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Največ resnic na tem svetu izgovorijo otroci. 
Oliver Wendell Holmes 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF 

in 90/12) v 2. členu opredeljuje, da so otroci s posebnimi potrebami otroci z motnjami v 

duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-

jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci 

s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov 

vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe 

vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja. 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na ciljih in načelih, 

določenih v zakonih za posamezno področje vzgoje in izobraževanja ter na ciljih in 

načelih, ki zagotavljajo kar največje koristi otroka.  

Postopek za usmerjanje otroka oz. za pridobitev odločbe in s tem določenih 

prilagoditev tudi pri rednem pouku se začne s pisno zahtevo staršev ali šole. Vložnik 

zahteve mora pisni zahtevi za usmerjanje priložiti razpoložljivo strokovno 

dokumentacijo (po potrebi tudi psihološko in medicinsko dokumentacijo), ki se 

nanaša na posebne potrebe otroka. Del strokovne dokumentacije je tudi zapis 

pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, razen če tega zaradi njegove starosti ali 

sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti. 

Pisna zahteva za začetek postopka usmerjanja se vloži na območni enoti Zavoda 

Republike Slovenije za šolstvo, pristojni glede na kraj stalnega prebivališča otroka s 

posebnimi potrebami. Izdano je strokovno mnenje in ugotovi se, ali lahko vzgojno-

izobraževalni zavod, v katerega je oziroma bo vključen otrok s posebnimi potrebami, 

izpolnjuje pogoje za sprejem otroka. Zavod Republike Slovenije za šolstvo izda 

odločbo o usmeritvi v program vzgoje in izobraževanja na podlagi strokovnega 

mnenja, ki ga pripravi komisija za usmerjanje prve stopnje. Z odločbo o usmeritvi 

prve stopnje se odloči o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in 

izobraževanja ali pa se z odločbo ugotovi, da usmeritev ni potrebna. 

 

Seveda v postopku usmerjanja otroka sodelujejo tudi starši, ki soglašajo oz. ne 

soglašajo z ugotovitvami, zapisanimi v mnenju, odločbi kakor tudi v pripravi 

individualiziranega programa otroka, ki ga oblikuje strokovna komisija na šoli 

(razrednik kot nosilec individualiziranega programa, učitelj dodatne strokovne 

pomoči, drugi učitelji, ki učenca poučujejo določene učne predmete). Več o tem … 

 

Sodelovanje s starši je ključnega pomena, saj je potrebno uskladiti pričakovanja in 

razmejiti odgovornosti šole in doma. Odnosi med družino in šolo so zelo pomembni 
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za otrokovo duševno zdravje in kakovost življenja. Dobra medsebojna komunikacija 

manjša morebitna nesoglasja in posledično veča uspehe otrok. Več o tem … 

Dodatna strokovna pomoč se v šoli lahko izvaja s strokovnimi delavci šole in/ali z 

zunanjimi sodelavci kot: 

 pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, 

 svetovalna storitev ali 

 učna pomoč, kar je zapisano v odločbi posameznega otroka.  

Učenci s posebnimi potrebami glede na odločbo dobijo od ene do petih ur pomoči na 

teden.  

 

Po Konceptu dela: Učne težave v OŠ (Zavod za šolstvo, 2008) ločimo tri osnovne tipe 

UČNIH TEŽAV. Več o tem … 

 

1. Vzroke za težave gre primarno iskati v učenčevem okolju in so posledica 

kulturne in ekonomske prikrajšanosti ali neustreznega poučevanja, prikritega 

kurikula, težav, povezanih z večjezičnostjo in večkulturnostjo. 

2. Ta tip težav se povezuje s kombinacijo dejavnikov med posameznikom in 

okoljem. Gre za otroke z blažjimi specifičnimi učnimi težavami, tudi s 

kroničnimi obolenji, ki bodo ob ustreznem pristopu kompenzirani. Sem sodijo 

tudi težave, ki nastajajo kot posledica vzgoje in neusklajenega otrokovega 

temperamenta. 

3. Vzroke za težave tretjega tipa gre iskati primarno v posamezniku (nevrološka 

motnja, razvojne ali motivacijske posebnosti, zmerne do težje specifične 

motnje učenja itd.). Ta tip je najbolj resen, kroničen in pogosto vključuje več 

področij. 

 

Znotraj osnovnih tipov učnih težav ločimo naslednje težave, ki so predstavljene le 

informativno. 

 Specifične bralno-napisovalne težave,  

največkrat disleksija 

Osebe ne razvijejo zmožnosti samodejnega prepoznavanja posameznih besed 

oz. le-to poteka nepopolno, s težavami. 

 

Nekatere oblike pomoči: veččutno, strukturirano poučevanje, aktivno učenje, 

pohvala, urjenje šibkih področij, vztrajnosti … 

 

 Specifične učne težave pri matematiki,  

največkrat diskalkulija in specifične aritmetične težave 

Nastanejo zaradi slabšega spomina, slabše razvitih strategij, jezikovnih težav, 

nizke motivacije, samopodobe oz. pretekle učne neuspešnosti. 
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Nekatere oblike pomoči: uporaba dovoljenih pripomočkov, učenje po korakih, 

preverjanje sprejema informacij, veččutno učenje, učenje strateg reševanja 

problemov, več prostora za geometrijske naloge, pomoč pri branju navodil, 

medvrstniška pomoč … 

 

 Dispraksija 

Otroci z dispraksijo so zelo heterogena skupina, ki imajo povprečne in 

nadpovprečne sposobnosti in primanjkljaje le na katerem od področij: šport, 

tehnični pouk, likovna umetnost, pisanje … Dispraksija se v polovici primerov 

povezuje z legastenijo in je štirikrat bolj pogosto prisotna pri dečkih, pri deklicah 

pa je v hujši obliki. 

 

Nekatere oblike pomoči: dovolj časa, vaj in vzpodbud, razumevanje učitelja, 

veččutno učenje, jasna pravila, možnost izbire med dejavnostmi, prilagoditve pri 

vzgojnih predmetih, pomoč pri zapiskih (fotokopiranje), opora pri učenju črk in 

števk … 

 

 Specifični primanjkljaji na področju jezika 

Motnja najbolj prizadene skladnjo, ovirano je procesiranje jezikovnih sporočil in 

raba jezika pri učenju. Učenci slabše razumejo časovne in prostorske koncepte, 

metafore, posebne sloge, besedne igre. 

 

Nekatere oblike pomoči: preverjanje razumevanja, klicanje učenca po imenu, 

dotik, jasnost komunikacije, poudarjanje pomembnih dejstev, pomoč z opornimi 

točkami, poenastavitev besedila na konkretnejšo raven, uporaba enostavnejšega 

jezika, umirjeno okolje … 

 

 Učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti 

Učenci z motnjo pozornosti niso vedno tudi hiperaktivni. Pogosto imajo tudi 

specifične učne težave. Hiperaktivni otroci  želijo takojšnjo pozornost, prekinjajo 

pogovore, težko čakajo, ne razmislijo, slabo predvidijo posledice, so zelo hitri pri 

reševanju nalog. 

 

Nekatere oblike pomoči: organizacija učnega okolja z jasnimi pravili, učenje z 

zgledi (vzornik), omogočen umik v umirjeno okolje, očesni stik, kratke, jasne 

informacije, navajanje na samonadzor, pohvale, učenje strategij pomnjenja …   

 

 Učne težave pri učenci, ki počasneje usvajajo snov 

Učenci imajo mejne ali podpovprečne intelektualne sposobnosti. Pri učenju 

potrebujejo več prilagoditev, več redukcije zapletenih gradiv, navodil, problemov 

ipd. Opažena je tudi nižja splošna psihosocialna zrelost. 
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Nekatere oblike pomoči: konkretizacija učne snovi, poenastavitev gradiv, več 

tehničnih, učnih pripomočkov, več časa za reševanje, krajše naloge (do 15 minut), 

avtomatizacija osnovnih dejstev … 

 

 Učne težave zaradi slabše razvitih samoregujacijskih spretnosti 

Samoregulacijska spretnost označuje zmožnost samostojnega uravnavanja in 

nadzora nad celotnim učnim procesom, ki je zlasti pomembno pri samostojnem 

učenju. Vključuje spretnosti pred, med učenjem in po njem. 

 

Nekatere oblike pomoči: učenje na konkretnem zgledu iz konkretne potrebe, ob 

vsakodnevnem učenju (pri pouku, DOP, v OPB, doma …), pridobivanje znanja o 

strategijah, o samem sebi, o nalogah, o vsebini … 

 

 Učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije 

Kaže se v nezanimanju za določene vsebine, šolske predmete ali šolsko delo na 

sploh, v nizki pripravljenosti vlaganja  truda za dosego učnega cilja. Učna 

motivacija je rezultat  medsebojnega delovanja osebnih značilnosti učenca in 

značilnosti učne situacije. 

 

Nekatere oblike pomoči: zanimiv pouk, ozaveščanje pomena znanja z 

uporabnostjo, upoštevanje interese in izkušnje učenca z možnostjo izbora 

področij, skupinski projekti, zaupanje v lastne zmožnosti, pohvala … 

 

 Čustveno pogojene učne težave, 

anksioznost – strah tesnoba, depresivnost – potrtost, obupanost 

Zaradi pretirano velikih ciljev učenci ne morejo razlikovati med pomembnimi in 

nepomembnimi podrobnostmi. Uspešnost v vsaki nalogi povezujejo z 

doživljanjem lastne vrednosti, zadovoljni so le s popolnostjo. 50 % anksioznih 

učencev je tudi depresivnih. 

 

Nekatere oblike pomoči: učenje sproščanja, pomoč pri organizaciji učenja, učenje 

postavljanja mej, realnih pričakovanj, dosežkov, osredotočanje na celoto, bistvo, 

podpora, kognitivno-vedenjska terapija, celostna obravnava strokovnih delavcev, 

spodbujanje telesne dejavnosti, uravnoteženost pohval in kritik, predvidevanje 

težav, manjši cilji  … 

 

 Učne težave zaradi drugojezičnosti, socialno-kulturne drugačnosti 

Socialni jezik je podprt s poznavanjem razmer, s fizičnimi in z vizualnimi oporami. 

Učni jezik pa je pogosto abstrakten, terja zapleteno strukturo povedi, bogato 

besedišče ter daje malo vizualnih opor. Ker se učenci težko sporazumevajo z 

okoljem, so pogosto osamljeni, kažejo občutke nemoči, ki lahko preidejo v 

vedenjske težave. 
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Nekatere oblike pomoči: razvoj strategij poslušanja, dodaten čas, več vizualnih 

opor (lutke, slike, posnetki), poudarjanje ključnih besed, poenostavitev besedila, 

spodbuda rabe materinega jezika tudi pri pouku, sodelovalno učenje, vključitev 

staršev na način, ki ga zmorejo … 

 

 Učne težave zaradi ekonomske oviranosti in ogroženosti 

Lahko so prisotne značilnosti: jezikovnokulturna drugačnost, nižji izobrazbeni 

dosežki, težave pri socialnem vključevanju, ogrožanje zaradi nasilja v družini. 

Učne in socializacijske težave nastopijo takrat, ko ima (novo) okolje drugačna 

pričakovanja, kot so pričakovanja doma. 

 

Nekatere oblike pomoči: iskanje močnih učenčevih področij, možnost 

sodelovalnega učenja, pozitivna samopodoba, razumevanje … 

 

Gibalno ovirani učenci 

Otroci z gibalno oviranostjo so otroci, ki imajo prirojeno ali pridobljeno telesno okvaro 

ali motnjo, ki se kaže v manjših zmožnostih pri hoji, uporabi rok ali izvajanju drugih 

motoričnih aktivnosti. Poleg težav na področju gibanja in mobilnosti, so ti otroci 

pogosto ovirani tudi na področju osebne nege, komunikacije, učenja in drugih 

življenjskih dejavnosti. V primerih, ko je gibalna oviranost posledica okvare 

osrednjega živčnega sistema, so specifične potrebe otrok še posebej kompleksne, 

saj ob tem pogosto pride tudi do posebnosti v otrokovem intelektualnem in 

psihosocialnem razvoju.  

Stopnja gibalne oviranosti je odvisna od tega, ali posameznik določene gibalne 

dejavnosti opravlja z manj ali več težavami, ali potrebuje različne pripomočke in 

druge prilagoditve, ali je odvisen od pomoči drugih oseb, ali pa v najtežjem primeru 

določenih aktivnosti sploh ne more izvajati. 

Nekatere oblike pomoči: arhitektonske prilagoditve, spremljevalec, prilagojeni dnevi 

dejavnosti, pripomočki …  

Gluhi in naglušni učenci 

 

Gluhota in naglušnost se težje odkrijeta kot slepota. Po slušni poti dobimo cca. 80 % 

informacij. Uho je organ za sluh in ravnotežje. Zunanje in srednje uho zbirata in 

prenašata zvok, notranje uho pa jih analizira, jih pretvori v živčne impulze in pošlje v 

možgane. Za razvoj govora potrebujemo simbole – besede in pojme, imamo jezik in 

govor s cca. 100.000 besedami, pojmi, kar gluhi nimajo. Njihova simbolika so kretnje, 

mišljenje je bolj siromašno, konkretno in statično. Naglušni imajo oviran normalen 

razvoj govora, narobe slišijo glasove, artikulacija je negotova, težave imajo v ritmu, 
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melodiji, tempu, pogosto se motijo v spolu in številu, manjši je besednjak, težje 

razumejo tekst, napačno izgovarjajo besede. Velike razlike so med prirojeno gluhimi 

in kasneje oglušelimi. Približno 80 % gluhih lahko uporablja minimalne ostanke sluha. 

 

Nekatere oblike pomoči: razločen, počasnejši govor, očesni stik, sedežni red, 

pripomočki …  

 

Slepi in slabovidni učenci 

 

Vid je senzorna funkcija, ki omogoča proces gledanja in videnja ter kot eden izmed 

integralnih delov v organizaciji človeka omogoča razvoj številnih drugih funkcij. Zaradi 

hitrosti in natančnosti percepcije posamezne informacije imajo oči primarno funkcijo 

med čutili. Okvare vida so različne, v prostorih redne osnovne šole so običajno 

slabovidni učenci (Zavod za šolstvo, 2014). 

 

Nekatere oblike pomoči: prostorske prilagoditve (osvetlitev), pripomočki, časovne 

prilagoditve, povečan tisk …  

 

Učenci z avtistično motnjo 

 

Avtizem je razvojna motnja, pri kateri je prizadet predel za komunikacijo in socialne 

odnose. Avtizma ni mogoče ozdraviti, z zgodnjo specialistično obravnavo pa lahko 

pomembno vplivamo na razvoj avtističnega otroka. Pri avtističnih otrocih ponavadi 

zasledimo tri značilnosti: težave pri odnosih in komunikaciji z drugimi 

ljudmi, pomanjkanje domišljijske igre, ponavljajoče se in ritualno obnašanje.  

V zgornji avtistični spekter motenj sodi Aspergerjev sindrom. Ljudje s tem sindromom 

so bolje vključeni v družbo, pogosto so zelo inteligentni, vendar v družbi veljajo za 

rahlo čudaške. Slabše vključeni in manj prilagojeni so tisti otroci, ki se nikoli ne 

naučijo govoriti, se kompulzivno samopoškodujejo ali še kot odrasli potrebujejo 

plenice (vizita.si). 

Nekatere oblike pomoči: soudeleženost učenca, podpora močnim področjem, 

povratna informacija, ustvarjanje odnosa, ABC diagnostika (dogodek, vrednotenje, 

čustvo), umik ojačevalcev s preusmeritvijo, timsko delo …  

 

Učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih, prav tako tudi pomoči 

od manjših do večjih prilagoditev. Različni pristopi za poučevanje in pomoč za 

premagovanje ovir in primanjkljajev se medsebojno prepletajo in so potrebni za vse 

otroke s posebnimi potrebami. Poleg prepoznavanja močnih učenčevih področij je 
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pozornost usmerjena v odkrivanje varovalnih dejavnikov in interesov. Pri delovanju 

upoštevamo temeljna načela pomoči kot: 

 načelo celostnega pristopa; 

 načelo interdisciplinarnosti; 

 načelo partnerskega sodelovanja s starši; 

 načelo odkrivanja in spodbujanja močnih področij; 

 načelo udeleženosti učenca, spodbujanja notranje motivacije in 

samodoločenosti; 

 načelo akcije in samozagovorništva; 

 načelo postavljanja optimalnih izzivov; 

 načelo odgovornosti in načrtovanja; 

 načelo vrednotenja; 

 načelo dolgoročne usmerjenosti. 

 

Namesto zaključka nekaj iskric iz dokaj nenavadne, a dragocene knjige o 

učencih, poučevanju, enakopravnosti, o vlogi staršev, družine, potrošniški družbi, 

uspehu, upanju … predvsem skozi lastne izkušnje učitelja in pisatelja iz Francije.  

 

Kako pa je s šolskimi bridkosti v slovenskem šolskem prostoru?  

 

Daniel Pennac: Šolske bridkosti (Modrijan, 2010) 

/…/ 

A hotel sem izvedeti več: kako obvladuje učence, kako je mogoče, da so v razredu tako srečni, da 
znajo postavljati tako umestna vprašanja … 

»Kadar sem z njimi ali v njihovih nalogah, nisem nikjer drugje.« Dodala je: »Ko pa sem drugje, nisem 

niti malo več z njimi.« 

/…/  

»Vsak učenec igra inštrument in temu se ni vredno upirati. Bistvo je v tem, da dobro poznamo svoje 

glasbenike in v orkestru vzpostavimo harmonijo.« 

/…/ 

»Težava je samo v tem, da jim hočejo vbiti v glavo, da na tem svetu štejejo samo prve violine.« 

/…/ 

Dovolj je en sam učitelj – en sam! –, da nas reši pred nami samimi in da pozabimo vse druge. 

/…/  

Nenavadna dobrota je izvirala iz samega znanja, naravne želje, da z nami deli snov, ki je radostila 

njega in nikoli ni niti pomislil, da bi nam bila lahko odbijajoča ali zgolj tuja. Bal je bil poln svojega 

predmeta in svojih učencev. 

/…/ 

Ja, od nekdaj imam rad dobre učencev. A mi jih je tudi žal. Kajti tudi oni imajo svoje tegobe: nikoli se 

ne smejo izneveriti pričakovanjem odraslih, razjezijo se, če so šele drugi v razredu, ker se je na prvo 

mesto pririnil ta in ta kreten, vedno zaslutijo, kje so učiteljeve meje po tem, kako se izmika pri urah, se 

zato pri pouku nekoliko dolgočasijo, prenašajo morebitni posmeh ali ljubosumje nesposobnih, obsojajo 

jih, da paktirajo z avtoriteto, pri tem pa jih, tako kot vse druge, mučijo običajne zadrege odraščanja. 

/…/  

Skratka, tisti, ki nameravajo poučevati druge, morajo imeti jasno sliko o svojem šolanju. Naj se malo 

vživijo v neznanje, sicer nimajo niti najmanjše šanse, da iz njega izvlečejo nas! 
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/…/ 

Slab učenec se bo vzel v roke, ko ga boste naučili, kako se v roko vzame! To je vse, kar mi 

pričakujemo od vas! 

/…/ 

Tako, moja metafora je, kakršna je, a natanko takšna je videti ljubezen, kadar je govor o poučevanju, 

kadar naši učenci frfotajo sem in tja kot poblaznele ptice. Profesorica G. ali Nicole H. sta posvetili vse 

svoje življenje, da bi iz šolske kome oživile jate polomljenih lastovk. Lahko se zgodi, da ti to ne uspe 

zmeraj, včasih ti spodleti, ko jim želiš z roko pokazati pot, nekateri se ne zbudijo, obležijo na preprogi 

ali si zlomijo vrat ob naslednji šipi; ti nam ležijo na vesti kot jame obžalovanja, v katerih na koncu 

najinega vrta počivajo mrtve lastovke, a vsakokrat poskušamo, vsaj vemo, da smo poskusili. To so 

naši otroci. 

/…/                                                                                        

 

  Učiteljice  
  dodatne strokovne pomoči 


