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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)

• 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;



ORGANIZACIJA

• Dnevnik: naučiti otroka kako si zabeležit 
naloge

• Čas: primerno upravljanje časa, 
povečanje autonomije

• „Okolje“  in pripomočki:

- Šolska torba

- Peresnica

- Potrebščine

• Prednost „vizuelnega jezika“



• Predlagajte učencem zahtevnejše naloge na začetku in dinamične 
aktivnosti (barvanje, risanje....ali različno predstavit učni material), pa 
na koncu pouka ali dneva. 

• Uporabljat drugačne modalitete in strategije



KAKO LAHKO POMAGAMO OTROKU SUT?

• Poučevanje tehnike podčrtanja;

• Uporabiti in pokazati sheme, miselne vzorce in jim pomagat pri 
organizaciji;

• Uporaba audio-vizuelnega materiala;

• Omejiti pozornost;

• Predlagati poenostavljena besedila;

• Organizacija spraševanj;

• Delo v skupinah;

• Primerno število vaj in učenja;



→Nalagati več vaj 

VADBA NE BO IZBOLJŠALA UČINKOVITOST!

NAPAKA ODVISI OD MOTNJE!



MED POUKOM

• Vstvarjati pričakovanja;

• Predvidevat nekaj premora;

• Omejen čas pozornosti;

• Pojasnite vaje, ki jih delate v razredu (boljše s primerom);

• Pozor na tehnične in specifične izraze;

• Preverit vedno,če je navodilo razumel;

• Preverit dnevnik;

• Večkrat postavljat vprašanja (-> razumevanje);



UČENJE

• Dodelit jasne in dobro strukturirane tabele, zapiske, miselne vzorce;

• Izberite vsebino besedila za učenje, poiščite nekaj ključnih pojmov;

• Uporaba strategij;

• Ustne dejavnosti;

• Sestavit miselne vzorce;

• Prilagojeno delo;

• → za učenje prednost vizualnemu načinu

• Visual learning: učenje z uporabo vizualnega spomina



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 

• → uporaba kompenzacijske metodologije 4-5 razredu



• Jasna strukturiranost poučevanja in učenja;

• Spodbujanje in omogočanje aktivnega učenja;

• Učenje osnovnih pojmov na način, da jih učenci razumejo, in 
preverjanje njihovega dejanskega razumevanja oziroma 
nerazumevanja;

• Spremljanje učnega napredka;

• Jasna in razumljiva navodila;

• Učenje po korakih, delitev problemov na enote;

• Uporaba opor za učenje;



• Navajanje primerov, modelov reševanja;

• Utrjevanje znanja na različne načine;

• Omogočanje učencem, da svoje znanje posredujejo na različne 
načine;

• Poučevanja učnih strategij;

• ...



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



„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.



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 otroka...)



• 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 naučiti otroka uporabo kompenzativnih 
pripomočkov

• 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



UČNE TEŽAVE ZARADI MOTNJE POZORNOSTI IN 
HIPERAKTIVNOSTI
Priporočila za poučevanje in pomoč
• Organizirano, strukturirano okolje z jasnimi pravili;

• Omogočanje „mirnega“ kotička;

• 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;

• ...



BRANJE

• Grafem-fonem :

- uporabo vizualnih dražljajev, ki jih je treba povezati s specifičnim
grafemom

- Uporaba konkretnih dražljajev

• Obdržati smer leva-desna

- Uporaba ravnila za branje

• Spodbujanje čustvenih in motivacijskih procesov



PISANJE

• napake označene z rdečo barvo (raje obrazložit napako)

• Izkoristiti igro ali igriv kontekst: vsaka dejavnost, ki otrok ne doživlja kot 
šolska dejavnost je za otroka bolj zanimiva, se bolj potrudi, je bolj motiviran 
in se manj boji;

• Uporaba vizualnih pripomočkov (pomoč pri delovnem spominu) – glavne 
točke, kaj mora otrok narediti, kateri je vrstni red...- flashcard, sheme...

• Spodbujati ideje, kreativnost

• Organizacija idej (izbrati pravilne informacije)

• Pregled napak in vsebine ( seznam glavnih elementov – pike, vejice, velike 
začetnice..)

• Naj otrok postane učitelj in popravi napake



KONKRETNI PRIMERI




























