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Zgodba otroka s specifičnimi učnimi težavami je lahko tudi zgodba o uspehu 

(poudarek bo na izobraževanju otrok in mladostnikov z disleksijo) 

 

Zakaj takšen naslov? 

Enostavno zato, ker bomo to na predavanju tudi spoznali. 

Poslušali bomo materino zgodbo o prehojeni poti z otrokom s specifičnimi učnimi 

težavami – predvsem o tem, kako sta skupaj ustvarjala uspešno zgodbo, kakšni 

občutki so ju ob tem prevevali in kako danes gledata na prehojeno pot. Spoznali 

bomo eno od poti, po kateri je po dolgih letih predanega, sodelujočega in 

sistematičnega dela možno doseči uspeh, vendar le, če specifične učne težave pri 

otroku prepoznamo dovolj zgodaj, se jih ne ustrašimo in se o njih dobro poučimo, 

nato pa na strokovnih temeljih skupaj pomagamo otroku – predvsem tako, da smo 

usklajeni in podpirajoči pa tudi dosledni in vztrajni.    

 

Dr. Martina Križaj bo spregovorila predvsem kot mati otroka z disleksijo, ob 

tem pa tudi kot univerzitetna predavateljica za slovenski jezik. Iz želje, da bi 

pomagala svojemu otroku, pri katerem je prepoznala specifične učne težave, se je 

poglobila v izziv in je bila pri tem (večinoma) uspešna. Svoje izkušnje je od vsega 

začetka posredovala staršem otrok z disleksijo ter učiteljem in učiteljicam, ki se  pri 

svojem pedagoškem delu srečujejo s takimi otroki.   

 

Poleg tega je o svojih izkušnjah z otrokom z disleksijo napisala nekaj člankov za 

strokovno in laično javnost. Lahko rečemo, da je bila pri nas pionirka v javnem 

oglašanju staršev otrok s specifičnimi učnimi težavami. 

 

Tako je v članku, objavljenem v Globusu znanja (Delo, 21. 4. 2008), opozorila na 

zelo popreproščeno pojmovanje disleksije (tudi med učitelji in učiteljicami) ter s tem 

vzpodbudila k drugačnemu razmišljanju o otrocih z disleksijo in k drugačnemu delu z 

njimi. Zanimivi so bili tudi drugi njeni prispevki o njenih izkušnjah z otrokom z 

disleksijo; dva sta bila l. 2006 objavljena v brošuri društva Bravo, enega pa je l. 2010 

predstavila v plenarnem predavanju na mednarodnem posvetu v organizaciji društva 

Bravo, Pedagoške fakultete UL in MRSŠŠ ter ga objavila v zborniku tega posveta.    

 

Ko sem prebirala te njene prispevke, sem razmišljala, da bi bilo te njene izkušnje zelo 

vredno posredovati čim večjemu krogu strokovnih delavcev in delavk pa tudi staršev. 

Zato sem dala pobudo za to predavanje. 

 

Nanj ste vljudno vabljeni vzgojitelji in vzgojiteljice, učitelji in učiteljice pa tudi 

starši. 
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