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 DELOVNI SISTEM  
 

• Učitelj mora sistematizirati in organizirati način poučevanja 

tako, da uporablja specifična navodila, sredstva in 

izenačeno organizacjo (sistem) učenčevega dela – 

izvajanja nalog  

• Vzpostavljanje rutine omogoča učencu začetek 

povezovanja aktivnosti z specifičnimi prostorskimi področji 

• Naučene veščine s to strategijo omogočajo generalizacijo 

veščin tudi pod drugačnimi pogoji  

 

 



4 vprašanja za programiranje 

delovnega sistema  

   

• 1. Kaj delati?  

• 2. Koliko delati? 

• 3. Koncept končanega dela in 

doseganje napredka? 

• 4. Kaj sledi?   

 



 Primer 

delovnega 

sistema z 

iskanjem 

parov barv 
 

Katera naloga? – Pošči par barvnemu kartonu 

Koliko dela? – Kolikor je kartonov  

Kdaj bo konec? Ko ni več nobenega kartona 

Kaj sledi? Na koncu urnika za mizo je “ključ”, ki te odpelje 

na urnik (lahko pa ga da učitelj sam) 
 



Izbira ciljev poučevanja 

 

• Razvojni pristop – veščine, ki so v 
nastajanju/delno osvojene po PEP 
testu 

• Funkcionalnost 

• Smiselnost (meaningful)  

• Učiti eno po eno stvar (ne več hkrati) 

•  Samostojnost  

• Generalizacija  



Izbira ciljev poučevanja 

• Prioritete pri izbiri ciljev koordinirano 

dogovarjamo s starši in drugimi 

strokovnjaki  

• Dogovorjene cilje koordinirano izvajamo v 

praksi tako profesionalci kot starši (šola - 

dom) 

• Izbira ciljev in metoda temelji na interesih 

in močnih straneh učenca  

 

CILJ JE SAMOSTOJNO REŠITI 

NALOGO  



Metoda  poučevanja - Splošno 

• Oceniti kognitivne faktore in uskladiti metodo 
poučevanja  

• Uporaba vizualne podpore za kompenzaciju   

• Minimalizirati, reducirati verbalna navodila 
tekom poučevanja  

• Izkoristiti interes, da bi poudarili pomembno 
informacijo, povečali pozornost in motivacijo  

• Poudariti začetek in konec aktivnosti 

• Dati vizualna navodila, ki so učencu smiselna 
tudi na njegov najslabši dan in z manj 
znanimi osebami  



Metoda  poučevanja - splošno 

• Vizualno navodilo je potrebno za vsak del, korak 
aktivnosti 

• Najprej demonstriraj nalogo s poudarkom uporabe 
slikovnega navodila, geste in ključnih besed 

• Verbalno navodilo mora biti primerno nivoju 
jezikovnega razumevanja učenca 

• Po demonstraciji mora učitelj voditi učenca skozi 
nalogo ob uporabi simbola, geste in ključnih besed  

• Pomoč ukinjati glede na hierarhijo oblik pomoči od 
največje stopnje  (fizična pomoč) do gest in 
verbalnih navodil 



Delovni sistem 

 

• Postopek “ od leve proti desni” 

• Iskanje parov  

• Pisna navodila  

• Kombinacija urnika in delovnega sistema  

 

• Film  



Postopek “ Od leve proti desni” 

 

• Najpogosteje uporabljen način pri 

“začetnikih” 

• Položaj  navodil je nad mizo  ali na mizi  

• Materiala se nahaja na levi strani, desno je 

prostor za odlaganje končanih 

izdelkov/nalog 

• Koncept končanega izdelka je jasen, očiten 

in razumljiv (poraba vsega materila,….) 

 



  Primer samostojnega dela za mizo po sistemu od leve 

proti desni: na desni strani je pripravljena aktivnost, ki si jo 

postavi pred sebe, ko konča odloži v škatlo na svoji levi 

strani. 

 



Postopek “ od leve proti desni” 

 

• Postopek “od leve proti desni” daje učencu 

sestavni temelj za samostojno dokončevanje 

naloge 

 

• Slike in pisna navodila razčlenjene naloge 

se lahko uporabljajo, da učenec konča 

nalogo uspešno  



• Večina  otrok z MAS ne bo razumela 

pomena navodil, katerekoli vrste, oziroma se 

ne bodo sami naučili dela “od leve proti 

desni”.  

 

• Vse te veščine bi se morale najprej usvajati 

z individualnim delom, kot tudi druge 

veščine, katere želimo naučiti   



ISKANJE PAROV  

 

Obstaja več različnih možnosti: 

• Iskanje enakih barv  

• Iskanje enakih oblik 

• Iskanje enakih simbolov   

• ….... 



  

Primer 

delovnega 

sistema z 

iskanjem 

parov 

napisanih 

besed  



  

Delovni sistem 

iskanja parov števil 
 



  

 

 

Iskanje parov oblik 



  

 

Delovni sistem z iskanjem slik aktivnosti 

 



  

Za učence na nižjem, konkretnem nivoju pripravimo 

aktivnosti zraven njih na mizo in jih jemlje po vrsti in dela po 

sistemu od leve proti desni) 



Pisna navodila  
 

1. S svinčnikom poveži pike   

2. Na črto napiši ime živali 

3. Pobarvaj sliko 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Pisna navodila, 

kako sprejeti 

klic: uporaba 

dveh ločenih 

barv – z rdečo 

kaj mora 

povedati na glas. 



Pisna navodila za pripravo testenin, seveda ob pomoči 

slikovnih simbolov 



Verbalna  navodila 

 

• Dajanje navodil učencem je lahko verbalno in 
neverbalno.  V vsakem primeru pa takšno, da jih učenci 
razumejo.  

• Za verbalna navodila to pomeni, da uporabljamo 
čimmanj govora upute to znači da se koristi što manje 
govora. Na primjer, ne recite: “Želim, da končaš z 
barvanjem, pospraviš barvice in pobrvanko, nato pa 
pojdi v področje za igro in si izberi igračo s katero se 
boš igral!” 

• Enako lahko poveš:”Končaj z barvanjem in se pojdi 
igrat! 



Verbalna navodila 

• Navodila morajo biti spremljana z 

gestami, zato da bi jih učenci 

boljše razumeli.  

• Pri prej navedenem primeru bi 

učitelj ob dajanju navodil še lahko 

pokazal proti priboru za risanje in 

potem proti področju za igro. 



Verbalna  navodila 

Najpomembnejši vidik dajanja navodil je pridobiti 
učenčevo pozornost. 

To ne pomeni nujno, da se mora vzpostaviti kontakt z 
očmi. Nekateri učenci nam dajo vedeti, da poslušajo 
preko drže telesa, z odgovorom ali s tem da prekinejo z 
aktivnostjo. 

  Pri dajanju navodil mora biti učitelj prepričan, da so 
pričakovanja in posledice za učenca jasne, tj.dobro 
organizirane. Če učenec ne ve, kje je material, kaj naj 
dela z njim, kdaj je naloge konec in kaj sledi; potem je 
navodilo nesmiselno! 



Neverbalna navodila 

 

Neverbalna navodila spremljajo govor in 

dajejo: 

• Vizualne in kontekstualne smernice 

(geste) 

• Sistemsko prezentiranje in pzicioniranje 

materialov (pokazati s prstom, postaviti 

bližje) 

• Uporaba pisnih navodil in slik 

 

 



Pomoč – vzpodbuda - vodenje 

 

• Verbalno, neverbalno, fizično vodenje , 

pozicioniranje, označevanje in 

poudarjanje 

 

• Vse oblike, dajanja navodil se morajo dati 

PREDEN učenec naredi napako 



Pomoč – vzpodbuda - vodenje 

• Izogibati se nezavednega in 

nepotrebnega dajanja pomoči – s 

pogledom, izrazom obraza, gibom roke,… 

• Učenec bo čakal z izvajanjem naloge in 

bedno pričakoval potrdilo ali pomoč 

• V takih primerih naj učitelj stoji poleg ali 

za učencem, namesto da je pred njim. Na 

ta način minimaliziramo nenamerno 

pomoč. 



NAGRADE 

 

• Socialne, materialne, aktivnosti ki jih 

imajo radi, simbolična (žetoni, denar)  

 

• Vedno neposredno po opravljeni nalogi  

 

• Vrsta in razpored dajanja nagrade je 

odvisna od faze usvajanja veščin naloge  



  

Primer zbiranja 

žetonov (zbiranje 

žetonov – minut 

za pogovor o 

svoji priljubljeni 

temi – za omejitev 

stereotipnega 

govora) 



Zbiranje žetonov za 

pomoč (če učenec 

prevečkrat prosi za 

pomoč, kljub temu da 

obvlada naloge) 


