
PRILAGODITVE  
Opomba: Prilagoditve veljajo le za tiste učence, ki imajo prilagoditve tudi pri pouku v šoli. 

Prilagoditev pri običajnem pouku Prilagoditev izvedbe 
Podaljšan čas pisanja pri MAT, SLJ, 
TJA  

Učencu se omogoči podaljšan čas reševanja kviza. Reševanje 
nadzira učitelj preko Zooma. V primeru tehničnih ali drugih 
težav učencu nudi pomoč.  
  
V primeru, da učitelj ne bi mogel zagotoviti podaljšanega časa, 
se o izvedbi predhodno dogovori z izvajalcem DSP.   

Velikost pisave  Velikost pisave in razmik vrstic je pri kvizih Google forms/kvizih 
v spletni učilnici Moodle ustrezno brez dodatnih prilagoditev.   

Barvna podlaga  Učenci naj si v naprej pripravijo barvno folijo ustrezne barve in 
z njo prekrijejo zaslon domačega računalnika.   

Pri netemeljnih predmetih učenec 
pridobi le ustno oceno.   

Če ocenjevanje poteka preko kviza, učenec 
pri netemeljnih predmetih reši kviz. Po kvizu oziroma isti dan 
(po dogovoru učitelja z učencem) učenec pridobi ustno oceno.  
  
Pri tem učitelj rešitve učenca pri kvizu uporabi kot izhodišče za 
ustno ocenjevanje (npr. učenec ustno dopolni nerešena 
vprašanja, učitelj postavi podvprašanja za nesmiselno ali 
pomanjkljivo rešena vprašanja, zastavi dodatna vprašanja …).  
 
Pri reševanju kviza učenec nima dodatne pomoči bralca, 
razlagalca, podaljšanega časa ipd.  

Pisno ocenjevanje znanja temeljnih 
predmetov poteka pri izvajalcu 
DSP.  

Izvajalec DSP se vključi v isto sejo kot učenci in učitelj 
predmeta. Učitelj predmeta učenca in izvajalca DSP razvrsti v 
drugo učilnico, nad katero ima nadzor tudi učitelj.   
  
ALI   
  
Izvajalec DSP se vključi v ločeno sejo z učencem – po dogovoru 
z učiteljem predmeta.  
 
Izvajalec preveri pravilnost prepisa nalog z ekrana na list.  

Učenec ima pri temeljnih predmetih 
pomočnika bralca oz. prilagoditev 
preverjanje razumevanja navodil, 
dodatna pojasnila, razlago navodil.  
  
  

Pomočnik bralec se vključi v isto sejo kot učenci in učitelj 
predmeta. Učitelj predmeta učenca in pomočnika bralca 
razvrsti v drugo učilnico, nad katero ima nadzor tudi učitelj.   
  
ALI   
  
Pomočnik bralec se vključi v ločeno sejo z učencem – po 
dogovoru z učiteljem predmeta.  

 

 

 


