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Izobraževanje strokovnih delavcev na področju

vzgoje in izobraževanja za delo z osebami s
spektroavtistično motnjo

VIZUALNA PODPORA
IN
ORGANIZACIJA MATERIALOV

Projekt:

Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje 20082011

VIZUALNA PODPORA IN ORGANIZACIJA
MATERIALOV

Vizualna struktura

 Delovni material mora biti jasno označen in organiziran na

učenčevem nivoju razumevanja.

 Nekateri materiali se ne morejo uporabljati za igro ali odmor.

Nekateri so samo za učitelja.

 Za označevanje materialov uporabimo: fotografije, risbe,

 Omogoča učencu strategije za izvrševanje nalog na

fleksibilen način s pomočjo:
 Vizualnih navodil
 Vizualne organizacije
 Vizualne jasnosti

objekte, števila in drugo, kar pomaga in lahko najdejo par.
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VIZUALNA
ORGANIZACIJA

Vizualna struktura
 Navodila, naloga, opomnik v obliki konkretnega predmeta

VIZUALNA
NAVODILA

in pisna navodila, prav tako pomagajo učencu, da se boljše
organizira, ko izvaja aktivnosti.
 Lahko koristimo tudi vzorce končanih izdelkov, da tako

pomagamo učencu, da vidi kaj mora narediti.

Z različno barvo podstavkov jasno pokažemo kje kdo sedi, z
izrezanimi oblikami jasno nakažemo kateri pribor kam postaviti.

Z barvnimi
stopinjami po tleh
označimo kje naj
učenci hodijo, se
postavijo, kje je
njihovo mesto,…
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Ob obliki je še barvna pomoč pri sortiranju

Za sortiranje
po barvi so
lahko v
pomoč tudi
barvne
posodice

Še en primer
sortiranja po
barvi

Sortiranje ob pomoči barvno označene besede
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Pomoč pri sortiranju ob fotografijah konkretnih predmetov

Ločevanje fotografij sadja in zelenjave v različne posode

Ločevanje oblačil po barvah

Katere dele telesa je potrebno pokriti z obleko, ko greš ven ali
ko si doma?
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Enostavna
naloga za razvoj
fine motorike

Pomembni dogodki v tem mesecu…..

Enostavna
naloga za razvoj
fine motorike

Sortiranje 2
različnih oblik
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S svinčnikom učenec sledi barvnemu zapisu
Vrvico potegne do ustrezne prve začetne črke besede

Najde par
zapisani številki
in števki

Sortiranje predmetov glede na prvo črko besede
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Na karton da
ustrezno
število kljukic

Pes ali mačka (pod simbol in napis z velkro traki pritrjuje
fotografije

Prešteje živali in
zraven pritrdi z
velko trakom
ustrezno števko

Najde pravi račun in ga pritrdi pod ustrezen rezultat
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Najde pravi par
glede na čas, ki
ga kaže ura in
par pritrdi
skupaj s
sponko
Zlaganje zgoščenk v prazne škatle je lahko tudi
primerna strukturirano oblikovana aktivnost

Nekatera vprašanja, ki jih moramo vzeti v obzir, ko načrtujemo
strukturo metode poučevanja
 Ali ima učitelj učenčevo pozornost preden poda
navodila?
 Ali je govor učitelja primeren nivoju razumevanja učenca
in ali ob verbalnih navodilih uporablja še geste, kadar
ima učenec težave pri razumevanju?
 Ali učenec razpolaga z zadostno količino informacij, da
bi lahko nalogo izvedel čim samostojneje?
 Ali namestitev in organizacija materialov, pomagajo
učencu pri razumevanju naloge in izvrševanju naloge?
 Ali so materiali predstavljeni organizirano?
 Ali ima v določenem obdobju preveč materialov?
 Ali ima učenec nudene dovolj pomoči, da bi lahko
uspešno rešil nalogo?

Nekatera vprašanja, ki jih moramo vzeti v obzir, ko
načrtujemo strukturo metode poučevanja
- Ali izbrana pomoč ustreza učenčevemu stilu učenja in
kognitivnemu nivoju?
- Ali je pomoč nudena še preden učenec odgovori napačno?
- Ali je učitelj organiziran tako, da učencu ne daje nobene
nenamerne, nezavedne pomoči?
- Ali učenec dobi jasno povratno informacijo glede na njegov
odgovor ali vedenje?
- Ali so posledice in nagrade/ojačanja jasne za učenca?
- Ali sledijo posledice neposredno – takoj, po določenem vedenju?
- Ali so nagrade dovolj pogoste?
- Ali nagrade/ojačanja temeljijo na učenčevem nivoju razumevanja
ali motivacije?
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