Otrokom moramo omogočiti, da si izmenjujejo
načine rabe in vrste strategij – otroke moramo
rabe učiti, predstaviti jim moramo več strategij,
da lažje najdejo tisto, ki je za njih najugodnejša.
PO POMOČ SE LAHKO OBRNETE NA:
→ ŠOLSKEGA SPECIALNEGA PEDAGOGA
→ STROKOVNI CENTER VSI
http://www.sc-vsi.si/
→ DRUŠTVO BRAVO
http://www.drustvo-bravo.si/
→ SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,
MLADOSTNIKE IN STARŠE
http://www.scoms-lj.si/
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UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI DELIMO NA:
•
Splošne učne težave
Splošne učne težave imajo učenci, ki dosegajo
nižje dosežke na vseh področjih učenja
matematike in tudi pri drugih izobraževalnih
predmetih.
Specifične učne težave
Učenci imajo visoke sposobnosti, so v šoli
uspešni, vendar imajo izrazite težave pri
matematiki. Neusklajenost dosežkov v šoli in
njihovih sposobnosti pri učencih s specifičnimi
učnimi težavami:
o diskalkulija,
o specifične aritmetične učne težave.

•
•
•

•

•
Pri DISKALKULIJI gre za težave pri:
o računanju in številskih zvezah,
o matematičnem mišljenju,
o matematičnem zaporedju,
o računskih procesih,
o spominu.
Pri SPECIFIČNIH ARITMETIČNIH UČNIH
TEŽAVAH gre za:
o težave priklica aritmetičnih dejstev,
o proceduralne težave,
o vizualno-prostorske težave.
Ne obvladajo nižjih ravni znanja,
sposobni pa so razumeti zahtevnejše
matematične problemske naloge.

•
•

•

•

PRILAGODITVE PRI POUČEVANJU:
Različno predstavljena pojmovna znanja življenjski problemi, dejavnosti z naravnimi
materiali, ponazorili;
različno predstavljene naloge - simbolno,
slikovno, grafične in barvne opore …
različno zahtevne in kompleksne naloge;
različne vrste vprašanj - motivacijska,
podvprašanja za vodenje pri reševanju
problemov, odprta vprašanja, na katera med
prvimi odgovarjajo učenci z večjimi težavami;
upoštevanje veščin - stopnja osvojenosti
tehnike branja, pisanja, sposobnosti priklica
aritmetičnih dejstev, rabe učnih in tehničnih
pripomočkov, orodja;
prilagajanje zahtevnosti jezika - izrazje,
razlike med uspešnostjo pri ustnem ali
pisnem izražanju, jezikovna struktura
navodil, nalog;
upoštevanje finomotoričnih spretnosti posebno pri geometriji, tempo pisanja;
prilagajanje pričakovanj – različna po
področjih, vendar ne prenizka, od vseh otrok
ne moremo pričakovati enakih rezultatov;
razporeditev učiteljevega časa za
individualno pomoč posameznemu učencu –
predvideti dejavnosti samostojnega,
skupinskega dela, da ostane učitelju čas za
individualno pomoč;
otroku ne vsiljujemo učnih pripomočkov –
sam naj izbere tista, ki mu najbolj koristijo.

TEŽAVE SE KAŽEJO TUDI NA PODROČJIH:




organizacije,
fine motorike,
socializacije.

POMOČ UČENCEM:









omogočiti uporabo njim lastnih strategij,
omogočiti, da sodelujejo pri izdelavi
učnih pripomočkov,
opisovanje dejavnosti z materiali,
razlaga pojmov z življenjskimi izkušnjami,
naravni predmeti (kocke, palčke, slamice,
testenine),
barvne, grafične, verbalne opore,
slikovni material – ilustracije problema,
različne dejavnosti (gibalne).

UČENJE STRATEGIJ:
Uporaba ustreznih učnih pripomočkov:
 strukturirani materiali,
 tabele, številski trakovi, kartončki,
 številske črte, skice in druge grafične
ponazoritve.
VRSTE STRATEGIJ:
- materialne
uporaba materialne opore pri računanju
(prsti, krogi, trakovi, kocke, tabele, žetoni …);
- verbalne
uporaba verbalne opore (verbaliziramo
proces pri poštevanki, računanju, reševanju
besedilnih nalog …);
- priklic aritmetičnih dejstev
miselno računanje (če imamo avtomatiziran
proces, zmoremo priklicati dejstva, smo hitri
in račune povezujemo z rezulatati, potrebnih
je veliko ponovitev, a vsi tega ne zmorejo).

