ipd. (Pulec Lah, 2002). Pri vsem tem so otroci z 

motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo manj vešči, zato so pogosto označeni kot neprilagojeni, 

moteči, težavni in nezreli. Nekateri učitelji pa otrokove težave pripisujejo izključno slabim 

domačim razmeram in starševski nezmožnosti obvladovanja otroka.  
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Učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo imajo poleg težav na področju pozornosti, 

hiperaktivnosti, navezovanja socialnih stikov, slabšega spomina, impulzivnosti tudi težave na 

področju organizacijskih veščin; predvsem pri organiziranju časa, upočasnjenem tempu pri 

opravljanju in dokončanju naloge, organizaciji delovnega prostora, zato je zelo pomembno, da 

s sistematičnim učenjem organizacijskih veščin pričnemo že  v začetnih letih otrokovega 

šolanja. Na področju organizacije potrebujejo učenci veliko pomoči, vodstva in usmeritve 

glede načrtovanja različnih aktivnosti, preden lahko te spretnosti in veščine samostojno in 

neodvisno uporabljajo. Razvoj organizacijskih veščin je proces, ki zahteva predanost, 

optimizem in veliko pomoči (Goldberg in Zwiebel, 2005). Učitelji in starši imajo pri tem 

pomembno vlogo, saj lahko otroku predstavijo in omogočijo uporabo različnih 

organizacijskih veščin, dokler jih otrok ne ponotranji.  

 

V raziskavo sem vključila desetletnega učenca 4. razreda z motnjo pozornosti in 

hiperaktivnostjo. Z njim smo izvedli trening organizacijskih veščin. V trening smo vključili 

strategije, ki učencu pomagajo k izboljšanju učnih in organizacijskih veščin ter posledično 

pripomorejo k optimalnemu funkcioniranju na vseh področjih življenja.  

Dobre organizacijske veščine pripomorejo k izboljšanju učnega uspeha v šoli in prispevajo k 

nadzoru ostalih življenjskih področij. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA  
 

2.1 IZVRŠILNE FUNKCIJE  
 

Učenci so v šolah postavljeni pred različne zahteve, ki narekujejo ne le obvladovanje učne 

snovi temveč tudi drugih procesov, od katerih je mnogokrat odvisen učenčev šolski uspeh. 

Organizacija, načrtovanje, uravnavanje časa, delovni spomin in metakognicija so veščine, ki 

jih učenci v šoli potrebujejo za zbrano reševanje nalog, branje, pisanje in učenje. Te veščine 

imenujemo izvršilne funkcije. Šolski strokovni delavci so namreč bolj osredotočeni na 

vsebino učne snovi kot na tehnike in metode učenja, ki naj bi jih učenec poznal in jih znal 

uporabljati. Zato nastajajo velika razhajanja med strategijami poučevanja in izvršilnimi 

funkcijami, ki bi jih učenec moral obvladati, da bi rešil posamezno nalogo. Učenci s slabšo 

pozornostjo imajo veliko težav z osredotočanjem na nalogo in dokončanjem le-te, zato lahko 

učitelji uporabljajo različne prilagoditve v okolju, načinu posredovanja učne snovi in 

poučevanju veščin.  

 

2.1.1 Opredelitev izvršilnih funkcij  
 

Hart in Jacobs (1993, po Hudoklin, 2011) opredelita izvršilne funkcije kot veščine, ki nam 

pomagajo usmerjati pozornost in izbirati med različnimi aktivnostmi in nalogami. Te veščine 

vključujejo organizacijo, načrtovanje, uravnavanje časa, delovni spomin in metakognicijo.   

 

Potrebno je ločevati med specifičnimi učnimi težavami in težavami »produciranja«, ki jih 

povzročajo težave z izvršilnimi funkcijami. Pri nekaterih učencih izhajajo težave pri učenju iz 

specifičnih primanjkljajev, ki niso procesne narave, pri nekaterih učencih pa izhajajo težave iz 

izvršilnih funkcij, ki so procesne narave. Takšne učence najhitreje prepoznamo kot učence z 

učnimi težavami. Učenci imajo lahko specifične učne težave, a bodo te ob dobro razvitih 

izvršilnih funkcijah manj opazne ali neprepoznavne. Z razvijanjem izvršilnih funkcij učenec 

razvija kompenzacijske strategije, s katerimi uspešno premošča težave (Hudoklin, 2011).  

 

2.1.2 Konceptualne osnove strategij pomoči pri težavah z izvršilnimi funkcijami  
 

McCloskey (2009, po Hudoklin, 2011) ugotavlja, da moramo pri opredelitvi problema z 

izvršilnimi funkcijami upoštevati naslednje vidike:  
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• Težave z izvršilnimi funkcijami so povezane z neoptimalnim možganskim 

delovanjem.  

Potrebno je opredeliti, ali so težave z izvršilnimi funkcijami posledica zavestne izbire otroka 

ali posledica drugačnega delovanja možganov, ki se ga učenec ne zaveda. Težave ne smemo 

pripisovati značajskim lastnostim otroka ali lenobi, nemotiviranosti, neodgovornosti itd. 

Opažena vedenja temeljijo na težavah, katerih izvor je v delovanju možganov in ni stvar 

njegove zavestne izbire.  

• Delovanje možganov lahko spremenimo s strategijami pomoči.  

Pri načrtovanju strategij je potrebno ugotoviti, ali so opažene težave z izvršilnimi funkcijami 

posledica trajno poškodovanih živčnih povezav, ki predstavlja nespremenljivo vedenje, ali gre 

za spremenljivo stanje, ki izvira iz nerazvitosti oziroma neprilagojenosti živčnih povezav.  

• Strategije pomoči lahko aktivirajo uporabo še nerabljenih možganskih funkcij. 

Ugotoviti moramo, ali so opažene težave z izvršilnimi funkcijami rezultat napačne uporabe že 

razvitih živčnih kapacitet ali rezultat zaostanka razvoja živčnih povezav.  

• Vzpostavljanje ravnotežja med poučevanjem notranje kontrole z zahtevami po zunanji 

kontroli.  

S tem ko učenec povečuje uporabo obstoječih izvršilnih kapacitet,  lahko zunanjo kontrolo 

postopoma zmanjšamo. Naš končni cilj je, da zunanje kontrole več ne uporabljamo.  

• Okolje, v katerem bomo izvajali pomoč, je pomembno.  

Učinkovitost strategij pomoči je odvisna tudi od ljudi, ki z otrokom delajo in so mu blizu. 

Lahko mu služijo kot model dobre uporabe izvršilnih funkcij.  

• Uporaba kazni in nagrad med izvajanjem strategij pomoči.  

Nagrajevanje in kaznovanje pri učencih, ki še niso razvili nezavedne ali zavestne kontrole nad 

izvršilnimi kapacitetami, ni učinkovita. Nagrajevanje in kaznovanje sta učinkovita le pri 

učencih, ki imajo že dobro razvite izvršilne funkcije.  

• Zorenje živčnih povezav v čelnem režnju možganov.  

Kapacitete izvršilnih funkcij sledijo razvoju, ki je odvisen od zorenja živčnih povezav.  

• Posledica nesprejemljivega vedenja.  

Včasih je potrebno pri uveljavljanju sankcij narediti izjemo, da bi učenci s težavami pozitivno 

prispevali k razvoju družbe.  
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2.1.3 Vzdrževanje pozornosti 
 

Vzdrževanje pozornosti predstavlja kapaciteto ohranjanja pozornosti v situaciji ali nalogi 

kljub motečim dejavnikom, utrujenosti ali dolgočasju. 

 

2.1.4 Prilagajanje okolja  
 

Prilagoditve za učence s težavami vzdrževanja pozornosti in za olajševanje vztrajanja pri 

daljših nalogah lahko vključujejo (Hudoklin, 2011):  

- beleženje časa začetka in konca pri pisnih nalogah, kar pomaga učencu vztrajati pri nalogi 

dovolj dolgo, da jo dokonča; 

- uporaba sistema spodbud – pri mlajših učencih, ki ne kažejo zanimanja za nalogo, ki 

jo morajo opraviti, so zunanje nagrade najboljši način, da učenec nalogo uspešno 

dokonča;  

- nalogo razdelimo na manjše enote in med enotami vključujemo tudi odmore;  

- naravnamo štoparico in učenca spodbudimo, da nalogo dokonča znotraj predvidenega 

časa;  

- uporabimo posnetek določenega zvoka za spremljanje samega sebe – učenec se 

vsakokrat, ko zasliši ton, vpraša: »Ali sem dovolj pozoren?«;  

- preudarno določimo čas v dnevu – za reševanje nalog izberemo del dneva, ko je 

učenec najbolj pozoren;  

- omogočanje supervizije – raziskave kažejo, da so učenci najbolj pozorno v situacijah, 

ko so deležni individualne pozornosti, redne povratne informacije in neposrednega 

ojačevanja; prav tako pa imajo učenci s težavo pozornosti manj težav pri delu z 

očetom kot pri delu z mamo;  

- nalogo oblikujemo za učence čim bolj zanimivo;  

- učencu ponudimo nekaj, česar se bo veselil, ko dokonča nalogo ali aktivnost;  

- med opravljanjem naloge učencu posvečamo pozornost in ga hvalimo.  

 

2.1.5 Poučevanje veščin  
 

Učence učimo ohranjati pozornost s ponotranjenjem zgoraj opisanih strategij. To lahko 

naredimo na več načinov (Hudoklin, 2011):  

• Učencem pomagamo pri ozaveščanju lastne kapacitete za pozornost (npr. kako dolgo 

lahko delajo, preden potrebujejo odmor).  
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• Naučimo jih, kako daljšo nalogo razdeliti na manjše podenote, ki ustrezajo njihovim 

kapacitetam za pozornost.  

• Pomagamo jim oblikovati delovni načrt. Delovni načrt vključuje pomoč pri 

prepoznavanju motivacijskih strategij in namigov v okolju, ki jih lahko uporabljajo, da 

vztrajajo pri nalogi. Motivacijske strategije vključujejo iskanje načinov, kako rešiti nalogo 

čim bolj aktivno, namigi v okolju pa vključujejo nastavitev štoparice ali prošnjo, da odrasli v 

rednih presledkih preverjajo, ali učenci delajo.  

• Poskrbimo za namige, da učenci sledijo načrtu, ki so si ga zastavili.  

• Spodbujamo učence, da uspešno uresničujejo svoj cilj.  

• Postopoma prenašamo odgovornost za izdelavo načrta na učence.  

 

2.2 METAKOGNICIJA  
 

Za uspešno učenje mora imeti učenec poleg dobro razvitih organizacijskih veščin tudi dobro 

razvite tudi procese, ki omogočajo zavestno, nadzorovano sprejemanje in ohranjanje znanja – 

metakognitivne spretnosti. Učitelj v šoli naj ne bi bil osredotočen le na vsebino učne snovi, 

temveč tudi na način, kako naj se učenci snovi naučijo. Učenec naj bi na tak način razvil sebi 

ustrezno učno strategijo, ki mu omogoča optimalno pomnjenje in uporabo učne snovi.  

 

2.2.1 Metakognicija v učnem procesu  
 

Tancig (2002) navaja, da se metakognicija nanaša na višjenivojsko učenje, ki vključuje 

nadzorovanje kognitivnih (spoznavnih) procesov med učenjem ter nam s tem omogoča, da se 

uspešno učimo in rešujemo probleme. Strle (2003) pa navaja, da metakognicija opisuje 

posameznikovo ozaveščenost o lastni kogniciji. Metakognicija je zavedanje o 

posameznikovih lastnih kognitivnih procesih bolj kot o vsebini samih procesov.  

 

Metakognicija vključuje različne aktivnosti, kot so načrtovanje, kako pristopiti k učenju 

določene učne snovi, nadzorovanje razumevanja in evalvacijo napredka pri učenju, izbira 

strategije reševanja specifičnega problema, ocena časa, potrebnega, da se naučimo določeno 

gradivo, poznavanje, katera učna strategija je učinkovita in katera ne ipd.  

 

Flavell (1979, po Peklaj, 2000) je opredelil metakognicijo kot znanje in razmišljanje o 

kognitivnih pojavih. Flavellov model metakognicije obsega metakognitivno znanje, 
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metakognitivne izkušnje in strategije. Metakognitivno znanje je znanje, ki ga ima učenec o 

določeno nalogi. Metakognitivne izkušnje so kognitivni in emocionalni občutki, ki jih imamo 

o določeno nalogi (npr. nas zvije v želodcu, ker vemo, da bo slaba ocena pri kontrolni nalogi 

vplivala na končno oceno pri predmetu, nenaden uvid, kaj nam bo pomagalo pri boljšem 

razumevanju …). Strategije pa obsegajo strategije za dokončanje naloge in napredovanje k 

cilju, usmerjanje pozornosti k učenju ipd.  

 

2.2.2  Metakognitivno znanje in metakognitivna kontrola  
 

Metakognicijo sestavljata metakognitivno znanje in metakognitivna kontrola/nadzor (Tancig, 

2004).   

 

Metakognitivno znanje se nanaša na pridobljeno znanje o kognitivnih procesih, ki jih lahko 

uporabljamo za nadzor kognitivnih procesov. Flavell (1987, po Tancig, 2002) deli kognitivno 

znanje v tri kategorije: znanje o sebi, znanje o nalogah in znanje o strategijah. Znanje o sebi se 

nanaša na znanje o osebnih spremenljivkah, na splošno znanje o učenju in obdelavi informacij 

ter na individualno znanje o lastnih procesih učenja. Znanje o nalogah se nanaša na znanje o 

spremenljivkah naloge, o naravi naloge. Pomembno pa je tudi znanje o strategijah, kdaj in 

zakaj je neka strategija boljša od druge, kako uporabiti neko strategijo v novi učni situaciji.  

 

Metakognitivna kontrola (nadzor) vključuje procese načrtovanja, spremljanja, 

nadzorovanja, usmerjanja in evalvacije kognitivnih procesov tako, da se doseže učni cilj. 

Načrtovanje se nanaša na razporeditev časa, ki ga imamo na voljo za reševanje nalog, ter 

določanje zaporedja, ki mu bomo sledili pri reševanju nalog. Proces spremljanja vključuje 

zavedanje, kako pri učenju napredujemo. Evalvacija pa se nanaša na presojanje procesov in 

rezultatov mišljenja in učenja. Npr. pri branju besedila se lahko učenec sistematično sprašuje 

o pojmih, ki so navedeni v besedilu. Njegov učni cilj je razumevanje teksta. Če učenec 

ugotovi, da ne more odgovoriti na zastavljena vprašanja ob besedilu, mora ugotoviti, kaj bi 

bilo potrebno narediti, da bi rešil nalogo.  

 

Znanje je metakognitivno, če je aktivno uporabljeno na strateški način za doseganje učnega 

cilja. Samo zavedanje lastnih močnih in šibkih točk kognicije ter narava naloge, ne da bi 

aktivno uporabljali te informacije za nadzorovanje in usmerjanje učenja, ni metakognicija.  

Torej, če učenec ve (osebna spremenljivka), da ima težave z besednimi problemi 
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(spremenljivka naloge) in da bo najprej rešil vse ostale naloge ter si besedilne naloge pustil za 

konec, v tem primeru ne moremo govoriti o metakogniciji (prim. Tancig, 2002).  

 

Čeprav večina učencev uporablja metakognitivno kontrolo lastnega učenja, imajo nekateri 

bolj razvito metakognicijo kot drugi. Učenci, ki imajo bolj razvite metakognitivne spretnosti 

in znanja, so običajno bolj uspešni pri učenju in reševanju problemov. Obstaja močna 

povezanost med metakognitivnim zavedanjem, učinkovitimi učnimi navadami in učno 

uspešnostjo. Učenci z učnimi težavami imajo pogosto slabšo razvito metakognicijo. 

Raziskave kažejo, da mnogi učenci z učnimi težavami ne poznajo učinkovitih strategij za 

sprejemanje, obravnavanje, zapomnjenje in razumevanje informacij. Učenci s šibko 

metakognicijo težje razumejo, kdaj, kje in zakaj so strategije pomembne. Šibka metakognicija 

pa prav tako vpliva na njihovo spretnost pri izbiranju in nadzorovanju procesa uporabe 

strategije. S tem da učencem omogočimo, da se naučijo bolje uravnavati svoje kognitivne 

aktivnosti, se izboljša tudi njihova učna uspešnost.  

 

Metakognicija je zelo pomembna pri šolskem učenju. Učitelj naj bi učencem pomagal, da 

postanejo uspešni. Poleg vsebine učnega predmeta naj bi učitelj učence učil tudi, kako naj se 

učijo tega predmeta, saj imajo učenci pogosto zelo malo znanja o tem, kakšni so najbolj 

ustrezni načini učenja. Pogosto učenci, ki niso uspešni pri učenju, tudi ne razumejo, zakaj so 

neuspešni in kaj naj naredijo, da bi bili uspešnejši. Brez ustrezne pomoči metakognitivnega 

treninga v smislu »naučiti se učiti« se ti učenci vrtijo v krogu učne neuspešnosti. 

 

2.2.3  Štiri stopnje metakognitivnih dimenzij  
 

Poznamo štiri različne stopnje, na katerih deluje učitelj, ki v svoje delo vključuje 

metakognitivna spoznanja (Strle, 2003):  

• Prva stopnja: poznavanje kognitivnih procesov.  

Prva stopnja zajema več spoznanj, informacij, dejstev o funkcioniranju človeškega uma. 

Učitelj učencu posreduje splošne informacije o kognitivnih procesih in mehanizmih, ki 

pogojujejo te procese. Učenec se na tej stopnji nauči o spominu, o različnih strategijah 

predelave in predstavljanja informacij, spozna različne tipe spomina, njihove značilnosti in 

strategije, s katerimi človek izboljšuje svoje sposobnosti pomnjenja.  
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• Druga stopnja: samozavedanje lastnega kognitivnega funkcioniranja.  

Na drugi stopnji se učenec sprašuje, kaj se mu dogaja, kaj in kako razmišlja, ocenjuje, si 

zapomni itd. Od splošnih teoretičnih spoznanj preidemo na individualna, posameznikova 

spoznanja o njemu lastnih kognitivnih in vedenjskih procesih. Druga faza predstavlja most 

med teoretičnim poznavanjem lastnega uma in njegovo konkretno uporabo v usmerjanju 

kognitivnih procesov.  

• Tretja stopnja: splošna uporaba samoregulativnih kognitivnih strategij.  

Na tretji stopnji učenec zavestno in aktivno vodi sebe ter potek lastnih kognitivnih procesov. 

Učenec si določi jasen cilj, postavlja navodila, sugestije, opazuje potek procesa, zbira 

rezultate in jih uporabi v kasnejših situacijah, primerja rezultate s ciljem in standardom, ki si 

ga predhodno zastavi, ter oceni potek reševanja. Ob pozitivnih rezultatih otrok vztraja, v 

primeru negativnih rezultatov pa učenec popravi mehanizme in spremeni strategijo reševanja.  

• Četrta stopnja: psihološke spremenljivke.   

Na zadnji stopnji so izpostavljene otrokove psihološke spremenljivke. Učenec razvija podobo 

o sebi kot »osebi, ki se uči« in se primerja z značilnostmi splošne podobe o sebi. Izpostavljene 

so naslednje psihološke spremenljivke: izvor kontrole, občutek samoučinkovitosti, 

samopodoba in motivacija. O notranjem izvoru kontrole govorimo, ko učenec pripiše svoj 

uspeh notranjim dejavnikom (sebi), o zunanjem izvoru kontrole pa govorimo, ko učenec 

pripiše svoj uspeh zunanjim dejavnikom.  

 

Učenci, ki so bolj prepričani v svoje zmogljivosti, se hitreje naučijo strategij 

samonadzorovanja kot njihovi sovrstniki z enakimi zmogljivostmi, a slabšim prepričanjem 

vase. Pozitivni vplivi visokega nivoja občutka samoučinkovitosti pa vplivajo tudi na področje 

dolgotrajnejšega vztrajanja pri delu, krepijo občutek svobodnega izbiranja strategij in njihove 

avtonomne uporabe.  

 

Razvoj samopodobe je izrednega pomena, saj vpliva na oblikovanje osebne identitete. Učenec 

težko sledi učnim ciljem in nasvetom odraslih, če jih doživlja kot obremenitev, zato stvari 

prilagajamo in nudimo pomoč samo v tolikšni meri, da bodo uporabljeni materiali in pristopi 

enaki vsem učencem.  

 

Motivacija je eden temeljnih duševnih procesov, ki razlaga usmerjenost našega vedenja k 

številnim potrebam in motivom, ki nas usmerjajo k različnim ciljem, s katerimi 

zadovoljujemo potrebe in omogočamo normalno delovanje našega organizma ter osebnosti.  
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2.2.4 Osnovne strategije za razvoj metakognicije  
 

Z razvojem metakognitivnih strategij dosežemo povezovanje novih informacij s starim 

znanjem, premišljeno izbiranje miselnih strategij in načrtovanje, spremljanje ter evalviranje 

miselnih procesov.  

 

Peklaj (2000) uvrsti metakognitivne strategije v tri veliko sklope glede na to, v kateri fazi 

učenja se uporabljajo: strategije načrtovanja, strategije spremljanja in strategije uravnavanja. 

Med strategije načrtovanja sodijo vse strategije, ki jih učenec izvede pred učenjem. 

Strategije pred učenjem aktivirajo najpomembnejše vidike obstoječega znanja in pomagajo 

uporabiti ustrezne kognitivne strategije, zaradi katerih je razumevanje snovi lažje. Strategije 

načrtovanja vključujejo postavljanje ciljev učenja, hitro preletavanje besedila pred začetkom 

branja, zastavljanje vprašanj pred branjem, napoved, kaj bo vključevalo besedilo, analizo 

naloge in problema. Strategije spremljanja pa se nanašajo na sam proces reševanja 

problemov oz. učenja. S pomočjo teh strategij učenec ocenjuje učinkovitost uporabe različnih 

strategij. Strategije spremljanja so npr.: usmerjanje pozornosti, poslušanje predavanj, 

spremljanje in ocenjevanje razumevanja ter strategije za ugotavljanje napak v razumevanju. 

Na koncu učnega procesa učenec uporabi strategije uravnavanja, s pomočjo katerih ugotovi, 

da nekaj v procesu učenja ali reševanja problemov ni bilo prav. Učenec lahko še enkrat 

prebere besedilo, upočasni branje pri težjih besedilih, znova pregleda učno snov, kadar pri 

nalogi ugotovi napako, jo popravi (Peklaj, 2000). 

 

Tancig (2002) opiše nekaj osnovnih strategij za razvoj metakognicije:  

• Ugotavljanje, kaj vemo in česa ne vemo  

Pri učenju (spoznavanju) novega gradiva je zelo pomembno, da učenci preverijo, kaj že znajo 

in kaj bi želeli izvedeti. Na tak način učenci staro znanje razširijo, preverijo ali pa ga v 

primeru neustreznega, napačnega predznanja nadomestijo z ustreznejšim.  

• Glasno mišljenje 

Učenci lahko sledijo demonstraciji miselnega procesa, če učitelj med reševanjem ali 

načrtovanjem problema uporablja metodo glasnega mišljenja. To učenje po modelu je 

pomembno, saj učenci razvijajo besednjak, ki ga potrebujejo za miselne procese. Učinkovita 

strategija je tudi učenje v paru, kjer eden od učencev glasno opisuje reševanje določenega 

problema.  
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• Vodenje dnevnika mišljenja 

Metakognicijo lahko razvijamo tudi z vodenjem posebnega učnega dnevnika. V tem dnevniku 

učenci zapisujejo refleksije o svojem mišljenju in učenju, delajo zapiske o nejasnostih, s 

katerimi se srečujejo pri učenju. Zapišejo tudi svoje dosežke ter poročajo in razmišljajo o tem, 

kako se spoprijemajo s težavami pri učenju.  

• Načrtovanje in samouravnavanje  

Učenci morajo postopoma prevzemati odgovornost za načrtovanje in usmerjanje učnega 

procesa. Postopoma se morajo naučiti načrtovanja učnih aktivnosti, načrtovanja časa za 

učenje ter organiziranja gradiva, pripomočkov in postopkov za učenje.  

• Poročanje o procesih mišljenja oz. učenja 

Ko učenci poročajo o svojih procesih mišljenja, razvijajo zavedanje strategij, ki jih 

uporabljajo tudi v drugih problemskih in učnih situacijah.  

• Samoevalvacija  

Na začetku se običajno uporablja vodena evalvacija. Učitelj učence v samoevelvacijo uvaja s 

pomočjo individualnih konferenc ali s pomočjo ocenjevalnega lista. Postopoma učenci 

samostojno izvajajo evalvacijo neodvisno od učitelja.  

Zelo pomembno je, da učenci poleg metakognitivnega znanja o kognitivnih procesih in 

strategijah dobijo tudi priložnost za praktične izkušnje. Samo znanje brez izkušenj ali obratno 

ni zadostno za razvoj metakognitivne kontrole in transfera strategij.  

 

2.2.5 Metakurikulum  
 

Tancig (2002) opredeli metakurikulum kot poučevanje metakognitivnih strategij, ki je 

integrirano z rednim kurikulomom. Učinkovito poučevanje namreč vključuje tudi pomoč 

učencem, da se naučijo učiti. Učitelj mora zagotoviti učno okolje in priložnosti, da učenci 

razvijejo metakognicijo in prevzamejo odgovornost za svoje lastno učenje.  

Metakurikulum vključuje strateško poučevanje, saj učitelj učencem pomaga, da si glede 

učenja določijo osebne cilje, ter jih spodbuja k razvijanju strategij načrtovanja učenja. Učitelj 

lahko demonstrira učne strategije za razumevanje in pomnjenje snovi. Učencem lahko 

pomaga razviti motivacijske strategije in strategije za preverjanje lastne učinkovitosti pri 

učenju. Metakurikulum omogoča uresničevanje kognitivnih in nekognitivnih vzgojno-

izobraževalnih smotrov. Pomembno je, da so različni metakognitivni programi uporabni tako 

za učence z učnimi težavami kot za nadarjene učence.  
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2.3 ORGANIZACIJA  
 

Organizacijske veščine so ključnega pomena, saj vplivajo na vse vidike posameznikovega 

življenja – od vsakodnevnih potreb, kot so načrtovanje obrokov, do bolj pomembnih 

prizadevanj, kot je načrtovanje projektov. 

 

Prav tako imajo organizacijske veščine odločilen pomen na učenčev učni uspeh in za njegov 

občutek nadzora nad lastnim življenjem. Nekateri otroci kažejo znake neorganiziranosti že 

zelo zgodaj, pri nekaterih pa se ti znaki pokažejo šele v srednji šoli ali na fakulteti. 

Pomembno je, da učencem s težavami na področju organizacijskih veščin pomagamo 

sistematično razvijati to področje.   

 

Poznamo dve vrsti organizacije: kognitivno in fizično organizacijo. Kognitivna organizacija 

omogoča mentalno organizacijo informacij, fizična organizacija pa se nanaša na organizacijo 

predmetov in prostora (Goldberg, Zwiebel, 2005). 

 

2.3.1  Področja organizacijskih veščin  
 

Zelo pomembno je, da vsak posameznik razvije lastne organizacijske veščine, ki se skladajo z 

njegovim značajem, saj je organiziranost osebna lastnost.  

 

Organizacijske veščine vključujejo spretnosti, kot so: osebna urejenost, časovna urejenost, 

osebna organiziranost, miselna organiziranost, strategije, organiziranost v šoli/na delovnem 

mestu in samomotiviranje (Do you have good organizational skills, 2011).  

 

2.3.1.1 Osebna organiziranost je sposobnost urjenja in kontrole osebnega vedenja. 
Omogoča nam, da ostanemo urejeni, zbrani, da naloge natančno opravimo, smo točni 
in zanesljivi. 
  

Nasveti za izboljšanje osebne urejenosti in organiziranosti v šoli 

• Odpravi zavlačevanje. Če z neko nalogo ali opravilom odlašamo, moramo določiti 

vzroke za to. Lahko si razvijemo nagrajevanje za opravljeno nalogo, opravilo ali pa se 

spomnimo negativnih posledic, ki sledijo, če naloge/opravila ne opravimo.  
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• Drži obljubo. Ko smo neorganizirani, odpovedujemo razna srečanja, sestanke, načrte 

ter se sčasoma izoliramo od prijateljev, saj jim dajemo vtis, da nismo vredni zaupanja. 

Pomagamo si lahko tako, da zmanjšamo število obljub.  

• Bodi točen. Zelo pomembno je, da na dogovorjeno mesto pridemo vedno točno, prav 

tako pa moramo biti pozorni na točno oddajo določenih nalog.  

• Bodi sam svoj nadzornik. Ko si bomo ustvarili učinkovite delovne navade, bomo 

prepoznali tudi bližajoči se problem ter ga poskušali čim bolj odpraviti. (Do you have good 

organizational skills?, 2009).  

 

2.3.1.2 Časovna organiziranost je sposobnost učinkovite izrabe časa, tako da znamo 
pravočasno zaključiti z določenim opravilom ter doseči cilj. Časovna organiziranost 
se nanaša na organiziranje ustreznih časovnih rokov za oddajo nalog/opravil ter na 
razporeditev časa, ki ga posvetimo sebi, družini, delu in prijateljem.  

 

Nasveti za izboljšanje časovne organiziranosti 

• Bodi realističen. Pri časovno omejenih nalogah je pomembno, da si načrtujemo tudi 

dodaten čas, saj časovna stiska vpliva na kakovost našega dela.  

• Dolžnosti opravi pravočasno. Vse svoje naloge in opravila moramo dokončati v 

dogovorjenem času in v celoti.  

• Uporabi odvečni čas. Obveznosti lahko načrtujemo tudi, ko čakamo v čakalnici ali 

restavraciji. S tem privarčujemo veliko časa, hkrati pa zmanjšamo stres.  

• Pridobi čas. Seznam tedenskih dejavnosti nam lahko pomaga, da določimo, kako čas 

porabimo. Pomisliti moramo predvsem o dejavnostih, ki bi jih lahko opravili v krajšem času, 

ter najti način, da to tudi uresničimo.  

• Pretehtaj čas, ki ga nameniš drugim. Če bomo dnevni red srečanj oblikovali 

natančno in ga v celoti tudi upoštevali, se bomo na ta način izognili raznim nevšečnostim ter 

izgubi časa.  

• Upoštevaj prioriteto. Prioriteta je sposobnost odločanja o pomembnosti posameznih 

opravil. Omogoča nam, da se med različnimi opravili odločimo za najpomembneje ter ga v 

ustreznem časovnem roku tudi pravimo. Ljudje, ki zlahka določijo prioriteto, se zavedajo 

rokov in pomembnih datumov. Pri svojem razporedju obveznosti vedno upoštevajo časovni 

rok, pomembnost ter količino dela, ki ga v določenem časovnem obdobju zmorejo opraviti. 

Pomembno pa je tudi, da med seboj ločijo delovno, osebno in družinsko področje (Do you 

have good organizational skills?, 2011). 
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2.3.1.3 Miselne sposobnosti vključujejo sposobnosti jasnega razmišljanja in uporabo 
primernih informacij pri ustvarjanju odločitev.  

 

Nasveti za izboljšanje miselnih sposobnosti 
• Preveri svojo komunikacijo. Prepričati se moramo, da so naše informacije (pisne ali 

ustne) posredovane logično. Zavedati se moramo, da interakcije z različnimi ljudmi zahtevajo 

različen jezik, stil in pomen. Podajanje informacij bo uspešnejše, če si bomo pred govornim 

nastopom svoje misli zabeležili.  

• Preveri svoje razumevanje. Če sogovorca ne razumemo, je pomembno, da ga 

prosimo za dodatna pojasnila, ki so lahko različna: pisna, ustna, ponazorjena s primeri, 

narisana ipd.  

• Gradivo razdeli na manjše dele. Kadar si moramo zapomniti obsežnejše gradivo, je 

lažje, če si snov razdelimo na manjše dele. Pri delu z zahtevnejšimi besedili so nam lahko v 

pomoč podčrtovanje glavnih pojmov, iskanje pomena neznanih besed, zapis osnutkov, 

glavnih točk ter kratka obnova besedila.  

• Poslušaj se. Poslušanje je zelo pomembno, kadar informacije posredujemo drugim. 

Informacije poskušajmo predstaviti na različne načine, multisenzorno.  

• Vzemite so odmor. Ko nastopi utrujenost, si moramo vzeti odmor. Odmori med 

posameznimi dejavnostmi naj bodo dvajset- ali petnajstminutni. Kadar pa smo obremenjeni 

dalj časa, si moramo vzeti dan ali več časa za počitek (Do you have good organizational 

skills?, 2011).  

 

2.3.1.4 Strategije se nanašajo na načrtovanje dejavnosti za dosego cilja. Razvoj in uporaba 
strategij sta nujno potrebna za razvoj organizacijskih veščin. Strategije nam 
omogočajo, da uspešno uredimo cilje v logično zaporedje, si izdelamo sezname 
stvari in dejavnosti, razmišljamo o rezervnih načrtih ter si postavljamo opomine.  

 

Nasveti za izboljšanje strategij 

• Imej dodaten načrt. Dodatni načrt lahko reši težavo, ki nastane, če nam prvotni načrt 

ne ustreza.  

• Zapiši si. Pomembne datume si zapišemo v koledar, ki ga obesimo na vidno mesto v 

sobi, ali pa v mobilni telefon, ki nas opomni z alarmom.  
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• Uredi prostor. V svoji delovni sobi, kuhinji, domu si uredimo stalen prostor za 

shranjevanje določenih predmetov (knjige, recepti, računi, razni pripomočki ipd.). Predale 

lahko za boljšo preglednost opremimo z napisi shranjenih predmetov.  

• Preveri veljavnost. Veljavnost osebnih dokumentov moramo redno preverjati. Zelo 

priporočljivo je, da si jih uredimo po datumih veljavnosti. S tem preprečimo, da bi nam rok 

veljavnosti osebnih dokumentov potekel ravno takrat, ko jih najbolj potrebujemo.  

• Prenesi odgovornost. Kadar smo v težavah, je zelo pomembno, da se zavedamo, da 

nismo sami in da lahko za pomoč prosimo družinske člane in prijatelje.  

• Uredi zbirko map in kartotek. Pomembne dokumente, listine si uredimo v mape in 

kartoteke, ki jih glede na vsebino poimenujemo.  

• Zavrzi odvečno pošto. Med odvečno pošto sodijo tako pisemske pošiljke kot 

elektronska pošta, ki jo moramo redno spremljati. Odvečno, staro in vsiljeno pošto zbrišemo 

ter si tako povečamo prostor za pomembne in koristne pošiljke.  

• Podari ali prodaj. Odvečne stvari, ki jih ne potrebujemo, lahko podarimo oziroma 

prodamo. Tako preprečimo kopičenje neuporabnih stvari (Do you have good organizational 

skills?, 2011).  

 

2.3.1.5 Osebna urejenost  se nanaša na red in čistočo. Ljudje z občutkom za urejenost se z 

lahkoto znebijo nepotrebnih predmetov ter ne dopustijo, da se odvečne stvari 

nakopičijo.  

 

Nasveti za izboljšanje osebne urejenosti 

• Pospravi za seboj. Poskrbeti moramo, da je naša soba vedno urejena in pospravljena 

in da so predmeti na ustreznih mestih. Osebnih predmetov ne smemo puščati na javnih 

prostorih. Če smo urejeni, vemo, kje se nahajajo naše osebne stvari.  

• Poslušaj se. To je zelo pomembno, kadar želimo informacije posredovati drugim. 

Informacije poskušajmo predstaviti na različne načine, multisenzorno.  

• Vzemi si odmor. Ko smo utrujeni, si moramo vzeti odmor. Odmor naj traja 15 ali 20 

minut. Če pa smo obremenjeni dalj časa, si moramo vzeti dan ali več časa za počitek.  
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2.3.1.6 Samomotivacija je sposobnost notranje spodbude, da dosežemo cilj. Zahteva velik 
del psihičnih sposobnosti in dolgotrajno zbranost. Da določeno delo začnemo in tudi 
končamo, je potrebno veliko zaupanja v lastne sposobnosti. Samomotivacija vpliva 
na našo organizacijo pri samem delu, na upoštevanje načrta dela ter na sam potek in 
zaključek dela.  

 

Nasveti za izboljšanje samomotivacije 
• Opravi zahtevano nalogo. Z nalogo ali določenim opravilom ne smemo odlašati, 

temveč jo moramo čim prej opraviti. Priporočljivo je, da se ob zaključku naloge nagradimo.  

• Spoznaj se. Zelo koristno je, da poznamo spodbujevalne metode, ki nas za delo 

motivirajo. Lahko si izberemo osebo, ki jo cenimo in nas navdihuje, lahko pa sledimo 

svojemu cilju in si beremo navdihujoče misli.  

• Prevzemi odgovornost. Za našo neorganiziranost moramo biti pripravljeni prevzeti 

odgovornost, ki je ne smemo prenašati na druge.  

• Naredi sam. Notranja motivacija je učinkovitejša od zunanje, zato se poskušajmo 

zanesti na samomotivacijo ter na lastno delo.  

• Nagradi se. Ko zaključimo z določeno nalogo ali dejavnostjo, se moramo nagraditi, 

ne glede na zahtevnost naloge.  

• Zberi se. Koncentracija zahteva vajo. Najti moramo tehniko, ki nam bo pri zbranosti 

pomagala.  

• Razmišljaj o rezultatu. Kadar se težko samomotiviramo, se lahko poslužimo 

vizualizacije rezultata. Poskušamo si zamisliti prijetne občutke zadovoljstva, ki jih bomo 

doživeli ob opravljenem delu.  

• Razmišljaj o prednostih. Kadar razmišljamo o pozitivnih vidikih organizacije, se bo 

to odražalo tudi na bistveno boljši samomotivaciji. Razumeti moramo prednosti same 

organizacije ter njen vpliv na izboljšanje vseh vidikov našega življenja (Do you have good 

organizational skills?, 2011).  

 

2.3.2 Vpliv slabše razvitih organizacijskih veščin na različna področja 
posameznikovega funkcioniranja  

 

Slabše organizacijske veščine lahko vplivajo na več področij posameznikovega 

funkcioniranja, tako na šolskem področju kot ostalih življenjskih področjih. Težave se 

pojavljajo predvsem pri časovnem razporejanju opravil in obveznosti ter zapomnitvi 

pomembnih informacij.  
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Kubelj (2010) navaja, da slabše organizacijske veščine vplivajo na telesno, intelektualno, 

socialno, govorno in jezikovno ter motivacijsko področje.  

 

• Telesno področje 

Pri načrtovanih, vnaprej premišljenih dejavnostih otrok ni sposoben načrtovati zaporedja 

aktivnosti za izvedbo določene dejavnosti.   

 

• Intelektualno področje  

Učenci, ki imajo težave na področju organizacijskih veščin, imajo težave pri sledenju navodil, 

težave pri izbiranju poti med več možnimi, težave pri izvajanju dejavnosti v pravilnem 

zaporedju, zato pogosto zaostajajo za drugimi in ne uspejo narediti predpisanih nalog. 

Pogosto so takšni učenci tudi počasnejši pri opravljanju določenih nalog. Ker jih ne rešijo do 

konca, dobijo slabše ocene. Prav tako lahko učenci neustrezno določajo prednostne naloge.  

 

• Socialno področje  

Učenec, ki ima slabo razvite organizacijske veščine, ima malo prijateljev, saj nanje večkrat 

pozabi zaradi preobremenjenosti z drugimi stvarmi. Ker nepravilno oceni čas, pogosto zamuja 

na razna srečanja, pozabi na pomembne datume (npr. rojstne dneve, obletnice itd.), kar 

postopoma pripelje do negodovanja z druge strani.  

 

• Govorno in jezikovno področje 

Učenec s slabše razvitimi organizacijskimi veščinami je v interakciji z drugimi pogosto slabše 

razumljen, saj učenec ne navaja dogodkov v pravilnem zaporedju, težko organizira svoje misli 

in dogodke. Težave ima tudi na področju pisanja, saj dogodkov ne more organizirati v 

ustrezno zaporedje.  

 

• Motivacijsko področje  

Malo prijateljev, slab šolski uspeh, nizka samopodoba, nesoglasje med sošolci zaradi 

upočasnjenega delovanja in slabše zapomnitve dejstev vodijo do zmanjšane motivacije pri 

otroku s slabše razvitimi organizacijskimi veščinami. Takšnemu otroku moramo zato 

nameniti več pohval in spodbud.  
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2.3.3 Značilnosti oseb, ki imajo slabše razvite organizacijske veščine 
 

Da lahko otroku, ki ima slabše razvite organizacijske veščine, pomagamo, moramo prepoznati 

njegov problem. Značilnosti neorganiziranih otrok so naslednje: 

• pozabi prinesti potreben material in šolske pripomočke,  

• ko zazvoni zvonec, ni pripravljen na delo,  

• je nepazljiv in moteč,  

• pogosto ne ve, kaj mora početi,  

• težko si zapomni šolski urnik,  

• ima razmetano šolsko mizo in neurejeno torbo,  

• izgublja delovne liste in šolske pripomočke,  

• nalogo opravi pozno zvečer ali je sploh ne naredi,  

• nekoristno izrablja čas,  

• težko sledi nareku, pisanju,  

• težko se loti nove naloge, plakata, projekta,  

• ima slab občutek za čas,  

• težko naredi obsežnejšo nalogo v ustreznem času,  

• slabo opravi preizkus znanja, saj ne ve, kdaj je in kje ima potrebne pripomočke za 

učenje (Goldberg in Zwiebel, 2005).  

 

2.3.4 Pomoč učencu s težavami na področju organizacijskih veščin  
 

Razvijanje organizacijskih veščin je proces, ki zahteva predanost, optimizem in veliko pomoči 

ter podpore, ki jo lahko učenci dobijo s strani staršev in učiteljev. Organizacijske veščine so 

ključ za uspeh v šoli in na drugih življenjskih . Kljub temu, da so nekateri ljudje bolj 

organizirani kot drugi, lahko vsak sam ali s tujo pomočjo razvije strategije za boljšo 

organiziranost.  

 

2.3.4.1 Pomoč staršev otroku s težavami na področju organizacijskih veščin  
 

Tudi starši lahko pomagajo svojim otrokom razviti pozitivne organizacijske navade s 

številnimi pristopi in strategijami. Starši se morajo izkazati vredni zaupanja, ostati morajo 

zbrani, zavračati morajo kritiko in resnično pomagati svojemu otroku.  

Nasveti, kako lahko starši pomagajo svojemu otroku: 
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• Otroka navajajte na red že v zgodnjih letih otrokovega razvoja tako, da otrok po 

končanem igranju vedno pospravi igrače na svoje mesto (Monastra, 2005).  

• Poskušajte vzpostaviti urnik tudi doma: kosilo naj bo vedno ob približno enakem 

času, otrok naj vedno hodi spat ob določeni uri, omejite čas, ki ga lahko otrok preživi pred 

televizijo ali računalnikom (Tips for developing organizational skills in children, 1999).  

• Zagotovite stalen prostor, kjer lahko otrok opravlja domače naloge in druge 

obveznosti.  V tem prostoru naj bodo samo pripomočki, ki jih otrok potrebuje. Preden otrok 

začne z nalogami, ga spomnite, da ima pri sebi vse potrebne pripomočke. Odstranite vse 

predmete, ki lahko delujejo kot distraktorji (The parent letter, 2003).  

• Otroku določite prostor v sobi, kamor bo pospravil šolsko torbo. Ko pride iz šole, 

naj pospravi nepotrebne predmete iz torbe. Na tak način bo otrok vedno vedel, kje najde 

šolsko torbo (Wherry, 2004).  

• Otrok vsak teden pospravi in uredi zapiske, knjige ter spravi stare naloge na 

dogovorjeno mesto (Tips for developing skills in children, 1999).  

• Otroku pomagajte določiti čas v dnevu, ko opravi vse domače naloge in ostale 

obveznosti (The parent letter, 2003).  

• Otroku pomagajte najti način, kako naj prinese domov naloge in obvestila v različnih 

mapah, ki jih lahko zlahka uporablja (The parent letter, 2003).  

• Otroka navadite, da pripravi šolsko torbo v miru, po končani domači nalogi in 

vseh drugih obveznostih – zvečer pred poukom. Tako se izognemo jutranjemu hitenju in 

nezgodam, ki se lahko zaradi tega zgodijo (The parent letter, 2003).  

• Nekje na vidno mesto v stanovanju obesite koledar, v katerega vpisujete otrokove 

kontrolne naloge, počitnice, pomembne družinske datume in druge aktivnosti. Na tak način 

boste omogočili, da bodo vsi družinski člani na tekočem z vsemi aktivnostmi (Tips for 

developing organizational skills in children, 1999).  

• Otroku pomagajte, da si zabeleži pomembne podatke in datume za oddajo različnih 

nalog. Pomembne datume na koledarju obkrožite in pobarvajte (The Parent letter, 2003).  

• Pomagajte otroku ustvariti seznam nalog, v katerem si naloge sledijo glede na 

dolžino in zahtevnost. Otrok naj bi začel z nalogami, ki niso predolge ali pretežke, vendar je 

pomembno, da si najdaljših in najtežjih nalog ne pusti za na konec (Tips for developing 

Organizational skills in children, 1999).  
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• Vzemite si čas, da ponovite in pregledate otrokove naloge. Naj otrok poveže 

posamezno nalogo z vsemi pripomočki, ki jih potrebuje, da nalogo opravi (The parent letter, 

2003).  

• Za daljše projekte naj otrok na list napiše korake, ki so potrebni, da določen 

projekt dokonča (The parent letter, 2003).   

• Če otrok uporablja naštete predloge za organizacijo, ga nagradite. Organizacijske 

veščine moramo učiti, ponavljati in ojačevati, da postanejo otrokova rutina (The parent letter, 

2003).  

 

2.3.4.2 Učiteljeva pomoč pri osvajanju organizacijskih veščin  
 

Učitelj lahko učencem na več načinov pomaga razvijati dobre organizacijske veščine:  

• Zagotavljanje strukture in rutine.  

Učenci, ki nimajo razvitih organizacijskih spretnosti, imajo težave pri ohranjanju reda in 

zapomnitvi informacij. Njihova negotovost se lahko zmanjša, če v razredu zagotovimo 

strukturo in rutino. Učencem je potrebno jasno predstaviti šolska pravila in jim povedati, kaj 

potrebujejo za naslednji dan.  

Šolski urnik lahko učencu povzroči zmedo še posebno takrat, ko mora zamenjati številne 

učitelje ali pa se mora seliti iz ene učilnice v drugo. Poskusite dati učencem določene 

dejavnosti vedno ob istem dnevu v tednu. Učenci naj si urnik prilepijo na šolsko mizo ali pa 

ga imajo zapisanega v beležki. Potrebno pa je preveriti, če učenci znajo brati in uporabljati 

urnik (Shore, 1998). 

• Ohranjanje čiste delovne mize.  

Učenci, ki imajo slabše razvite organizacijske veščine, imajo težave z ohranjanjem čiste 

delovne mize, zato potrebujejo za to ustrezna navodila. Učitelj lahko pripravi navodilo za 

pospravljanje mize in ga opremi s sličicami.  Učenec naj ga ima na začetku vedno na mizi, 

nato pa ga prilepi v beležko ali vloži v mapo. Šolski zvezki naj bodo označeni z imenom 

šolskega predmeta ali pa naj bojo oviti v različne barve – glede na predmet (Shore, 1998).  

• Pospravljanje šolske klopi naj bo vključeno v šolski urnik.  

Učitelj naj pospravljanje šolske klopi omeji s časom v okviru pouka. Na tak način učence 

spodbudi k delu. Učenci, ki pred dogovorjenim časom pospravijo šolsko klop, se lahko 

udeležijo zabavnih aktivnosti (igranje). Učitelj lahko oblikuje seznam, v katerega vpisuje 

učence, ki so v ustreznem času pospravili šolsko klop ter jih nato ustrezno pohvali (Shore, 

1998).  
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• Učitelj naj v razredu zagotovi prostor za shranjevanje papirjev, delovnih 

zvezkov, učbenikov.  

Da bi se učitelji in učenci izognili izgubljanju šolskih pripomočkov, učitelj učence navaja, da 

po končani dejavnosti pripomočke pospravijo na dogovorjena mesta v razredu: predali, škatle, 

omare … (Shore, 1998).  

• Učenci naj za shranjevanje šolskih pripomočkov uporabljajo peresnico.  

Škarje, svinčnike, radirko naj imajo učenci shranjene v peresnici, saj se ti predmeti zlahka 

izgubijo v šolski torbi. Nekateri učenci ob iskanju pripomočkov povzročijo tak hrup, da 

zmotijo cel razred, zato se moramo prepričati, da imajo učenci šolske pripomočke shranjene v 

mapi (Shore, 1998).  

• Učenci naj imajo delovne liste spravljene v mapi.  

Učenci imajo lahko mape za dokončane delovne liste ali naloge, mape za naloge, ki jih 

morajo še opraviti, in mape za obvestila za starše. Lahko pa imajo različne mape za 

posamezne predmete (Shore, 1998). Če je možno, učitelj zagotovi dodaten komplet 

učbenikov doma. Na tak način se izognemo izgubljanju pripomočkov, ki se lahko zgodi ob 

prenašanju le-teh iz šole domov in obratno (Monastra, 2005).  

• Spodbujanje odgovornosti, da učenci k pouku prinašajo ustrezne pripomočke.  

Učitelj naj skupaj z učenci pregleda, če imajo učenci vse potrebne pripomočke za delo. Če 

učenec pozabi določen pripomoček, naj ga učitelj posodi, vendar mora učenec sam poskrbeti, 

da ga vrne učitelju ali na ustrezno mesto (škatla, v kateri so pripomočki, ki si jih lahko učenci 

sposodijo in zaradi tega ne motijo razreda). Naredimo lahko tudi seznam, iz katerega je 

razvidno, kateri učenec si je sposodil določen pripomoček in kdo izmed njih ga je tudi vrnil 

(Shore, 1998).  

• Jasna in enostavna navodila.  

Učitelj naj podaja čim krajša navodila, poudarjena naj bo glavna misel. Uporablja naj čim 

manj večstopenjskih navodil, preveri razumevanje navodil in demonstrira zahtevnejša 

navodila (Shore, 1998).  

• Delovni listi brez odvečnih informacij.  

Na delovnem listu naj učitelj omeji število informacij in izpostavi le bistvene informacije, ki 

so lahko zapisane krepko (Shore, 1998).  

• Učitelj naj omogoči in preveri beleženje domačih nalog v posebnih beležkah 

(Monastra, 2005).  
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• Učitelj naj učenca nagradi za določeno število opravljenih nalog. Seznam naj bo na 

vidnem mestu v razredu (Monastra, 2005).  

• Učitelj lahko pošilja domov obvestila, v katerih obvesti starše, katere naloge niso bile 

dokončane ali jih otrok ni prinesel v šolo (Monastra, 2005).  

• Učitelj spodbuja uporabo dnevnega in tedenskega seznama. Učitelj dnevni in tedenski 

seznam obesi na vidno mesto v razredu (Bandelj, 2006).  

• Učitelj lahko učencu dodeli sošolca svetovalca.  

Učitelj izbere dovolj zrelega in odgovornega sošolca, ki lahko pomaga drugemu premagovati 

težave. Učenec, ki ima težave, se obrne na sošolce, šele nato na učitelja (Shore, 1998).  

• Učitelj lahko učence nauči uporabljati spomin.  

Učitelj predlaga učencu, da si izmisli neko kratico, ki ga bo opominjala na stvari, ki jih mora 

vsak dan prinesti v šolo (npr. nalogo, delovni zvezek, učbenik, peresnico …) (Shore, 1998).  

• Pogovor z učencem, ki ima slabo razvite organizacijske veščine, še preden gre 

domov iz šole. Učitelj preveri, če ima ustrezne pripomočke za delo doma, če je in kako je 

zapisal navodilo domače naloge (Shore, 1998).  

• Učitelj naj učence spodbuja k samostojnem reševanju problemov. Učitelj naj učencu le 

svetuje ter ga po potrebi usmerja (Shore, 1998).  

• Učitelj poda model priprave na obsežnejšo nalogo.  

Učitelj naj uporabi »brainstorming«, da učenec sam navede korake za oblikovanje naloge. Z 

učiteljem jih dopolnita, nepotrebne korake izločita in oštevilčita v ustreznem zaporedju. 

Učenec naredi seznam pripomočkov. Obsežnejšo nalogo učitelj razdeli na manjše dele ter 

določi datume za dokončanje posameznega dela (Shore, 1998).  

• Organizacija časa.  

Učitelj naj v pouk vključuje čim več dejavnosti za ozaveščanje občutka za čas (Kesič Dimic, 

2008). Učenec lahko tri ali več dni meri čas, ki ga porabi za izvajanje določene dejavnosti 

(npr. pisanje naloge, pospravljanje mize, urejanje šolske torbe itd). Z merjenjem časa otrok 

razvije občutek za čas. Ker ve, koliko časa približno porabi za izvajanje dane aktivnosti, si 

lažje organizira aktivnosti skozi dan (Ratey, 2002).  

• Učitelj staršem predlaga razvijanje organizacijskih veščin na enak način (Bandelj, 

2006).  
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2.4 MOTNJA POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOSTI  
 

Motnja pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD) je motnja, opisana kot prekomerna aktivnost in 

hiperaktivna impulzivnost, ki je pogostejša in resnejša, kot je to običajno za otroke na 

določeni razvojni stopnji. Učne težave, ki so pogojene z učenčevo motnjo pozornosti in 

hiperaktivnostjo, ovirajo učence pri usvajanju osnovnih učnih spretnosti (branju, pisanju, 

računanju) ter drugih veščin, npr. učnih, socialnih, komunikacijskih, organizacijskih 

spretnosti, ki so pomembne za uspešno funkcioniranje v šolskem okolju. Posebne potrebe 

otrok z ADHD se lahko izražajo na kontinuumu od blažjih, enostavnih do težjih.  

 

2.4.1 Opredelitev ADHD  
 
Pred skoraj petdesetimi leti je nemški zdravnik Hoffman za sklop težav, ki vključujejo 

prekomerno aktivnost, impulzivnost ter težave v vzdrževanju pozornosti, prvič uporabil izraz 

»hiperkinetični sindrom«, od takrat pa se je vrsta avtorjev ukvarjala s tem sindromom, zlasti 

pod sinonimi minimalna cerebralna poškodovanost, minimalna cerebralna disfunkcija, motnja 

pozornosti (Attention Deficit Disorder – ADD, primanjkljaj pozornosti in motnja 

hiperaktivnosti (Attention Deficit Disorder – ADHD) (Rotvejn Pajič, 2011).  

 

Simptomi hiperkinetične motnje lahko prizadenejo kogarkoli – otroke, odrasle, ženske in 

moške. Mednarodna klasifikacija hiperkinetično motnjo uvršča v skupino vedenjskih in 

čustvenih motenj, ki se navadno začenja v otroštvu in adolescenci (Kesič - Dimic, 2003). 

 

Otroci s hiperkinetično motnjo predstavljajo dokaj raznoliko populacijo, s precejšnjimi 

odstopanji tako v stopnji simptomov kot v situacijah, v katerih se problemi najbolj kažejo, in 

tudi v sopojavljanju drugih težav. Najnovejša Mednarodna klasifikacija bolezni ICD – 10 

hiperkinetično motnjo uvršča v skupino vedenjskih in čustvenih motenj, ki se začenjajo 

navadno v otroštvu in adolescenci. Ta klasifikacija hiperkinetično motnjo opisuje kot skupino 

motenj, za katere so značilni zgodnji nastanek, pomanjkanje vztrajnosti pri dejavnostih, ki 

zahtevajo kognitivno zavzetost, menjavanja aktivnosti, ne da bi katero koli dokončal, 

neorganiziranost in slaba usmerjena ter pretirana aktivnost.  

 

Klasifikacija Ameriške pisihiatrične zveze DSM-IV za takšne težave uporablja izraz 

primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – 
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ADHD).  Kriterije za diagnosticiranje je zveza razdelila v dve glavni podskupini, na osnovi 

česar opredeljujejo tri podkategorije težav: 

1. predvsem izražena »pomanjkljiva pozornost«,  

2. predvsem izražena »hiperaktivnost in impulzivnost«, 

3. kombinirana oblika, ko so pri otroku težave izrazite na področju pozornosti, 

hiperaktivnosti in impulzivnosti.  

Obe klasifikaciji natančno določata, da se diagnoza hiperkinetična motnja postavi, če so 

simptomi prisotni vsaj v dveh ali več situacijah (Rotvejn Pajič, 2011 ).  

 

2.4.2 Značilnosti otrok in mladostnikov z ADHD 
 

Rotvejn Pajič (2011) navaja, da hiperkinetična motnja vključuje vedenjske, kognitivne in 

emocionalne težave, ki se kažejo s primarno in sekundarno simptomatiko. Težave se kažejo v 

otrokovi vsakodnevni interakciji z okoljem, katerega zahtev otrok ne more zadovoljevati tako 

ustrezno kot njegovi vrstniki.  

 

Značilnosti učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo na kognitivnem področju so:  

- kratkotrajna pozornost,  

- odkrenljivost (distraktibilnost),  

- nezmožnost predvidevanja posledic svojega vedenja,  

- nezrel samogovor (notranji govor),  

- slaba samopodoba,  

- pomanjkanje zavedanja, vesti.  

 

Značilnosti učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo na vedenjskem, emocionalnem in 

socialnem področju so: 

- visoka stopnja aktivnosti,  

- zaostanki v motoričnem razvoju,  

- slaba koordinacija,  

- visoka stopnja rizičnega, tvegajočega vedenja,  

- pomanjkanje nadzora impluzov,  

- razdražljivost,  

- nizka frustracijska toleranca,  

- slaba razpoloženja,  
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- težave v medosebnih odnosih s starši, učitelji in vrstniki.  

 

Značilnosti otrok z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo na telesnem področju so: 

- manjša velikost in počasna rast,  

- manjše telesne nepravilnosti,  

- alergije,  

- več respiratornih infekcij in vnetij ušes.  

 

S starostjo in zorenjem se klinična slika hiperkinetične motnje spreminja. Diagnozo je najtežje 

postaviti v predšolskem obdobju. Ti otroci imajo najverjetneje tako imenovan »težaven 

temparament«, kar se kaže kot težje prilagajanje zahtevam okolja, nihanje v razpoloženju itd.  

 

2.4.3 Kriteriji za prepoznavanje ADHD 
 

Diagnoza za ADHD se lahko postavi le, če so znaki pri otroku prisotni dlje časa od šestih 

mesecev in v vsaj dveh ali treh situacijah (npr. šola, dom). Ti znaki pa vodijo k slabši 

prilagojenosti in odstopanju od običaje razvojne ravni posameznika na naslednjih področjih:  

• pomanjkljiva pozornost/nepozornost, 

• hiperaktivnost, 

• impulzivnost.  

 

Znaki pomanjkljive pozornosti: 

- podrobnostim ne namenja dovolj pozornosti, dela napake pri šolskem delu in pri 

preostalih dejavnostih; 

- težko se usmeri v novo dejavnost, naloge ne dokonča , težko se uči novo snov; 

- težko se osredotoči na eno dejavnost in kmalu postane zdolgočasen; 

- težave ima pri vzdrževanju pozornosti ob vodenih nalogah ali igri; 

- če ga dejavnost zanima in motivira, nima težav z osredotočenjem; 

- daje občutek, kot da nas ne posluša, čeprav mu govorimo direktno; 

- navodilom ne sledi, nalog in svojih zaposlitev ne dokonča; 

- ima težave z organizacijo pri nalogah in dejavnostih; 

- pogosto zavrača naloge, pri katerih je potreben miselni napor; 

- pogosto izgublja stvari (igrače, šolske potrebščine, copate …); 

- hitro ga zmoti zunanji dejavnik; 
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- pogosto deluje zasanjan, otopel, počasen; 

- domača naloga mu je muka; pozabi si zabeležiti, kaj je za nalogo ali pa zvezek pozabi 

v šoli; 

- domov ne prinese učbenika ali pa prinese napačnega; če domačo nalogo že dokonča, je 

polna napak in popravkov;  

- pogosto pozablja na svoje obveznosti; 

- večinoma ne moti pouka in sedi pri miru, vendar z mislimi ni pri učni snovi, kljub 

našemu občutku, da dela.  

 

Znaki hiperaktivnosti so: 

- učenec je stalno v gibanju; 

- pogosto maha z rokami ali nogami in se pozibava na stolu; 

- prijema predmete okoli sebe, nenehno govori; 

- pogosto vstane s sedeža in hodi po prostoru, čeprav se od njega pričakuje sedenje; 

- v neprimernih situacijah teka naokoli ali pleza; 

- pri igranju in poljubnih dejavnostih se težko tiho zaposli; 

- je kot stalno vključen »motor«; 

- prekomerno govori.  

 

Znaki impulzivnosti so:  

- pogosto odgovori, še preden je slišal vprašanje do konca; 

- ne pomisli, preden odreagira; 

- pogosto izbruhne z neprimernimi komentarji; 

- brez zadržkov izraža svoja čustva; 

- ne zaveda se posledic svojih dejanj; 

- težko počaka na vrsto; 

- pogosto moti preostale ali se vmešava v njihove aktivnosti (vpada v igro, v besedo 

itd.);  

- če je razburjen, lahko vrstniku zgrabi igračo ali ga udari; 

- raje se odloči za krajše kakor daljše naloge  (Kesič Dimic, 2003).  
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2.4.4 Pojavnost in vzroki ADHD 
 

Pogostost motnje se spreminja glede na diagnostične kriterije, vire informacij in demografske 

značilnosti. Na splošno pa raziskovalci ugotavljajo, da se pogostost motnje po kriterijih 

angleške klasifikacije giblje okrog 1 odstotka, po kriterijih ameriške psihiatrične zveze pa 

znaša od 3 do 5 odstotkov.  

 

Pogostost motnje je različna tudi glede na spol in starost otrok. Hiperkinetična motnja je 

pogostejša pri dečkih kot pri deklicah (razmerje se giblje od 2:1 do 9:1), v adolescentnem 

obdobju pa je manj intenzivna kot v mlajšem obdobju (Rotvejn Pajič, 2011). 

 

Deklice so prepoznane manj pogosto, saj se pri njih pogosteje pojavljajo prevladujoče težave 

s pozornostjo, ki za okolje niso tako moteče ali pa so prepoznane kasneje.  

 

Pri nastanku in ohranjanju hiperkinetične motnje sodeluje in se prepleta vrsta različnih 

dejavnikov, tako da je vzroke motnje težko določiti. Tveganje za nastanek povečuje predvsem 

dedna obremenjenost, škodljivi vplivi v prenatalnem obdobju in ob rojstvu ter zgodnje 

poškodbe glave otroka. Motnja je lahko povezana tudi z drugimi dejavniki: alergije na 

določeno vrsto hrane, izpostavljanje svincu, nemir kot del neke druge bolezni … V zadnjem 

času pa je raziskovanje usmerjeno predvsem v nevrofiziološko področje. Motnja naj bi bila 

namreč povezana s pomanjkljivostmi v ključnem nizu mišljenjskih sposobnosti, ki jih 

označujemo kot izvršilne funkcije. Izvršilne funkcije so odgovorne za velik del človekovega 

delovanja, kot so sposobnost načrtovanja, predvidevanja, organiziranja, odložitev 

zadovoljstva, obvladovanje afektov …  

 

Tudi starši lahko s svojimi reakcijami in načini soočenja z nemirnimi otroki lajšajo ali pa 

otežujejo težave.  

 

2.4.5 Učne težave učencev z ADHD  
 

Učne težave učencev s hiperkinetično motnjo se pojavljajo na kontinuumu od blažjih, 

enostavnih do izrazitih in kompleksnih. Učne težave učencev s hiperkinetično motnjo lahko 

pojasnimo v povezavi z glavnimi znaki hiperkinetične motnje: pomanjkljiva pozornost, 

impulzivnost in hiperaktivnost.  
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• Kratkotrajna pozornost, težave pri osredotočanju 

- Težave pri poslušanju snovi pri pouku – zaradi tega je miselno odsoten, kar se odraža 

v nepopolnih zapiskih in pozabljenih nalogah.  

- Premalo posvečanja drobnim detajlom – dela nepotrebne napake pri velikih 

začetnicah, črkovanju, ločilih in pri uporabi in spremembi računskih znakov (+, -).  

- Ne dokonča naloge, začne se obračati naokrog, zanima ga vse ostalo – ni osredotočen 

na nalogo.   

- Ne zaveda se pomembnosti svojih šolskih ocen.  

- Učenec ne sliši ali nepopolno sliši navodila oziroma jih nenatančno prebere.  

- Ne more spremljati ali izvajati več dejavnosti hkrati, npr. poslušati učiteljeve razlage, 

spremljati zapiskov in prosojnic ter zapisovati v zvezek.  

- Pogosto mu pozornost pritegnejo nebistveni dražljaji.  

- Včasih se težko odvrne od naloge (hiperfokusiranje) ali se težje vrne k nalogi, če ga 

nekaj zmoti.  

 

• Impulzivnost, eksplozivnost  

Napake v šolskem delu in konflikti v socialnih interakcijah nastanejo predvsem zaradi 

učenčevih težav v kontroli odzivov. Učenec v danem trenutku reagira skladno s svojimi 

trenutnimi potrebami oz. impulzi – po principu »tukaj in zdaj«. Glavne težave, ki nastanejo 

zaradi otrokove impulzivnosti so zapisane v nadaljevanju.  

- Prehitro rešuje naloge, zato navodil ne prebere dovolj natančno ali do konca. Pri 

matematiki uporablja bližnjice in ne zapiše vsega potrebnega ter na koncu reševanju ne 

pregleda svojega izdelka.  

- Odgovori, še preden je slišal vprašanje do konca. 

- Ne more mirno čakati v vrsti.  

- Odgovori, čeprav je na vrsti drug sošolec.   

- Javi se za prostovoljca, še preden ve, kakšna je naloga.  

- Plane v igro sošolcev v neprimernem trenutku in na neprimeren način.  

- Z nepremišljeno izraženim mnenjem prizadene ali užali sogovornika.  

- Težave ima tudi pri dolgoročnih nalogah, kot so načrtovanje in priprava na preverjanje 

znanja, priprava projektnih nalog ali govornih vaj.  
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• Hiperaktivnost oziroma neprimerna motorična in verbalna aktivnost 

- Težko sedi pri miru, ko se to od njega zahteva, zato vstaja, hodi po razredu, se 

preseda, guga na stolu, daje glasne neumestne pripombe.  

- Učenec ziba noge, stiska pesti, se igra s prsti, lasmi, s predmeti, si tiho prepeva, se 

pogovarja sam s seboj ali pa je le notranje nemiren.  

 

• Slabe organizacijske veščine 

- Izgublja knjige, zvezke, pisala in športno opremo.  

- Težko organizira svoje misli, kar se kaže pri pisanju spisov in naštevanju svojihidej.  

- Težko se loti naloge in je ne zna razdeliti na manjše enote.  

- Ima težave pri načrtovanju dogodkov v prihodnosti.  

 

• Slabši občutek za čas  

- Ne preceni časa, ki ga ima na voljo, zato pogosto zamuja, je nestrpen, ne zna počakati.  

- Ne oceni, koliko časa ima na voljo za reševanje.  

- Domačo nalogo in projekte dela zadnjo minuto.  

- Ne zna si razporejati dejavnosti.  

- Im motnje v jezikovnem razvoju.  

- Ustno izražanje – veliko spontano govori o priljubljeni temi, pri točnih vprašanjih 

odgovarja slabše, ker ne zna organizirati odgovora; ne mara govoriti pred celim razredom.  

- Pisno izražanje (počasno branje in pisanje) – naloge rešuje dalj časa in napiše manj kot 

ostali; težave ima pri pisanju spisov in samostojnih sestavkov, težko zapiše ideje in ima 

težave pri črkovanju.  

- Počasnejše miselno procesiranje (počasnejše odzivanje) – dalj časa rešuje naloge, teže 

prikliče dejstva, počasneje bere.  

- Slušno razumevanje – težko sledi navodilom, težave ima pri zapisovanju povzetkov, 

zaradi slabšega slušnega spomina pozabi, kar je učitelj narekoval.  

- Razumevanje prebranega – težave pri razumevanju obsežnejših besedil, saj izgubi 

vrstico med branjem, izpušča besede in povedi ter težko zadrži pomembna dejstva v 

prebranem besedilu.  

 

• Slabše spominske sposobnosti 

- Pozabi učiteljeva navodila in prošnje.  
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- Težko si zapomni formule, tabele in zgodovinske datume, matematična dejstva ter jih 

težko prikliče.  

- Pozablja domače naloge.  

- V šoli pozablja knjige in zvezke.  

- Kljub daljšemu učenju doma določena dejstva težko prikliče, zato teste in kontrolne 

naloge rešuje dalj časa.  

 

• Slabše razvita fina motorika in koordinacija gibov  

- Ima nečitljivo pisavo.  

- Počasen je  pri pisanju; izogiba se pisanju domačih nalog, saj mu je to preveč 

utrujajoče.  

- Besedno izražanje je zaradi velikega napora pri oblikovanju pisave slabše.  

- Napiše krajše sestavke kot vrstniki.  

 

• Šibkost izvršilnih funkcij 

Zaradi težav z delovnim spominom, nadziranjem čustev in vedenja, uporabo notranjega 

govora in  organizacijo podatkov lahko ti učenci kljub visokim intelektualnim potencialom 

dosegajo podpovprečne šolske ocene.  

 

2.4.6 Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe učencev z motnjo pozornosti in 
hiperaktivnosti  

 
Otrok z močneje izraženo hiperkinetično motnjo je lahko zaradi pomanjkljive pozornosti 

in/ali impulzivne hiperaktivnosti po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

usmerjen v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. To pomeni, da se mu prilagodi: 

• organizacija, 

• način preverjanja in ocenjevanja znanja, 

• napredovanje,  

• časovna razporeditev pouka,  

• zagotovi se mu dodatna strokovna pomoč.  

 

Učenci s hiperkinetično motnjo se spopadajo z različnimi težavami, ki jih ovirajo pri učenju v 

tradicionalnem šolskem okolju. To ne pomeni, da imajo vsi otroci s hiperkinetično motnjo 
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učne težave, vendar da simptomi pomanjkljive in odkrenljive pozornosti, impulzivnosti in 

hiperaktivnosti vodijo do posebnih težav v razredu.   

Osnovnošolski otroci se srečujejo s celo množico težav, ki jim otežujejo učenje. Te težave se 

med drugim kažejo na naslednjih področjih: 

• Razumevanje navodil 

Napačno razumevanje navodil pri otrocih s hiperkinetično motnjo je zelo pogosto. Nekateri se 

najbolj mučijo s pisnimi navodili, drugim pa je težje, če so navodila podana ustno, zato je 

najbolj priporočljivo, da so navodila posredovana tako v pisni kot v ustni obliki. Navodilo je 

potrebno razčleniti na manjše korake, uporabljati preprost jezik ali pa navodilo ponazoriti s 

sličicami – piktogrami.  

• Branje 

Branje in hipekinetična motnja sta težavi, ki sta tesno povezani. Pogosto imajo otroci s 

hiperkinetično motnjo tudi disleksijo.  

• Pisanje 

Veliko posameznikov s hiperkinetično motnjo ima tudi težave s pisanjem. Silen napor jim 

predstavlja usklajevanje za pisavo potrebnih finomotoričnih gibov. Nekateri odrasli s 

hiperkinetično motnjo pišejo kar s tiskanimi črkami, ker ne morejo brati svojih lastnih pisanih 

črk.  

• Vzdrževanje pozornosti 

Za otroke s hipekinetično motnjo je najtežja naloga, ki se zahteva od njih, vzdrževanje 

pozornosti v šoli. Pozornost otroka najbolj pritegnemo in ohranimo, če ustvarimo spodbudno 

in stimulativno okolje. Če učenje za otroka naredimo zanimivo, se lahko večina otrok s 

hiperkinetično motnjo zelo dobro zbere.  

• Upoštevanje pravil 

Veliko otrok s hiperkinetično motnjo si s težavo zapomni pravila. Priporočljivo je, da se v 

razred na vidno mesto obesi plakat z razrednimi pravili, ki jih otrok redno obnavlja.  

• Razumevanje osebnih meja 

Mlajši otroci s hipekinetično motnjo velikokrat kršijo osebni prostor drugih otrok, jim 

jemljejo stvari in jih nasploh nadlegujejo.  

• Organiziranje  

Med problemi, ki se pri posameznikih s hiperkinetično motnjo najbolj zgodaj pokažejo in tudi 

najdlje pojavljajo, je organiziranje vseh ravni svojega življenja. Otroka je potrebno naučiti, 

kako naj uredi svoje stvari in obveznosti in kako naj jih ohrani urejene. Če otrok ne bo 
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deležen zgodnje intervencije in vaje, bo težko ohranjal red na svojih delovnih in igralnih 

površinah, pozabljal bo domače naloge in druge šolske obveznosti in pozabljal, kaj je 

pospravil stvari. Ko učenec napreduje na predmetno stopnjo, se težave z organizacijo še bolj 

razmahnejo.  

 

2.4.7 Strategije poučevanja učencev z ADHD 
 

Težave s pozornostjo, impulzivnostjo in nemirnostjo ter s tem pogojene učne težave lahko 

učence bistveno ovirajo pri usvajanju učnih spretnosti (branju, pisanju, računanju) ter pri 

osvajanju drugih veščin, pomembnih za uspešno funkcioniranje v šolskem obdobju (Pulec 

Lah, 2011). 

 

Da bi zagotovili čim bolj kvalitetno poučevanje otrok s hiperkinetično motnjo, mora vsak 

učitelj upoštevati naslednje načela: 

• Predvidljivost: struktura in stalnost sta zelo pomembni za otroke z ADHD. Večina 

otrok z ADHD se s spremembami ne sooča dobro. Učenci morajo dobro razumeti, kaj se 

pričakuje od njih, in prav tako morajo dobro razumeti posledice, če ne upoštevajo tega, kar se 

od njih pričakuje.  

• Uporaba avdiovizualnih materialov: pomembno je, da učitelj za predstavitev učne 

snovi uporablja različne avdiovizualne materiale.  

• Pomoč pri popravljanju učenčevih lastnih napak: učitelj naj opiše, kako lahko učenec 

prepozna in popravi svoje napake. Na primer, učitelj naj opozori učenca, da preveri račun pri 

matematiki, in mu pojasni, kako naj popravi napako.  

• Učencu pomagamo usmeriti pozornost: učitelj naj učenca opozarja in usmerja na 

aktivnost, ki se izvaja v razredu. Učitelj lahko zagotovi zaporedne korake za usmerjanje 

učenčeve pozornosti ali pa organizira učenje v paru. Učitelj lahko učenčevo pozornost med 

podajanjem navodil ali razlage spodbudi z aktivno vključenostjo otroka (npr. učenec med 

razlago kaže ustrezne informacije na tabli – je učiteljev pomočnik, v pisnih izdelkih pa z 

različnimi grafičnimi znaki – stop, semafor itd.)  

• Usmerjevalni napotki – koraki: učitelj lahko zagotovi ustne usmerjevalne napotke ali 

napisane korake za izvajanje določene dejavnosti. Ko učitelj posreduje navodila celotnemu 

razredu, je priporočljivo, da učencu z ADHD nudi dodatno ustno razlago oziroma navodila, če 

učenec ne razume vsega ali če so bili napotki zanj nejasni. Priporočljivo je, da učitelj 
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zagotavlja tudi pisna navodila oziroma napotke. Na tablo na primer zapiše številko strani v 

delovnem zvezku, učbeniku …  

• Učno snov razdelimo na manjše, enostavnejše enote.  

•  »Tihi kotiček« – če je mogoče, v razredu organizirajmo »tihi kotiček« s čim manj 

motečimi dražljaji ali ustrezno stimulacijo. Vanj se lahko učenec umakne, kadar potrebuje mir 

za samostojno delo ali ko je razburjen in se želi umakniti. Za umik v kotiček morajo biti 

določena jasna in natančna pravila: kdaj, kako in za koliko časa se učenec umakne.  

• Uporaba različnih pripomočkov in materialov – za zadovoljevanje potrebe po dodatni 

stimulaciji so primerne različne masažne kroglice, vrečke z zrnjem, elastični predmeti, ki jih 

učenec lahko stiska, boža, razteza, gnete itd.  

• Spodbujanje organiziranosti in strukturiranosti – v razredu morajo biti določena jasna 

in natančna pravila, saj študije kažejo, da so učenci, ki poznajo razredna pravila, veliko bolj 

uspešnejši v šoli kot tisti, ki razrednih pravil ne poznajo. Pravila naj bi bila izobešena na 

vidnem mestu v razredu. Priporočljivo je pet pravil, da ji lahko učenci preštejejo na prste ene 

roke in si jih tako lažje memorirajo in asociirajo.  

• Navodila naj bodo strukturirana, razumljiva in sočasno podana na različne načine 

(verbalna, pisna in demonstrirana navodila). Če navodilo vsebuje več pomembnih informacij 

in korakov, poudarimo pomembne informacije in navodila razdelimo na več korakov. Pred 

začetkom izvajanja naloge preverimo razumevanje navodil in jih po potrebi dodatno 

obrazložimo, ponovimo ali ponazorimo.  

 

2.4.8 Organizacijske težave otrok z ADHD  
 

Učne težave, ki so pogojene z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, ovirajo učenje učnih 

veščin, kot so branje, pisanje in računanje, ter ostalih veščin, kot so socialne in 

komunikacijske spretnosti ter organizacija. Učne težave učencev z ADHD lahko pojasnimo v 

povezavi z glavnimi znaki ADHD: pomanjkljiva pozornost, impulzivnost in hiperaktivnost.  

Slabe organizacijske spretnosti se kažejo z naslednjimi značilnostmi: 

- Učenec izgublja knjige, zvezke, pisala in športno opremo.  

- Težko organizira svoje misli, kar se kaže pri pisanju spisov in naštevanju idej.  

- Težko se loti naloge in je ne zna razdeliti na manjše enote.  

- Ima težave pri načrtovanju dogodkov v prihodnosti.  
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2.4.9  Način pomoči in podpora učencem z ADHD 
 

2.4.9.1 Pomoč učencu z ADHD, ki jo lahko nudi učitelj  
 

V razredu lahko učencu z ADHD pomagamo z različnimi strategijami k bolj organiziranemu 

šolskemu delu ter pristopi pri reševanju problemov in nalog.  

Strategije, ki jih lahko uporablja učitelj v razredu 

(http://www.addinschool.com/elementary/organization.htm): 

Pomoč učencu pri časovni organizaciji  

• Na začetku dneva učencu z vizualnimi oporami predstavimo potek celotnega dela, saj 

s tem utrjujemo rutino v razredu.  

• Vsak dan na tablo napišemo dnevni urnik oziroma potek šolskih predmetov čez dan. 

Urnik naj bo obešen na vidnem mestu v razredu.  

• Učenec naj ima na svojem urniku, poleg šolskih obveznosti, določen tudi čas za 

urejanje svojega prostora vsaj enkrat na teden. Pomoč naj mu nudi učitelj.  

• Na tablo vsak dan zapišemo pomembne datume in roke za oddajo nalog.  

• Uporabljamo mesečni koledar za učenje in utrjevanje dni v tednu in rabo izrazov 

včeraj, danes, jutri. Mesečni koledar ne uporabljamo za vpisovanje dnevnih aktivnosti, saj bi 

bil prenatrpan z informacijami – za to uporabljamo tedenske in dnevne koledarje. V mesečni 

koledar vpišemo samo pomembne datume – kontrolne naloge, spraševanje …  

• Tedenski koledar uporabljamo za vpisovanje vseh pomembnih dogodkov: kontrolnih 

nalog, sestankov, interesnih dejavnosti. Načrt dejavnosti naredimo vsak dan za en dan naprej. 

Po opravljeni aktivnosti, ki je načrtovana za določen dan, jo učenec prečrta. Urniki in 

koledarji bodo učencu kasneje pomagali pri razvijanju odgovornosti in načrtovanju samo 

tistih aktivnosti, ki jih bo lahko uresničil.  

• Učenec naj si poleg dnevnega načrtovanja zapisuje tudi pomembne telefonske 

številke, imena, ustanove …  

• V ure vključimo čim več vaj za zavedanje časa in časovnega zaporedja s 

postavljanjem specifičnih vprašanj (kaj sledi po uri matematike, kaj smo imeli pred 

slovenščino itd.), s postavljanjem navodil, ki zahtevajo aktivnost po določenih korakih 

(najprej se obrni, potem skoči …), s pogovorom o prihajajočih pomembnih dogodkih itd.  
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Pomoč učencu pri organizaciji šolskih pripomočkov in šolskega prostora 

• Na škatle za shranjevanje učnih pripomočkov nalepimo sliko pripomočka, ki se nahaja 

v določeni škatli.  

• Če lahko, zagotovimo dodatne učbenike in ostale pripomočke doma in v šoli. S tem se 

izognemo iskanju ustreznih pripomočkov za delo.  

• 5 minut v dnevu namenimo pospravljanju in urejanju pripomočkov na ustrezna in 

dogovorjena mesta.  

• Uvedemo lahko barvno metodo označevanja posameznih predmetov, kjer določena 

barva otroka asociira na določen predmet. Barva posameznega predmeta naj se sklada z barvo 

učbenika in delovnega zvezka.  

• Razred lahko razdelimo na dva dela in določimo vodje. Naredimo seznam 

organizacijskih obveznosti (npr. urejena delovna površina, urejeni zvezki …). Vsaka skupina 

zbira točke, ki se beležijo na seznamu. Tista skupina, ki zmaga, si izbere nagrado na seznamu, 

ki jo že prej določimo.  

• Organiziranost in urejenost šolskega prostora lahko okrepimo tudi z dnevnim 

nagrajevanjem mize, ki je najbolj čista in urejena.  

Pomoč učencu pri organizaciji snovi, zapiskov 

• Uvedemo lahko posebne mape ali predale za shranjevanje dokončanega in 

nedokončanega šolskega dela. Tako bo imel učenec pregled nas svojim delom (ki ga mora še 

dokončati).  

• Delovni listi in ostali učni listi naj bodo spravljeni po mapah za posamezen predmet.  

Pomoč učencem pri učenju in opravljanju drugih šolskih obveznosti 

• Učencu pripravimo seznam opravil, ki jih mora narediti za posamezno nalogo, da jo 

dokonča.  

• Učencu pomagamo določiti prioriteto posameznih nalog. Za določanje prednostnih 

nalog je zelo pomembno upoštevati, kdaj nalogo delamo in do kdaj jo moramo 

dokončati/oddati.  

• Daljše naloge razdelimo na več krajših nalog, ki jih otrok z motnjo pozornosti in 

hiperaktivnosti rešuje postopoma (eno za drugo). Tako oblikovane naloge bo učenec rešil v 

veliko krajšem času, prav tako pa se bo zmanjšal občutek preobremenjenosti učenca 

(http://www.additudemag.com/adhd/article/760.html). 
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2.4.9.2 Pomoč učencu z ADHD, ki jo lahko nudijo starši  
 

Otroka, ki ima težave na področju organizacijskih veščin, moramo sistematično učiti vse 

veščine, ki so povezane z organizacijo. Naučene veščine je potrebno utrjevati in ponavljati, da 

jih otrok ponotranji. 

 

Strategije, s katerimi lahko pomagamo razvijati organizacijske veščine pri otroku z motnjo 

pozornosti in hiperaktivnosti (http://www.additudemag.com/adhd/article/988.html): 

• Organizacije se lotite postopoma. Najprej naj se otrok navadi na urejanje šolske torbe, 

šele kasneje (čez mesec ali dva) se lotite drugega področja, npr. urejanje sobe.  

• Če ima otrok igrače in druge pripomočke spravljene v škatlah, na škatlo nalepimo 

sliko predmeta, ki se nahaja v škatlah.  

• V otrokovo sobo obesimo sliko sobe, kakršna bi morala biti. Pri urejanju in 

pospravljanju naj bo otroku slika vzgled. Urejenost svoje sobe naj primerja z urejenostjo sobe 

na sliki.  

• Na koledarju skupaj z otrokom označite z eno barvo dneve, ki so namenjeni šolskim 

obveznostim, z drugo barvo dneve, ki so namenjeni športu, in s tretjo barvo dneve, ki so 

namenjeni socialnim aktivnostim.  

• Na vidno mesto obesite koledar in vpišite vanj vse pomembne datume. Vsak družinski 

član naj ima svojo barvo, s katero vpisuje svoje pomembne dogodke.  

 

Monastra (2005) je oblikoval osnovne nasvete za učenje novih organizacijskih veščin pri 

otroku z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, ki lahko staršem otrok z ADHD pomagajo pri 

učenju novih organizacijskih veščin:  

1. Izbrati moramo tiste organizacijske veščine, ki se jih je učenec sposoben naučiti. To 

pomeni, da lahko 6-letnega otroka naučimo, kako pospravi svoje igrače, medtem ko enako 

starega otroka ne moremo naučiti, kako naj pospravi garažo. Torej, pomembno vprašanje, ki 

si ga zastavimo, ko želimo otroka naučiti novih organizacijskih veščin, je, če so otroci enake 

starosti sposobni veščine, ki jo želimo naučiti svojega otroka.  

2. Otrok mora biti pozoren na to, kar ga želimo naučiti. Pozorni moramo biti, da nas 

otrok posluša in gleda, ko demonstriramo, kako naj npr. otrok pospravi svoje igrače.  

3. Organizacijske veščine morajo biti kratke in osredotočene le na bistvo. Če želimo, da 

otrok pospravi svojo sobo, mu ne smemo moralizirati o čistoči, ampak neposredno povedati, 
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kaj želimo. Otroci z ADHD nimajo ponotranjenega modela, kako mora pospravljena soba 

izgledati. Tega se morajo naučiti.  

4. Otrok mora imeti razlog za učenje. Brez motivacije se bo otrok z ADHD še težje učil. 

Otroka z ADHD najlažje spodbudi zunanja motivacija, nagrada, ki jo učenec dobi za uspešno 

opravljeno delo. Nagrada mora biti rezultat kratkoročnega ustreznega delovanja otroka. To 

pomeni, da ne smemo otroka za ustrezno delo nagraditi z nagrado, ki je bo deležen šele čez 

nekaj mesecev (npr. počitnice na morju). Prav tako pa naj bo nagrada neka vsakodnevna 

zabava, ki je je otrok deležen. Če želimo npr. otroka navaditi, da po šoli pospravi svojo sobo 

in če tega ne naredi kljub opozorilom, ga seznanimo s posledicami, ki sledijo: če po pouku 

soba ne bo pospravljena, mu bo naloženo dodatno delo in šele ko bo vse opravljeno, bo lahko 

šel otrok npr. na igrišče. Otroku moramo dati vedeti, da je sam odgovoren za to, da bo vse 

opravil pravočasno.  

5. Otroci se učijo od staršev, ki so spoštljivi in skrbni.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 CILJI IN HIPOTEZE  
 

3.1.1 Opredelitev problema  
 

Dobro razvite organizacijske veščine so ključnega pomena za uspeh na vzgojno-

izobraževalnem področju in na ostalih področjih posameznikovega življenja. Nekateri učenci 

imajo dobro razvite organizacijske veščine, drugi pa potrebujejo specifično pomoč pri 

razvijanju le-teh. Ena izmed skupin, ki potrebujejo pomoč pri razvijanju organizacijskih 

veščin, so učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo (ADHD). Skupaj s pomanjkljivo 

pozornostjo, hiperaktivnostjo in impulzivnostjo področje organizacije predstavlja oviro za 

uspeh na vzgojno-izobraževalnem področju, zato sem se v diplomskem delu osredotočila na 

iskanje ustreznih strategij za izboljšanje učnih in organizacijskih veščin pri učencu z motnjo 

pozornosti in hiperaktivnostjo.  

 

3.1.2 Cilji raziskave  
 

Glede na opisan problem sem si zastavila naslednje cilje: 

- oceniti področja organizacije (miselne sposobnosti – kognicija, organiziranost v šoli/na 

delovnem mestu, osebna organiziranost, strategije, osebna urejenost, časovna organiziranost, 

samomotivacija) pri učencu z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo;  

- določiti področja organizacije, na katerih učenec z motnjo pozornosti in 

hiperaktivnostjo potrebuje pomoč – trening organizacijskih veščin;   

- preveriti učinkovitost organizacijskih in učnih strategij na področjih organizacije, ki 

jih zajema trening organizacijskih veščin; 

-  preveriti učinkovitost organizacijskih in učnih strategij na ostala področja 

organizacije: organiziranost v šoli, miselne sposobnosti, časovna organiziranost, 

samomotivacija.  

 

3.1.3 Raziskovalna vprašanja 
 

Glede na navedene cilje raziskave sem opredelila naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kakšne so organizacijske spretnosti učenca z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo na 

področjih organizacije pred začetkom treninga: miselne sposobnosti – kognicija, 
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organiziranost v šoli/na delovnem mestu, osebna organiziranost, strategije, osebna urejenost, 

časovna organiziranost, samomotivacija?  

- Na katerih področjih organizacije naj temelji trening organizacijskih veščin? 

- Katere so učinkovite strategije, ki učencu z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo 

pomagajo napredovati na načrtovanih področjih organizacije?  

- Ali trening organizacijskih veščin vpliva tudi na izboljšanje ostalih področij 

organizacije in  učenčevega funkcioniranja – socialna sprejetost med vrstniki, čustvene in 

vedenjske odzivnosti?  

 

3.2 METODE DELA 
 

3.2.1 Opis vzorca  
 

V raziskavo sem vključila desetletnega učenca 4. razreda z motnjo pozornosti in 

hiperaktivnostjo. Učenec z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo je bil usmerjen v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP). 

Tedensko ima 5 ur dodatne strokovne pomoči (3 ure izvaja mobilni specialni pedagog, 2 uri 

pa učiteljica razrednega pouka). Učiteljica razrednega pouka v svoja srečanja vključuje teme 

šolskih predmetov, pri katerih ima učenec težave, delo mobilnega specialnega pedagoga pa je 

usmerjeno na področja organizacije, usmerjenosti procesov, grobe in fine motorike ter 

organizacije šolskega dela. Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno v kabinetu 

razrednega pouka ali po potrebi tudi znotraj oddelka.  

Učenec je edinec in živi pri starših. Oče je brezposeln, mati dela izmensko – en teden 

popoldne in en teden dopoldne. Učenec se zelo dobro razume z očetom,  z mamo pa 

velikokrat prihaja v konflikte zaradi šolskih obveznosti. Govorilnih ur, roditeljskih sestankov 

in timskih sestankov se večinoma udeležuje mama.  

 

3.2.2 Opis instrumentarija 
 

3.2.2.1 Ček lista otrokovega funkcioniranja v domačem in šolskem okolju  
 

Ček listo o učenčevem funkcioniranju v šolskem okolju sta izpolnili učenčeva razredničarka 

in izvajalka dodatne strokovne pomoči. V ček listi je naštetih štirideset trditev, ki so 

razdeljena na tri področja: organiziranost pri delu, pozornost in hiperaktivnost ter socialne 

spretnosti in emocionalno vedenje. Razredničarka in izvajalka dodatne strokovne pomoči sta 
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ocenili vsako trditev glede na pogostost pojavljanja pri učencu: pogosto, občasno in redko ali 

nikoli.  

 

Na podlagi ček liste sem si  zastavila cilje in na podlagi ciljev načrtovala trening 

organizacijskih veščin. Ček listo o učenčevem funkcioniranju v šolskem okolju sem priredila 

in oblikovala za domače razmere in oblikovala ček listo o učenčevem funkcioniranju v 

domačem okolju, ki ga je rešila učenčeva mama. Ček lista obsega štiriintrideset trditev, ki so 

prav tako razdeljene na tri področja: organiziranost pri delu, pozornost in hiperaktivnost ter 

socialne spretnosti in emocionalno vedenje. Učenčeva mama je vsako trditev ocenila glede na 

pogostost pojavljanja: pogosto, občasno in redko ali nikoli.  

 

3.2.2.2 Vprašalnik o organizacijskih veščinah (Do you have good organization skills?, 
2011) 

 

Vprašalnik o organizacijskih veščinah zajema 115 vprašanj in obsega naslednja področja 

organizacije: miselne sposobnosti – kognicija, organiziranost v šoli/na delovnem mestu, 

strategije, osebna urejenost, časovna organiziranost, samomotivacija. Nanaša se na področje 

posameznikovih organizacijskih veščin v šoli/na delovnem mestu, kot tudi v domačem okolju 

in v prostem času.  

 

Vprašalnik prikaže skupen seštevek rezultatov ter grafični prikaz rezultatov na vseh področjih 

organizacijskih veščin. Dosežene točke se gibljejo v razponu od 0 do 100 za vsako področje. 

Vprašalnik pa nam poda tudi praktične nasvete, kako izboljšati svoje organizacijske veščine 

za vsako področje posebej.   

 

3.2.2.3 Vprašalnik o ugotavljanju učnih stilov (Memletics learning styles questionnaire, 
2011)  

 

Vprašalnik obsega 70 izjav in vključuje 7 učnih stilov: vidni, slušni, govorni, praktični 

(kinestetični), logični, socialni in individualistični. Vsako izjavo lahko posameznik oceni z 0, 

ko trditev ne velja, z 1, ko trditev delno velja, in z 2, ko trditev povsem velja. Pri vsakem 

učnem stilu je mogoče doseči 20 točk. Iz seštevka trditev ter grafičnega prikaza lahko 

razberemo učenčev prevladujoči učni stil.  
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3.2.3 Opis poteka raziskave in obdelava podatkov  
 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2011/2012. V prvih treh mesecih (september, oktober in 

november) sem zbirala informacije o otroku z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo ter na 

podlagi zbranih informacij načrtovala in izvedla trening organizacijskih veščin. 

  

Pred začetkom izvajanja treninga organizacijskih veščin sem oblikovala začetno oceno 

otrokovega funkcioniranja s pomočjo ček liste opazovanja otroka v domačem in šolskem 

okolju, ki sem ga sama oblikovala, s pomočjo vprašalnika o organizacijskih veščinah (Do you 

have goor organization skills?, 2011) ter vprašalnika za ugotavljanje učnih stilov (Memletics 

learning styles questionnaire, 2011). Ček listo učenčevega funkcioniranja v šolskem okolju 

sta izpolnili učenčeva razredničarka in izvajalka dodatne strokovne pomoči, ček listo o 

učenčevem funkcioniranju v domačem okolju učenčeva mama, vprašalnika o organizacijskih 

veščinah in učnih stilih pa je učenec reševal v moji prisotnosti.  

 

Na osnovi pridobljenih podatkov sem zastavila cilje, nato pa v skladu z zastavljenimi cilji 

oblikovala trening organizacijskih veščin. Trening sem izvajala štirinajst tednov v okviru 

srečanj, ki so potekala trikrat tedensko po eno šolsko uro v času podaljšanega bivanja. 

Trening organizacijskih veščin je potekal od decembra 2011 do aprila 2012.  

Po končanem treningu organizacijskih veščin sem z učencem še enkrat izvedla trening 

organizacijskih veščin (Do you have good organization skills?, 2011). Prav tako pa so mama, 

razredničarka ter izvajalka dodatne strokovne pomoči izpolnili ček listo o učenčevem 

funkcioniranju v domačem in šolskem okolju. Z rešenim vprašalnikom in ček listami sem 

hotela preveriti napredek o učenčevih organizacijskih veščinah pred in na koncu treninga. 

Želela sem preveriti, ali so bile uporabljene strategije na področjih organizacije 

(samomotivacija, časovna organizacija, miselne sposobnosti in šolska organizacija) 

učinkovite ali ne.  

 

Veliko informacij sem pridobila tudi iz razgovorov z učenčevo razredničarko in mamo.  

 

3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ZAČETNEGA TESTIRANJA  
 

Pred začetkom izvajanja treninga organizacijskih veščin sta razredničarka in izvajalka 

dodatne strokovne pomoči izpolnili ček listo o učenčevem funkcioniranju v šolskem okolju, 
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učenčeva mama je izpolnila ček listo o učenčevem funkcioniranju v domačem okolju, učenec 

pa je izpolnil vprašalnik o organizacijskih veščinah (Do you have good organization skills?, 

2011) in vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov (Memletics learning styles questionnaire, 

2011).  

 

3.3.1 Rezultati ček liste o otrokovem funkcioniranju v šolskem okolju  
 

ORGANIZIRANOST PRI DELU  

Tabela 1: Odgovori ocenjevalk začetnega testiranja na področju organiziranosti pri delu  

KRITE
RIJ 

mama  učiteljica  SRP  

 pogosto občasno redko pogosto občasno redko pogosto občasn
o 

redko 

Primerno 
si 
razporedi 
čas za 
izvedbo 
naloge.  

          

Na 
začetku 
reševanja 
si 
pripravi 
potrebne 
pripomo
čke.  

          

Učenčev 
delovni 
prostor je 
urejen.  

          

Učenec 
si zapiše 
navodila 
za 
domačo 
nalogo.  

           

Učenec 
prinaša 
domače 
naloge.  

          

Učenec 
se sam 
spomni 
na šolske 

/          
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dejavnos
ti.  
Učenec 
sistemati
čno 
rešuje 
nalogo. 

          

Učenčevi 
zvezki so 
urejeni.  

          

Učenec 
ve, kje 
najde 
zvezke, 
pripomo
čke.  

          

Učenec 
po 
odmoru 
ne 
zamuja k 
uram.  

         

Učenec 
ne 
izgublja 
šolskih 
pripomo
čkov.  

         

Učenec 
uporablja 
tedenski 
in dnevni 
koledar.  

         

Ve, kje 
mora 
začeti 
brati 
besedilo.  

/          

Učenčev
a torba je 
pospravlj
ena.  

          

Šolski 
pripomo
čki so 
vedno na 
istem 
mestu.  

          

Učenec 
prihaja v 
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šolo 
urejen, 
čist.  

 Odgovor začetnega testiranja 

SRP : specialni in rehabilitacijski pedagog  
 

POZORNOST IN HIPERAKTIVNOST 

Tabela 2: Odgovori ocenjevalk začetnega testiranja na področju pozornosti in hiperaktivnosti  

KRITERIJ mama učiteljica SRP 
 pogosto občasno redko  pogosto občasno redko pogosto občasno redko 

Hitro se 
zmede.  

            

Prisotna sta 
stalna 
nemirnost in 
gibanje.   

            

Dalj časa 
lahko zbrano 
rešuje 
naloge.  

          

Za uspešno 
opravljeno 
nalogo 
potrebuje 
dodatna 
pojasnila.  

            

Šolskih 
dejavnosti se 
hitro 
naveliča.  

            

Navodilom 
sledi slabo.  

           

Naloge ne 
dokonča, 
razen če je 
pod 
nadzorom.  

           

Zapušča svoj 
prostor, ko se 
pričakuje, da 
bo mirno 
sledil.  

          

Dlje časa 
vztraja pri 
dejavnostih, 
ki ga 
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zanimajo.  
Zaradi 
nepazljivosti 
pogosto dela 
napake pri 
šolskem 
delu.  

            

Težko 
počaka, da 
pride na 
vrsto.  

           

Zmotijo ga 
nebistveni 
dražljaji.  

            

Zmoti, 
prekinja 
aktivnosti 
drugih.  

            

Dolgo časa 
vztraja pri 
reševanju 
matematičnih 
problemov.  

            

Dolgo časa 
vztraja pri 
branju, 
pisanju.  

         

 Odgovor začetnega testiranja  

SRP: specialni in rehabilitacijski pedagog  
 

SOCIALNE SPRETNOSTI IN EMOCIONALNO VEDENJE  

Tabela 3: Odgovori ocenjevalk začetnega testiranja na področju socialnih spretnosti in 
emocionalnega vedenja  

KRITERIJ mama učiteljica SRP 
 pogosto občasno redko  pogosto občasno redko pogosto občasno redko 

Med 
odmori/pogosto 
se druži z 
vrstniki.  

            

Konfliktov z 
vrstniki ne zna 
razreševati.  

          

Vrstniki ga ne 
sprejemajo.  

         

Za sodelovanje 
pri skupinskem 
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delu je izbran 
med zadnjimi.  
Prekomerno je 
vljuden ali 
prijazen.  

           

Izolira se od 
ostalih otrok.  

          

Želi se družiti s 
skupino 
vrstnikov.  

          

Gleda samo 
nase, je 
egocentričen.  

        

Upira se 
spremembam.  

          

Pri reševanju 
problemov v 
razredu deluje 
kreativno.  

           

Neprimerno se 
vede, situaciji 
se ne prilagaja.  

           

Do drugih je 
spoštljiv in 
vljuden.  

         

Rad pomaga 
drugim.  

         

 Odgovor začetnega testiranja 

SRP: specialni in rehabilitacijski pedagog  

 
3.3.1.1 Rezultati ček liste učenčeve razredničarke  
 

Iz odgovorov v Tabeli 1 (organiziranost pri delu), ki jih je podala učenčeva razredničarka, je 

razvidno, da ima učenec veliko težav s časovno razporeditvijo naloge, delovni prostor je 

neurejen, šolske pripomočke izgublja, šolska torba je neurejena in redko ali nikoli nima 

pripravljenih vseh potrebnih pripomočkov za delo. Občasno si zapiše navodila za domačo 

nalogo in jih redko prinaša v šolo. Iz pogovora z razredničarko sem izvedela, da so domače 

naloge nedokončane ali narejene na napačnih straneh v delovnih zvezkih. Učenec ima težave 

tudi s sistematičnim reševanjem nalog, pogosto ne ve, kje se naj loti naloge. Učenčevi zvezki 

so neurejeni in nepregledni. Učenec prihaja v šolo čist in urejen, pogosto pa zamuja k pouku 

in drugim šolskim obveznostim (interesne dejavnosti, športna vzgoja, podaljšano bivanje).  
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Iz odgovorov v Tabeli 2 (področje pozornosti in hiperaktivnosti) je razvidno, da se učenec 

občasno hitro zmede, pogosto sta prisotna nemirnost in presedanje na stolu. Pogosto so 

potrebna dodatna pojasnila in navodila za dokončanje naloge. Šolskih dejavnosti se hitro 

naveliča in potrebuje stalen nadzor, da dokonča nalogo. Dalj časa vztraja pri pogovorih in 

dejavnostih samo, če ga tema zanima, drugače se šolskih dejavnosti hitro naveliča. Zaradi 

nepazljivosti pogosto dela napake, težko počaka, da pride na vrsto. Zmotijo ga nebistveni 

dražljaji, pogosto pa prekinja in moti druge sošolce pri delu. Dolgo časa vztraja pri reševanju 

matematičnih problemov, redko pa vztraja pri pisanju in branju.  

 

Iz odgovorov v Tabeli 3 (socialne spretnosti in emocionalno vedenje) je razvidno, da 

učenčevo vedenje v razredu zelo izstopa. Vrstniki ga ne sprejemajo, za sodelovanje pri 

skupinskem delu ali igri je izbran med zadnjimi, konfliktov ne zna reševati za primeren način 

(začne tožariti ali se pretepati). Upira se spremembam. Zelo rad pomaga drugim, želi se 

družiti z vrstniki, vendar ne najde primernega načina, kako se vklopiti v skupino.  

 

3.3.1.2 Rezultati ček liste izvajalke dodatne strokovne pomoči   
 

Iz trditev v Tabeli 1 (organiziranost pri delu), ki jih je opisala izvajalka dodatne strokovne 

pomoči, je razvidno, da ima učenec precej težav na področju organizacije. Učenec ima težave 

s časovno razporeditvijo za izvedbo naloge, potrebnih pripomočkov pred poukom ali za 

posamezen predmet si ne pripravi (pogosto niti ne ve, kaj potrebuje). Pogosto pozabi na 

interesne dejavnosti, zamuja k šolskim obveznostim (podaljšano bivanje, športna vzgoja, 

dodatna strokovna pomoč). Učenec pogosto ne ve, kje bi začel reševati nalogo, šolske 

pripomočke izgublja, ne ve, kje najde potrebne pripomočke, njegova šolska torba je 

neurejena. V šolo prihaja čist in urejen.  

 

Iz odgovorov na področju pozornosti in hiperaktivnosti v Tabeli 2 je razvidno, da učenec 

potrebuje dodatna pojasnila in navodila za izvedbo naloge. Šolskih dejavnosti se hitro 

naveliča, zato potrebuje stalen nadzor, da nalogo dokonča. Dalj časa vztraja pri reševanju 

matematičnih nalog, redko pa dokonča naloge, ki so povezane s pisanjem in branjem. Dalj 

časa vztraja pri dejavnostih, ki ga zanimajo, drugače se šolskih dejavnosti zelo hitro naveliča. 

Težko počaka, da pride na vrsto, pogosto skače v besedo in prekinja navodila s pogovorom, ki 

ni povezan z obravnavano temo. Šolskih dejavnosti se hitro naveliča, zaradi nepazljivosti 

pogosto dela napake, ki jih ob opozorilu uspešno in pravilno popravi.  
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Iz Tabele 3 (socialne spretnosti in emocionalno vedenje) je razvidno, da se učenec upira 

spremembam, za sodelovanje pri skupinskem delu ali igri je izbran med zadnjimi, konfliktov 

z vrstniki ne zna razreševati, vendar se želi družiti z vrstniki. Med odmori se pogosto izolira 

od ostalih sošolcev. Upira se dodatni strokovni pomoči, je nevljuden, upira se nalogam in 

dejavnostim.  

 

Izvajalka dodatne strokovne pomoči je opazila velik primanjkljaj na področju časovnega 

zavedanja in časovne orientacije. Učenec ne pozna na uro, zamenjuje letne čase, dneve v 

tednu in mesece v letu. Težko oceni, koliko časa traja pouk, dodatna strokovna pomoč itd.  

 

3.3.1.3 Rezultati ček liste učenčeve mame   
 

Iz odgovorov v Tabeli 1 (organiziranost pri delu) po mnenju učenčeve mame učenec nima 

večjih težav na organizacijskem področju. Učenec namreč sistematično rešuje naloge, redno 

opravlja domače naloge, si priskrbi potrebne pripomočke za delo, ne izgublja pripomočkov za 

delo in ve, kje najde pripomočke. Učenčevi zvezki so pregledni in urejeni. Učenčeva torba je 

pospravljena, šolski pripomočki pa so vedno na istem mestu. Učenčeva mama je v 

vprašalniku dopisala, da se velikokrat zgodi, da presedijo celo popoldne pred zvezki in 

knjigami in še ne dokončajo domačih nalog, ker učenca težko pripravi na delo. Zato 

velikokrat zmanjka časa za ostale šolske obveznosti (učenje za kontrolne naloge ali 

spraševanje).  

 

Iz odgovorov na področju pozornosti in hiperaktivnosti v Tabeli 2 je razvidno, da se učenec 

pogosto hitro zmede, občasno potrebuje dodatna pojasnila in navodila, da dokonča nalogo. 

Dalj časa vztraja pri dejavnostih, ki ga zanimajo. Vztraja pri reševanju matematičnih 

problemov, medtem ko pri pisanju in branju ne vztraja. Pogosto zmoti aktivnosti drugih 

(vpada v pogovor). Zaradi nepozornosti pogosto dela napake pri šolskem delu, zmotijo ga 

nebistveni dražljaji.  

 

Odgovori na področju socialne spretnosti in emocionalnega vedenja v Tabeli 3 kažejo, da 

vrstniki učenca pogosto ne sprejemajo, zato se učenec izolira od svojih vrstnikov, čeprav se 

želi družiti z njimi. Do drugih je spoštljiv, vljuden in jim rad pomaga.  
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3.3.1.4 Povzetek ključnih informacij vseh ocenjevalk  
 

Iz odgovorov v Tabelah 1 (področje organiziranosti pri delu), ki so jih podale razredničarka in 

izvajalka dodatne strokovne pomoči, je razvidno, da ima učenec težave na področju 

organizacije, medtem ko je iz odgovorov v tabeli, ki jih je podala učenčeva mama, razvidno, 

da učenec težav z organizacijo nima. Na podlagi odgovorov učenčeve razredničarke in 

izvajalke dodatne strokovne pomoči si učenec ne zapisuje navodil na domačo nalogo in jih 

posledično tudi neredno prinaša, njegov delovni prostor je neurejen, pogosto izgublja šolske 

pripomočke in ne ve, kje najde določene pripomočke, saj pripomočki nimajo stalnega mesta. 

Zamuja k uram in pozablja na ostale šolske obveznosti (interesne dejavnosti, učna pomoč in 

dodatna strokovna pomoč). Učenčevi zvezki so neurejeni in nepregledni. Težave ima z 

organizacijo svojih misli, saj pogosto ne ve, kje naj se loti naloge, in pri pogovorih skače s 

teme na temo.  

Iz odgovorov na področju pozornosti in hiperaktivnosti v Tabeli 2 je razvidno, da so bile 

učenčeva razredničarka, izvajalka dodatne strokovne pomoči in učenčeva mama veliko bolj 

enotne. Pri učencu sta pogosto prisotna stalna nemirnost in gibanje. Učenec pogosto zapušča 

prostor, ko se pričakuje, da bo mirno sedel. Nalogo dokonča, če je pod nadzorom. Slabo sledi 

navodilom, zato je potrebna večkratna ponovitev. Učiteljici v razredu pogosto skače v besedo 

in težko počaka, da pride na vrsto. Tudi doma pogosto vpada v pogovor ter moti oz. prekinja 

aktivnosti drugih. Dolgo časa vztraja samo pri dejavnostih, ki ga zanimajo, največkrat so to 

matematični problemi ali strateške igre.  

Tudi iz odgovorov na področju socialne spretnosti in emocionalnega vedenja v Tabeli 3 je 

razvidno, da so bile učenčeva razredničarka, izvajalka dodatne strokovne pomoči in učenčeva 

mama enotne pri ocenjevanju učenčevega socialnega področja. Učenec ne zna razreševati 

konfliktov na primeren način, pogosto se izolira od otrok, čeprav si želi družbe z vrtniki. Za 

sodelovanje pri skupinskem delu je pogosto izbran med zadnjimi, saj ga vrstniki ne 

sprejemajo. Upira se spremembam, pogosto se neprimerno vede in se situaciji ne prilagaja.  

3.3.2 Vprašalnik o organizacijskih veščinah (Do you have good organization skills?, 
2011)  

 

Na začetnem testiranju (oktober 2011) je učenec na posameznih področjih organizacije 

dosegel sledeče rezultate: skupni dosežek: 25 od možnih 100 točk; organiziranost v šoli: 21 
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od možnih 100 točk; miselne sposobnosti: 34 od možnih 100 točk; osebna organiziranost: 

30 od možnih 100 točk; strategije: 19 od možnih 100 točk; osebna urejenost: 22 od možnih 

100 točk; časovna organiziranost: 29 od možnih 100 točk; samomotivacija: 23 od možnih 

100 točk.  

 

 

Graf 1: Področja organizacije učenca – začetno testiranje (december 2011) 
 

Iz rezultatov v Grafu 1 je razvidno, da so učenčeve organizacijske sposobnosti zelo nizke. 

Slaba organizacija na šolskem področju vodi do zamujenih rokov ali pozabljenih rokov pisnih 

ocenjevanj in preverjanj znanja ter ustnega spraševanja. Vse to pri učencu povzroča splošno 

nezadovoljstvo in odpor do šolskega dela. Pogosto pozablja domače naloge ali pa sploh ne ve, 

da je domača naloga bila. Zaradi slabega časovnega zavedanja neustrezno presoja čas za 

učenje in ostale šolske dejavnosti. Nima ustreznih strategij (dnevni, tedenski koledarji in 

planerji), ki bi mu bile v pomoč, da bi postal na področju organizacije učinkovitejši in bi tako 

učno bolje učinkoval. Težave na področju organizacije vplivajo tudi na osebno življenje. 

Učenec pogosto pozablja datume rojstnih dnevov prijateljev. Težko organizira svoje misli, ne 

dokonča misli ali preskakuje z ene teme na drugo temo. Učenčevo delovno okolje je 

neurejeno, stvari niso na stalnih mestih, zato se učenec zelo težko znajde in poišče 

pripomočke za delo. Težave ima z vzdrževanjem urejenega in čistega delovnega okolja tako 

doma kot v šoli.  Učenec ima prav tako težave s samomotivacijo. Zelo težko se motivira za 

delo, predvsem šolske obveznosti (domače naloge, učenje ...).  
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3.3.3 Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov (Memletics learning styles questionnaire, 
2011)  

 

Rezultati pri testu za ugotavljanje učnih stilov so: vidni stil: 12 od možnih 20 točk; socialni 

stil: 6 od možnih 20 točk; praktični stil: 6 od možnih 20 točk; slušni stil: 8  od možnih 20 

točk; govorni stil: 8 od možnih 20 točk; individualistični stil: 8 od možnih 20 točk; logični 

stil: 11 od možnih 20 točk.  

 

Graf 2 : Učni stil učenca 

 

Iz Grafa 2 je razvidno, da je prevladujoči učni stil učenca vidni stil, izstopa pa tudi logični stil. 

Učenec se pri delu in šolskih dejavnostih ne vključuje v skupino vrstnikov, raje dela sam. 

Tudi doma si izbira dejavnosti, ki jih lahko izvaja individualno. Največ informacij pridobi z 

opazovanjem predmetov, iz slikovnih gradiv in podob. Najlažje si zapomni to, kar vidi: slike, 

predmete, objekte. Njegov najljubši predmet je matematika, saj dosega na tem področju zelo 

dobre rezultate. Rad računa in rešuje različne matematične probleme. Zelo rad igra 

računalniške in strateške igre. Zelo rad rešuje križanke, labirinte in sestavlja sestavljanke. Ima 

svoje interesno področje, ki ga zelo zanima: živali, predvsem mačke in psi. Doma se 

velikokrat igra s potepuškimi mačkami in pripoveduje o svojih dogodivščinah.  

 

Učenec ima težave s poslušanjem in podajanjem ustnih navodil. Raje sam prebere nalogo kot 

pa da posluša, kar je tudi značilno za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo.  
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3.3.4 Povzetek vseh ugotovitev funkcioniranja učenca z motnjo pozornosti in 
hiperaktivnosti  

 

Učenčevo močno področje je reševanje matematičnih besedilnih nalog in problemov. Zelo 

uspešen je v reševanju logičnih problemov, igranju šaha in drugih strateških igrah. Bere 

tekoče, vendar ima težave z razumevanjem prebranega in z določanjem bistva v besedilu. Je 

zelo komunikativen, sam začne pogovor, največkrat o živalih. Učenčev prevladujoči učni stil 

je vidni, izstopa pa tudi logični stil.  

 

Učenec ima težave pri pomnjenju dejstev, razumevanju prebranega in določanju bistva 

prebranega besedila. Ne razume vprašanja, ki se navezuje na dano besedilo ali snov. Težave 

ima z razumevanjem navodil, še posebno kompleksnih in sestavljenih navodil. Pri ustno 

podanih navodilih je potrebna večkratna ponovitev. Težko sledi ustno vodenim dejavnostim, 

saj se težko osredotoči na poslušanje in izvajanje dejavnosti hkrati. Učenec ima težave pri 

priklicu dejstev in posameznih besed, kar mu predstavlja veliko oviro pri angleščini in ostalih 

predmetih: naravoslovje, družboslovje in slovenščina. Pri spontanem govoru je besedišče 

skromno. Če ne najde ustreznega izraza, zaključi s pogovorom in govori o naslednji temi.  

 

Učenec ima kratkotrajno pozornost. Dejavnost ali nalogo dokonča, če je deležen dodatnih 

spodbud in nadzora. Pri aktivnostih vztraja le, če ga tema zanima. V razredu ga zmotijo 

nebistveni dražljaji, zaradi nepazljivosti dela napake, ki pa jih ob opozorilu ustrezno popravi. 

V času pouka pogosto moti in prekinja aktivnosti drugih, skače v besedo sošolcem in 

razredničarki, zato je velikokrat odstranjen iz razreda. Pogosto ne ve, kje bi se lotil naloge ali 

aktivnosti, zato nalogo reši med zadnjimi. Med poukom deluje odsotno in na vprašanje ne 

odgovori pravilno, če ga razredničarka pokliče.  

 

Učenec ima velike težave na področju organizacijskih veščin. Velik primanjkljaj predstavlja 

časovna orientacija, saj učenec ni zmožen našteti letnih časov, mesecev in dni v pravilnem 

zaporedju. Ne zapomni si pomembnih datumov (prazniki, rojstni dnevi, kontrolne naloge) in 

ima težave pri zapisu današnjega datuma. Ne pozna na uro. Prav tako nima razvitega občutka 

za čas (ne ve, koliko časa traja ena šolska ura, kdaj gremo spat, kdaj jemo kosilo …). Težave 

ima na področju načrtovanja šolskega dela. Učenec pogosto izgublja šolske pripomočke in ne 

ve, katere pripomočke potrebuje za posamezen predmet. Šolska torba je neurejena, večkrat 

nese domov vse učbenike in delovne zvezke, ker ne ve, pri katerem predmetu mora napisati 
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domačo nalogo. Učenčev delovni prostor je neurejen, šolskih pripomočkov ne pospravlja v 

času pouka, zato mora ostati po pouku in pospraviti svoj delovni prostor. Učenec pogosto 

pozablja domače naloge. Razredničarka opaža, da si navodil za domačo nalogo ne napiše. 

Pogosto zamuja k posameznim šolskim uram in ostalim dejavnostim: podaljšano bivanje, 

interesne dejavnosti in dodatna strokovna pomoč. Upira se dodatni strokovni pomoči in 

zamuja k uri. Pri uri je nezainteresiran in nemotiviran za delo, vse naloge, ki jih izvaja, so zanj 

nesmiselne in dolgočasne. S težavo organizira svoje misli, določi zaporedje in prioriteto 

posameznih nalog. Zaradi težav z okorno grafomotoriko in izrazito počasnostjo pri šolskem 

delu so učenčevi zvezki nepregledni in nepopolni.  

 

Učenec slabo obvlada socialne veščine, saj je do vrstnikov vsiljiv, dominanten, pogosto pa se 

izolira od njih, čeprav si želi druženja z njimi. Ob poznih šolskih urah postane učenec še bolj 

nemotiviran za delo, kar se kaže v neupoštevanju pravil učiteljic in drugih strokovnih 

delavcev. Učenec rad pomaga drugim sošolcem (posodi šolske pripomočke).  

 

3.4 TRENING ORGANIZACIJSKIH VEŠČIN  
 

3.4.1 Priprava treninga organizacijskih veščin 
 

Na podlagi ocene učenčevega funkcioniranja in posebnih potreb sem oblikovala cilje treninga 

in v skladu z načrtovanimi cilji oblikovala trening organizacijskih veščin.  

 

Trening organizacijskih veščin sem z učencem izvajala trikrat tedensko po eno šolsko uro od 

decembra 2011 do začetka aprila 2012. Srečanja so potekale na osnovni šoli, ki jo učenec 

obiskuje, in sicer ob ponedeljkih (8.00–8.45), torkih (12.00–12.45) in petkih (11.30–12.15). 

Na začetnih srečanjih sva z učencem izvajala predvsem časovno organizacijo šolskega dela. 

Ker je bil učenec zelo nemotiviran za organizacijo šolskega dela, sem uvedla zbiranje 

štampiljk. Na začetku vsakega tedna sva določila nagrado, ki jo učenec dobi, če izbere 

določeno število štampiljk. Od začetka sva za nagrado določila manjše število zbranih 

štampiljk, nato pa sva število povečevala.  

 

Trening organizacijskih veščin sem oblikovala na podlagi različnih nasvetov in priporočil, ki 

sem jih prebrala v knjigi The organized student (2005), vprašalnika Do you have good 

organization skills? (2011), nasvetov avtorja Shorea (2009) in drugih. Potek aktivnosti, 
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materiale in pripomočke za delo sem izdelala samostojno v skladu z gradivom, ki so ga učenci 

obravnavali v času pouka.  

 

3.4.2 Cilji treninga organizacijskih veščin  
 

Splošni cilji treninga organizacijskih veščin:  

- Učenec ima urejeno šolsko torbo.  

- Učenec ima urejen delovni prostor doma in v šoli.  

- Učenec si vsak dan zapiše domačo nalogo.  

- Učenec se drži tedenskega urnika učenja.  

- Učenec prebere besedilo in besedilo obnovi s pomočjo korakov na kartončku.  

- Učenec si po danih korakih oblikuje pojmovne kartončke pri predmetu naravoslovje.  

- Učenec utrdi zapis in izgovorjavo angleških besed s pomočjo pojmovnih kartic, ki so v 

škatli razdeljene na tri prostore.  

- Učenec izboljša časovno orientacijo z vajami za izboljšanje časovne orientacije in 

časovnega načrtovanja šolskega dela.  

 

3.4.3 Opis poteka in struktura treninga organizacijskih veščin  
 

Trening organizacijskih veščin je potekal od decembra 2011 do začetka aprila 2012 trikrat 

tedensko po eno šolsko uro. V začetku izvajanja treninga sem se osredotočila predvsem na 

načrtovanje šolskega dela pri učencu. Ker je bil na začetku učenec zelo nemotiviran za delo, 

sem uvedla zbiranje štampiljk. Na začetku vsakega tedna sva se skupaj dogovorila o nagradi 

in številu zbranih štampiljk, ki jih je učenec lahko zamenjal za nagrado. Vsak teden posebej 

sem preverila, če se učenec drži vseh dogovorjenih zahtev. Učenec je moral imeti ob vsakem 

srečanju urejeno šolsko torbo, vsi šolski pripomočki so morali bili na dogovorjenem mestu, v 

posebni beležki je moral imeti zapisano domačo nalogo, izpolnjen tedenski seznam 

obveznosti (za vsak dan posebej), izpolnjen oz. dopolnjen mesečni urnik kontrolnih nalog in 

drugih pomembnih datumov. S slikovnimi karticami sva utrjevala nove angleške besede. 

Kasneje, ko je bil učenec bolj motiviran za delo, sem postopoma vključila tudi učenje novih 

učnih strategij. Natančneje sva se lotila angleščine in naravoslovja, saj ima učenec veliko 

težav s pomnjenjem nove učne snovi. Ker je učenčev prevladujoči učni stil vidni, sem uvedla 

pojmovne kartice tako pri angleščini kot pri naravoslovju. Pojmovne kartice pri angleščini so 

sestavljene iz slike na eni strani  in zapisa besede na drugi strani (npr. na eni strani je slika 
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knjige, na drugi strani zapis A BOOK). Pojmovne kartice pri naravoslovju pa so sestavljene iz 

besede/pojma na eni strani in razlage pojma na drugi strani. Učencu sem izdelala tudi urnik 

učenja, s katerim si pomaga, da samostojno izdela dnevni potek šolskega dela.  

 

Ker se učenci z motnjo pozornosti izredno težko prilagajajo spremembam, sem pri vsaki 

obravnavi sledila enaki strukturi ure. Ker ima učenec veliko težav s časovno orientacijo, sem 

v začetek ure vključila vaje za zavedanje časa. Določila sva trajanje šolske ure, dan, mesec, 

leto, letni čas, se orientirala na koledarju, poiskala pomembne datume (rojstni dnevi, 

kontrolne naloge, počitnice itd.). Nato sva nadaljevala s pregledom učenčevih obveznosti. V 

uvodnem delu sva pregledala novo snov pri naravoslovju in angleščini (odvisno od urnika), 

naredila pojmovne kartice in v zaključnem delu ure celotno snov naravoslovja ali angleščine 

ponovila, pospravila vse pripomočke in se pogovorila o njegovem počutju. V osrednji del 

posameznih obravnav sem vključila tudi vaje za razumevanje prebranega besedila, ki sva jih 

izvajala s pomočjo korakov, izpisanih na kartonu.  

 

3.4.4 Predstavitev vaj treninga organizacijskih veščin  
 

Učenca sem na vsakem srečanju navajala na rutino in strukturiranost ure tako, da sem uro 

razdelila na tri dele in v vsakem delu ure izvajala točno določene dejavnosti.  

Uvodni del ure:  

Učenec je na začetku vsakega srečanja določil dan, mesec, leto in letni čas s pomočjo že 

izdelanih kartončkov. Nato sva datum srečanja pokazala na koledarju. Če je bilo potrebno, sva 

vadila tudi orientacijo po koledarju. S pomočjo ure sva določila začetek in konec ure. Uro je 

imel učenec vedno pred sabo.  

 

Nato sem s tabelo opravil preverila, če je učenec izpolnil vse obveznosti: beleženje domače 

naloge, ureditev šolske torbe itd. Na začetku tedna sva se dogovorila za nagrado in potrebno 

število zbranih žetonov. Po potrebi sva izpolnila dnevni urnik.  

Osrednji del ure: 

V osrednjem delu ure sva najpogosteje izdelovala pojmovne kartončke pri predmetu 

naravoslovje in ponavljala angleške besede. Po potrebi sem v ure vključevala tudi vaje za 

razvijanje časovne orientacije in bralnega razumevanja.  
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Zaključni del: 

V zadnjem delu ure sva se z učencem pogovorila o njegovem počutju, še enkrat obnovila 

obveznosti, ki jih mora učenec opraviti tisti dan, in pospravila vse pripomočke, ki sva jih 

potrebovala. V zaključnem delu sem navadno 5 ali 10 minut namenila pogovoru o temi, ki jo 

je izbral učenec.  

 

Vaja 1: Urejanje šolske torbe  

Cilji vaje:  

- Učenec pospravi šolsko torbo tako, da izpolni vsak korak na kartončku in ga obkljuka.  

- Učenec vsak dan pospravi in uredi šolsko torbo.  

- Zvezki in knjige so v torbi urejeni po velikosti.  

- V šolski torbi ni smeti.  

Pripomočki, ki jih učenec potrebuje: 

- šolska torba,  

- peresnica,  

- šolski pripomočki: radirka, svinčniki, barvice, lepilo, škarje,  

- kartončki s koraki urejanja šolske torbe,  

- urnik.  
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Slika 1: Kartonček s koraki za ureditev šolske torbe  

  

 

 

 
 

 

KAKO UREDIM ŠOLSKO TORBO?  

 

1. IZPRAZNIM CELOTNO TORBO.  

 

2. V SMETI VRŽEM VSE OVITKE, PLASTENKE IN OSTALE NEPOTREBNE PREDMETE.  

 

 

3. ODPREM MAPO. UČNE LISTE TER LISTE Z OBVESTILI UREDIM V POSEBNE BARVNE MAPE 

GLEDE NA ŠOLSKI PREDMET.   

 

4. V ZADNJI PREDAL UREDIM – ZLOŽIM PRIPOMOČKE PO NASLEDNJEM VRSTNEM REDU: 

 

• MAPA, 

• ZVEZKI, 

• UČBENIKI, 

• DELOVNI ZVEZKI.  

 

5. IZPRAZNIM PUŠČICO.  

 

6. ODSTRANIM VSE NEPOTREBNE PREDMETE IZ PUŠČICE.  

 

 

7. OŠILIM SVINČNIKE IN BARVICE.  
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Potek vaje:  

Učenec je v začetnih urah vsakokrat prebral korake za ureditev šolske torbe ter izpolnil vsak 

korak posebej in ga obkljukal. Sčasoma sva se dogovorila, da vsak večer pred poukom 

pospravi in uredi šolsko torbo s pomočjo urnika šolskih predmetov in takoj po pouku – v 

predale pospravi tiste delovne zvezek in učbenike, ki jih ne potrebuje ter v torbo pospravi vse 

delovne zvezke in učbenike, ki jih potrebuje za domačo nalogo ali učenje. Ob vsakem 

srečanju sem preverila, če ima učenec urejeno šolsko torbo, in zabeležila v tabelo, v kateri je 

zbiral štampiljke za tedensko nagrado.  

 

Evalvacija:  

Učenec je sledil smernicam za ureditev šolske torbe. Kar nekaj časa pa je trajalo, da je 

vsakokrat ošilil barvice, saj mu je šiljenje predstavljajo izreden napor. Učenec se je hitro 

navadil na pospravljanje šolske torbe. Na začetku sem vztrajala, da je uporabljal kartonček pri 

vsakokratnem pospravljanju šolske torbe, sčasoma pa je učenec opustil kartonček. Enkrat na 

teden sem učencu v okviru srečanj naročila, da pospravi šolsko torbo s pomočjo korakov, 

zapisanih na kartončku, tako da je obnovil smernice. Ureditev šolske torbe pa je spremljala 

tudi učenčeva mama.  

  

Vaja 2: Urejanje delovnega prostora in pripomočkov  

Cilji vaje: 

- Učenec ima v času izvajanju dodatne strokovne pomoči, v času pouka in pisanja 

domačih nalog urejen delovni prostor in pripomočke, potrebne za delo tako, da izpolni 

korake, zapisane na kartončku.  

- Učenec sistematično pospravi delovno površino tako, da si obkljuka opravljene 

korake.  

Pripomočki, ki jih učenec potrebuje: 

- kartonček s koraki urejanja delovnega prostora,  

- delovni zvezki, zvezki in učbeniki,  

- urnik,  

- seznam dnevnih obveznosti,  

- ura, koledar,  

- šolski pripomočki: nalivno peri, svinčnik, radirka …,  

- peresnica.  
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Slika 2: Kartonček s koraki ureditve delovnega prostora doma  

 

 

 

 

 

 

KAKO UREDIM SVOJ DELOVNI PROSTOR DOMA? 

 

1. ODSTRANIM RAČUNALNIK IN OSTALE NAPRAVE, KI BI LAHKO POVZROČALE MOTEČE 

ZVOKE.  

 

2. RADIRKO, SVINČNIKE, ŠILČEK, BARVICE IN OSTALE PRIPOMOČKE POSPRAVIM V 

LONČKE IN ŠKATLE.  

 

3. ODSTRANIM VSE NEPOTREBNE PREDMETE (OVITKI, HRANA, PIJAČA, IGRAČE …).  

 

4. VSE UČBENIKE, DELOVNE ZVEZKE IN ZVEZKE POSPRAVIM PO PREDMETIH V PREDALE.  

 

5. TEDENSKI IN MESEČNI URNIK PRILEPIM NA VIDNO MESTO NAD MIZO.  
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Slika 3: Kartonček s koraki ureditve delovnega prostora v šoli  

 

Potek vaje: 

Učenec ob vsakem srečanju prebere korake urejanja delovnega prostora, ki so zapisani na 

kartončku. Uredi svoj delovni prostor tako, da izpolni vsak korak posebej in ga obkljuka. 

Korake na kartončku spravi v mapo, ki jo ima ves čas v torbi. Drug kartonček si obesi na 

vidno mesto v svoji sobi. Vaja doma poteka enako kot v šoli: učenec si uredi svoj delovni 

prostor tako, da izpolni vsak korak posebej in ga obkljuka.  

 

 

 

 
 

KAKO UREDIM SVOJ DELOVNI PROSTOR V ŠOLI?  

 

1. DELOVNI ZVEZEK, UČBENIK IN ZVEZEK PREJŠNJE ŠOLSKE URE POSPRAVIM NA 

USTREZNO MESTO V UČILNICI (UPOŠTEVAM BARVNE OPORE).  

 

2. VSE PREDMETE, KI JIH NE POTREBUJEM, POSPRAVIM V TORBO (KLJUČI, HRANA, 

PIJAČA, IGRAČE …)  

 

3. POGLEDAM NA URNIK IN PRIPRAVIM DELOVNI ZVEZEK, UČBENIK IN ZVEZEK ZA 

NASLEDNJO ŠOLSKO URO.  

 

4. DELOVNI ZVEZEK, UČBENIK IN ZVEZEK POSTAVIM V LEVI ZGORNJI KOT.  

 

5. VSA PISALA POSPRAVIM V PUŠČICO.  

 

6. PUŠČICO POSTAVIM DESNO OD ZVEZKOV.  
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Evalvacija:  

Učencu so se koraki za ureditev delovnega prostora od začetka zdeli nesmiselni, saj je menil, 

da je njegova šolska miza dovolj urejena. Z ureditvijo mize po korakih ni imel težave, težave 

so nastopile z vzdrževanjem te urejenosti. V času individualnih obravnav sem ga nenehno 

opozarjala, da pospravi šolske pripomočke, ki jih več ne potrebuje. Sčasoma se je učenec 

navadil na sprotno pospravljanje pripomočkov, saj aktivnosti v uri nisem nadaljevala, dokler 

miza ni bila pospravljena in šolski pripomočki niso bili na ustreznem mestu. V času pouka ga 

je tudi razredničarka opozarjala na urejenost šolske mize. Še vedno so potrebna opozorila tako 

v individualnih situacijah kot v razredu, vendar se učenec zaveda, kaj se od njega pričakuje in 

brez prigovarjanj pospravi mizo. V začetku šolskega leta je moral učenec ostajati po pouku ali 

pa se vračati po športni vzgoji, da je uredil šolsko mizo, zdaj pa ima učenec v času odmorov 

in po pouku urejen delovni prostor, tako da gre lahko takoj po končanem pouku v podaljšano 

bivanje ali krožek.  

 

Vaja 3: Barvno organiziranje pripomočkov za šolske predmete  

Cilji vaje: 

- Učenec šolske pripomočke (delovne zvezke, učbenike in zvezke) pospravi na ustrezno 

mesto v razredu.  

- Učenec delovne liste pospravi glede na šolski predmet v mapo ustrezne barve.  

 

Pripomočki, ki jih učenec potrebuje: 

- mape različnih barv: modra, oranžna, zelena in rdeča, 

- delovni zvezki, učbeniki, delovni listi.  

Potek vaje: 

Na uvodnem srečanju učencu predstavim razporeditev pripomočkov za šolske predmete po 

barvah. Že prej na ustrezna mesta v razredu prilepim barvne kartončke z imenom šolskega 

predmeta, kamor učenec pospravi delovne zvezke, zvezke in učbenike. Skupaj se sprehodiva 

po razredu: pripomočki za matematiko so označeni z oranžno barvo, pripomočki za 

slovenščino z zeleno, angleščino in glasbeno vzgojo so modre barve ter naravoslovje in 

družboslovje zelene barve. V vsak predalček da učenec mapo ustrezne barve za shranjevanje 

vseh delovnih listov ter ocenjevanj in preverjanj. Učenec pospravi vse liste in zvezke v 

ustrezne predale. Za pomoč učencu na zvezke prilepim krogce določene barve za posamezen 

predmet, s pomočjo katerih se lažje orientira in jih popravi na ustrezno mesto.  

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta   Anja Ganc, Trening organizacijskih veščin pri učencu 
   z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo 

-62- 
 

Evalvacija:  

Učenčeva zmeda z delovnimi listi in ostalimi pripomočki se je hitro uredila, saj sem redno 

(vsako uro) pregledovala, če so šolski pripomočki na ustreznih mestih: vsi pripomočki za 

šolske predmete pod ustrezno barvo. Tudi urnik sem oblikovala tako, da je bil posamezen 

šolski predmet pobarvan z ustrezno barvo. Učenec si je hitro zapomnil, katera barva sodi h 

kateremu predmetu in je imel vestno pospravljene šolske pripomočke.  

 

        
 

Slika 4: Barvno organiziranje pripomočkov za šolske predmete – rdeča oznaka za predmet 
slovenščina  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Barvno organiziranje pripomočkov za šolske predmete – modra barva za predmeta 
angleščina in glasbena vzgoja 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Barvno organiziranje pripomočkov za šolske predmete – oranžna barva za matematiko  
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Vaja 4: Vaje za izboljšanje časovne organizacije in orientacije  

Cilji: 

- Učenec pozna na uro.  

- Učenec v pravilnem zaporedju našteje dneve v tednu.  

- Učenec v pravilnem zaporedju našteje mesece v letu.  

- Učenec določi trajanje enkratnega srečanja.  

 

Pripomočki, ki jih otrok potrebuje: 

- letni koledar, 

- ura,  

- plastificirani kartončki z dnevi v tednu, meseci v letu in letnimi časi.  

 

Potek vaje: 

Učenec ob vsakem srečanju na začetku določi mesec, dan in letni čas s pomočjo 

plastificiranih kartončkov. S pomočjo letnega koledarja določi datum in se orientira na 

koledarju: pove, kateri dan bo na določen datum, pobarva si pomembne datume (rojstni dnevi, 

prazniki, počitnice).  

 

Evalvacija: 

Učenec je imel na začetku veliko težav s časovno orientacijo, saj ni znal našteti dni in 

mesecev v ustreznem zaporedju, ni poznal na uro in si ni zapomnil pomembnih datumov. 

Vaje časovnega zavedanja sem z učencem izvajala postopoma. Najprej sva utrdila poznavanje 

letnih časov, mesecev in dni. Za določanje števila dni je učenec uporabil členke na desni in 

levi roki. Ko je učenec tekoče naštel in ustrezno določil letni čas, mesec in dan, sva začela z 

branjem časa na uri. V tistem času mu je mama kupila tudi ročno digitalno uro, s pomočjo 

katere sva nastavljala kazalce na analogni uri.  

 

Vaja 5: Časovno načrtovanje dnevnih, tedenskih in mesečnih dejavnosti  

Cilji: 

- Učenec si vsak dan zabeleži domačo nalogo.  

- Učenec vsak dan s pomočjo smernic napiše dnevni seznam obveznosti.  

- Učenec vsak mesec izpolni mesečni urnik z vsemi šolskimi obveznostmi.  

- Učenec obkljuka dejavnost, ki jo je opravil.  
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Pripomočki, ki jih učenec potrebuje: 

- kartonček s smernicami za razporeditev dnevnih obveznosti,  

- beležka za beleženje domačih nalog, 

- šolski urnik,  

- razpredelnica za zapis dnevnih obveznosti,  

- razpredelnica mesečnih obveznosti.  

 

Tabela 4 : Tedenski seznam šolskih aktivnosti 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA  

NAREDIM 
DOMAČO 

NALOGO PRI 
VSEH 

PREDMETIH 

NAREDIM 
DOMAČO 

NALOGO PRI 
VSEH 

PREDMETIH 

NAREDIM 
DOMAČO 

NALOGO PRI 
VSHE 

PREDMETIH 

NAREDIM 
DOMAČO 
NALOGO 
PRI VSEH 

PREDMETI
H 

NAREDIM 
DOMAČO 
NALOGO 
PRI VSHE 

PREDMETI
H 

 

PONOVIM 
ANGLEŠKE 
BESEDE V 1. 

IN 2. 
PROSTORU 

PONOVIM 
ANGLEŠKE 
BESEDE V 1. 
PROSTORU 

PONOVIM 
ANGLEŠK E 
BESEDE V 1. 
PROSTORU 

PONOVIM 
ANGLEŠKE 
BESEDE V 1. 
PROSTORU 

PONOVIM 
ANGLEŠKE 
BESEDE V 

1. IN 2. 
PROSTORU 

PONOVIM 
ANGLEŠKE 
BESEDE V 

1. IN 3. 
PROSTORU 

PONOVIM 
SNOV PRI 

NARAVOSLO
VJU 

PREBEREM 
SNOV 

NARAVOLSOV
JA IN 

NAREDIM 
POJMOVNE 

KARTONČKE 

PREBEREM 
SNOV 

NARAVOSLO
VJA IN 

NAREDIM 
POJMOVNE 

KARTONČKE 

PONOVIM 
SNOV PRI 

NARAVOSLO
VJU 

   

 

Tabela 5: Dnevni seznam šolskih aktivnosti  

Ponedeljek,  

__________ 

Torek,  

_________ 

Sreda,  

__________ 

Četrtek,  

__________ 

Petek,  

________ 

Nedelja,  

_________ 
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Tabela 6: Mesečni urnik šolskih obveznosti 

PONEDELJEK TOREK SRED
A 

ČETRTEK PETEK SOBOT
A 

NEDELJ
A  

      1 
2 3 

ANJA DSP 
4 5 

MAT – 
PREVERJANJ
E  

6 
ANJA 
DSP 

7 8 

9 
ANJA DSP 
TJA – 
PREVERJANJE  

10 
ANJA DSP 
MAT – 
OCENJEVANJE  
 

11 12 
DRU – 
VPRAŠAN  

13 
ANJA 
DSP 

14 15 

16 
ANJA DSP 
NIT – 
PREVERJANJE  

17 
ANJA DSP 

18 19 20 
ANJA 
DSP 

21 22 

23 
ANJA DSP 
NIT – 
OCENJEVANJ
E  

24 
ANJA DSP 

25 26 27 
ANJA 
DSP  
VPRAŠA
N TJA  

28 29 

30 
ANJA DSP 

31  
ANJA DSP 

     

DSP – dodatna strokovna pomoč; NIT – naravoslovje in tehnika; MAT – matematika, DRU – družba.  

 

Potek vaje: 

Učencu sem pripravila kartonček s smernicami za razporeditev dnevnih obveznosti. Pri 

izvajanju treninga organizacijskih veščin sem se osredotočila le na naravoslovje in angleščino, 

zato sem kartonček s smernicami oblikovala le za ta predmeta. Z učencem sva skupaj 

preletela obveznosti za vsak dan posebej in nato sem mu demonstrirala oblikovanje lastnega 

dnevnega urnika: »Na črto zapišem datum in v vsako vrstico pod datum dnevne obveznosti, ki 

jih prepišem s kartončka s smernicami. Ko opravim obveznost, jo obkljukam.« Učencu sem 

že v prvi uri ponudila beležko, v katero si je zapisoval domače naloge. V mesečni koledar je v 

začetku meseca in sproti vpisoval pomemben datume šolskih in drugih obveznosti: dodatna 

strokovna pomoč, pisna ocenjevanja in preverjanja znanj ter ustno spraševanje.   

 

Evalvacija: 

Učenec je imel kar nekaj težav, da se je navadil na beleženje domačih nalog ter načrtovanje 

dnevnih aktivnosti, zato sva ob začetnih srečanjih skupaj načrtovala dnevne in mesečne 

aktivnosti ter zapisovala domače naloge, tako da sva skupaj prelistala zvezek in delovne 

zvezke. Sčasoma se je učenec navadil na samostojno zapisovanje domačih nalog in 

načrtovanje dnevnega seznama šolskih aktivnosti. Opozarjati sem ga morala le na kljukanje 

obveznosti, ki jih je že opravil. Proti koncu treninga je učenec že vedel, kaj mora v tistem 
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dnevu opraviti. Največji napredek na področju časovne orientacije pa je bil, da učenec na 

najina srečanja ni zamujal. Po pouku me je ob ustreznih dnevih vedno poiskal na šoli in se 

opravičil, če je zamudil (navadno so najina srečanja potekala po uri športne vzgoje). Napredek 

je viden, saj se je učenec začetnih srečanj izogibal, upiral pomoči in bil nevljuden.  

Z učenčevo mamo sva se dogovorili, da v primeru pisnih ocenjevanj znanja en dan ali po 

potrebi več dni urnik načrtovanih dejavnosti ne velja. Takrat se urnik prilagodi na učenje 

tistega predmeta, pri katerem učenec piše pisno ocenjevanje ali preverjanje znanja. 

 

Vaja 6: Koraki za izboljšanje bralnega razumevanja  

Cilji: 

- Učenec po danem zaporedju izpolni vse korake za boljše razumevanje prebranega 

besedila.  

- Učenec poišče pomen neznanih besed.  

- Učenec obnovi prebrano besedilo s pomočjo vprašanj.  

 

Pripomočki, ki jih učenec potrebuje: 

- obravnavano besedilo,  

- kartonček s koraki za boljše razumevanje prebranega besedila,  

- svinčnik, barvice,  

- list A4,  

- slovar tujk, splet.  
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Slika 7: Kartonček s koraki za boljše razumevanje prebranega besedila  
 

Potek vaje: 

Korake za boljše razumevanje prebranega besedila sem oblikovala s pomočjo nasvetov v 

knjigi Kako do boljšega bralnega razumevanja avtorice Sonje Pečjak.  

Učenec prebere korake na kartončku in jih izpolni. V začetnih urah učencu razložim, kako 

opravi posamezen korak na kartončku, potem pa učenca spodbujam, da je pri branju besedil 

čim bolj samostojen. Kartonček s smernicami za boljše razumevanje prebranega besedila 

učenec uporablja po potrebi pri pouku in pri izvajanju dodatne strokovne pomoči.   

 

 

 

KORAKI ZA BOLJŠE RAZUMEVANJA PREBRANEGA BESEDILA  

1. PRELETIM BESEDILO (preberem naslov, avtorja besedila, kako je besedilo 

sestavljeno).  

 

2. PRVIČ PREBEREM BESEDILO IN SI PODČRTAM NEZNANE BESEDE.  

 

 

3. LIST A4 NAVPIČNO PREPOGNEM NA DVA DELA. NA PRVO POLOVICO IZPIŠEM 

NEZNANE BESEDE.  

 

4. POIŠČEM POMEN NEZNANIH BESED (UPORABIM SLOVAR, SPLET …) IN 

DEFINICIJE ZAPIŠEM POLEG BESED NA DRUGO POLOVICO LISTA.  

 

 

5. NOVE BESEDE UPORABIM V POVEDIH.  

 

6. DOLOČIM BISTVO PREBRANEGA BESEDILA.  

 

 

7. DRUGIČ PREBEREM CELOTNO BESEDILO.  

 

8. POSTAVIM SI VPRAŠANJA, KI SE NAVEZUJEJO NA BESEDILO.  

 

 

9. CELOTNO BESEDILO PONOVIM S POMOČJO VPRAŠANJ.  
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Evalvacija:  

Bralno razumevanje s pomo

besedilom. Učenec ima namre

neumetnostnih besedilih. Uč

je bilo boljše, saj so smernice vklju

prebranem besedilu. Učenec je smernice uporabljal predvsem doma, pri ponovnem branju 

besedil iz berila.  

 

Vaja 7: Organizacija učenja pri predmetu naravoslovj

Cilji: 

- Učenec se v dogovorjenem 

- Učenec se drži urnika za u

 

Pripomočki, ki jih učenec potrebuje:

- šolski urnik,  

- dnevni urnik šolskih obveznosti, 

- kartonček z zaporednimi koraki u

 

Slika 8: Kartonček s koraki u
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močjo kartončka sem učencu predstavila pri delu z

enec ima namreč težave z razumevanjem prebranega tako pri umetnostnih kot 

dilih. Učenec je sledil korakom in tudi razumevanje preb

je bilo boljše, saj so smernice vključevale različne, za učenca zanimive aktivnosti po 

čenec je smernice uporabljal predvsem doma, pri ponovnem branju 

čenja pri predmetu naravoslovje  

enec se v dogovorjenem času nauči določeno temo iz naravoslovja. 

enec se drži urnika za učenje naravoslovja.  

enec potrebuje: 

dnevni urnik šolskih obveznosti,  

ek z zaporednimi koraki učenja naravoslovja.  

ek s koraki učenja predmeta naravoslovje  

Anja Ganc, Trening organizacijskih veščin pri učencu 
z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo 

pri delu z umetnostnim 

 težave z razumevanjem prebranega tako pri umetnostnih kot 

enec je sledil korakom in tudi razumevanje prebranega besedila 

enca zanimive aktivnosti po 

enec je smernice uporabljal predvsem doma, pri ponovnem branju 

naravoslovja.  
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Potek vaje: 

Učencu predstavim razporeditev tedenskih šolskih obveznosti. Obveznosti pri naravoslovju so 

označene z zeleno barvo. Prva dva tedna izvajanja organizacijskih veščin sva z učencem 

skupaj opravljala obveznosti v okviru tega predmeta: ponavljala snov, prebrala snov iz 

učbenika in naredila pojmovne kartončke. Da si je učenec lažje zapomnil, kako se mora učiti 

naravoslovje, sem oblikovala kartonček z zaporednimi koraki.  

 

Evalvacija: 

Učencu je bil v veliko pomoč urnik šolskih obveznosti, ki sem ga izdelala s pomočjo šolskega 

urnika. Pri pouku so v zvezek naredili povzetke, ki so učencem pomagali pri učenju. Učbenik 

sva uporabljala za podrobnejšo razlago snovi in slikovne ponazoritve, ki so bile učencu zelo v 

pomoč.  

 

Vaja 8: Pojmovni kartončki za lažje memoriranje pri naravoslovju  

Cilji: 

- Učenec izdela pojmovne kartončke za vsako obravnavno snov.  

- Učenec ponovi snov s pomočjo pojmovnih kartončkov.  

 

Pripomočki, ki jih učenec potrebuje: 

- pojmovni kartončki zelene barve,  

- kuverte za shranjevanje pojmovnih kartončkov za vsako snov posebej,  

- škatlica, v katero učenec shranjuje kuverte s pojmovnimi kartončki.  

 

 

Slika 9: Primer pojmovnega kartončka pri predmetu naravoslovje  
 

 

 

 

NOS    

Nos je organ, s katerim 

vohamo,  ovohavamo.  Vonj 

zaznavamo s čutnicami, ki se 

nahajajo v nosni votlini. 
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Potek vaje: 

Na podlagi dnevnega urnika, ki ga je izdelal učenec s pomočjo tedenskega urnika aktivnosti, 

sva ponovila ali izdelala pojmovne kartončke snovi, ki so jo pri pouku obravnavali tisti teden. 

Naravoslovju sva namenila ponedeljke in torke, ob sredah pa je moral učenec sam ponoviti 

snov pri naravoslovju. Učenec je najprej prebral snov v učbeniku in v zvezku. Skupaj sva, s 

pomočjo slik, obnovila prebrano snov in nato naredila pojmovne kartončke. Na koncu sva 

snov ponovila s pomočjo pojmovnih kartončkov.  

 

Evalvacija: 

Učencu so bili pojmovni kartončki všeč, saj je s kartončki zajel glavne ideje oz. ključne 

besede določene snovi. Pojmovni kartončki so mu omogočili tudi hitro ponovitev snovi pred 

uro naravoslovja. Kar pa je bilo najpomembnejše, učenje naravoslovja je postalo bolj 

učinkovito. Pred tem je učenec presedel veliko časa za mizo in se učil, kar je za njega 

predstavljalo velik napor. Tako pa smo s pomočjo pojmovnih kartončkov naredili učenje 

naravoslovja bolj zanimivo in kratko. Pojmovne kartončke je učenec uporabljal tudi pri 

družboslovju, kjer jih je izdelal z mamino pomočjo. 

 

Vaja 9: Pojmovni kartončki za lažje memoriranje pri angleščini  

Cilji: 

- Učenec vsak dan ponovi besede v 1. prostoru.  

- Učenec enkrat na teden ponovi besede v 3. prostoru.  

- Učenec dvakrat na dan ponovi besede v 2. prostoru.  

- Učenec sam določi dan v tednu, ko ponovi vse besede v škatlici.  

 

Pripomočki, ki jih učenec potrebuje: 

- škatlica, ki je razdeljena na tri prostore,  

- slike predmetov,  

- učbenik in zvezek angleščine,  

- zvezek,  

- dnevni urnik šolskih obveznosti.  
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Slika 10: Škatla s tremi prostori za utrjevanje angleških besed

 

Potek vaje: 

Učencu in njegovi mami sem predstavila, kako naj bi utrjevanje 

prvem prostoru so besede, ki jih u

učenec ponovi en dan pred uro angleš

enkrat na teden (ob petkih

zamenja z novimi besedami, besede v prostorih pa se zamaknejo (besede iz drugega prostora 

gredo v tretji prostor, besede iz prvega prostora v drugi prostor, besede v tretjem prostoru pa 

se shranijo v posebno škatlico). Kartoni z angleškimi besedami so sestavljeni tako, da je na 

sprednji strani slika in na drugi strani ustrezen zapis te besede. U

izgovorjavo besed tako, da pogleda sliko, jo glasno poimenuje in

zvezek. Učenca sem vedno spodbujala in opozarjala, da preveri pravilnost svojega zapisa z 

zapisom na kartončku. Kadar je utrjeval angleške besede pri najinem sre

zapisa preverjala tudi sama. 

 

Evalvacija:  

Učenec je vsak dan vadil in utrjeval

sama, on pa me je opominjal, ko so spoznali nove bese

izdelala kartončke, ki sva jih vsak teden menjala. 

tematskega sklopa pustila v prvem prostoru tudi dva tedna, saj so nekateri tematski sklopi 
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Škatla s tremi prostori za utrjevanje angleških besed

encu in njegovi mami sem predstavila, kako naj bi utrjevanje angleških besed potekalo. V 

prvem prostoru so besede, ki jih učenec ponovi vsak dan, v drugem prostoru so besede, ki jih 
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kih). Besede se menjajo enkrat na teden (ob petkih). Prvi prostor se 

zamenja z novimi besedami, besede v prostorih pa se zamaknejo (besede iz drugega prostora 

gredo v tretji prostor, besede iz prvega prostora v drugi prostor, besede v tretjem prostoru pa 

o škatlico). Kartoni z angleškimi besedami so sestavljeni tako, da je na 

sprednji strani slika in na drugi strani ustrezen zapis te besede. Uč

izgovorjavo besed tako, da pogleda sliko, jo glasno poimenuje in zapiše izraz v poseben 

enca sem vedno spodbujala in opozarjala, da preveri pravilnost svojega zapisa z 

ku. Kadar je utrjeval angleške besede pri najinem sreč

zapisa preverjala tudi sama.  

enec je vsak dan vadil in utrjeval angleške besede. Kartončke z besedami sem izdelovala 

sama, on pa me je opominjal, ko so spoznali nove besede. Besede sem si 

ke, ki sva jih vsak teden menjala. Če je bilo potrebno, sva besede dolo

la v prvem prostoru tudi dva tedna, saj so nekateri tematski sklopi 
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vsebovali več besede, nekateri manj.  Besede so bile razdeljene na tematske sklope, npr. body, 

classroom, colours … Tako pa sva jih tudi shranjevala v prostorčke in kasneje v posebne 

kuverte. Na tak način je vedel, katere besede sodijo v določen tematski sklop. Učenčevo 

znanje, predvsem pa zapis angleških besed se je izredno izboljšal. Tudi pri naštevanju besed 

iz posameznega sklopa ni imel težave, saj jih je lahko s pomočjo kuvert in prostorov 

organiziral v smiselne enote.   

 

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  
 

3.5.1 Rezultati in interpretacija zaključnega testiranja 
  

3.5.1.1 Vprašalnik o organizacijskih veščinah (Do you have good organization skills?, 
2011)  

 

Na zaključnem testiranju (april 2012) je učenec na posameznih področjih organizacije dosegel 

sledeče rezultate: skupni dosežek: 62 od možnih 100 točk; organiziranost v šoli: 62 od 

možnih 100 točk; miselne sposobnosti: 64 od možnih 100 točk; osebna organiziranost: 61 

od možnih 100 točk; strategije: 62 od možnih 100 točk; osebna urejenost: 72 od možnih 

100 točk; časovna organiziranost: 61 od možnih 100 točk; samomotivacija: 48 od možnih 

100 točk.  

 

 

Graf 3: Področja organizacije učenca – zaključno testiranje (april 2012) 

0 20 40 60 80 100

skupni dosežek 

organiziranost v šoli 

miselne sposobnosti 

osebna organiziranost 

strategije 

osebna urejenost 

časovna organiziranost 

samomotivacija 

Odstotek %

P
o

d
ro

čj
a 

o
rg

an
iz

ac
ije

delež doseženih točk 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta   Anja Ganc, Trening organizacijskih veščin pri učencu 
   z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo 

-73- 
 

 

 

Graf 4: Področja organizacije učenca – primerjava začetnega in zaključnega testiranja  
 

Iz Grafa 4 je razvidno, da so se organizacijske veščine pri učencu z motnjo pozornosti in 

hiperaktivnosti v primerjavi v začetnim testiranjem izboljšale na vseh področjih. V šoli je 

učenec veliko bolj organiziran, ne izgublja šolskih pripomočkov, njegov delovni prostor je 

urejen, zapisuje si pomembne datume (kontrolne naloge, ustno spraševanje), redno prinaša in 

si zapisuje domače naloge. S pomočjo dnevnih in mesečnih urnikov je učenec veliko bolj 

organiziran. Natančno ve, kdaj bodo pisali kontrolno nalogo ali bo vprašan določen predmet. 

Prav tako ne zamuja k raznim šolskim aktivnostim (dodatna strokovna pomoč, podaljšano 

bivanje, krožki). Velik napredek je opazen na področju miselnih sposobnosti. Učenec se lažje 

osredotoči na pogovor, ne skače s teme na temo, lažje sledi tako pisnim kot ustnim navodilom 

ter smiselno in časovno ustrezno pripoveduje o določeni temi. S pomočjo vaj za zavedanje 

časa učenec ve, kateri letni čas, mesec in dan je na posamezen dan. Pozna na uro in časovno 

ustrezno določi trajanje šolske ure in ostalih šolskih obveznosti. Zaradi nenatančnega 

načrtovanja šolskih aktivnosti doma učenec ni imel veliko časa za popoldanske aktivnosti, z 

načrtovanjem tedenskega poteka učenja pa ima sedaj učenec čas tudi za ostale aktivnosti. 

Izboljšal se je tudi nabor ustreznih strategij za ohranjanje organiziranosti v šoli in doma. 

Učenec še vedno potrebuje zunanjo motivacijo, ki ga motivira k boljši organiziranosti v šoli 

in doma. To je nagrada kot npr. ogled filma, igranje računalniških igric. Samomotivacija pa se 

je v primerjavi z začetnim testiranjem izredno izboljšala, vendar variira iz dneva v dan. 
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Včasih je učenec pripravljen na delo in brez prigovarjanj naredi vse, kar je potrebno, včasih 

pa potrebuje dodatne spodbude.   

 

3.5.1.2 Rezultati, dobljeni s ček listo učenčeve razredničarke 
 

V Tabelah 7, 8 in 9 so s črnimi oznakami predstavljeni rezultati začetnega testiranja, z rdečo 

pa rezultati zaključnega testiranja, ki so ga opravile učenčeva mama, razredničarka/učiteljica 

in izvajalka dodatne strokovne pomoči. Odgovori so predstavljeni po treh sklopih: 

organiziranost pri delu, pozornost in hiperaktivnost ter socialne spretnosti in emocionalno 

vedenje.  

 

ORGANIZIRANOST PRI DELU  

Tabela 7: Odgovori ocenjevalk začetnega in zaključnega testiranja na področju 
organiziranosti pri delu  

KRITERIJ  mama  učiteljica  SRP  
 pogosto občasno redko pogosto občasno redko pogosto občasno redko 

Primerno si 
razporedi čas za 
izvedbo naloge.  

Začetno 
testiranje 

        

Zaključno 
testiranje 

          

Na začetku 
reševanja si 
pripravi 
potrebne 
pripomočke.  

Začetno 
testiranje 

        

Zaključno 
testiranje  

          

Učenčev 
delovni prostor 
je urejen.  

Začetno 
testiranje 

        

Zaključno 
testiranje 

          

Učenec si zapiše 
navodila za 
domačo nalogo.  

Začetno 
testiranje 

         

Zaključno 
testiranje 
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Učenec prinaša 
domače 
naloge/se sam 
spomni.  

Začetno 
testiranje 

         

Zaključno 
testiranje 

          

Učenec se sam 
spomni na 
šolske 
dejavnosti.  

Začetno 
testiranje  

        

Zaključno 
testiranje  

      

Učenec 
sistematično 
rešuje nalogo. 

Začetno 
testiranje 

        

Zaključno 
testiranje 

        

Učenčevi zvezki 
so urejeni.  

Začetno 
testiranje 

        

Zaključno 
testiranje 

         

Učenec ve, kje 
najde zvezke, 
pripomočke.  

Začetno 
testiranje 

         

Zaključno 
testiranje 

   

Učenec po 
odmoru ne 
zamuja k uram.  

Začetno 
testiranje  

        

Zaključno 
testiranje 

      

Učenec ne 
izgublja šolskih 
pripomočkov.  

Začetno 
testiranje 

       

Zaključno 
testiranje 

        

Učenec 
uporablja 
tedenski in 
dnevni koledar.  

Začetno 
testiranje 

        

Zaključno 
testiranje 
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Ve, kje mora 
začeti brati 
besedilo.  

Začetno 
testiranje 

        

Zaključno 
testiranje 

       

Učenčeva torba 
je pospravljena.  

Začetno 
testiranje 

        

Zaključno 
testiranje 

         

Šolski 
pripomočki so 
vedno na istem 
mestu.  

Začetno 
testiranje 

        

Zaključno 
testiranje 

         

Učenec prihaja 
v šolo urejen, 
čist.  

Začetno 
testiranje 

         

Zaključno 
testiranje 

          

 Odgovor začetnega testiranja 

 Odgovor zaključnega testiranja  

SRP: specialni in rehabilitacijski pedagog  

 

POZORNOST IN HIPERAKTIVNOST 

Tabela 8: Odgovori ocenjevalk začetnega in zaključnega testiranja na področju pozornosti in 
hiperaktivnosti  

KRITERIJ  mama učiteljica SRP 
 pogosto občasno redko  pogosto občasno redko pogosto občasno redko 

Hitro se zmede.  Začetno 
testiranje 

         

Zaključno 
testiranje  

        

Prisotna sta stalna 
nemirnost 
ingibanje.   

Začetno 
testiranje 

         

Zaključno 
testiranje 

         

Dalj časa lahko 
zbrano rešuje 
naloge.  

Začetno 
testiranje 

       

Zaključno 
testiranje 
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Za uspešno 
opravljeno nalogo 
potrebuje dodatna 
pojasnila.  

Začetno 
testiranje 

        

Zaključno 
testiranje 

         

Šolskih dejavnosti 
se hitro naveliča.  Začetno 

testiranje 

         

Zaključno 
testiranje 

         

Navodilom sledi 
slabo.  

Začetno 
testiranje 

        

Zaključno 
testiranje 

      

Naloge ne 
dokonča, razen če 
je pod nadzorom.  

Začetno 
testiranje  

        

Zaključno 
testiranje  

        

Zapušča svoj 
prostor, ko se 
pričakuje, da bo 
mirno sledil.  

Začetno 
testiranje  

        

Zaključno 
testiranje  

     

Dlje časa vztraja 
pri dejavnostih, ki 
ga zanimajo.  

Začetno 
testiranje  

         

Zaključno 
testiranje  

        

Zaradi 
nepazljivosti 
pogosto dela 
napake pri 
šolskem delu.  

Začetno 
testiranje 

         

Zaključno 
testiranje 

         

Težko počaka, da 
pride na vrsto.  Začetno 

testiranje  

         

Zaključno 
testiranje 

      

Zmotijo ga 
nebistveni 
dražljaji.  

Začetno 
testiranje 

         

Zaključno 
testiranje 

        

Zmoti, prekinja 
aktivnosti drugih.  Začetno 

testiranje 
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 Odgovor začetnega testiranja 

 Odgovor zaključnega testiranja  

SRP: specialni in rehabilitacijski pedagog  

 

SOCIALNE SPRETNOSTI IN EMOCIONALNO VEDENJE  

Tabela 9: Odgovori ocenjevalk začetnega in zaključnega testiranja na področju socialnih 
spretnosti in emocionalnega vedenja  

KRITERIJ  mama učiteljica SRP 
 pogosto občasno redko  pogosto občasno redko pogosto občasno redko 

Med 
odmori/pogosto 
se druži z 
vrstniki.  

Začetno 
testiranje  

         

Zaključno 
testiranje  

          

Konfliktov z 
vrstniki ne zna 
razreševati.  

Začetno 
testiranje 

         

Zaključno 
testiranje 

       

Vrstniki ga ne 
sprejemajo.  

Začetno 
testiranje 

        

Zaključno 
testiranje 

      

Za sodelovanje 
pri skupinskem 
delu je izbran 
med zadnjimi.  

Začetno 
testiranje 

        

Zaključno 
testiranje 

      

Prekomerno je 
vljuden ali 
prijazen.  

Začetno 
testiranje  

         

Zaključno 
testiranje  

       

Izolira se od 
ostalih otrok.  

Začetno 
testiranje 

        

Zaključno 
testiranje 

         

Želi se družiti s 
skupino 

Začetno 
testiranje 

        

Zaključno 
testiranje 

         

Dolgo časa vztraja 
pri reševanju 
matematičnih 
problemov.  

Začetno 
testiranje 

        

Zaključno 
testiranje 

        

Dolgo časa vztraja 
pri branju, pisanju.  Začetno 

testiranje 

      

Zaključno 
testiranje 
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vrstnikov.  Zaključno 
testiranje 

         

Gleda samo nase, 
je egocentričen.  

Začetno 
testiranje 

       

Zaključno 
testiranje 

      

Upira se 
spremembam.  

Začetno 
testiranje  

        

Zaključno 
testiranje  

           

Pri reševanju 
problemov v 
razredu deluje 
kreativno.  

Začetno 
testiranje  

         

Zaključno 
testiranje  

       

Neprimerno se 
vede, situaciji se 
ne prilagaja.  

Začetno 
testiranje  

         

Zaključno 
testiranje  

           

Do drugih je 
spoštljiv in 
vljuden.  

Začetno 
testiranje 

         

Zaključno 
testiranje 

   

Rad pomaga 
drugim.  

Začetno 
testiranje  

        

Zaključno 
testiranje  

          

 Odgovor začetnega testiranja 

 Odgovor zaključnega testiranja  

SRP: specialni in rehabilitacijski pedagog  

 

Iz primerjave rezultatov med začetnim in zaključnim izpolnjevanjem vprašalnika je v Tabelah 

7, 8 in 9 razvidno, da na področju organiziranosti pri delu v domačem okolju ni opaznega 

napredka, še več, učenec ima nekatere organizacijske spretnosti po maminem mnenju slabše 

razvite kot na začetku izvajanja treninga organizacijskih veščin. Rezultat pripisujem bolj 

realnemu reševanju ček liste po zaključenem treningu. Iz pogovorov z mamo in po njeni 

zaključni oceni izvajanja treninga je le opazen napredek na vseh področjih organizacije pri 

učencu: redno dela domače naloge, zapisuje si pomembne datume v mesečni koledar, zapisuje 

seznam dnevnih šolskih aktivnosti, ima pospravljeno šolsko torbo in delovno okolje, na 

katerega pa ga mora mama večkrat spomniti. Velik napredek pa je opazen na področju 

socialnih spretnosti in emocionalnega vedenja. Učenčeva mama je opazila, da se ne izolira od 

otrok, si želi njihove družbe, prav tako pa ga vrstniki bolje sprejemajo. Tudi doma ne prihaja 

velikokrat do konfliktov in če že, se mama in oče z učencem pogovorita in skupaj rešijo 

problem.   
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Iz odgovorov v Tabelah 7, 8 in 9, ki ga je po končanem treningu organizacijskih veščin rešila 

učenčeva razredničarka, je razviden napredek na vseh področjih. Črne oznake predstavljajo 

začetno testiranje, rdeče oznake pa zaključno testiranje. Učenec ve, kje najde potrebne 

pripomočke za delo, učenčev delovni prostor je veliko bolj urejen, kot je bil na začetku 

šolskega leta. Razredničarka ga sicer med urami večkrat opomni, da uredi svoj prostor, a 

učenec natanko ve, kaj se od njega zahteva in pripomočke pospravi na dogovorjena mesta. V 

šolo redno prinaša vse potrebne pripomočke, ne izgublja ali pozablja stvari. Učenec si redno 

zapiše navodila in prinaša domače naloge. Sam se spomni na različne šolske dejavnosti 

(krožki, dodatna strokovna pomoč, učna pomoč). Še vedno ima težave s sistematičnim 

reševanjem nalog. Pogosto ne ve, kje naj bi se naloge lotil, vendar jo ob primernih namigih in 

spodbudah uspešno reši. Učenčevi zvezki so veliko bolj pregledni, kot so bili, vendar 

razredničarka meni, da bi se lahko učenec še bolj potrudil in uredil svoje zvezke. Učenčeva 

torba je urejena. Tudi na področju pozornosti in hiperaktivnosti so opazni napredki. Učenec se 

ne naveliča šolskih dejavnosti tako hitro, še vedno potrebuje dodatna navodila in spodbude, ki 

pa niso tako pogoste kot na začetku šolskega leta. Največji napredek, ki ja razviden iz ček 

liste učenčeve razredničarke, pa je področje socialnih spretnosti in emocionalnega vedenja. 

Učenec se med odmori pogosteje druži z vrstniki, konflikte rešuje na primeren način (se 

opraviči ali umakne), se ne izolira od ostalih otrok in si želi vstopati interakcijo z njimi.  

 

Iz odgovorov v Tabelah 7, 8 in 9 je izvajalka dodatne strokovne pomoči opazila velik 

napredek na področju organizacije ter socialnih spretnosti in emocionalnega vedenja. Črne 

oznake predstavljajo začetno testiranje, rdeče oznake pa zaključno testiranje. Učenec si pred 

uro in v času individualnih srečanj pripravi ustrezne pripomočke, ki jih potrebuje za delo. Ne 

pozablja ali izgublja pripomočkov in ve, kje jih mora najti oz. pospraviti. Redno si zapisuje 

navodila in opravlja domače naloge. Seznam domačih nalog piše v posebno tabelo. Včasih 

potrebuje dodatne spodbude ali namige, da dokonča nalogo, saj ne ve, kje naj bi se lotil 

naloge. Redno in točno prihaja na individualna srečanja. Velik napredek pa je, da se dodatni 

strokovni pomoči ne upira, kot se je na začetku šolskega leta. Učenec prihaja v šolo urejen in 

čist, prav tako ima urejeno šolsko torbo, le pri šiljenju oz. urejanju peresnice potrebuje 

dodatne spodbude in opozorila. Izvajalka dodatne strokovne pomoči je opazila, da je učenec 

veliko bolj sprejet v svojem razredu, kot je bil. Ima nekaj dobrih prijateljev, s katerimi se 

druži v času odmorov in po pouku.  
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3.5.2 Povzetek ključnih ugotovitev treninga organizacijskih veščin  
 

Watson (2012) pravi, da razvijanje rutine pri učenih vodi do uspeha na področju organizacije. 

S pomočjo treninga organizacijskih veščin sem učencu predstavila in z njim urila veliko 

strategij za organizacijo šolskega in zasebnega življenja. Prav tako pa je s pomočjo strategij, 

vključenih v izvajanje treninga organizacijskih veščin, razvil rutino, ki so vodile do uspeha na 

področju organizacije. Ponujen mu je bil nabor strategij, s katerimi si lahko pomaga k boljši 

organizaciji šolskih obveznosti tudi v višjih razredih osnovne in srednje šole. »K 

uspešnejšemu učenju prispeva veliko dejavnikov in eden izmed njih so tudi organizacijske 

veščine. Boljše razvite organizacijske veščine igrajo pomembno vlogo v času otrokovega 

šolanja in tudi v njegovem zasebnem življenju.« (Bandelj, 107.)  

 

Trening organizacijskih veščin je učencu omogočil bolj strukturiran in sistematičen pristop k 

šolskim in domačim obveznostim. Urejeno delovno okolje je učenca z motnjo pozornosti 

usmerilo na sam proces učenja. Ker učenec pogosto ni našel ali ni imel ustreznih 

pripomočkov, se je proces učenja ali izvajanja naloge preusmeril na iskanje ustreznih 

pripomočkov za delo. Vse to ga je odvračalo od dela in kar nekaj časa je potreboval, da se je 

zopet lotil (če se je sploh) naloge. Zato je bilo učenje ali opravljanje domače naloge 

dolgotrajen in mukotrpen proces tako za učenca kot za njegovo mamo. S pomočjo barvne 

organiziranosti predmetov je učenec natančno vedel, katere pripomočke potrebuje za določen 

predmet. Dobra organiziranost delovnega okolja in šolskih pripomočkov je najpomembnejši 

korak k učenju ali opravljanju drugih šolskih aktivnosti. Učenec je imel korake za ohranjanje 

čistega delovnega prostora in korake za ureditev šolske torke na kartončku, ki ga je uporabljal 

na začetku treninga organizacijskih veščin. S koraki sem učenca navajala na sistematično in 

zaporedno izvajanje dejavnosti.  

 

Učenec je imel na začetku izvajanja treninga izredno slab občutek za čas, saj ni vedel, kateri 

dan, leto ali letni čas je. Vaje časovnega zavedanja in časovno načrtovanje šolskih obveznosti 

so učencu omogočale pregled nad njegovimi šolskimi obveznostmi in nad svojim delom. 

Učenec je imel na začetku treninga veliko težav z načrtovanjem svojega dela, saj ni niti vedel, 

katere šolske premete ima na urniku in kam sodijo posamezni zapiski. Zato sva začela na 

začetku – z določanjem dneva, meseca, letnega časa, z zapisom in dnevnih pregledovanjem 

šolskega urnika, določanjem časovnega okvira posameznega srečanja, načrtovanjem dnevnih 

obveznosti in izpolnjevanja mesečnega urnika šolskih obveznosti. Urnik dnevnih šolskih 
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obveznosti učencu nudi vsakodnevno rutino: opravljanje domačih nalog in učenje. Učenec je 

navadno domače naloge opravljal doma, s treningom pa sem učence navajala, naj čim več 

domačih nalog opravi v času podaljšanega bivanja. Tako se je razbremenilo delo doma, saj je 

imel učenec veliko več časa za učenje in za ostale prostočasne dejavnosti. Razbremenilo je 

tudi mamo, saj je na začetku šolskega leta z učencem presedela skoraj celo popoldne pred 

domačimi nalogami in ostalimi šolskimi obveznostmi, ki so se kopičile, saj učenec ni zmogel 

narediti vsega v enem popoldnevu. Učenec je imel z mesečnim koledarjem vpogled v vse 

svoje aktivnosti in obveznosti v okviru šole, na katere je večkrat spomnil tudi mamo.  

 

Učenec je imel kar nekaj težav na področju organizacije svojih misli. V pogovoru se je 

velikokrat zmotil in skakal iz ene na drugo misel. Pogosto ni vedel, kako naj začne razlagati 

določeno šolsko snov ali kako naj začne poved. Največ težav je imel pri angleščini. Učenec 

ima rad in tudi obvlada angleške besede, ki jih sliši pri igranju igric, vendar se ustavi pri 

osnovnih besedah, ki jih spoznavajo pri pouku angleščine. Na podlagi testa za prepoznavanje 

učnih stilov (Memletics Learning Styles Questionnaire, 2011) sem ugotovila, da pri učencu 

prevladuje vidni stil, zato sem oblikovala posebno pojmovno škatlico z besedami, ki jih 

spoznavajo pri angleščini. Po nekaj tedenskem sistematičnem ponavljanju se pri učencu ni 

izboljšala le pisava, temveč tudi nabor ustreznih besed za posamezno kategorijo, kar sem 

preverila z dvema testoma, na začetku in na koncu izvajanja treninga organizacijskih veščin. 

Vsi pojmovni kartončki so bili organizirani v prostore v škatlici glede na temo, ki so jo 

obravnavali. Tudi kartone, ki jih nisva več potrebovala, sva shranila v posebne kuverte. 

Učenec je bil zelo motiviran za delo. Od začetka je sicer potreboval kar nekaj spodbud in 

dodatnih napotkov za delo, kasneje pa je besede na kartončkih redno in vestno ponavljal. Tudi 

pri predmetu naravoslovje in tehnika je imel učenec veliko težav z učenjem in organizacijo 

svojih misli. Pogosto je menjal teme, ni vedel, kako bi začel z razlago. Uvedla sva (zelene) 

pojmovne kartončke, ki sva jih izdela za vsako temo posebej. Na eno stran je učenec napisal 

pojem, na drugo pa razlago tega pojma. Če sva opisovala kakšen potek ali proces sva na 

sprednjo stran listka napisala tudi zaporedno številko. Pojmovne kartončke sta učenec in 

mama izdelovala tudi za ostale predmete, saj so se izkazali za zelo učinkovite. Učencu so 

omogočale bolj zanimiv in privlačnejši pristop k učenju in sistematično učenje naravoslovja. 

Prav tako pa so pojmovni kartončki omogočali organiziranost same snovi, saj so bili 

spravljeni v posebne kuverte z določeno temo. Učenje naravoslovja in angleščine je bilo 

vključeno tudi v tedenski seznam šolskih aktivnosti, ki ga je učenec proti koncu izvajanju 

treninga znal že na pamet. Zgodilo se je, da je učenec napisal seznam dnevnih aktivnosti brez 
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tedenskega urnika in potem samo preveril, če je v dnevni urnik zajel vse obveznosti. Učenec 

je po končanem izvajanju treninga organizacijskih veščin veliko bolj samostojen, vendar bo 

kljub večji samostojnosti še vedno potreboval pomoč staršev, učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev pri svojem delu. Zelo pomembno se mi zdi, da pri treningu sodeluje tudi njegova 

mama. Redno se jo obveščala o učenčevem delu in ji dajala napotke za delo doma.  

 

3.5.3 Povratne informacije staršev in razredničarke  
 

Učenčeva mama je povedala: 
»Opazila sem velik napredek v Aleševi (ime je izmišljeno) organiziranosti v šoli in doma: 

njegova šolska torba je urejena, zvezki so pregledni, domače naloge so narejene. Aleš sedaj 

redno spremlja, kdaj je ustno vprašan in kdaj pišejo kontrolne naloge in tudi mene redno 

obvešča o vseh šolskih obveznostih. Zelo mi je všeč, da večino obveznosti opravi v šoli: 

domače naloge, učenje. Na začetku šolskega leta je obveznosti prinašal domov in včasih se je 

zgodilo, da sva skupaj sedela pred zvezki celo popoldne in opravljala domačo nalogo. Večino 

časa sem Aleša pregovarjala, naj dokonča nalogo, saj se je potrebno po opravljeni domači 

nalogi še učiti. Sedaj pa teh muk ne doživljam več. Prav tako mi je všeč, da ima učenec 

izdelan urnik učenja za celoten teden, saj se obveznosti razporedijo čez cel teden in ne, kot 

sem že omenila, na celo popoldne. Urnik šolskih obveznosti omogoča Alešu, da se sproti uči. 

Tako si Aleš več zapomni, kar se pozna tudi na njegovih ocenah. Doma še vedno potrebuje 

nadzor pri učenju. Navadno se skupaj učiva pred spraševanjem ali pred kontrolnimi 

nalogami. Opazila sem tudi velik napredek v njegovem obnašanju, kar je verjetno posledica 

razbremenitve šolskega dela doma. Seveda pridejo dnevi, ko skupaj z možen prideva v konflikt 

z Alešem in ne veva, kako bi odreagirala, so pa dnevi, ko me Aleš posluša in naredi vse po 

navodilih. Pri treningu organizacijskih veščin je Anja striktno zahtevala, kar sta se 

dogovorila na začetku tedna. Aleša je zelo motivirala nagrada ob koncu tedna. Mogoče bi 

bilo smiselno, da Anja malo popusti pri sami organizaciji, saj se sedaj Aleš sam spomni in 

redno izpolnjuje razne dnevnike in sezname. Lahko pohvalim sebe, Anjo ter ostale učiteljice, 

ki so morale vložiti veliko truda in svojega časa, da smo dosegli takšen napredek pri Alešu. 

Zelo sem zadovoljna z Anjinim delom in upam, da se bomo lahko še naprej dogovarjali in 

delali po svojih najboljših močeh. 
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Učenčeva razredničarka je povedala:  
»Aleš je postal zelo prijeten fant. Opazila sem velik napredek tako na področju organizacije 

kot na socialnem področju. Učenca moram sicer med uro opominjati in spodbujati, da 

ohranja čist delovni prostor, vendar natančno ve, kam kateri pripomoček sodi. Navodila za 

domačo nalogo redno beleži, prav tako redno prinaša domačo nalogo. Naloge, ki zahtevajo 

več truda, namenoma izpusti. V času pouka potrebuje dodatna pojasnila in spodbude, da 

dokonča nalogo, vendar je teh spodbud manj, kot jih je bilo na začetku šolskega leta. Zvezki 

so veliko bolj pregledni in urejeni, kot so bili, vendar je smiselno, da se še naprej uči iz 

zapiskov sošolk ali sošolcev. Aleš je pouku večkrat ostajal v razredu in pospravljal svoje 

šolske potrebščine. Sedaj to več ni potrebno, saj svoje šolske potrebščine redno pospravlja na 

dogovorjena mesta. Tudi pri naravoslovju in družboslovju opažam, da v času pouka večkrat 

dvigne roko, pove odgovor, vpraša, če česa ne razume. Velik napredek sem opazila na 

socialnem področju.  Učenec se veliko bolj razume s svojimi sošolci, kot se je. Ne dreza v 

sošolce in jih ne moti v času pouka. Ne prihaja do konfliktov, če že, jih primerno reši, se 

opraviči ali umakne. Smiselno se mi zdi, da bi Anja še naprej izvajala trening organizacijskih 

veščin.« 

 

3.5.4 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 

1. Kakšne so organizacijske spretnosti učenca z motnjo pozornosti in 

hiperaktivnostjo na področjih organizacije pred začetkom treninga: miselne sposobnosti 

– kognicija, organiziranost v šoli/na delovnem mestu, osebna organiziranost, strategije, 

osebna urejenost, časovna organiziranost, samomotivacija?  

Učenec je na začetnem testiranju z vprašalnikom o organizacijskih veščinah (Do you have 

good organization skills?, 2011) dosegel skupno 25 točk od 100 točk, kar predstavlja izredno 

nizke organizacijske sposobnosti na večini področij. Slaba organizacija na šolskem področju 

(rezultat na področju organiziranosti v šoli znaša 21 od možnih 100 točk)  vodi do  zamujenih 

rokov ali pozabljenih rokov pisnih ocenjevanj in preverjanj znanj ter ustnega spraševanja. Vse 

to pri učencu povzroča splošno nezadovoljstvo in odpor do šolskega dela. Pogosto pozablja 

domače naloge ali pa sploh ne ve, da je domača naloga bila. Zaradi šibke časovne 

organiziranosti (rezultat na področju časovne organiziranosti znaša 29 od možnih 100 točk) 

slabo presoja čas, ki ga ima na voljo za učenje in ostale šolske aktivnosti. Učenec nima 

ustreznih strategij, ki bi mu bile v pomoč, da bi postal na področju organizacije učinkovitejši 

in bi učno tudi bolje učinkoval (na testu je na področju strategij dosegel 19 od možnih 100 
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točk). Težave na področju organizacije vplivajo tudi na osebno življenje in osebno 

organiziranost (učenec je na testu dosegel 30 točk od možnih 100 točk). Učenec pogosto 

pozablja datume rojstnih dni prijateljev in družinskih članov. Težko organizira svoje misli ali 

preskakuje z ene teme na drugo temo (rezultat na področju miselnih sposobnosti znaša 34 od 

možnih 100 točk). Učenčevo delovno okolje (rezultat na področju osebne urejenosti znaša 22 

od možnih 100 točk) je neurejeno, stvari niso na stalnih mestih, zato se učenec težko znajde in 

poišče pripomočke za delo. Težave ima z vzdrževanjem urejenega in čistega delovnega okolja 

tako doma kot v šoli. Učenec ima prav tako težave s samomotivacijo (rezultat na področju 

samomotivacije znaša 23 od možnih 100 točk). Zelo težko se motivira za delo, predvsem 

šolske obveznosti (domače naloge, učenje …). Rezultate iz testa organizacijskih veščin (Do 

you have good organization skills?, 2011) potrjujejo tudi odgovori ček list o učenčevem 

funkcioniranju v šolskem okolju, ki sta jih podali učenčeva razredničarka in izvajalka dodatne 

strokovne pomoč. Učenec pogosto pozabi domače naloge, si ne zapiše navodila za domačo 

nalogo, šolske dejavnosti dokonča le, če je pod nadzorom ali pa potrebuje dodatne spodbude 

in navodila. Učenec pogosto ne ve, kje naj bi se lotil naloge in ima težave s sistematičnim 

reševanjem nalog. Pogosto izgublja šolske pripomočke in ne najde potrebnih pripomočkov za 

delo. Velikokrat zamudi k pouku in drugim šolskim dejavnostim (interesne dejavnosti, 

podaljšano bivanje, dodatna strokovna pomoč).  

 

2. Na katerih področjih organizacije naj temelji trening organizacijskih veščin?  

Trening organizacijskih veščin temelji na področjih organizacije, na katerih ima učenec 

največ težav. To je področje miselnih sposobnosti, kjer je učenec dosegel 34 od možnih 100 

točk. Miselne sposobnosti namreč vključujejo sposobnosti jasnega razmišljanja in uporabo 

primernih informacij pri ustvarjanju odločitev. Pri tem ima učenec velike težave, saj pogosto 

skače s teme na temo, ne ve, kako bi organiziral svoje misli in jih tako sistematično 

posredoval drugim. Drugo področje, na katerem temelji trening organizacijskih veščin, je 

področje časovne organizacije, kjer je učenec dosegel 29 od možnih 100 točk.  Časovna 

organiziranost se nanaša na organiziranje ustreznih časovnih rokov za oddajo nalog/opravil ter 

razporeditev časa za učenje in druga šolska opravila. Učenec težko časovno načrtuje svoje 

šolske obveznosti zaradi slabega časovnega zavedanja, saj ne pozna na uro, zamenjuje dneve, 

mesece, letne čase in leta. Naslednje področje, na katerem učenec potrebuje pomoč, je 

področje organizacije šolskega dela, kjer je učenec dosegel 21 od možnih 100 točk. Težave na 

področju šolske organiziranosti namreč vodijo do zamujenih rokov pisnega in ustnega 

ocenjevanja ter drugih šolskih obveznosti. Zadnje področje, na katerem temelji trening 
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organizacijskih veščin, pa je področje samomotivacije, kjer je učenec dosegel 23 od možnih 

100 točk. Samomotivacija je sposobnost notranje spodbude, da dosežemo cilj. Učenec je 

zaradi zgoraj opisanih težav zelo nemotiviran za delo. Pri oblikovanju treninga 

organizacijskih veščin sem upoštevala učenčev prevladujoči učni stil – vidni stil in mu 

ponudila strategije organizacije, ki mu bodo v pomoč tudi v višjih razredih osnovne šole.  

 

3. Katere so učinkovite strategije, ki učencu z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo 

pomagajo napredovati na načrtovanih področjih organizacije?  

Pri učencu z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo so se vse strategije, ki sem jih uporabila 

pri treningu organizacijskih veščin, izkazale za učinkovite. Barvna organiziranost posameznih 

predmetov je pripomogla k boljšemu pregledu nad vsemi pripomočki, ki jih učenec za 

posamezen predmet potrebuje. Učenec je po pouku (in tudi med poukom) shranjeval delovne 

liste v ustrezne barvne mape in glede na barvne oznake na zvezkih pospravil pripomočke na 

določen prostor. Spodbujala sem ga, da od začetka uporablja barve, ki so določene za dan 

predmet (npr. piše seznam domačih nalog ali dnevnih obveznosti v barvi predmeta). 

Navajanje na rutino in strukturiranost ure je pri učencu izboljšalo časovno orientacijo in 

organizacijo dela, saj učenec sedaj brez težave pove, kateri dan, mesec, leto in letni čas je. 

Brez težav našteje mesece in dneve v pravilnem zaporedju, se orientira na koledarju in pove 

točen čas ter trajanje določene ure. Zapomni si pomembne datume, ne zamuja k šolskim 

obveznostim (krožki, dodatna strokovna pomoč, podaljšano bivanje), ne pozabi na pisna in 

ustna ocenjevanja. Domače naloge si redno beleži in jih opravlja. Glede na njegov 

prevladujoči stil učenja so se pojmovni kartončki pri angleščini izkazali za zelo učinkovite. 

Od začetka je učenec večkrat pozabil na utrjevanje besed, vendar se je kmalu navadil in 

utrjevanje besed vključi v svoje vsakodnevne aktivnosti. Pri predmetu naravoslovje sva 

sklenila, da bova začela pisati pojmovne kartončke na računalnik, saj je učenčeva 

grafomotorika precej okorna. Ker je učenec velikokrat presedel cele popoldneve pred 

domačimi nalogami in učbeniki, so pojmovni kartončki pripomogli k bolj zanimivemu 

pristopu k učenju, poleg tega pa je imel učenec vsak dan še dovolj časa za ostale aktivnosti. 

Pojmovni kartončki so omogočali sprotno učenje in utrjevanje obravnavane snovi. Učenčevo 

znanje je bilo dolgotrajnejše. Pojmovne kartončke je učenec skupaj s svojo mamo uporabljal 

tudi pri ostalih predmetih, predvsem pri družboslovju. Kot zelo učinkovita so se izkazala 

razna pomagala, ki so učenca opozarjala na obveznosti, ki jih mora opraviti, ali korake, ki jih 

mora opravljati v določenem zaporedju. Učenec je imel na začetku težave z organiziranostjo 

svojih misli, skakal je z ene na drugo temo, ni vedel, kje naj bi se lotil naloge, kako naj reši 
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daljše naloge. Zaporedni koraki na kartonih so učencu pomagali, da se je naloge lotil 

sistematično, korak za korakom in da se je osredotočil le na posamezno nalogo. Učencu sem s 

treningom organizacijskih veščin ponudila različne strategije, s katerimi si bo lahko pomagal 

in kompenziral svoje primanjkljaje tudi v višjih razredih osnovne šole. Pomembno pa je tudi, 

da učenca spremljajo starši, ga podpirajo in vodijo do boljše organiziranosti.  

 

Trening organizacijskih veščin je zagotovo vplival na večjo učinkovitost pri šolskem in 

domačem delu učenca z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. Trening je vplival predvsem 

na učenčevo samomotivacijo. Pred začetkom izvajanja treninga se je učenec upiral vsem 

šolskim obveznostim (domače naloge, dodatna strokovna pomoč, učenje), sedaj pa si redno 

beleži in opravlja domače naloge, saj to dojema kot del šolske obveznosti.    

 

4. Ali trening organizacijskih veščin vpliva tudi na izboljšanje ostalih področij 

organizacije in učenčevega funkcioniranja – socialna sprejetost med vrstniki, čustvene 

in vedenjske odzivnosti?  

Trening organizacijskih veščin je pomembno vplival na vsa področja organizacije, velik vpliv 

pa je imel tudi na ostala področja učenčevega funkcioniranja. Napredek se kaže predvsem na 

čustvenem in vedenjskem področju, kar je razvidno iz analize rezultatov zaključnega 

testiranja učenčeve razredničarke, izvajalke dodatne strokovne pomoči in učenčeve mame. 

Učenec se ne upira šolskim obveznostim, spoštljiv je do sošolcev in učiteljev, ne odgovarja in 

opravi obveznosti v dogovorjenem času. Med odmori se večkrat druži z vrstniki, ima tudi 

nekaj bližnjih prijateljev, s katerimi se druži v času podaljšanega bivanja. Večkrat začne 

pogovor o svojih prijateljih, večkrat je povabljen na rojstne dneve in je vključen v različne 

skupinske igre v razredu in med sošolci. V socialnih interakcijah ne prihaja do konfliktov, če 

pa že, se učenec opraviči ali se umakne. Učenec ve, kdaj se primerno oz. neprimerno vede. 

Tudi sošolke so do učenca veliko bolj prijazne, mu pomagajo in ga spomnijo na šolske 

obveznosti. Učenec sprejema oblike pomoči, ki mu pripadajo. Je spoštljiv in prijazen do 

izvajalk dodatne strokovne pomoči, razredničarke in ostalih strokovnih delavcev na šoli.  
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4 ZAKLJUČEK IN SKLEPNE MISLI  
 

Glavni prepoznavni znaki učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti so pomanjkljiva 

pozornost, hiperaktivnost in impulzivnost. Posledica teh simptomov so težave na različnih 

področjih otrokovega funkcioniranja kot npr. težave pri osredotočenju, slabši občutek za čas, 

slabše spominske sposobnosti, slabše razvita fina motorika in koordinacija gibov ter slabše 

razvite organizacijske sposobnosti. Organizacijske spretnosti zahtevajo dolgotrajno urjenje, ki 

mora biti pri učencih z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo še bolj specifično. Izboljšane 

organizacijske spretnosti pa so eden izmed dejavnikov, ki pripomorejo k uspešnejšemu 

učenju.   

 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti posebne potrebe in sestaviti ustrezen nabor strategij 

za izboljšanje organizacije učenca z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo v šoli in doma. Z 

učencem 4. razreda redne osnovne šole sem od decembra 2011 do aprila 2012 izvajala trening 

organizacijskih veščin, ki je temeljil na izboljšanju časovne organizacije, samomotivacije, 

miselnih sposobnosti in šolske organizacije. Srečanja, ki so potekala trikrat tedensko po eno 

šolsko uro, so vključevala barvno organizacijo šolskih predmetov, uporabo kartončkov s 

smernicami za ureditev šolskega in domačega prostora ter kartončkov s smernicami za 

ureditev šolske torbe, tedensko organizacijo šolskih aktivnosti, beleženje šolskih aktivnosti v 

mesečni koledar, beleženje domačih nalog ter učenje naravoslovja in angleščine s pomočjo 

pojmovnih kartončkov. Končni rezultati kažejo, da je učenec v primerjavi z začetnim 

testiranjem dosegel opazen napredek na vseh področjih organizacije, na katerih je temeljil 

trening organizacijskih veščin. Poleg napredka na načrtovanih področjih pa je opazen 

napredek tudi na ostalih področjih organizacije: osebna urejenost, strategije in osebna 

organiziranost. Vaje s področja organizacijskih veščin so se izkazale kot zelo uspešne. 

Vplivale pa niso le na šolsko področje, temveč tudi na socialno in vedenjsko področje učenca. 

Učenec se med odmori druži z vrstniki, jim pomaga, je prijazen in spoštljiv do sošolcev, zato 

ga sošolci bolje sprejemajo in ga vključujejo v skupinske igre. Končni rezultati kažejo tudi, da 

učenec še potrebuje nadaljnje vodenje pri organizaciji šolskega dela in samomotivacije. 

Trening organizacijskih veščin je omogočil razvoj veščin, ki jih bo potrebno pri učencu še 

avtomatizirati. 

 

Uporabljene strategije se lahko uporabijo za razvijanje organizacijskih veščin tako pri učencu 

z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti kot pri ostalih učencih, ki imajo težave z organizacijo 
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časa, šolskega dela ter miselnih sposobnosti. Ker sem izvajala študijo primera z učencem, 

rezultati niso reprezentativni. Zaradi tega pa sem lahko trening toliko bolj prilagajala 

individualnim značilnostim učenca in mu nudila pomoč na tistih področjih, ki jih učenec 

potrebuje.  

Voden in intenziven trening organizacijskih veščin je za učence z motnjo pozornosti in 

hiperaktivnostjo ključen, saj šola tem učencem in njihovim staršem predstavlja stres in 

pogosto socialno obremenitev. Učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo potrebujejo, 

zaradi težav na področju organizacije, predvidljivo okolje, v katerem se bodo počutili varne. 

Boljše organizacijske spretnosti učencu omogočajo, da ima nadzor nad svojim delom, 

posledično boljše šolske dosežke ter občutek obvladovanja šolskega okolja, ki prav tako 

vključuje socialne interakcije s sošolci.  

Med učenčevimi dosežki in organizacijskimi spretnostmi obstaja pozitivna interakcija. 

Razvijanje organizacijskih veščin je dolgotrajen proces, ki zahteva predanost in 

potrpežljivost, zato je potrebno organizacijske spretnosti sistematično in dosledno razvijati, da 

jih lahko učenec z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti ponotranji. Učenec jih še hitreje 

usvoji, če jih vključimo v vsakodnevno razredno rutino. Organizacija je namreč pomembna ne 

le za učence s težavami, ampak tudi ostale učence v razredu, saj s tem razvijamo red v 

razredu, učenčevo samodisciplino in vplivamo na boljše dosežke na šolskem področju.  

Pri učencu z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo je pomembno, da z različnimi igrami 

začnemo z izvajanjem intenzivnega treninga organizacijskih veščin, v obliki različnih iger, že 

v nižjih razredih osnovne šole in ga tako navajamo na strukturo in red v razredu, ki je zanje 

zelo pomembna. Prav tako pa je pomembno, da pri razvijanju organizacije sodelujemo s starši 

ter sprejemamo njihove predloge in nasvete, saj so starši tisti,  ki svojega otroka najbolje 

poznajo in z njim preživijo največ časa. S treningom organizacijskih veščin učencu ponudimo 

strategije, s katerimi lahko izboljša ne le šolsko, temveč tudi ostala področja funkcioniranja.   
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6 PRILOGE  
 

6.1 ČEK LISTA UČENČEVEGA FUNKCIONIRANJA V ŠOLSKEM OKOLJU  
 

V vprašalniku so naštete trditve, ki so razdeljene na tri področja: organiziranost pri delu, 

pozornost in hiperaktivnost ter socialne spretnosti in emocionalno vedenje. Prosim, ocenite 

vsako trditev, glede na pogostnost pojavljanja pri učencu: pogosto, občasno, redko ali nikoli. 

Vprašalnik mi bo v pomoč pri načrtovanju področij pomoči pri učencu. Prosim, odgovorite na 

vsa vprašanja.    

ORGANIZIRANOST PRI DELU  

KRITERIJ  pogosto občasno redko ali 

nikoli  

Primerno si razporedi čas za izvedbo naloge.     
Na začetku učne ure si pripravi potrebne pripomočke 
(zvezek, delovni zvezek, učbenik, geometrijsko orodje …).  

   

Učenčev delovni prostor je urejen.      
Učenec si zapiše navodila za domačo nalogo.     
Učenec prinaša domače naloge.     
Učenec se sam spomni na različne šolske dejavnosti in 
krožke.  

   

Učenec sistematično rešuje nalogo (jo prebere, podčrta 
podatke …).  

   

Učenčevi zvezki so pregledni in urejeni.     
Učenec po odmoru ne zamuja k uram/šolskim obveznostim.     
Učenec ne izgublja šolskih pripomočkov.     
Ve, kje mora začeti brati besedilo/reševati nalogo, ko ga 
pokliče učitelj.  

   

Učenčeva torba je pospravljena.     
Šolski pripomočki so vedno na istem mestu.     
Učenec prihaja v šolo urejen, čist.     
 

POZORNOST IN HIPERAKTIVNOST 

 

KRITERIJ pogosto občasno redko ali nikoli 
Hitro se zmede.     
Prisotna je stalna nemirnost, 
gibanje, na stolu se preseda.   

   

Dalj časa lahko zbrano 
rešuje nalogo.   

   

Za uspešno opravljeno    
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nalogo potrebuje dodatna 
pojasnila, navodila.  
Šolskih dejavnosti se hitro 
naveliča.   

   

Navodilom slabo sledi.     
Aktivnosti oz. naloge ne 
dokonča, razen če je pod 
nadzorom.  

   

Zapušča svoj prostor, ko se 
pričakuje, da bo mirno sedel 
na mestu.  

   

Dlje časa vztraja pri 
dejavnostih/pogovorih, ki ga 
zanimajo.   

   

Težko počaka, da pride na 
vrsto.  

   

Zaradi nepazljivosti pogosto 
dela napake pri šolskem 
delu.  

   

Zmotijo ga nebistveni 
(nepomembni) zunanji 
dražljaji.  

   

Zmoti, prekinja aktivnosti 
drugih (npr. vpada v 
pogovor, igro).  

   

Dolgo časa vztraja pri 
reševanju matematičnih 
problemov.   

   

Dolgo časa vztraja pri branju 
in pisanju.  

   

 

SOCIALNE SPRETNOSTI IN EMOCIONALNO VEDENJE  

 

KRITERIJ  pogosto občasno redko ali nikoli 
Med odmori se druži 
z vrstniki.  

   

Konfliktov z vrstniki 
ne zna razreševati na 
primeren način (npr. 
začne jokati, tožariti 
…). 

   

Vrstniki ga ne 
sprejemajo.   

   

Za sodelovanje pri 
skupinskem delu ali 
igri je izbran med 
zadnjimi.  
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Prekomerno je 
vljuden oziroma 
prijazen.  

   

Izolira se od ostalih 
otrok. 

   

Želi se družiti s 
skupino vrstnikov.   

   

Gleda samo nase, je 
egocentričen.  

   

Upira se 
spremembam.  

   

Pri reševanju 
problemov v razredu 
deluje kreativno, 
domiselno.   

   

Neprimerno se vede, 
situaciji se ne 
prilagaja.  

   

Rad pomaga drugim.     
 

Najlepše se Vam zahvaljujem za odgovore.  

 

6.2 ČEK LISTA UČENČEVEGA FUNKCIONIRANJA V DOMAČEM OKOLJU  
 

V vprašalniku so naštete trditve, ki so razdeljene na tri področja: organiziranost pri delu, 

pozornost in hiperaktivnost ter socialne spretnosti in emocionalno vedenje. Prosim, ocenite 

vsako trditev, glede na pogostnost pojavljanja pri učencu: pogosto, občasno, redko ali nikoli. 

Vprašalnik mi bo v pomoč pri načrtovanju področij pomoči pri učencu. Prosim, odgovorite na 

vsa vprašanja.    

 

ORGANIZIRANOST PRI DELU 

 

KRITERIJ pogosto občasno redko ali nikoli 

Primerno si razporedi 
čas za izvedbo 
naloge. 

   

Na začetku reševanja 
domače naloge si 
pripravi potrebne 
pripomočke (zvezek, 
delovni zvezek, 
učbenik, 
geometrijsko orodje 
…). 
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Učenčev delovni 
prostor je urejen.    

   

Učenec ima zapisana 
navodila za domačo 
nalogo. 

   

Učenec se sam 
spomni na domačo 
nalogo. 

   

Učenec sistematično 
rešuje nalogo (jo 
prebere, podčrta 
podatke …). 

   

Učenčevi zvezki so 
pregledni in urejeni. 

   

Učenec ve, kje najde 
razne dokumente, 
šolske potrebščine 
itd. 

   

Učenec ne izgublja 
šolskih pripomočkov. 

   

Učenec uporablja 
tedenski in dnevni 
koledar za beleženje 
svojih obveznosti.   

   

Učenčeva torba je 
pospravljena. 

   

Šolski pripomočki so 
vedno na istem 
mestu.   

   

Učenec prihaja v šolo 
urejen, čist. 

   

 

POZORNOST, HIPERAKTIVNOST 

KRITERIJ pogosto občasno redko ali nikoli 
Hitro se zmede.    
Prisotna je stalna nemirnost, 
gibanje. 

   

Dalj časa lahko zbrano 
rešuje naloge.   

   

Za uspešno opravljeno 
nalogo potrebuje dodatna 
pojasnila, navodila. 

   

Hitro se naveliča različnih 
aktivnosti.     

   

Aktivnosti oz. naloge ne 
dokonča, razen če je pod 
nadzorom. 

   

Dlje časa vztraja pri    
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dejavnostih/pogovorih, ki ga 
zanimajo.   
Zaradi nepazljivosti pogosto 
dela napake pri šolskem 
delu. 

   

Zmotijo ga nebistveni 
(nepomembni) zunanji 
dražljaji. 

   

Zmoti, prekinja aktivnosti 
drugih (npr. vpada v 
pogovor, igro). 

   

Dolgo časa vztraja pri branju 
in pisanju. 

   

Dolgo časa vztraja pri 
reševanju matematičnih 
problemov. 

   

 

SOCIALNE SPRETNOSTI IN EMOCIONALNO VEDENJE 

 

KRITERIJ pogosto občasno redko ali nikoli 
Pogosto se druži z 
vrstniki.   

   

Konfliktov z vrstniki 
ne zna razreševati na 
primeren način (npr. 
začne jokati, tožariti 
…). 

   

Vrstniki ga ne 
sprejemajo.   

   

Izolira se od ostalih 
otrok. 

   

Želi se družiti s 
skupino vrstnikov.   

   

Upira se 
spremembam. 

   

Neprimerno se vede, 
situaciji se ne 
prilagaja. 

   

Do drugih je 
spoštljiv in vljuden. 

   

Rad pomaga drugim.    
 

Najlepše se Vam zahvaljujem za odgovore.  

 


