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PROGRAM ŠOLE ZA UČENCE Z UČNIMI IN DRUGIMI 
TEŽAVAMI 

1. Opredelitev težav 

Učne težave opredeljujejo otrokove težave, ki so povezane z učno neuspešnostjo. 

Šola želi povečati občutljivost in odgovornost za  težave učencev pri učenju in 

nudenju pravočasne pomoči. Za izvajanje izobraževalnega dela šola učencem 

prilagodi metode, oblike dela in jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge 

oblike individualne in skupinske pomoči. 

1. 1. Splošne učne težave 

Splošne učne težave zajemajo heterogeno skupino učencev, ki imajo pri usvajanju 

znanj in spretnosti pri enem ali več predmetih večje težave v primerjavi z vrstniki. 

Posledica splošnih učnih težav so vidne tako, da so učenci pri enem ali več učnih 

predmetih manj uspešni ali neuspešni.  

Učna neuspešnost je lahko relativna in absolutna. Relativna uspešnost se kaže tako, 

da so učenčevi dosežki nižji od pričakovanih glede na sposobnosti. Absolutna 

neuspešnost pomeni, da je učenec ocenjen negativno, da ponavlja razred ali da 

zaključi osnovno šolo v nižjem razredu. 

Splošne učne težave so lahko posledica notranjih in zunanjih dejavnikov: motnje 

pozornosti in hiperaktivnost, podpovprečnih in mejnih intelektualnih sposobnosti,  ovir 

v socialno-emocionalnem prilagajanju, pomanjkanja motivacije, slabše razvitih 

samoregulacijskih sposobnosti, drugojezičnosti, socialno-kulturne drugačnosti in 

socialno-ekonomske oviranosti. Našteti dejavniki se lahko pri povzročanju učnih 

težav povezujejo tudi z neustreznim in neprilagojenim poučevanjem, ki je prepleteno 

z ovirami prikritega kurikula.  

Otroci z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD), kljub uvrstitvi v splošne učne 

težave, na podlagi postavitve diagnoze s strani pedopsihiatra lahko pridobijo odločbo 

in so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. S tem pridobijo status otroka s posebnimi potrebami.  
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1. 2. Specifične učne težave 

Specifične učne težave so težave, ki otroka ovirajo pri usvajanju osnovnih šolskih 

veščin (branja, pisanja oz. pravopisa in računanja). Te težave vplivajo na 

posameznikovo sposobnost predelovanja, interpretiranja zaznanih informacij in/ali 

povezovanja informacij ter tako ovirajo učenje osnovnih šolskih veščin.  

Težjim oblikam specifičnih učnih težav pravimo primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja (PPPU). Otroke s težjimi oblikami specifičnih učnih težav se na podlagi 

odločbe, ki jo izda Zavod RS za šolstvo, usmeri v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Tako pridobijo status otroka s 

posebnimi potrebami. 

Kriteriji prepoznave specifičnih učnih težav:  

1. Neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in njegovo 

dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja.  

2. Obsežne in izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju, ki so 

toliko izražene, da učencu onemogočajo napredovanje v procesu učenja.  

3. Učenčeva slabša učna učinkovitost zaradi pomanjkljivih kognitivnih in 

metakognitivnih strategij ter motenega tempa učenja.  

4. Motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin, jezikovno 

procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska 

orientacija, organizacija informacij.  

5. Izključenost okvar čutil, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in vedenjskih 

motenj, kulturne različnosti in neustreznega poučevanja kot glavnih povzročiteljev 

težav pri učenju. 

2. Pomoč učencem v primeru težjih učnih težav 

Pri delu z učenci, ki imajo učne težave se upošteva 5 stopenjski model pomoči, v 

vsako stopnjo morajo biti vključeni tudi starši (Magajna, Kavkler, Čačinovič-Vogrinčič, 

Pečjak in Bregar-Golobič, 2008). 
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Če učenec zaradi učnih težav ne dosega minimalnih standardov znanja pri več kot 

enem predmetu oz. učitelj pri učencu zazna učne težave, se pripravi Izvirni delovni 

projekt pomoči. Nosilec je razrednik.  

2.1. Pomoč učitelja  

1. Pomoč učitelja v razredu 

Učne težave pri učencih navadno prvi prepoznajo učitelji, ki ga poučujejo. Na prvi 

stopnji pomoči nudi pomoč učitelj, ki učenca uči. Upošteva dobro poučevalno prakso, 

učenčeve težave, mu zagotavlja prilagoditve (časovne, metodične, prostorske…) in 

uporablja ustrezne pripomočke. Učitelj starše obvešča o morebitnih težavah.  

2. Pomoč učitelja pri dopolnilnem pouku 

Šola organizira dopolnilni pouk za učence, ki potrebujejo pomoč pri osvajanju znanja. 

Učenca z učnimi težavami se vključi v obiskovanje dopolnilnega pouka in 

samostojnega učenja. 

3. Pomoč učitelja v podaljšanem bivanju 

Učitelj v podaljšanem bivanju učencu dodatno nudi pomoč in mu po potrebi pomaga 

pri razumevanju snovi.  

Če učitelj ugotovi, da ima učenec še vedno težave kljub ponujenim oblikam pomoči, 

pokliče k sodelovanju oddelčni učiteljski zbor in svetovalno delavko. Učitelj pripravi 

sklepno evalvacijsko oceno prve stopnje in predlaga drugo stopnjo pomoči.  

2.2. Pomoč šolske svetovalne službe 

Če učencu ne zadostujejo ponujene oblike pomoči, se v proces dela z 

učencem vključi šolska svetovalna služba (npr. psiholog, pedagog, inkluzivni 

pedagog...). Svetovalna služba nudi občasno pomoč in bolj poglobljeno 

diagnostično oceno. Za  učenca se ustvari osebna mapa. V osebno mapo se 

vloži Izvirni delovni projekt pomoči, pisna poročila učiteljev o učencu in 

pridobljeno pisno soglasje staršev. Svetovalna služba poda evalvacijsko 

oceno druge stopnje ter pokliče k sodelovanju učitelja ISP. 
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2.3. Dodatna skupinska in individualna pomoč (ISP) 

Kadar so težave kljub pomoči v razredu, dopolnilnem pouku, samostojnem učenju in 

občasni pomoči svetovalne službe še vedno prisotne, se učenca na podlagi pisne 

podlage in obrazložitve vključi v individualno/skupinsko pomoč. Delo z učencem 

mora biti zabeleženo in evalvirano.  

2.4. Mnenje in pomoč zunanje ustanove 

Če pomoč na dosedanjih stopnjah ne zadostuje, se lahko starši za pomoč obrnejo na 

zunanje ustanove. Strokovnjaki v ustanovah izvedejo diagnostično testiranje in 

podajo mnenje o vrsti težav ter morebitnem predlogu usmeritve v izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.   

2.5. Postopek usmerjanja in usmeritev v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo (DSP)  

Starši sprožijo postopek usmerjanja tako, da vložijo vlogo – izpolnijo obrazec Zahteva 

za uvedbo postopka usmerjanja. Ob tem predložijo vso potrebno dokumentacijo. 

Vlogo za usmerjanje Zavod RS za šolstvo dodeli eni izmed komisij za usmerjanje 

otrok s posebnimi potrebami. Komisija na podlagi pridobljene dokumentacije in 

morebitnih dodatnih pregledov poda strokovno mnenje, Zavod RS za šolstvo pa izda 

odločbo o usmeritvi. 

3. Sodelovanje s starši 

Starši imajo pomembno vlogo pri prepoznavanju otrokovih učnih težav. Strokovnim 

delavcem nudijo pomembne informacije o otrokovem celostnem funkcioniranju.  

Vloga staršev pri delu z otrokom z učnimi težavami: 

• Redno sodelovanje z razrednikom in učitelji, ki otroka poučujejo. 

• Redno obiskovanje govorilnih ur, roditeljskih in timskih sestankov. 

• Vsakodnevno spremljanje šolskega dela. 

• Pomoč pri razvijanju delovnih navad in določanje časa za učenje. 

• Spodbujanje vztrajnosti in potrpežljivosti kljub počasnejšemu osvajanju učne 

snovi za doseganje želenih uspehov. 

• Poskrbijo, da ima otrok urejene šolske potrebščine in jih prinaša v šolo. 

https://www.center-motus.si/programi/specialnopedagosko-diagnosticno-ocenjevanje/
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• Poskrbijo, da otrok redno obiskuje dopolnilni pouk in druge ponujene oblike 

pomoči. 

• Nudenje sprotnih informacij šoli o šolskem delu otroka doma. 

• Sledijo obvestilom šole in povratno obveščajo. 

 

Priporočila staršem za delo z otrokom z učnimi težavami: 

• Bodite razumevajoči, strpni in potrpežljivi, tudi če otrok po daljši razlagi še vedno 

ne bo razumel učne snovi. Nekateri otroci potrebujejo več časa.  

• Če ocenite, da mu ne zmorete pomagati, poiščite nekoga, ki mu bo pomagal. 

• Že med učenjem spodbujajte otroka za doseganje uspehov in pravilno opravljanje 

nalog.  

• Veselite se z njim vsakega napredka. Tako boste  povečali njegovo vztrajnost in 

motivacijo. 

• Pomagajte pri izbiri otroku primernih interesnih dejavnosti.  

• Ko naletite na probleme (neuspeh, učne težave, osebne stiske, občutki nemoči, 

odločitve o nadaljnjem šolanju ...), se posvetujte z razrednikom, šolsko svetovalno 

službo ali ostalimi strokovnimi delavci. 

 

4. Cilji programa šole 

Osnovni namen programa šole na področju učnih težav je spodbujanje in 

zagotavljanje spodbudnega učnega okolja za vse učence.  

Dolgoročni cilji: 

• odkrivanje in prepoznavanje učenčevih težav, 

• odkrivanje učenčevih kompetenc (močnih področij, interesov), 

• individualni pristop učencu z učnimi težavami, 

• priprava individualnega načrta za vsakega učenca z učnimi težavami, 

• po potrebi prilagajanje in omogočanje prilagoditev pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja, 

• sledenje potrebam in zmogljivostim učenca z učnimi težavami, 

• redno sodelovanje s starši (razrednik, učitelji, svetovalna služba), 
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• po potrebi sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami, 

• zagotavljanje podpornega okolja za učenca in učitelja in 

• vzpostavitev pozitivne klime udeleženih v učnem procesu do učenca z učnimi 

težavami. 
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Učne težave – koraki pomoči in postopek usmerjanja, dostopno na: 

https://www.center-motus.si/ucne-tezave-usmerjanje-otrok/  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, dostopno na: 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896 

 

Program pripravila svetovalna služba OŠ Škofije. 
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      Vlasta Urška Baraga  
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