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KAJ POTREBUJEJO UČENCI SUT?

• Učenci SUT so med sabo lahko zelo različni, vsak potrebuje drugačne 
pripomočke (zato jih je treba poznati, tako da lahko imamo možnost 
izbire)

• Didaktične izbire in metodološke spremembe so koristne za vse dijake 
učinkovitejša učna praksa

• Kompenzativni pripomočki nudijo otroku avtonomijo



POMOČ

• Upoštevat osebnost učenca vzpostavljati učno okolje, ki spodbuja in 
razvija sodelovanje, izražanje, interese...

• Soustvarjanje razmer, ki omogočajo optimalno udeleženost učenca, 
sodelovanje;

• Učni načrti, smernice...;
• Zagotavljanje in organiziranje časa;
• Zagotavljanje in organiziranje prostora;
• Zagotavljanje ustreznih didaktičnih stredstev, učnih in tehničnih 

pripomočkov;
• ....



• OPAZOVANJE
• ORGANIZACIJA
• IZBIRA KOMPENZATIVNiH PRIPOMOČKOV
• PRILAGAJANJE NAČINOV UČENJA



OPAZOVANJA

• Ovire, motnje, primankljaji;
• Učenceva močna področja;
• Spodbudno okolje;
• Metoda učenja;



• Poučevanje naj izhaja iz močnih točk  razumeti „stil-metodo učenja“
• Stil poučevanja, stil učenja in profil kognitivnega delovanja

• Test Wisc in interpretacija indeksov upoštevanje šibkih in močnih 
točk

• Izbrati dražljaje, ki dijaka spodbujajo, preko funkcionalnih funkcij 
sprejemanja informacij, to omogoči omejevanje frustracije in boljšo 
interakcijo.



• UČNI SLOG/SLOG POUČEVANJA

≠
• KOGNITIVNI SLOG 

≠
• PROFIL INTELEKTUALNEGA DELOVANJA 



STRATEGIJE POUČEVANJA

• Profesorji morajo štartati iz:
- Znanja dijakovega načina delovanja 
- Poskusiti omejiti in premagati težave 
- Povečati potencial

• Individualizirana didaktika upošteva:
- Stil učenja-poučevanja
- Kognitivne stile



STIL UČENJA IN KOGNITIVNI STIL

• Za spodbujanje učinkovitega učenja:
- poznati lasten kognitivni stil, v kolikor pogojuje modalitete poučevanja
- Dijaku mora pomagat pri raziskovanju različnih učnih in kognitivnih 

stilov



„STILI UČENJA“



• Ljudje se najbolje učimo takrat, ko je učni material v obliki, ki je 
skladna z našim prevladujočim učnim stilom;

• VIDNI UČNI STIL (verbalni in neverbalni stil): naj bi se najhitreje in 
največ naučili, ko učni material zaznavajo z vidom. Zato se jim svetuje, 
naj si pomagajo z risanjem, uporabo različnih barv, podčrtavanjem, s 
slikami, diagrami in grafi.

• SLUŠNI STIL: se najbolje učijo ko snov slišijo, zato naj bi se udeleževali 
diskusij, glasno brali, si posneli razlago in jo poslušali.

• KINESTETIČNI STIL: konkretne aktivnosti in navodila.



• Prednost branju in pisanju

• Dijak se nauči s tem da material prebere

• Raje „vidijo“ kaj se morajo naučit, 
nanašajo se predvsem na „besedni jezik“

• STRATEGIJE:

• Zapiski, obnove, seznam važnejših 
pojmov, pisna navodila, pri sliki ali 
diagramu vedno zapisat obrazložitev

• Prebrat navodila in jih ne poslušat

• Zapiski med lekcijo

• Napisane stvari na tabli

• Raje to kar je napisano na knjigi kot to 
kar so poslušali med lekcijo



• Raje vidim to kar se moram naučit

• Prednost slikam, posnetkom, risbam, 
uporaba simbolov, sheme, diagrami

•  visual learning

• STRATEGIJE: 

• Uporaba risb, slik, glavnih besed, 
diagramov... 

• Uporaba drugačnih barv pri označevanju 
glavnih pojmov v besedilu

• Listanje po knjigi in gledat figure

• Se naučit z opazovanjem 

• Gledanje filma na določeno temo

• Uporaba vizualnega spomina 



• Prednost poslušanju informacij, 
navodil

• STRATEGIJE:
• Koristno je poslušat predavanje, 

namesto se učit s knjige ali brati 
pisna navodila

• Miselno ponavljanje
• Ustno sodelovanje med lekcijo 
• Usmerjenje pozornosti med lekcijo 

in ko se poda glavna navodila
• Ustno preverjanje
• Posnet lekcijo in jo doma poslušat
• Delo v skupini



• Konkretna navodila in aktivnosti

• Direktno in konkretno se 
preizkusit, boljše razumevanje 
snovi

• STRATEGIJE:

• Delo v dvojicah ali v skupini

• Opraviti izvedljive preizkuse

• Spremenit učno snov v praktično 
aktivnost

• Sestavit sheme, diagrame...



UČNI IN KOGNITIVNI STIL

• Težave glede vizuelnega-verbalnega kanala,
• Delujejo zelo dobro ko so informacije podane preko vizuelnega-

neverbalnega kanala
• Lahko imajo dobre slušne sposobnosti
• Raje imajo stil učenja ki je ne verbalen, slušni in kinestetični
• Težko dojemajo posamezne informacije (kognitivni globalni stil)



SPODBUJANJE UČINKOVITE UČNE METODE

• Spodbujajte načrtovanje popoldanskega dela
• Spodbujanje samo-opazovanja (težave, učinkovite metode...)
• Podpora pri pridobivanju obvladovanja pripomočkov (računalnik, 

zvočne knjige, splet, software..)
• Utrditi avtonomijo



PROFESORJI....

• Uporaba različnih didaktičnih operativnih predlogov, preizkusite različne 
strategije

• Poučevat različne stile učenja in dojemanja informacij (preko uporabe 
miselnih vzorcev – dostop preko vizualnega procesa)

• Vadit dijake pri ustni izpostavitvi učnih vsebin, z uporabo miselnih vzorcev 
kot podpora (tudi med spraševanjem)

• Naučite dijake uporabljati več  metod skupaj (zapiski, preučevanje besedila, 
sestavit točke..)

• Predlagat več načinov zbiranja informacij (vizualne, zvočne, slike, 
fotografije...)

• Uporaba različnih barv pri podčrtovanju (glede kategorizacije pisnega 
besedila)



KOMPENZATIVNI PRIPOMOČKI

• Program branja 
• Program pisanja
• Multimedijske knjige in drugi pripomočki
• Kalkulator
• Računalnik
• Zvezki Erickson ali označit črte
• Tabele, sheme…
• Posebna pisala ali gumijasti pripomočki 



KOMPENZATIVNA STRATEGIJA

• Pojasnite ali poenostavite navodila
• Predstavite majhno količino dela
• Pozor na moteče dražljaje
• Poudarite bistvene informacije
• Uporaba praktičnega-konkretnega dela
• Uporaba „slovarčka“ za specifične pojme
• Pomoč in navodila pri branju in za branje



PRILAGAJANJE DIDAKTIKE

• Ponovit in pojasnit navodilo
• Dodelit zapiske predavanja
• Uporaba tabel, diagramov...
• Uporaba navodil po korakih
• Hkratna kombinacija verbalnih in vizualnih informacij
• Na tabli napisati ključne točke ali besede
• Vsakodnevno ponavljanje



STRATEGIJE ZA PERFORMANCE

• Drugačen način-oblika spraševanja
• Navedite shemo ali glavne točke lekcije
• Spodbujanje uporabo grafičnih pripomočkov
• Uporaba dnevnikov in koledarja
• Uporaba kompenzativnih pripomočkov
• Pokazati primere
• Delo v skupinah ali v dvojicah
• Čas
• Uporaba praktičnega poučevanja
• Ocenjevanje-vrednotenje



Nalagati več vaj 

VADBA NE BO IZBOLJŠALA UČINKOVITOST!

NAPAKA ODVISI OD MOTNJE!



UČNE TEŽAVE ZARADI MOTNJE POZORNOSTI IN 
HIPERAKTIVNOSTI
Priporočila za poučevanje in pomoč
• Organizirano, strukturirano okolje z jasnimi pravili;
• Kratke in razumljive informacije;
• Prilagoditi obseg nalog sposobnosti pozornega sledenja  naloge po 

potrebi razdelimo na posamezne dele oziroma korake;
• Navajanje učenca na samonadzor;
• Veččutno učenje;
• Učenje strategij pomnjenja;
• Organiziranje več odmorov;
• ...



DISLEKSIJA:
- branje na glas: predčasno zmenjeno in krajši del;
- prepisovanje s table samo ključni pojmi;
- uporaba računalnika in kompenzativnih pripomočkov;
- oceniti če je primerno zmanjšat število nalog;

- vsaka aktivnost, ki  lahko poveča količino prebranega materiala 
(igre, križanke, zanimivi dražljaji za dijaka...)



• DISGRAFIJA
- Uporaba velikih tiskanih črk
- Izognit hitremu pisanju (narek)
- Ne ocenit pisavo
- omejit delo glede prepisovanja
- Raje ustna preverjanja ali teste na križce
- oceniti če je primerno zmanjšati število nalog;

-  obdržati pisanje, čeprav v skromni obliki in uporabljati kompenzativne pripomočke

• DISORTOGRAFIJA
- Oceniti vsebino in ne pravopisne napake



• DISKALKULIJA
- Izogibajtese ponavljanju vaj, kjer je otrok zgrešil, da bi preprečili da bi 
napaka postala avtomatizirana
- Izogibajtese kognitivni obremenitvi z uporabo pripomočkov, ki lahko 

pomagajo pri nalogi (tabele, računalnik...)
- Predlagat konkretne izkušnje ali pa jih prikazat vizuelno;
- Ne vztrajati pri učenju na pamet

- photomath



MISELNI VZORCI

• Preprost, jasen, razumljiv
• Primerna logična razporeditev
• Prebrat učno snov  podčrtat bistvene dele  sestavimo miselni 

vzorec
• opredelit osrednjo temo
• Glavni pojem se napiše na vrhu lista in sekundarne pojme se poveže 

od zgoraj navzdol, se lahko poudari najpomembnejše pojme s tem da 
se jih podčrta ali pobarva...

• Uporaba slik
• Pomagajo pri razumevaju, učenju...



DA SO UČINKOVITE...

• Se lahko uporabljajo za poučevanje
• Raje naj jih sami sestavijo 
• Kako se sestavi miselni vzorec???
- Kje so glavni pojmi
- Kako oblikovati besedo, ki se poveže na glavni pojem....

- Dopolnit delno sestavljene miselne vzorce /sestavit skupaj miselni vzorec
- Skupaj se preizkusit pri sestavi ( na listu, post-it..)
- Preizkusit software za izdelavo miselnih vzorcev

-  Cmap Tools, Vue



DIGITALNI PRIPOMOČKI

• ZOOM
• SKYPE
• CALENDAR
• CLASSROOM
• GOOGLE DRIVE
• JAMBOARD
• .....





• Imeti specifične učne težave ne pomeni biti neuspešen preizkusiti, 
sprejeti in najti pravo strategijo!

• POMAGATI NE POMENI NADOMEŠČATI !!!!










