
Najdete svojega otroka v spodnjih opisih?

• ČUSTVENO-VEDENJSKE TEŽAVE, TEŽAVE V ODNOSIH Z VRSTNIKI
• GOVORNO-JEZIKOVNE TEŽAVE
• TEŽAVE NA PODROČJU ZAZNAVE IN GIBANJA

• UČNE TEŽAVE:

Razvojne težave v vrtcu in šoli

• slabši učni uspeh, 
• nedoseganje določenih šolskih ciljev na več področjih učenja 

(branje, pisanje, računanje, govor, pomnjenje,…),
• motnje pozornosti in hiperaktivnosti, 
• počasnejši razvoj otroka, 
• pomanjkljiva motivacija za šolsko delo.

Splošne učne težave: 

Specifične učne težave: 
• težave le na nekaterih področjih učenja: branje (disleksija), 

pravopis (disortografija), pisanje (disgrafija), matematiki 
(diskalkulija), izvajanju praktičnih dejavnosti (dispraksija), 

• povprečne, tudi nadpovprečne sposobnosti.

Ko nastopijo 
težave ...
»Težave smo opazili pri branju in pisanju. Niti pisala ni znal prav držati…«

»Zelo počasi je bral, prebrano pa hitro pozabil. Motivacija za šolsko delo je 
padala iz meseca v mesec…«

»Pri gibanju je bil neroden, z rokami nespreten in nenatančen, zato je imel 
velik odpor do športa….«

 »Imel je grozne težave pri branju in zapisovanju besed. Do branja in pisanja 
je imel izjemno odklonilen odnos.«

»Opazna je bila slaba koncentracija, nerazvita motorika telesa, celo nena-
vadni tiki. Težko se je znašel med ljudmi, ni imel družbe.« 

»Črke je zapisoval zrcalno, težko se je orientiral na ploskvi in bil pozoren. 
Težko je razumel pisna navodila, organizacija je bila na nuli.« 

»V 1. razredu smo se soočili s prvimi težavami pri zapisu črk in številk, ki so 
bile zapisane zrcalno. Pri branju je samo črkovala.«

»Opazili smo težave pri hčerkinem branju, dobivala je slabe ocene zaradi 
težav pri branju in bralnem razumevanju. Bila je izgubljena.«



STARŠI S PODOBNIMI IZKUŠNJAMI SVETUJETE:

PREDŠOLSKI OTROCI

Pediater
Diagnostika otrokovih težav, psihološko testiran-
je, obravnave različnih profilov strokovnjakov. 
Napoti v Center za zgodnjo celostno obravnavo 
otrok.

PREDŠOLSKI IN ŠOLSKI OTROCI
Svetovalna služba v okviru 

vrtca ali šole
Svetovanje o močnih in šibkih področjih pri 
otroku, svetovanje staršem in seznanjanje s 
postopkom usmerjanja.

Center za svetovanje na 
OŠ Minke Namestnik – Sonje

Ocena posebnih potreb otroka, svetovanje otroku, 
staršem, učiteljem, nudenje informacij.

Svetovalni center za otroke, 
mladostnike in starše Maribor

Svetovanje staršem, otroku, strokovnim delav-
cem, izobraževanja, psihološko testiranje, 
podporne    skupine, diagnosticiranje učnih in 
vzgojnih težav, delo z nadarjenimi.

Center za sluh in govor 
Maribor

Celovita individualna obravnava otrok s težavami 
na področju govora, jezika, sluha, avtizma, sveto-
vanje staršem, strokovnim delavcem, obravnave 
več strokovnjakov. Preko delovnega naloga.

Dispanzer za mentalno 
zdravje v ZD Slov. Bistrica Psihološko testiranje intelektualnih sposobnosti.

Pedopsihiatrija
Obravnava otrok z motnjami čustvovanja, ve-
denja, razpoloženja, nudenje celostne obravnave 
otrok. Preko delovnega naloga.

Center za socialno delo Svetovanje in vodenje, nudenje pomoči družini pri 
vzgoji otrok na domu ali na CSD.

Podporna društva

Bravo (pomoč otrokom in mladostnikom s 
specifičnimi učnimi težavami), Školjke (pomoč 
otrokom z avtističnimi motnjami), Sonček (pomoč 
otrokom in mladostnikom s celebralno paralizo), 
Sožitje (pomoč osebam z motnjami v duševnem 
razvoju), »Namesto pike vejica« (pomoč osebam 
z motnjami v razvoju) 

Povesem razumljivo je, da se starši sprašujete:

“ Če opazite težave, čim prej poiščite ustrezno pomoč. Mislim, da je 
zgodnja obravnava otroka ključna.”

“Ne ustrašite se težav, ki jih opazite pri otroku, in ne sramujte se prositi 
strokovnih delavcev za pomoč, ker otroku s tem omogočite boljši 
napredek in nadomestek primanjkljaja.”

…“vedno se obrnite na vzgojitelja, zdravnika, ne sramujte se vprašati. 
Prej kot se ugotovi, kje je težava, bolje je za otroka in za starše.«

“ Če opazite posebnosti v razvoju ali pri učenju vašega otroka, se 
čim prej pozanimajte o tem na šoli, v Centru za svetovanje na OŠ Minke 
Namestnik - Sonje, …”

“ Ne obupajte in čim prej poiščite pomoč, saj bo otroku lažje. Ne 
zatiskajte si oči, nič ni narobe, če potrebuje otrok malo pomoči. To so 
malenkosti.«

»Kdo mi lahko 
pomaga?«

»Ali se bo lahko 
izučil za kakšen 

poklic?«

»Bo zmogel 
napredovati?«

»Ali bo imel zaradi 
težav pri branju in 
pisanju negativne 

ocene?«

»Kako naj pomagam 
otroku, da bo 

sprejel težavo?«

»Ali bo vedno  
težje? Bo dohajal 

vrstnike?«
»Ali bodo v šoli 
imeli posluh za 
njene težave?«

»Kako mu naj 
pravilno 

pomagam?«

Kam po moč?


