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IZVLEČEK 

Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

omogoča vključevanje otrok raznolikih zmožnosti, tudi otrok s slepoto in 

slabovidnostjo. Odgovornost učitelja se je s tem razširila na področje sodelovanja pri 

5-stopenjskemu modelu pomoči in na druge naloge, ki jih narekuje odgovorna 

inkluzija.  

Diplomsko delo predstavlja vpogled v najpogosteje uporabljene prilagoditve in 

raziskuje področja sodelovanja razrednega učitelja pri poučevanju učenca s slepoto. 

Študijo primera dobre prakse – vključitve deklice s popolno slepoto v osnovno šolo – 

sem izvedla v šestih učnih urah pri predmetih po predmetniku 1. in 2. razreda, v 

kombiniranem oddelku podružnične šole. Pri tem sem si za cilj postavila spoznavanje 

načinov prilagajanja in uporabo učnih sredstev. S pomočjo pripomočkov, ki so mi bili 

na voljo, sem skušala ohranjati kvaliteto pouka. Svoje prilagoditve sem oblikovala in 

izvajala tako, da so bile hkrati uporabne za učenko s slepoto in njene sošolce. 

Spremljala sem tudi vpliv prilagojenega poučevanja na klimo v razredu. Na podlagi 

intervjujev, pogovorov in analiz sem se seznanila  z načini sodelovanja in s strokovno 

pomočjo, ki je nudena učitelju ob vključitvi učenca s slepoto. V diplomskem delu je 

zbranih nekaj nalog učitelja, konkretnih idej, potrebnih spretnosti in veščin za 

uspešno poučevanje v razredu, v katerega je vključen učenec s slepoto. Pri učencu, 

ki je opismenjen v brajici in ima ohranjene vidne predstave, je kot zamenjava vidne 

zaznave pogosto učinkovita ubeseditev gibanja, igranja na glasbila, opisa zunanje 

podobe, uporabnosti predmeta ipd. Z dobrim vnaprejšnjim načrtovanjem, natančnimi 

in razumljivimi navodili med uro, s skrbjo za varnost, motivacijo in upoštevanjem vseh 

v razredu, je sočasna aktivnost, včasih le ob manjših tipnih in besednih prilagoditvah, 

mnogokrat izvedljiva. 

 

Ključne besede: razredni učitelj, inkluzija, učenec s slepoto, poučevanje, prilagajanje 

učnih sredstev 

 

 

  



ABSTRACT 

TEACHING STUDENT WITH BLINDNESS IN INCLUSIVE CLASSROOM: ROLE 

OF THE CLASS TEACHER 

Educational programme with adapted implementation and additional professional 

assistance enable the inclusion of children with varying levels of ability, even the 

blind and partially sighted. The teacher's responsibility is thus extended to the field of 

cooperation with the 5-tier model of assistance and other tasks dictated by 

responsible inclusion. This diploma thesis provides an insight to the most frequently 

used adaptations and researches the fields of cooperation of the classroom teacher 

when teaching a blind pupil. I have conducted the study of an example of good 

practice – the inclusion of a blind girl in primary school – over the course of 6 

teaching hours in subjects on to the curriculum of the first and second grade in a 

subsidiary school’s mixed department. My goal was to learn different ways of 

adaptation and the use of teaching utensils. With the help of the available teaching 

utensils, I tried to maintain the quality of the class. I have modelled and carried out 

my adaptations in such a way that both the blind pupil and all other pupils could 

benefit from them. I also monitored the influence of the adapted teaching on the 

atmosphere in the classroom. Based on interviews, talks and analyses, I have 

introduced myself with different types of cooperation and professional assistance 

available to the teacher when including a blind pupil. This diploma thesis includes 

some of the teacher’s tasks, ideas and necessary skills for successfully teaching in a 

class that includes a blind pupil. For a pupil who is literate in Braille and has retained 

visual ideas, a good substitute for visual perception is oftentimes an efficient wording 

of motion, playing various instruments, describing the outer appearance, different 

possible uses of an object, etc. With good planning beforehand, precise and clear 

instructions during class, safety care and motivation within a classroom, a 

simultaneous activity is often possible, sometimes only with minor adjustments 

regarding the types of exercises and wording. 

 

Keywords: classroom teacher, inclusion, blind pupil, teaching, adapting teaching 

utensils 



Kazalo vsebine 

1. UVOD ................................................................................................................................................. 13 

2. RAZREDNI UČITELJ IN INKLUZIJA UČENCA S SLEPOTO .......................................................... 17 

2. 1 TREND VKLJUČEVANJA UČENCEV S SLEPOTO V OSNOVNO ŠOLO ........................................................ 17 
Vidiki učiteljeve priprave na vključitev ............................................................................................ 18 
Metodično-didaktične prilagoditve slepemu učencu ....................................................................... 19 

2. 2 PODPORA UČITELJU IN VKLJUČENEMU UČENCU ................................................................................ 20 
2. 2. 1 Vloga zunanjih institucij ‒ ZSSM ......................................................................................... 20 
2. 2. 2 Vloga dodatne strokovne pomoči ‒ (mobilnega) tiflopedagoga .......................................... 22 
2. 2. 3 Vloga spremljevalca učenca s slepoto ................................................................................ 24 
2. 2. 4 Vloga staršev ....................................................................................................................... 24 

3. PRILAGAJANJE POUČEVANJA IN UČNIH GRADIV RAZREDNEGA UČITELJA UČENCU S 

SLEPOTO .............................................................................................................................................. 27 

3. 1 PRILAGAJANJE BESEDIL .................................................................................................................. 28 
Zapis v brajici .................................................................................................................................. 28 
Zvočni posnetki ............................................................................................................................... 28 

3. 2 PRILAGAJANJE SLIK IN OBLIK TER PONAZARJANJE POJMOV IN POJAVOV.............................................. 29 
Tipne tehnike .................................................................................................................................. 29 
Makete in modeli ............................................................................................................................ 32 

3. 3 NEKATERI PRIPOMOČKI ZA DELO V RAZREDU .................................................................................... 32 
Brajev pisalni stroj .......................................................................................................................... 33 
Brajeva vrstica ................................................................................................................................ 33 
Gumijasta podlaga za pozitivno risanje .......................................................................................... 34 
Okvirji in vodila za pisanje .............................................................................................................. 34 
Merski instrumenti z brajevimi ali tipnimi oznakami ....................................................................... 34 
Posebna pisala za reliefno pisanje ................................................................................................. 34 
Brajev označevalec ........................................................................................................................ 34 

4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA ............................. 35 

RAZISKOVALNI CILJI............................................................................................................................... 35 

5. OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE ....................................................................................... 36 

5. 1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA .................................................................................................. 36 
5. 2 PREDSTAVITEV VZORCA IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV ............................................................. 36 
5. 3 NAČINI ZBIRANJA PODATKOV ........................................................................................................... 38 
5. 4 POSTOPEK OBDELAVE IN PRIDOBIVANJE PODATKOV .......................................................................... 39 

6. ANALIZA ............................................................................................................................................ 41 

6. 1 PRILAGAJANJE UČNIH GRADIV IN POUČEVANJA ................................................................................. 41 
Prilagajanje besedil v ustreznem mediju ........................................................................................ 41 
Glasovni posnetek in lutka namesto fotografij in uporabe učbenika .............................................. 43 
Prilagajanje slik in oblik ter ponazarjanje pojmov in pojavov ......................................................... 44 
Prilagajanje navodil in nadomeščanje posnemanja ....................................................................... 44 
Uporaba konkretnih predmetov ...................................................................................................... 46 
Uporaba obstoječih pripomočkov ................................................................................................... 46 
Drugi alternativni pripomočki .......................................................................................................... 48 

6. 2 SODELOVANJE UDELEŽENCEV VKLJUČITVE ....................................................................................... 49 
Sodelovanje razredne učiteljice z drugo strokovno delavko, spremljevalko in tiflopedagoginjo .... 50 



Predpogoji sodelovanja ................................................................................................................. 50 
Sodelovanje z učenko in sošolci – sočasno izvajanje na videz neprilagojenih aktivnosti ............. 53 
Sodelovanje s starši ....................................................................................................................... 55 

7. INTERPRETACIJA............................................................................................................................ 56 

8. SKLEP ............................................................................................................................................... 60 

9. VIRI IN LITERATURE ....................................................................................................................... 63 

10. PRILOGE ......................................................................................................................................... 67 

10. 1 UČNA PRIPRAVA: SLOVENŠČINA .................................................................................................... 67 
10. 2 UČNA PRIPRAVA: GLASBENA VZGOJA ............................................................................................ 70 
10. 3 UČNA PRIPRAVA: MATEMATIKA ..................................................................................................... 73 
10. 4 UČNA PRIPRAVA: ŠPORTNA VZGOJA .............................................................................................. 75 
10. 5 UČNA PRIPRAVA: LIKOVNA VZGOJA ............................................................................................... 79 
10. 6 UČNA PRIPRAVA: SPOZNAVANJE OKOLJA ....................................................................................... 81 
10. 7 POLSTRUKTURIRAN INTERVJU ZA MOBILNO TIFLOPEDAGOGINJO ..................................................... 84 
10. 9 VPRAŠANJA ZA RAZREDNIČARKO .................................................................................................. 87 
10. 11 OBRAZEC ZA POLSTRUKTURIRANO OPAZOVANJE ......................................................................... 88 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kazalo slik 
Slika 1 Prikaz kategorizacije WHO (Svetovne zdravstvene organizacije) ............................................. 13 

Slika 2 Vzajemnost vplivanja med posameznimi dejavniki vključevanja ................................................ 20 

Slika 3 Rešen delovni list – prilagojen v brajico ..................................................................................... 28 

Slika 4 Branje odlomka iz berila ............................................................................................................. 28 

Slika 5 Izdelek učenke pri tehniki risanja na pozitivno folijo ................................................................... 26 
Slika 6 Povečava in obroba z reliefno barvo .......................................................................................... 29 
Slika 7 Učno gradivo za poučevanje – Narava ZSSM, termo-vakuumska tehnika ................................ 30 

Slika 8 Lepljenke ‒ učiteljičini pripomočki za učenje prometnih znakov ................................................ 30 

Slika 9 Tehnika risanja na pozitivno folijo............................................................................................... 32 

Slika 10 Pranje in pisanje na brajev stroj ............................................................................................... 33 

Slika 11 Prevod strani iz učbenika za slovenščino ................................................................................. 41 

Slika 12 Didaktična igra "poišči par" ....................................................................................................... 43 

Slika 13 Gospodična učiteljica Julka ...................................................................................................... 43 

Slika 14 Tipne sličice, narejene z lesnim lepilom ................................................................................... 43 

Slika 15 Ostinatni vzorci za lastna in orffova glasbila ............................................................................ 45 

Slika 16 Igranje na lastna glasbila .......................................................................................................... 45 

Slika 17 Gimnastične vaje ...................................................................................................................... 46 

Slika 18 Poligon ...................................................................................................................................... 46 

Slika 19 Pisanje na brajev pisalni stroj ................................................................................................... 47 

Slika 20 Domača naloga pri spoznavanju okolja .................................................................................... 47 

Slika 21 Zaključna dejavnost z zvenečo žogo ........................................................................................ 48 

Slika 22 Tipne kocke s številkami ........................................................................................................... 49 

Slika 23 Označba barvic z reliefnimi barvami ........................................................................................ 49 

Slika 24 Matematična igra: fižolčki in kocka/i ......................................................................................... 52 

Slika 25 Matematična sestavljanka (seštevanje in odštevanje do 20) ................................................... 52 

Slika 26 Prve strani voščilnic (slike so obrobljene z lesnim lepilom) ...................................................... 53 

Slika 27 Prepognjen "brajev" list z voščilom in smrečico na prvi strani ................................................. 53 

Slika 28 Učenje igranja na lastna glasbila .............................................................................................. 54 

Slika 29 Slikovni pripomočki za posamezne skupine ............................................................................. 54 

Slika 30 Prilagoditev za deklico – lovljenje v paru .................................................................................. 55 

 

  

file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417106
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417107
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417108
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417109
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417110
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417112
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417113
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417115
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417116
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417117
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417119
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417118
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417121
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417120
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417122
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417123
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417124
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417125
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417126
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417127
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417128
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417130
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417129
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417131
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417132
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417134
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417133
file:///C:/Users/Masonka/Desktop/Diplomska%20naloga/23-02-2013_popravki%20po%201.%20vpogledu_%20MD_V04.docx%23_Toc349417135


 

  



Vloga razrednega učitelja pri poučevanju učenca s slepoto   Maša Dvornik – diplomsko delo 

 

13 
 

SLABOVIDNOST 

(5–30 %) 

SLEPOTA 

(˂ 5 %) 

Zmerna slabovidnost 
Težka slabovidnost 

Slepota z ostankom vida 
Slepota z minimalnim ostankom vida 
Popolna slepota 

1. UVOD 

Gotovo je bil Louis Braille tisti, ki je s kombinacijo šestih izbočenih pik v celici 

odločilno vplival na razvoj branja in pisanja slepih in slabovidnih  ter s tem 

pripomogel k preobratu v družbenem življenju ljudi s slepoto. Z Braillovo pisavo, to 

besedno zvezo smo pri nas posodobili z besedo brajica, je bil postavljen temelj, ki je 

omogočil boljši dostop do pisnega jezika. Vseeno pa je tudi danes v naši družbeni 

sferi o tej populaciji na splošno malo znanega. Čeprav danes, kot še dodaja Brvar 

(2010), družba ljudi s slepoto sprejema medse bolj kot kadarkoli prej, nam je njihov 

svet zaradi dolgoletne odrinjenosti v posebne ustanove slabo poznan. Do njega, tako 

kot do vsega neznanega, gojimo predsodke in se ga bojimo.  

 

Pojavnost slepote v državah z razvitim zdravstvenim varstvom je 1–1,5 ‰ populacije, 

slabovidnih pa je po oceni 10-krat več (1–1,5 %). Statistike večinoma zajemajo slepe 

osebe, manj zanesljivi pa so podatki o slabovidnih. V Sloveniji so pri otrocih in 

mladostnikih najpogostejši vzrok slepote in slabovidnosti razvojne anomalije 

očesnega aparata (prirojene in dedne okvare) in refrakcijske anomalije 

(kratkovidnost, daljnovidnost). Slepota in slabovidnost se izražata z ostankom 

ostrine vida in ostankom širine vidnega polja oziroma z izgubo ene in druge. V 

Sloveniji je trenutno določena meja med slabovidnostjo in slepoto 10 % ostanka 

vida, torej njegova 90 % izguba. Pri tej definiciji je upoštevan vid na boljšem očesu, z 

upoštevanjem korekcije (očala). V evropskih državah je praviloma v veljavi nižje 

postavljena meja slepote – povprečno 5 % ostanka vida. Tudi pri nas se skuša 

definicijo slepote in slabovidnosti uskladiti z definicijo WHO (Svetovne zdravstvene 

organizacije), ki govori o slepoti pri vidu 0–5 % in slabovidnosti 5–30 %. Ti dve 

kategoriji se delita v pet podskupin (WHO v Perko 1996). 

 
Slika 1 Prikaz kategorizacije WHO (Svetovne zdravstvene organizacije) Perko 1996 
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V svojem diplomskem delu sem imela možnost bolje spoznati deklico, ki je 

prepoznana kot popolnoma slepa. Zaznavanje svetlobe pri tej obliki slepote ni 

možno, zato ljudje (Opara 2005) v vsakdanjem življenju uporabljajo druga čutila. So 

opismenjeni v brajici in potrebujejo stalni specialni trening za vsakdanje življenje, 

prilagojene učne pripomočke in pomagala za orientacijo. Njihovo obliko slepote 

pogosto označuje latinski izraz ‒ amaurosis. 

 

Iz preteklosti poznamo drugačne oblike izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. 

Modernistična teorija se je ukvarjala z medicinskim diskurzom, proizvajala etiko 

usmiljenja in po drugi svetovni vojni tudi pri nas zgradila razvejan sistem posebnih šol 

in zavodov (za vsako skupino posebnih potreb posebej).  Po tej definiciji so bili otroci 

in odrasli s posebnimi potrebami opredeljeni kot »funkcionalno nesposobni«, »večni 

otroci«, katerih osebne zgodbe so bile pogosto tragične. V postmodernistični teoriji, v 

kateri so zajeta zadnja desetletja, se išče dobro prakso, pred tem pa se je hotelo 

primanjkljaj le prepoznati in ga podrobno opredeliti. Danes se v strokovnih krogih 

poudarja etika skrbi in etika pravičnosti, pri čemer se na prvo mesto postavlja osebo 

in ne primanjkljaj (Brvar 2010, Opara 2005). 

 

Področje in vsebino diplomske naloge nisem izbrala naključno. V drugem letniku sem 

med opravljanjem prakse spoznala primer uspešne vključitve učenca s slepoto v 

osnovno šolo. O vlogi učitelja pri tem nevsakdanjem in zahtevnem izzivu sem veliko 

razmišljala. Ob tem so se mi postavljala vprašanja, kolikšno, kakšno in čigavo 

podporo ima učitelj pri prilagajanju poučevanja in učnih sredstev. 

 

Na prelomu tisočletja Skalar (1999 a) v svojem članku navaja, da integracija pomeni 

velik poseg v tedanji šolski sistem in da učitelji ter šole na tovrstno poslanstvo niso 

sistemsko pripravljeni, praviloma niso izpolnjeni kadrovski in materialni pogoji. Avtor v 

drugem članku (Skalar 1999 b) omenja še naslednje: »Dali smo zeleno luč 

drugačnemu obravnavanju oseb s posebnimi potrebami, obravnavanju po merilih in 

standardih, uveljavljenih v razvitem svetu. Naredili smo odločilen korak, naložili pa 

smo si veliko dela in velike odgovornosti /…/ Kazalo bi pohiteti in pospešiti procese 
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preobrazbe, če imamo resen namen vsaj slediti drugim, če jih že ne moremo 

dohitevati.«  

Danes govorimo o inkluziji. Javno mnenje je pogosto odklonilno do novosti, zato se 

je vredno osredotočiti na dobre prakse. Eno takšnih sem s študijo primera na 

podružnični šoli v kombiniranem oddelku prvega in drugega razreda raziskala tudi 

sama. 

 

Vključitev slepih in slabovidnih v okolje videčih je danes eden osnovnih ciljev njihove 

rehabilitacije. Poleg tega rezultati številnih raziskav govorijo v prid skupnemu šolanju, 

ki pozitivno vpliva na vse učence, če je poučevanje v takem razredu podprto s skrbno 

pripravo in sodelovanjem med vsemi učenci, njihovimi starši, učitelji in drugimi 

strokovnjaki (Žolgar Jerković 2004). Pomembno vlogo pri izboljšanju izobraževalnega 

procesa imajo spoznanja tiflopedagogike ‒ specialne pedagogike za zelo 

slabovidne in slepe (SAZU 1994). 

Učenci s slepoto so sposobni doseči pri vzgoji in izobraževanju visoke cilje, zlasti v 

novejšem času, ko zanje obstajajo številni pripomočki. Veliko slepih je zelo 

izobraženih (Opara 2005).  

 

Razredni učitelj je soočen z veliko odgovornostjo. Dejstvo, da je učenec s slepoto ali 

slabovidnostjo le eden izmed vseh učencev razreda, v katerem ima vsak od njih 

svoje individualne potrebe, predstavlja izziv. Učitelj mora namreč med njimi 

vzpostavljati enakovreden položaj, dodatno pomoč učencu pa izvajati kot način 

vsakdanjega dela, pri čemer pomoč ni preveč očitna. 

 

V učiteljevi vlogi sem se preizkusila tudi sama. Pri pripravah na ure sem se (po 

predvidevanjih), morala soočiti z dvema temeljnima problemoma: pomilujočim 

odnosom do te populacije in nadomeščanjem vidnih ponazoril, ki se jih sicer pri 

poučevanju vedno poslužujem. V povezavi s tem mi je bilo v izziv oblikovanje 

poučevanja v realni situaciji ‒ v kombiniranem oddelku podružnične osnovne šole, 

kamor je vključena deklica s slepoto. Za namen raziskave sem pripravila šest učnih 

ur pri šestih različnih predmetih predmetnika za 1. in 2. razred. Iskanja prilagoditev 

sem se lotila po ustvarjalnem navdihu, ki se je v začetku vedno navezoval na 
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izhodiščno vprašanje, kako vsebino učne ure približati učencem, šele nato sem 

razmišljala o prilagoditvah učenki s slepoto, ki sem jih želela izvesti čim bolj 

učinkovito in neopazno.  

 

Spodbudno je spoznanje, da učitelj pri inkluziji učenca s slepoto ni sam. »Projekt 

vključitve lahko zaživi, če med seboj sodelujejo vsi udeleženci: učenci, starši, šola in 

specialna ustanova.« (Brvar 2010, 13) Avtor še navaja, da je izjemnega pomena tudi 

primerno informiranje okolja, s čimer skušamo vplivati na negativno, enostransko 

razumevanje inkluzije. Slednje se lahko zgodi, če na vključitev niso pripravljeni vsi 

udeleženci: šola kot celota, vsi učitelji v njej, slep/slaboviden učenec, njegovi sošolci 

in seveda starši. 

 

V svojem diplomskem delu me je zanimalo predvsem učiteljevo sodelovanje z 

ostalimi vpletenimi in načini njegovega prilagajanja poučevanja in učnih gradiv.  
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2. RAZREDNI UČITELJ IN INKLUZIJA UČENCA S SLEPOTO 

Učitelj na razredni stopnji pomembno vpliva na vključevanje vsakega učenca v 

razredno skupnost. Odgovornost in zahtevnost se poveča, ko gre za vključitev otroka 

s posebnimi potrebami. »Podpora vzgojiteljem in učiteljem je ključni dejavnik 

inkluzivnega šolanja učencev s posebnimi potrebami. Ukvarja se predvsem z 

delovnimi pogoji in posledično s potrebami, ki so jih izrazili učitelji, z možnimi 

metodami in oblikami podpore, pa tudi v izobraževanju in usposabljanju učiteljev.« 

(Žolgar Jerković 2006, 25) 

 

2. 1 Trend vključevanja učencev s slepoto v osnovno šolo 

»Proces integracije/inkluzije je v evropskih državah v zelo različnih fazah. Trenutna 

tendenca oziroma usmeritev v državah Evropske unije je razvoj, implementacija in 

izpopolnjevanje zakonodaje v smeri inkluzivnega izobraževanja oseb s posebnimi 

potrebami v rednih šolah, z zagotavljanjem pomoči v različnih oblikah podpore.« 

(Žolgar Jerković 2006, 23) 

 

S trendom pogostejšega vključevanja otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo ‒ 

v izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, se je pojavila potreba po individualni obravnavi učenca. Stroka je 

predlagala uvedbo individualiziranega programa, pri katerem sodeluje skupina  

strokovnjakov, ki jo določi ravnatelj. Program vsebuje podatke o otroku – 

osebnostne lastnosti, močna področja, telesne sposobnosti, značilnosti okolja 

ipd. ter določitev ciljev na izobraževalnem in vzgojnem področju (Opara 2005). 

 

V poročilu projekta Centra za pomoč slepim in slabovidnim (v nadaljevanju CPSS) 

strokovnjaki navajajo nekaj prednosti in slabosti usmeritev slepih in slabovidnih otrok 

in mladostnikov v programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Ti se lahko izvajajo v vseh javnih vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah, ki zagotavljajo 

predpisane pogoje za vključitev slepega in slabovidnega učenca (ZSSM 2010). V 

končnem projektnem poročilu so opredeljena stališča do tovrstnih vključitev. 
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Prednosti: 

– slepemu oziroma slabovidnemu otroku je omogočeno šolanje v znanem okolju 

in življenje v družini ter s tem naraven potek emocionalnega razvoja, socialne 

vključenosti v populacijo sovrstnikov in pridobivanje socialnih izkušenj. 

 

Pomanjkljivosti: 

– težave pri zagotavljanju ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev za vključitev 

učenca; 

– težave pri zagotavljanju izvajanja dodatne strokovne pomoči;  

– nizka socialna vključenost slepih v oddelek; 

– slabša usposobljenost slepih in slabovidnih na habilitacijsko-kompenzacijskih 

področjih; 

– pomanjkanje stikov s slepimi oziroma slabovidnimi vrstniki. (CPSS 2010, 21) 

Socialna vključenost je kriterij, ki se ga večkrat poudarja. To je merilo, ki ga moramo 

upoštevati ves čas otrokove vključitve.   

Kot pravi Brvar (2010, 13) /…/ slep oziroma slaboviden učenec lahko dosega cilje 

programa redne osnovne šole, potrebuje le drugačne metode, pripomočke, 

prijeme in poti za dosego istega učnega standarda.« 

 

Vidiki učiteljeve priprave na vključitev 

Florjančič in sodelavci (1998, 402) navajajo 5 nujnih dodatnih znanj učiteljev, ki v 

razred sprejmejo učenca s slepoto: »/…/ dodatna znanja za delo z otroki s 

posebnimi potrebami; poznavanje specifike slepih in slabovidnih; poznavanje 

brajice; poznavanje napak vida in očesnih bolezni; znanja, pridobljena na 

seminarjih Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (v nadaljevanju 

ZSSM).« 

 
Pomembna komponenta uspešnega poučevanja je seveda tudi celostno poznavanje 

učenčevih specifik, še preden ta pride v razred. Brvar (2010) pripravo učitelja 

opredeli v treh točkah.  

1. Učitelj mora biti seznanjen z značilnostmi poučevanja slepih in slabovidnih, ta 

znanja lahko dobi na delavnicah in praktičnem usposabljanju na osrednji ustanovi za 

slepe in slabovidne.  
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2. Učitelj mora pri pouku znati upoštevati individualne potrebe in metodično-

didaktične prilagoditve, pri čemer so mu v pomoč nasveti mobilnega tiflopedagoga. 

3. Učitelj se mora seznaniti z brajico, specialnimi učili in specialnimi didaktičnimi 

pripomočki. 

 

Metodično-didaktične prilagoditve slepemu učencu 

Učenec s slepoto s pomočjo tipa in sluha najuspešneje prepoznava in obvladuje 

okolje. V največji meri mora otrok spodbude za razvoj teh dveh čutil (in seveda tudi 

preostalih), dobiti že v predšolskem obdobju. Tedaj je tudi čas za vaje ročnih 

spretnosti, razvijanje delovnih navad, orientacije in vljudnostne komunikacije 

(Rožanc, 1967). 

Učenec s slepoto ne sme biti popolnoma odmaknjen od populacije, s katero se še 

vedno najlažje poistoveti. Popolna separacija od slepih in slabovidnih vrstnikov 

(Žolgar Jerković 2006) ima lahko resne negativne posledice. Različne organizirane 

oblike druženja, ki jih prireja zavod (športno rekreativne, kulturne dejavnosti, 

letovanja, izleti ipd.), omogočajo odsotnost misli na drugačnost, ki je v ospredju 

predvsem v času adolescence.  

 

 Posebnosti komunikacije z učencem s slepoto 

Učitelj mora nekoliko prilagoditi komunikacijo za učenca s slepoto, ki mora imeti stalni 

sedež blizu njegovega katedra.  

Telesni kontakt: učitelj učenca po potrebi vodi za roko; ob besednem opozorilu ali 

pohvali pa naj se učenca dotakne. 

Večkratno klicanje učenca po imenu, da učenec ve, da učitelj misli prav njega. 

Večkratno oglašanje, da učenec ve, kje v prostoru se nahajamo. Pomembno je, da 

učitelj zagotavlja okolje, v katerem se lahko učenec po zvoku orientira. V primeru 

gneče in hrupa (izleti in ne nazadnje odmori) moramo učencu zato dodatno pomagati 

(Florjančič idr. 1998). 

 

Učitelj mora snov podajati dovolj glasno in razločno. Učencu naj namesto sledenja 

zapisu na tabli, omogoči ustrezno alternativo – sledenje že napisanemu besedilu, 

poslušanje predhodno posnetega besedila. Pomembno je tudi, da učitelj išče načine, 
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ki nadomeščajo vidno zaznavo z razlago, prepoznavanjem s sluhom, tipom, 

vohom, okusom. Pri tem si lahko pomaga z naravnim okoljem, uporabo tipnih 

zemljevidov, izdelavo maket ipd. (Florjančič idr. 1998). Brvar (2010) omenja še 

podajanje vsebine brez tihih premorov in učenčevo možnost uporabe računalnika 

z brajevo vrstico. 

 

2. 2 Podpora učitelju in vključenemu učencu 

V strokovnemu mnenju, ki ga izda komisija za usmerjanje, so navedene splošne 

prilagoditve, učitelj pa mora poleg upoštevanja teh z lastno »strokovno 

ustvarjalnostjo« oblikovati prilagoditve za vsako uro posebej. Čeprav je, kot pravi 

Brvar (2012, 14), »/…/ vključitev slepega /…/ učenca v običajno šolo kompleksno 

dejanje, za katerega ni odgovoren en sam učitelj, ampak cela šola /…/«, je pogosto 

od učiteljeve komunikacijske spretnosti, osebnostnih lastnosti in veščin skupinskega 

dela odvisno število sodelujočih in kvaliteta sodelovanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2. 1 Vloga zunanjih institucij ‒ ZSSM 

ZSSM se poleg izposoje ukvarja z izdelovanjem pripomočkov, didaktičnega 

materiala, učil, tipnih slik, zemljevidov, kartografije za slabovidne; s priredbo in 

pripravo prilagojenih učbenikov, delovnih zvezkov, učnega gradiva v brajici, 

povečavi, zvočni tehniki; s knjižnično izposojo prilagojenih učbenikov in gradiv; z 

Slika  2 Vzajemnost vplivanja med 
posameznimi dejavniki vključevanja 
(Brvar 2010, 26) 
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izvajanjem usposabljanja za uporabo prilagojene informacijske tehnologije, 

specialnih pripomočkov in opreme; s spremljanjem razvoja pripomočkov za slepe 

in slabovidne 

(in s storitvami za komercialne uporabnike – priprava, prilagajanje, tisk gradiv) 

(ZSSM 2010). 

 

 Knjižnica zavoda 

Učenci, ki so v obravnavi ZSSM, si učbenike s povečanim tiskom ali učbenike, 

prilagojene v brajico, lahko izposodijo v knjižnici zavoda, ki prvenstveno deluje kot 

šolska knjižnica in hrani približno tri izvode istega učbenika. Seznam prilagojenih 

učbenikov se spreminja in je dostopen na medmrežju. Prilagajanje je bolj 

kompleksno kot le pretvorba v brajico (Schmidt 2013). 

 

 Učni pripomočki 

Šole, ki imajo vključenega slepega ali slabovidnega učenca, si na zavodu lahko 

brezplačno izposodijo na primer lupe, povečane zemljevide, tipne zemljevide, 

geografske  modele, nekatere igre, matematične sete, ravnila in podlago za 

slepe, šestilo za slabovidne, plastnice. Za izposojen pripomoček se izda reverz, 

izjema je draga specialna oprema (brajevi stroji, mize z dvižno ploskvijo, računalniki s 

programsko opremo za slepe, brajeve vrstice ter računalniki s programsko opremo za 

slabovidne (ZoomText), elektronske lupe (myReader), ki si jo šola, ne posameznik, 

izposodi s pogodbo, s katero prevzame odgovornost za čas izposoje, ki navadno 

traja do konca šolanja oziroma do morebitnih sprememb v odločbi o usmerjanju 

(Strnad 2013). 

Težnje po preoblikovanju zavoda 

Z inkluzivnim procesom se spreminja tudi vloga specializiranih šol, ki se močno 

povezujejo z državnim izobraževalnim sistemom. V Evropi je zelo pogost trend 

transformacije specializiranih ustanov v centre pomoči. Naloge teh centrov so 

(Žolgar Jerković 2006, povz. po Meijer idr. 2003): 

1. organizacija različnih oblik izobraževanja za učitelje in druge strokovnjake, 

2. razvoj in razširitev materialov in metod, 

3. podpora staršem in večinskim šolam, 
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4. podpora učencem (kratkoročna in dolgoročna), 

5. pomoč pri vstopu na trg delovne sile.  

 

Tudi v Sloveniji je prišlo do podobnih prizadevanj. Delo ZSSM se je prilagodilo novim 

inkluzivnim pristopom v projektu, ki je trajal od maja 2008 do julija 2010. 

Preimenovanje v CPSS se ne uporablja, a zavod nadaljuje z delom, ki ga je zasnoval 

v projektu. 

 

  

Na  ZSSM potekajo specifične dejavnosti za pomoč inkluziji, ki zajemajo:  

1. specialno-pedagoško (tiflopedagoško) obravnavo slepih in slabovidnih otrok in 

mladostnikov; 

2. mobilno spremljanje otrok in mladostnikov v večinskih vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah; 

3. svetovanje učiteljem in drugim strokovnim delavcem glede načrtovanja 

pouka, prilagajanja metod in didaktičnih pripomočkov, specializirane opreme idr.; 

4. organizacijo in izvedbo seminarjev za vse cilje skupine (učitelje, starše, 

zainteresirano javnost); 

5. tečajne oblike dela, tematske delavnice, športne aktivnosti, organizacija taborov 

za slepe in slabovidne otroke in mladostnike (ZSSM 2010). 

 

2. 2. 2 Vloga dodatne strokovne pomoči ‒ (mobilnega) tiflopedagoga 

Kot omenja  Žolgar Jerković (2006) je pogoj za uspešno inkluzijo podpora in pomoč  

ustreznih strokovnjakov učitelju. 

Z novo paradigmo in kulturo vse večjega vključevanja otrok s posebnimi potrebami (v 

nadaljevanju OPP) v osnovne šole so nastale potrebe po ustrezni dodatni pomoči, ki 

so je bili učenci poprej deležni v specializiranih oddelkih. Sestavni del vzgojno-

izobraževalnih programov s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je 

torej dodatna strokovna pomoč tiflopedagoga, ki se deli na dve funkciji: 

rehabilitacijsko in didaktično. Znotraj rehabilitacijske ločimo tri oblike pomoči: 

reedukacijo, kompenzacijo in rehabilitacijo (Opara 2005). 
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Reedukacija se ukvarja s spodbudo in usposabljanjem otrok za uporabo specifičnih 

pripomočkov in prilagojenih metod in tehnik učenja ter socializacijo. Učenec z 

minimalnim ostankom vida se mora naučiti uporabljati, razvijati in 

izpopolnjevati svoje senzorne zmožnosti (Opara 2005). Naloge reedukacije lahko 

učinkovito opravlja le ustrezno izobražen strokovnjak – tiflopedagog, ki z učencem s 

slepoto, glede na individualiziran program, sodeluje določeno število ur tedensko pri 

pouku. Hkrati izvaja specialno pomoč izven razreda (ZUPP 2011), pomembno 

sodeluje s starši in tudi z učiteljem. Slednjemu posreduje predvsem navodila za delo, 

metode dela s slepimi ali slabovidnimi. Tiflopedagog organizira seminarje, na katerih 

se učitelji seznanijo in usposobijo za delo s prilagojenimi pripomočki, učnimi sredstvi 

in koncepti dela v Zavodu za slepo in slabovidno mladino (Florjančič idr. 1998). 

 

Pri specifičnih pripomočkih nudi pomoč torej specialni in rehabilitacijski pedagog – 

tiflopedagog. Zato na primer razredni učitelj ni zadolžen za opismenjevanje v brajici, 

saj to nalogo že pred vstopom v šolo opravi omenjeni strokovnjak, seveda pa pri 

procesu utrjevanja lahko sodeluje. Sprva učenec s slepoto pri pouku uporablja brajev 

pisalni stroj, šele kasneje preide na računalnik z brajevo vrstico (Oblak 2012). 

 

Kompenzacija se ukvarja z učenjem določenih funkcij, procesov in nalog, ki jih 

posamezni otroci zaradi ovir in motenj morajo nadomeščati z drugimi organi in 

specializiranimi pripomočki, tehnikami in metodami. »Kompenzacija je zelo 

pomembna. Mnogi senzorno ovirani neverjetno izpopolnijo druga čutila. Dobro je 

znano, da mnogi slepi zelo izpopolnijo sluh in taktilne občutke. Otroci, ki ne 

smejo preveč obremenjevati vida, izpopolnijo spomin.« (Opara 2005, 71) 

 

Rehabilitacija pripravlja OPP, »/…/ da bo zmogel sprejeti samega sebe v svoji 

realnosti in se naučiti živeti s svojimi ovirami in omejitvami ter organizirati svoje 

življenje skladno s svojimi zmožnostmi.« (Opara 2005, 71) 

 

Sodelovanje učitelja s strokovnjakom, kot omenja Cvetković (1989), je najbolj 

učinkovito preko analiz napak, ki se ponavljajo pri učenčevem reševanju nalog. 

Tiflopedagog na podlagi tega predlaga metodične postopke za odpravo napak in 

poda predloge učitelju za dodatna dopolnilna dela učenca.  
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2. 2. 3 Vloga spremljevalca učenca s slepoto 

Pri nalogah spremljevalca je pomembno omeniti to, da »/…/ ne gre za dajanje fizične 

pomoči, temveč za spodbujanje samostojnosti in osvajanje specialnih znanj.« 

(Koprivnikar 2006, 175) V nadaljevanju omenja še, da ima spremljevalec pomembno 

vlogo pri zagotavljanju varnosti, zaupanja, pri pridobivanju novih znanj, ponavljanju in 

utrjevanju. Brez njega slep otrok dobi manj spodbud. Naloga spremljevalca naj bi bila 

zaupana empatični osebi z določenim pedagoškim znanjem, ki ima pozitiven odnos 

do OPP. 

 

V 10. členu novega Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) so v 

tretji točki težje in težko gibalno oviranim učencem priključeni tudi učenci s slepoto. 

Njim se v programu za predšolske otroke in v izobraževalnem programu s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo lahko dodeli stalni ali začasni 

spremljevalec za namen fizične pomoči in pomoči v času izvajanja vzgojno-

izobraževalnega dela.  

Torej spremljevalec otroka s slepoto zakonsko še vedno ni zagotovljen, čeprav je v 

prvih razredih osnovne šole nepogrešljiv. Tovrstne stiske navadno rešujejo občine z 

donacijo mesečnega dohodka spremljevalcu (Štaut 2012). 

2. 2. 4 Vloga staršev 

»Vloga staršev in družine ima v življenju otroka z okvaro vida poseben pomen, saj 

slepi in slabovidni otroci potrebujejo veliko več njihove pomoči, truda in podpore kot 

videči otroci.« (Lipuš 2006, 134) 

 

Staršem je s 4. členom ZUOPP omogočeno aktivno vključevanje v postopek 

usmerjanja in oblike pomoči (ZUOPP 2011). V vse procese vzgoje in izobraževanj ter 

rehabilitacije je potrebno vključiti starše in premostiti pomisleke o vmešavanju. 

Pomembno je medsebojno zaupanje in spoštovanje tako staršev kot ostalih 

strokovnjakov, ki so vključeni v pomoč otroku (Žolgar Jerković 2006). In kot dodaja 

Lipuševa (2006) morajo starši sodelovati pri vseh odločitvah, ki zadevajo njihovega 

otroka, a morajo ob tem upoštevati mnenja strokovnjakov. 
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Starši morajo biti aktivni tako pri postopku usmerjanja kot pri izdelavi 

individualiziranega programa (Trobec 2006). V članku navaja s strani staršev 

navedene očitke o premalo storjenem na naslednjih področjih: 

– oskrba z mobilno (tiflopedagoško) službo; 

– izposoja didaktičnih, učnih in tehničnih pripomočkov ter izobraževanje za uporabo 

pripomočkov; 

– prilagajanje učbenikov in delovnih zvezkov; 

– nedogovorjenost matematičnih znakov; 

– celovita zgodnja obravnava slepih in slabovidnih otrok ter njihovih družin; 

– neprilagojena eksterna preverjanja, matura in šolska tekmovanja; 

– profesionalizacija komisij za usmerjanje. 

 

»Cilj večine staršev je, da se otrok šola v redni šoli in da bi ga v domačem okolju 

pripravili za čim bolj neodvisno življenje.« (Trobec 2006, 217) Vključevanja otroka v 

razred z vrstniki ne pomeni vedno pravo izbiro v vsakem primeru. »Odločitev, v 

katerem programu se bo otrok šolal, je odvisna od individualnih dejavnikov in ne od 

zakonodaje.« (Žolgar Jerković 2006, 28) 

 

Priporočljivo je, da starši otroka sodelujejo s šolo in ustanovo – Zavodom za slepe in 

slabovidne Ljubljana.  Že v začetku potrebujejo informacije o tem: 

 kako se bo njihov otrok vključil v novo okolje; 

 kako jim bodo v oporo učitelji na šoli, svetovalni delavci in tiflopedagog in kako 

bodo lahko z njimi sodelovali; 

 katera specialna znanja bo njihov otrok potreboval za uspešno vključitev; 

 kako zagotoviti specialne pripomočke in učila; 

 katera dodatna znanja bodo potrebovali za pomoč šolajočemu otroku (Brvar 

2010). 

 

Poleg izobraževanja je izjemnega pomena tudi vzgoja, Brvar (2010) ob tem še 

dodaja, da je lahko za slepe in slabovidne posebej usodna prevarovanost. Starši 

morajo otroku nuditi oporo in svetovanje, hkrati pa mu omogočiti optimalne pogoje za 

prosti čas in delo doma. 
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Prav slednje, v obliki delovnih navad,  je tudi pri slepih in slabovidnih izjemnega 

pomena. Učinkovite delovne navade so namreč temeljne za učni uspeh slepih in 

slabovidnih, za razvijanje spretnosti in strategij, ki omogočajo bolj neodvisno in 

samostojno življenje. Gre za spretnosti, ki se jih je potrebno dodatno naučiti. Pri tem 

pa veliko vlogo odigra starševsko odzivanje na otrokovo motnjo, ki se lahko kaže tudi 

v pretirani zaščiti otroka, podcenjevanju ali nepopolnem sprejemanju motnje (Žolgar 

Jerković 2004). 

 

 Dolžnosti učitelja pri komunikaciji s starši 

Florjančič in sodelavci (1998) navajajo nekaj nalog učitelja pri delu s starši učenca s 

slepoto. Učitelj mora starše seznaniti s prilagoditvami, ki so učencu nudene pri 

pouku, hkrati pa predlagati možne prilagoditve za domače okolje in pri tem podati 

nekaj konkretnih predlogov, kako in koliko naj otroku pomagajo, da  delajo z otrokom 

in ne namesto njega. Pomembno je, da mu pomagajo pri odkrivanju sveta, ga 

spodbujajo, mu veliko berejo in ga vključujejo v domače zaposlitve kot ostale  

(videče)  otroke. Staršem so navadno dobrodošle tudi informacije o otrokovem 

napredku pri samourejanju učenca, socializaciji, orientaciji in razvijanju 

morebitnega preostanka vida. 
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3. PRILAGAJANJE POUČEVANJA IN UČNIH GRADIV 

RAZREDNEGA UČITELJA UČENCU S SLEPOTO 

Glede na to, da ljudje po vidni poti sprejmemo 80 % vseh informacij iz okolja, se 

postavlja pomembno vprašanje, kako nadomestiti vidne zaznave pri pouku. A s tem, 

ko učencu s slepoto izboljšamo pogoje za delo v razredu ‒ vpeljemo 

nadomestke vidnih ponazoril, navadno pripomoremo k pozitivnem učinku na 

učni proces za vse učence (OPTIC 2010). 

Glede na to, da je tip čutilo, ki v veliki meri nadomešča vid, je učitelj pri prilagajanju 

učil velikokrat osredotočen na tipne prilagoditve. Vendar, kot pravi Brvar (2000), je 

prilagajanje učnih gradiv tipni zaznavi odgovorna in metodično zahtevna naloga 

učitelja, pri kateri mora upoštevati cilje in vsebine učnega načrta, ki praviloma ne 

smejo biti okrnjeni. 

 

Veliko pozornost mora učitelj nameniti tudi tipnemu pragu ‒ individualni značilnosti, 

ki predstavlja mejo možne tipne zaznave posameznika. To sposobnost učenca, ki jo 

je z vajo mogoče izboljšati, moramo upoštevati pri izdelovanju tipnih prikazov. Tipna 

informacija ne sme biti manjša od brajeve točke (Brvar 2000).  

 

Osnove branja in pisanja v brajici učenec s slepoto ob strokovni pomoči navadno 

usvoji že pred vstopom v šolo. Večina učencev s slepoto piše v brajici tako hitro kot 

ostali sošolci, branje in iskanje določenih podatkov v besedilu pa jim vzame nekoliko 

več časa (Murn 2002). 

 

Vseeno pa je v spoznavne procese, kot pravi Murnova (2002), potrebno vključiti prav 

vse tehnike, metode in učne oblike, ki jih učenec s slepoto/slabovidnostjo lahko 

sprejema s svojimi omejenimi zmožnostmi vidnega zaznavanja ter aktivirati vsa 

učenčeva preostala čutila. To je osrednji cilj pri prilagajanju učnih sredstev. 

 

Zorec v zapisu iz leta 1962 navaja pomanjkanje učil in gradiv, pri čemer misli na tista, 

ki jih morajo učitelji sami prilagoditi ali izdelati. Kot omenja, je veliko učnih sredstev 

za redne osnovne šole, ki jih lahko z malo predelave prilagodimo potrebam 

slepih. Po njegovem naj bi učitelj učilo predlagal tiflopedagogu, ta določil obliko in 
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namen učila, nato pa bi bila stvar strokovnjaka za tehniko, da učilo izdela (Zorec 

1962, 37, 38). 

3. 1 Prilagajanje besedil 

Zapis v brajici 

Danes je dostop besedil ljudem s slepoto omogočen elektronsko, zato je klasičnega 

branja brajice s papirja vedno manj, vendar ga je potrebno ohraniti in ga utrditi 

predvsem v prvih letih šolanja. Pri prilagajanju tekstov v brajico po elektronski poti, ki 

se učiteljem nudi na zavodu, ne gre le za prevajanje črk, temveč tudi za prilagoditev 

zapisa (Strnad 2013). 

 

Učenci, ki so v programu šolanja ali obravnavi ZSSM, si učbenike s povečanim 

tiskom/prilagojene v brajico lahko izposodijo v knjižnici zavoda. Vsako leto je izbran 

učbenik (s strani šole, natančneje učitelja), prilagojen v brajico v treh izvodih. 

Seznam prilagojenih učbenikov se spreminja in je dostopen na medmrežju. 

 

Prilagajanje je bolj kompleksno kot le pretvorba v brajico. Prilagajajo se odstavki, 

razmiki, tudi navodila (Schmidt 2013). 

 

 

 

 

Zvočni posnetki 

V šoli je poslušanje kakovostnih, doživeto posnetih avdio posnetkov za slepe učence, 

kot pravi Brvar (2005), osnovno sredstvo za poglabljanje učnih vsebin in pridobivanje 

novih znanj. Fonoteka (zvočna knjižnica) na zavodu hrani radijske šolske ure, 

posnete učbenike, zgodovinske romane in druge zvočne knjige.  

 

Slika  3 Izpolnjen delovni list ‒ prilagojen v 
brajico 

Slika  4 Branje odlomka iz berila 
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V knjižnici Zveze slepih in slabovidnih Slovenije (ZSSS) si je možno izposoditi zvočne 

zapise knjig (tudi literaturo v brajici), ki so jih bralci v tamkajšnjih zvočnih studiih sprva 

snemali na magnetofonske trakove, pozneje na kasete in danes na zgoščenke. 

Izposoja za osebe s slepoto poteka osebno, pogosteje pa po pošti. V ta namen 

obstajajo posebne embalaže za kasete, zgoščenke in kovčki za knjige. Vse našteto 

je opremljeno z obojestransko kartico, ki je na eni strani opremljena z naslovom 

zveze, na drugi pa z naslovom izposojevalca. Ko izposojevalec izposojeno gradivo 

želi vrniti, kartico le obrne in jo preda poštarju (Saksida 2012). 

 

3. 2 Prilagajanje slik in oblik ter ponazarjanje pojmov in pojavov 

 

Tipne tehnike 

Nekatere standardne tipne tehnike, ki jih navaja Brvar (2010), so: 
Risanje na pozitivno folijo zaradi pritiska pisala pod določenim kotom omogoči 

izbočen obris. Pozitivna folija slepemu v veliki meri nadomešča šolsko tablo, je 

nekakšna individualna tabla, na kateri lahko v učilnici in na terenu uspešno razložimo 

ali preverimo razumevanje določenega pojma (slika 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risanje z reliefnimi barvami omogoča izdelavo kakovostnih barvnih in kontrastnih 

tipnih predlog. Čeprav je način izdelave zamuden, ga pogosto uporabljamo. Predloge 

so dobro tipljive in obstojne, zato so primerne tako za slepe kot za učence z 

minimalnim ostankom vida (slika 6). 

Slika 5 Izdelek učenke pri tehniki 
risanja na pozitivno folijo 

Slika 6 Povečava in obroba z 
reliefno barvo 
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Risanje s termičnim pisalom je preprosta, a domiselna rešitev za izdelavo tipnih 

skic ob pomoči pisala na elektriko in termo papirja. Plastificirana stran papirja 

nabrekne pod vplivom toplote, ki jo dovaja ogreta konica pisala. Nastanejo izbokline, 

ki jih lahko otipamo neposredno po nastanku. Slepemu se že med risanjem omogoči 

predstava o risbi. Žal tudi ta tehnika ne omogoča višje ali večnivojsko izdelavo tipnih 

prikazov. Tehnika je počasna, vendar omogoča izdelavo natančnih tipnih predlog. 

 

Termo-vakuumska tehnika omogoča izdelavo kakovostnih, dobro otipljivih in 

preciznih slik, zemljevidov, načrtov ipd. Način izdelave je zelo zamuden in zahteven, 

saj moramo vsako matrico ali tipno predlogo izdelati ročno z upoštevanjem vseh 

zakonitosti tipne zaznave (slika 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrokapsulska tehnika je možna z napravo, ki segreva mikrokapsulski papir, kar 

omogoča, da se s pisalom narisana ali fotokopirana slika dvigne in postane tipna. Če 

upoštevamo tipni prag in kvaliteto linij, tehnika onemogoča zahtevnejše prikaze. 

 

Risanje s tiflografom omogoča risanje in izdelavo točkastih tipnih predlog na 

brajevem papirju. Delo s tiflografom zahteva kar nekaj spretnosti. Uporaba te tehnike 

je lahko zelo široka, saj bolj spretnim učencem omogoča samostojno risanje. Tiflograf 

je namenjen tako učitelju kot slepemu učencu. S pomočjo tiflografa lahko ponazorimo 

določen pojem ali pa preverimo, kako ta pojem razume učenec s slepoto. 

Slika 8  Lepljenke – učiteljičini pripomočki za učenje 
prometnih znakov 

Slika 7 Učno gradivo za poučevanje – 
Narava ZSSM (Brvar 2002) narejen s 

termo-vakuumsko tehniko 
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Računalniška izdelava točkastih tipnih prikazov omogoča preproste točkaste 

tipne prikaze, ki jih ustvarimo s specialnim računalniškim programom, ki omogoča 

prevajanje običajne grafike v tipno in s pomočjo tiskalnika za tipno risbo oziroma 

grafiko. 

 

Risanje z brajevim pisalnim strojem omogoča točkasto pozitivno risanje. 

 

Druge tehnike – Za izdelavo taktilnih prikazov uporabljamo tudi druge bolj ali manj 

preizkušene tehnike. Te tehnike zahtevajo določene spretnosti in dobro poznavanje 

problematike tipne zaznave. 

 

· Negativno risanje z radelčkom – ta tehnika je ena najstarejših. Največ jo sicer 

uporabljajo pri matematiki. Prav tako pa je primerna za delo pri pouku zemljepisa. 

Postopek risanja tipnih točkastih predlog poteka tako, da rišemo v negativu. 

Narisana skica pa je tipna v pozitivu.  

· Samolepljive povoščene vrvice – vrvice so raznobarvne in prevlečene z voskom. 

Z njimi lahko hitro in dobro ponazorimo preproste tipne prikaze oz. pojasnimo 

konkreten pojem.  

· Lepljenke – izdelujemo jih iz raznih materialov (slika 8): vrvic, kartona, plute, 

smirkovega papirja, gume itd. Tipne tehnike se lahko uporabljajo samostojno, ali 

pa so matrica za termo-vakuumski odtis. 

· Slepi tisk – reliefni tisk brez barve, ki ga uporabljajo predvsem v knjigoveštvu za 

tiskanje napisov in okraskov na platnicah. 

· Uporaba peskovnika, modeliranje, delo s plastelinom. 

 

Avtor omenja nekaj prepoznavnih alternativnih tipnih tehnik, kot so samolepilni 

elementi in trakovi, lepljive blazinice (za označevanje, črtanje, obkrožanje) in 

reliefno risanje na kovinsko folijo, ki omogoča reliefno negativno risanje (Brvar 

2005). 

 Tehnika pozitivnega risanja 

Zelo pogosto uporabljena tehnika v procesu osnovnošolskega izobraževanja, 

predvsem na višji stopnji in glede na razvitost tipa tudi na nižji stopnji. Komplet za 

pozitivno risanje obsega belo prosojno podlogo iz silikona, ducat listov folije, 
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pisalo in pribor za geometrijo (prilagojen tipni zaznavi), odebeljeno podlogo s 

sponko za delo na terenu in mapo. Komplet je za slepega kot osebna tabla (Brvar 

2005). 

 

 

Slika 9 Tehnika risanja na pozitivno folijo (Brvar 2005) 

 

Na folijo rišemo prosto ali s podloženo risbo/sliko/fotografijo. Pisalo držimo pod kotom 

45° in s pritiskom vlečemo linijo, ki se izboči in je tipna. Ta tehnika je tudi sredstvo 

preverjanja učenčevega razumevanja (Brvar 2005). 

 

Makete in modeli 

Tatjana Murn (2002) v svojem priročniku učiteljem svetuje uporabo predmetov, 

maket, modelov, naravnih materialov, reliefnih zemljevidov ipd. Pri pripravi lastnih 

materialov mora biti učitelj ustvarjalen in iznajdljiv. 

 

»Elementi vsakega prikaza morajo biti nazorni in prilagojeni tipni in zmanjšani vidni 

zaznavi. Narejeni morajo biti v pravilnem sorazmerju z danostmi, ki jih prikazuje. 

Material, iz katerega izdelamo prikaz, mora spominjati na stvarno podobo objekta ali 

pojma, ki ga prikazujemo. Prav je, da posamezni elementi prikaza delujejo.« (Brvar 

2005, 12). Na primer – na otip topel kosem vate ni primerno ponazorilo za snežno 

kepo oziroma sneg, saj si s tem učenec s slepoto ne more pridobiti pravih predstav o 

pojmu, ki je v resnici mrzel in moker. 

 

3. 3 Nekateri pripomočki za delo v razredu 

Opara (2005) omenja naslednje pripomočke, ki jih slepi uporabljajo v vsakdanjem 

življenju: Braillove in zvočne ure, Braillovi metri, termometri, kompasi, tehtnice, 

merilci denarja, pokazatelji višine tekočin v kozarcu, dodatno označene aparate. 
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Prilagojene so tudi igre za prosti čas (Človek ne jezi se, Braillove domine, karte, 

kocke, zveneče žoge itd.). Poznamo  pripomočke, ki jih otrok potrebuje za uspešno 

sledenje šolskemu delu. Slepi za pisanje potrebujejo prenosni računalnik z brajevo 

vrstico in/ali brajev pisalni stroj, geometrijski pribor za slepe ter pribor za 

merjenje z brajevimi označbami. Prilagojeni pripomočki so tudi tipni zemljevidi, 

reliefni globusi, razne makete in modeli, ki jih je mogoče zaznavati tipno (Brvar 2010, 

Opara 2005) 

 

Brajev pisalni stroj 

Pisalni stroj je temelji pripomoček s šestimi osnovnimi tipkami za zapisovanje brajeve 

pisave. Ta mehanska ali elektronska naprava omogoča zapisovanje brajice v 

kombinaciji šestih izbočenih pik (Brvar 2000). Zaradi glasnosti je pri delu v razredu 

lahko moteč (Murn 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brajeva vrstica 

Brajeva vrstica je elektronska naprava, ki slepemu nadomešča zaslon in tako 

omogoča delo z računalnikom. Sestavljajo jo v vrsto vgrajene brajeve celice, ki s 

pomočjo piezo-električnih modulov izbočijo pike. Različna kombinacija pik predstavlja 

določeno črko v brajevi pisavi. Slepi uporabnik lahko s tem pripomočkom bere, piše 

in preverja besedilo. Brajeva vrstica je z računalnikom povezana preko serijskega 

vhoda ali brezžično (Katalog tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne 2006). 

Vrstica vsebuje 40–80 celic, ki so razporejene v dve vrsti (Brvar 2000). 

Slika 10 Branje in pisanje na brajev stroj 
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Gumijasta podlaga za pozitivno risanje 

Podlaga zaradi mehkega silikona omogoča risanje na pozitivno folijo, na kateri se 

vrisane črte izbočijo in jih je možno otipati (Murn 2002). 

 

Okvirji in vodila za pisanje 

Izdelani so iz papirja ali plastike. Slepi jih položi na obrazce ali druge dokumente, pri 

čemer mu okvir omeji prostor za pisanje, na primer za vnos posameznih podatkov ali 

za podpis (Murn 2002). 

 

Merski instrumenti z brajevimi ali tipnimi oznakami 

V to kategorijo prištevamo geometrijski pribor za slepe, ure, tehtnice, merilna orodja 

(Murn 2002). 

 

Posebna pisala za reliefno pisanje 

Pisala puščajo privzdignjeno sled na podlagi. Pisanje, pa tudi branje zapisanega,  je 

počasnejše (Murn 2002). 

 

Brajev označevalec 

To je pripomoček, s katerim izdelamo napise v brajevi abecedi in jih uporabljamo za 

označevanje predmetov (učbenikov, map ipd.) (Murn 2002). 
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4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

RAZISKOVANJA 

Področje in vsebino diplomske naloge sem izbrala na podlagi predvidenih izzivov pri 

poučevanju v razredu, v katerega je vključen učenec s slepoto. V drugem letniku sem 

med opravljanjem prakse spoznala primer uspešne vključitve učenca s slepoto v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. O 

vlogi učitelja pri tem sem veliko razmišljala. Ob tem so se mi postavljala vprašanja, v 

kolikšni meri in na kakšen način je pri tovrstni vključitvi nudena pomoč učitelju tako 

pri sodelovanju kot pri prilagajanju poučevanja in učnih sredstev.  

V učiteljevi vlogi sem se preizkusila tudi sama. Eno večjih težav mi je po 

predvidevanjih predstavljalo nadomeščanje vidnih ponazoril, ki se jih sicer pri 

poučevanju vedno poslužujem. V povezavi s tem mi je bilo v izziv oblikovanje 

poučevanja v realni situaciji,  v kombiniranem oddelku (1. in 2. razred) podružnične 

osnovne šole, kamor je vključena deklica s slepoto. Pouk sem poskušala zasnovati 

predvsem po načelu aktivnosti vseh učencev. 

 

Raziskovalni cilji: 

a) spoznati načine prilagajanja učnih sredstev, s pomočjo pripomočkov, ki so na 

voljo in hkratno zagotavljanje kvalitetnega pouka pri inkluzivni vključitvi učenca s 

slepoto. 

b) izdelati didaktične pripomočke (hkrati uporabna za videče in učenca s slepoto). 

c) zaznati učinke prilagojenega poučevanja  na klimo v razredu. 

d) seznaniti se z načini sodelovanja in s strokovno  pomočjo, ki je nudena učitelju ob 

vključitvi učenca s slepoto, in to na podlagi intervjujev, pogovorov in analiz. 
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5. OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

5. 1 Osnovna raziskovalna metoda 

Za raziskovalni del svoje diplomske naloge sem izbrala kvalitativno raziskovanje 

(Sagadin 2001), ki se osredotoča na probleme manjšega obsega oziroma na manjše 

izseke področja vzgoje in izobraževanja, vezane le na eno osebo.  

Natančneje: izbrala sem študijo primera, pri katerem se analiza podatkov nadaljuje 

tudi po koncu zbiranja. Raziskavo sem načrtovala in izvajala v petih glavnih fazah, ki 

jih predlaga Sagadin (2001). 

1. Oblikovanje izhodiščne ideje o primeru, namenu ‒ ciljih raziskave in o poteh do 

njih. Ta faza je podprta z oblikovanjem bistvenih raziskovalnih vprašanj in hipotez. 

2. Bolj dokončna izbira primera in zagotovitev dostopa do ustreznih institucij, 

skupin oseb, posameznikov itn. To prilagodimo tudi posameznim postopkom 

zbiranja podatkov in pripravam na njihovo izvedbo.  

3."Terensko" delo – zbiranje podatkov (opazovanje, intervjuvanje, drugi viri), 

sprotna analiza podatkov ter razvijanje novih raziskovalnih vprašanj in hipotez, s 

katerimi dogradimo prvotne.  

4. Analiza podatkov po koncu njihovega zbiranja.  

5. Končna študija ‒ oblikovana na podlagi analize podatkov. 

 

5. 2 Predstavitev vzorca in postopek zbiranja podatkov 

Moj raziskovalni del temelji na dvomesečnem vsakotedenskem 2-urnem hospitiranju 

in enournem poučevanju v kombiniranem oddelku (1. in 2. razred) s šestnajstimi 

učenci (7 deklic in 9 dečkov), kamor je vključena učenka s slepoto. V okviru 

raziskave sem izvedla šest učnih ur, kjer sem uporabila prilagoditve, ki jih potrebuje 

otrok s slepoto (adaptacija, modifikacija gradiv). 

V decembru 2012 sem izvedla tri učne ure, v januarju 2013 pa še preostale. Število 

nastopov je vezano na predmetnik prvega in drugega razreda, ki zajema naslednje 

predmete: matematiko, slovenščino, spoznavanje okolja, glasbeno vzgojo, športno 

vzgojo in likovno vzgojo. Izbor učnih vsebin je bil usklajen z letnim delovnim načrtom 

razredničarke. Pri snovanju učne priprave, prilagajanju pripomočkov in poučevanja 

pa sem bila samostojna. Najmanj teden dni pred izvedbo ure, sem se o idejah 

pogovorila z razredničarko in tiflopedagoginjo, ki sta mi podali povratno informacijo in 
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nove predloge, na podlagi katerih sem oblikovala učno pripravo, ki sem jo v 

elektronski obliki posredovala nekaj dni pred nastopom. Na dan nastopa sem 

prinesla dva izvoda natisnjene priprave in jima priložila dva obrazca za 

polstrukturirano opazovanje, ki sta ob koncu ure dopolnjevala ustno analizo ure z 

vsako od mentoric posebej. Za mnenje sem povprašala tudi vzgojiteljico, ki je med 

uro fotografirala, in spremljevalko, ki je moje poučevanje vsakokrat posnela z video 

kamero. 

Poleg tega sem bila vsak teden prisotna pri uri individualne dodatne strokovne 

pomoči, ki jo izvaja tiflopedagoginja, kjer mi je na začetku deklica na kratko podala 

nekaj informacij o občutkih in težavah pri izvedenih dejavnostih med uro. 

 

Predstavitev deklice 

Deklica je stara 8 let. Nenadna popolna izguba vida je pri njej nastopila v 4. letu. Kot 

ocenjujeta razredničarka in tiflopedagoginja zmore zbrano in osredotočeno poslušati, 

ima bogat aktivni in receptivni besedni zaklad. Zelo dobro ima razvit posluh in se 

samostojno, oziroma ob pomoči, kjer je ta potrebna, vključuje v vse šolske 

dejavnosti. Aktivno sodeluje pri pouku, kar na primer pomeni, da sledi skupnemu 

glasnemu branju in se brez težav vključi, ko je poklicana. Pri športni vzgoji vsakokrat 

sodeluje, navadno počne vse enako kot ostali, le občasno zaradi varnosti delo z njo 

poteka individualno ali pa ob pomoči spremljevalke/sošolca – na primer pri uvodno 

pripravljalnem delu vadbene enote – lovljenju/tekalnih igrah. Učiteljica jo pri delu v 

razredu prepoznava kot bolj sposobno. Deklica ima osvojene delovne navade, na 

kar, po pogovorih in izdelkih sodeč, veliko vpliva njeno zelo spodbudno domače 

okolje. V brajici se je opismenila že leto pred vstopom v šolo, kar je običajno. Iz 

osebne dokumentacije je še razvidno, da bere, piše in računa do 20, svojo 

vedoželjnost pa poteši s prepoznavanje in branjem tudi velikih tiskanih (in nekaterih 

malih) reliefnih črk v latinici, ki se jih uči sočasno s sošolci. Prepoznava in piše tudi 

reliefna arabska števila. 

 Zaradi težav, ki jih nenadna slepota povzroči, se je všolala leto kasneje kot vrstniki, 

ker pa je rojena konec zadnjega meseca v letu, je ta časovni zamik skorajda 

zanemarljiv. Pri šolskem delu uporablja brajev pisalni stroj – na voljo ima dva, enega 

v šoli in enega doma. Po večkratnem opazovanju lahko zatrdim, da je z njim zelo 
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spretna. Veliko vrednost imajo tudi ohranjene vidne predstave, ki spodbujajo željo 

po barvanju in informacijah o barvah. Dobro se orientira v šolskih prostorih, saj je v 

videčem obdobju obiskovala vrtec, ki je v isti stavbi. Občasno ji spontano na pomoč 

priskoči kdo od vrstnikov, ki jo vodi.  

 

Z odločbo o usmeritvi je bilo deklici, ki obiskuje osnovno šolo v domačem okolju, 

glede na potrebe otrok s slepoto, v tem šolskem letu dodeljenih 8 ur pomoči: 

o 2 uri učitelja: za pomoč v oddelku ali izven njega; 

o 3 ure tiflopedagoga: 2 uri individualno v oddelku in 1 uro individualno izven 

oddelka; ter 3 ure dodatne strokovne pomoči na teden zaradi premagovanja 

primanjkljajev, ovir, motenj, ki jih izvaja ZSSM (1 ura slepega tipkanje, 1 ura 

orientacije in mobilnosti in 1 ura udeležbe na delavnicah – organizirane so tri 

dvodnevne delavnice, ki se jih udeležijo slepi in slabovidni učenci 1. triade s 

svojimi družinami. Njihov namen je socializacija ter druge podporne strategije 

(vaje vida, orientacija, vsakodnevna opravila slepih ipd.). (Oblak 2013) 

 

 

5. 3 Načini zbiranja podatkov: 

– polstrukturiran intervju s tiflopedagoginjo, razredničarko in starši z namenom 

uvodne seznanitve s specifikami dekličine slepote, z obstoječimi načini 

prilagajanja učnih sredstev, poučevanja, seznanitev z njenimi močnimi področji, 

vsakdanjimi situacijami v katerih je samostojna,  potrebni skrbi za varnost ipd.; 

– nestrukturirano opazovanje prvi dan hospitacij in pregled prilagojenih učnih 

sredstev; 

– analiza dekličinih izdelkov, sodelovanja in odzivov med uro in po njej; 

– polstrukturirani opazovalni listi za tiflopedagoginjo in razredničarko z namenom 

opazovanja učinkov mojih prilagoditev na uspešno sledenje učnim dejavnostim 

vseh učencev in hkrati podrobnejša analiza odzivov deklice; 

– nestrukturirani pogovori z vzgojiteljico in spremljevalko z namenom pridobitve 

informacij neodvisnih opazovalcev; 

– analiza fotografij in video posnetkov; 

– analiza uporabnosti izdelanih prilagoditev; 
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– priprava, izvedba in samoanaliza učnih ur: 

o slovenščina (6. 12. 2012) – obravnava neuradnega zasebnega 

povezovalnega besedila – voščila; 

o glasbena vzgoja (13. 12. 2012) – učenje pesmi Sneženi mož (Mire 

Voglar) s pripevanjem in uporabo lastnih ter orffovih glasbil; 

o matematika (20. 12. 2012) – predpraznična ura matematičnih 

didaktičnih iger; 

o športna vzgoja (3. 1. 2013) – urjenje naravnih oblik gibanja, osrednja 

dejavnost: poligon; 

o likovna vzgoja (10. 1. 2013) ‒ oblikovanje zunanjega prostora; 

o spoznavanje okolja (24. 1. 2013) – spoznavanje življenja nekoč. 

 

 

5. 4 Postopek obdelave in pridobivanje podatkov 

Pri izvedbi svoje kvalitativne raziskave, sem sledila Sagadinovim (2001) omenjenim 

petim fazam, ki jih pojasnjujem v naslednjem odstavku. 

 

Po oblikovanje izhodiščne ideje o raziskovanju vloge razrednega učitelja pri 

poučevanju učenca s slepoto je sledil obisk ZSSM, njihova dodelitev mentorice – 

mobilne tiflopedagoginje in primera v tiflopedagoški obravnavi – drugošolke s 

slepoto. Po prvem srečanju s tiflopedagoginjo in delno strukturiranem intervjuju 

(priloga 7) je sledil prvi obisk na šoli (terensko delo), ki je bil namenjen hospitiranju, 

nestrukturiranemu opazovanju poučevanja, deklice, sodelovanja vpletenih, 

individualni strokovni pomoči in neformalnim pogovorom z razredničarko, 

tiflopedagoginjo, deklico, njenimi sošolci, drugo strokovno delavko – vzgojiteljico in 

dekličino spremljevalko. Vsak naslednji obisk je vključeval moj nastop, opazovanje, 

delno sodelovanje pri individualni strokovni pomoči in ustne analize mojega 

poučevanja z razredničarko in tiflopedagoginjo, pri čemer so bili v pomoč obrazci za 

polstrukturirano opazovanje (priloga 11). Po vsakem nastopu je sledila 

samorefleksija in video analiza. Izvedbo mi je omogočilo soglasje staršev, ki so mi v 

pisnem polstrukturiranem intervjuju (priloga 8) podali nekaj osnovnih informacij in 

napotkov pri stiku z deklico in hkrati za poučevanje. Analiza podatkov po koncu 
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njihovega zbiranja se je nanašala na dve področji, ki sem ju razčlenila v teoretičnem 

delu: na učiteljevo sodelovalno vlogo pri inkluziji in vlogo učitelja pri prilagajanju učnih 

gradiv. Na podlagi analize podatkov sem oblikovala končno študijo, ki sem jo strnila 

v interpretaciji in sklepu. 
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6. ANALIZA  

6. 1 Prilagajanje učnih gradiv in poučevanja 

Poglavje vsebuje opis obstoječega načina prilagajanja in mojega prilagajanja učnih 

gradiv. Nanaša se na poučevanje pri šestih vsebinsko in konceptualno različnih urah. 

Odločila sem se za poučevanje vseh predmetov po predmetniku prvega in drugega 

razreda, pri čemer sem uresničitev dodeljenih ciljev skušala doseči pri vseh učencih. 

Tako sem pripravila obravnavo voščila z glasnim branjem, zapisom v zvezek in 

izdelavo lastne voščilnice; obravnavo nove pesmi z igranjem na lastna in orffova 

glasbila; predpraznično uro matematike z didaktičnimi igrami po skupinah; uro 

športne vzgoje z začetnim lovljenjem, gimnastičnimi vajami in poligonom; likovno 

vzgojo z oblikovanjem zunanjega prostora v dvojicah; le pri spoznavanju okolja in 

obravnavi življenja nekoč sem se izrazito izogibala vidnim ponazorilom v obliki 

fotografij. 

 

Pri vseh učnih urah sem se omejila predvsem na navidez minimalne prilagoditve, ki 

bi omogočale sočasno aktivnost vseh učencev, saj sem predhodno izvedela za 

številna dekličina močna področja, ki to hkratnost omogočajo. Pri svojem poučevanju 

sem upoštevala dejstvo, da je samozavestna, vedoželjna in da je ne moti, če je pri 

kakšni dejavnosti izpostavljena – ima posebno nalogo, ki jo ostali učenci navadno 

spremljajo z opisi. To velja predvsem za dejavnosti opazovanja – tipanja.  

 

Prilagajanje besedil v ustreznem mediju 

Prilagoditev besedila (priloge 1, 2, 3, 4) sem uporabila pri slovenščini, glasbeni 

vzgoji, matematiki in športni vzgoji. 

 

Tovrstna gradiva največkrat pripravi dekličina 

spremljevalka. Ker je stvar zamudna, besedila v učbeniku 

za slovenščino pa je bilo kar nekaj, sem se po predlogu 

tiflopedagoginje odločila za sodelovanje z zavodom, kjer mi 

je vodja oddelka za prilagajanje pripomočkov po moji 

pretipkani predlogi, z odstavki besedilo nekoliko preuredila 

in računalniško pretvorila v brajico ter natisnila. Dobila sem 

Slika 11 Prevod strani iz 
učbenika za slovenščino 
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nekaj natisnjenih izvodov, saj sem svojo zamisel spreminjala. Sprva nisem vedela, 

kakšno razporeditev besedila naj predlagam. Nato je tiflopedagoginja predlagala 

večji razmik med vrsticami, saj je deklica še v 1. triletju, in razporeditev besedila 

na tri strani, saj sem deklici želela z dvema tipnima sličicama ponazoriti  ilustracijo v 

učbeniku. Moja težnja po tovrstni prilagoditvi je izhajala iz dekličine vedoželjnosti in 

ohranjenih vidnih predstav. Lahko zaključim, da v dani situaciji tipne slike niso bile 

bistvene (slika 11). Deklica jih je sicer prepoznala, vendar ob pomoči 

tiflopedagoginje, ki jo je pri pouku spremljala. Pridam lahko komentar razredničarke 

in tiflopedagoginje, ki sta mi pojasnili, da ni nič narobe, če deklica nima vedno vsega 

v enaki obliki kot sošolci. V tem primeru sličice torej niso bile potrebne, saj niso imele 

nobene dodane vrednosti.  

 

V povezavi z uro slovenščine sem nameravala pripraviti tudi list za zapis v zvezek. 

Domnevala sem, da bi bilo bolje, če bi deklica posnemala razgiban zapis v zvezek 

enako kot ostali, ki so ga prepisali s table. Zato sem ji na brajevemu listu nameravala 

pripraviti črte, na katere bi pisala. Tiflopedagoginja mi je črtni razpored odsvetovala, 

saj bi deklico to prej zmedlo. Poleg tega pa ni nikakršne razlike, če deklica besedilo 

zapiše v vrstice, namesto v štiri kvadratke kot ostali. 

Stran v brajici sem pridobila še za uro glasbene vzgoje, za katero so mi natisnili 

besedilo pesmi, ki so ga vsi učenci za domačo nalogo morali nalepiti v zvezek in 

ilustrirati1. 

 

Ob omenjenem sodelovanju z zavodom sem se seznanila s hitrejšim, sicer dražjim, a  

zanesljivejšim in učinkovitejšim prilagajanjem besedil. 

 

                                            
1
Deklica je namesto ilustracije pobarvala sneženega moža, ki sem ji ga vnaprej pripravila kot reliefno 

risbo. 
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Vseeno pa sem se želela preizkusiti tudi sama v klasičnem tipkanju na brajev stroj. 

Tako sem v zavodu z izposojenim strojem ob upoštevanju pravil brajice (Brajev 

točkopis 1974) natipkala nekaj več kot dvajset računov in nekaj krajših besed, kar 

sem potrebovala za predpraznično uro matematičnih didaktičnih iger2. 

 

Glasovni posnetek in lutka namesto fotografij in uporabe učbenika 

Prilagoditev besedila s slikami v glasovni posnetek in animacijo z lutko pri 

spoznavanju okolja.  

 

Učni sklop »Čas« in vsebine v njem so v prvem triletju že sicer abstraktne, težko 

predstavljive, če pa odvzamemo še vidno zaznavo slik in fotografij, se zdi pravilna 

predstava o življenju nekoč nemogoča. Za uvod sem uporabila razjarjeno in strogo 

gospodično učiteljico – lutko (slika 13), ki je bila napoved ogleda razstavljenih starih 

predmetov in glasovnega posnetka babice in dedka, ki pripovedujeta o svojem 

otroštvu. Približno enourni posnetek z diktafona sem ob pomoči namenskega 

računalniškega programa za urejanja avdio vsebin skrčila na sedem minut. Ob 

pomoči tega sem vodila slušno razumevalni pogovor, ki je nadomestil bralno 

razumevalnega. Tega že sicer ne bi mogla izvesti z obema razredoma hkrati, saj 

prvošolci še ne berejo. 

                                            
2
Posebno dosledna sem morala biti pri zapisovanju znaka za število pred računom, ker bi sicer 

pomenilo, da gre za seštevanje črk. Primer: Znak za število je videti kot narobe obrnjen  »L«, ki mora 
stati pred vsakim številom oziroma računom. (»L« in »a« predstavljata število 1).   

Slika 14 Tipne sličice, narejene 
z lesnim lepilom 

Slika 13 Gospodična 
učiteljica Julka 

Slika 12 Didaktična igra "Poišči par" 



Maša Dvornik – diplomsko delo  Vloga razrednega učitelja pri poučevanju učenca s slepoto    

 

44 
 

Prilagajanje slik in oblik ter ponazarjanje pojmov in pojavov 

Prilagojene slike, narejene ob pomoči dekorativne barve za steklo v tubi – reliefne 

barve, ki omogoča risanje tankih linij in lesnega lepila – sem uporabila pri slovenščini, 

glasbi, matematiki, likovni vzgoji, spoznavanju okolja (priloge št. 1, 2, 3, 5 in 6). 

Za ponazoritev »Življenje otrok« sem pri uri spoznavanja okolja pripravila tudi 

zaznavanje z okusom – domače suho sadje (priloga 6). 

 

Pri vseh dejavnostih znotraj različnih učnih ur je šlo za pripomočke, ki so omogočali 

tipno zaznavo. Obris slike, ki je bil namenjen vsem učencem, so učenci zaznavali 

vidno in skoraj nikoli tipno, za razliko od deklice. Mogoče je bilo otipati prve strani 

voščilnic (slika 14), rešitev matematične sestavljanke in matematičnih računskih 

parov (slika 12).  

 

Brvar (2005) in Žolgar Jerković (2012) omenjata, da mora učenec tipno sliko ali 

pripomoček otipati in opisati, preden se z njim sreča pri učni dejavnosti. To sem sicer 

skušala upoštevati, vseeno pa je deklica kakšno novost spoznala šele tekom pouka 

npr. pri slovenščini, saj sem dejavnost zasnovala kot detektivsko nalogo, v kateri so 

učenci morali ugotoviti, kaj pomenijo podobe na prepognjenih listih. Deklica je imela 

kasneje (kot inšpektorica) dovolj časa za tipanje (priloga 1). Omenjeno dejavnost 

ocenjujem kot inovativno in v inkluzivnem razredu bolj realno in združevalno, vendar 

to velja le v danem primeru, ker ima deklica ohranjene vidne predstave. 

 

Prilagajanje navodil in nadomeščanje posnemanja 

Prilagojene opise gibanja sem uporabila pri glasbeni in športni vzgoji (prilogi 2 in 3). 

Prilagojena navodila sem skušala uporabljati vseskozi.  

 

Pozornost na kratka in jasna navodila so mi povzročala kar nekaj težav. Nekaj 

navodil sem popravljala in dopolnjevala sproti, ko sem opazovala deklico, ki je sledila 

mojim navodilom, nekaterih pa sprva niti nisem opazila. Primer iz ure športne vzgoje: 

»Moja dvignjena roka pomeni prenehanje lovljenja in napoved nadaljnjih navodil.« 

 

Pri glasbeni vzgoji sem za ritem igranja na lastna glasbila uporabila različno členjene 

podobne besede, ki so predstavljale vzorce štirih različnih skupin. Vsaka skupina je 
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imela svoj vzorec s primeri: kolena, plosk-plosk, kolena, kolena/dlan, dlan, 

plooosk/plosk-tlesk-plosk-tlesk-plosk-tlesk-ploosk/ko-le-na, ko-le-na, stoj (priloga 2). 

Čeprav je imela vsaka skupina le svoj vzorec, ki smo ga nadgradili z besedami, ki so 

asociirale na besedilo (tam na-a bre-gu/mož sto-ji/rdeč-ko-ren-ček mu je nos/vno-ge 

pa je čis-to bos), je po moji oceni deklica laže spremljala dogajanje in začetek 

vključitve svoje skupine v igranje. O tej rešitvi – ubeseditvi, sem dolgo razmišljala, saj 

je danes koncept celostne glasbene vzgoje zasnovan na brezbesednem 

demonstracijskem igranju, h kateremu se učenci s posnemanjem priključijo 

postopno. 

 

 

 

 

 

 

 

Pri športni vzgoji sem opise gibanja, predvsem pri gimnastičnih vajah (slika 17), 

podajala ob opazovanju deklice. Pri poligonu (slika 18) pa sem si pomagala s 

poimenovanjem postaj glede na sorodnost z gibanjem posameznih živali3. Bila sem 

prijetno presenečena, ko sem deklico v pogovoru po uri vprašala po težavnosti in mi 

je odgovorila z imeni postaj (torej ji je poimenovanje postaj omogočilo hitro 

pomnjenje dejavnosti) – da so bile težke »miške« in »zajčki«. Težave na teh dveh 

postajah sem predvidevala, saj je pri prvi šlo za poskoke v obroče, pri drugi pa za 

preskakovanje klopi ob opori rok. Vendar sem glede na učni načrt, željo po večji 

razgibanosti poligona v majhnem prostoru, glede na rekvizite, ki so mi bili na voljo, in 

prisotnost tiflopedagoginje, ki je bila ves čas v dekličini bližini, želela preizkusiti 

postavitev postaj poligona, kot bi jih uporabila tudi sicer. 

                                            
3
To prilagoditev sem lahko uporabila zaradi ohranjenih dekličinih predstav.  

Slika  15 Ostinatni vzorci za lastna 
in orffova glasbila 

Slika 16 Igranje na lastna glasbila 
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Uporaba konkretnih predmetov 
 

Pri spoznavanju okolja so konkretni predmeti nadomeščali fotografije. 

Pri uri sem poleg omenjenih glasovnih posnetkov, uro prilagodila s konkretnimi 

predmeti, ki jih je deklica lahko otipala. Za večjo nazornost sem prinesla tako stare 

predmete kot njihove dvojnike: petrolejko – namizno lučko; tablico – zvezek; košaro – 

plastično vrečko; likalnik na žerjavico – likalnik na elektriko; leseno skledo in leseno 

žlico – krožnik in pribor. V priročniku za spoznavanje okolja sem zasledila 

priporočeno primerjavo predmetov, ki jo navadno uporablja tudi razredničarka, 

vendar bi v razredu, v katerega ni vključen učenec s slepoto, prinesene sodobne 

predmete na primer lahko nadomestili s sličicami ali samo z opisom. 

 

Metodo dela z materialnimi viri Brvar (2010) opisuje kot del pouka, v katerem beseda 

oživi, pouk postane nazornejši, pomnjenje pa trajnejše. 

 

Uporaba obstoječih pripomočkov 

Deklica doma rada poseže po računalniku, ker se na zavodu že uči slepega tipkanja, 

za šolske obveznosti pa uporablja brajev pisalni stroj. Le tega pri pouku navadno 

uporabi za vsak zapis, za risanje in nekatere naloge pa pripomočke za tehniko 

pozitivnega risanja;  brajeva vrstica bo prišla v poštev v drugem triletju.  

 

Slika 17 Gimnastične vaje Slika 18 Poligon 
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 Brajev pisalni stroj 

Deklica je pri slovenščini kot pripomoček uporabila brajev stroj (slika 19) za zapis 

kratkega besedila med poukom in pri spoznavanju okolja za pisanje domače naloge 

(slika 20). 

 

 

Deklica je bila v brajici opismenjena že v predšolski dobi. Pisalni stroj uporablja za 

zapise v zvezek (mape brajevih listov), za reševanje delovnih listov, domačih nalog, 

preizkusov znanja, pri moji uri ga je uporabila tudi za risanje. Ko je napisala voščilo, 

je na  prvo stran s strojem narisala smrečico (slika 27). 

 

Brajev pisalni stroj je nekoliko glasen, zato se morajo nanj navaditi tako učenci kot 

učitelj. Časovne prilagoditve poučevanja zaradi dekličinega spretnega pisanja niso 

bile potrebne. 

 

 Gumijasta podlaga za pozitivno risanje 

Tehniko pozitivnega risanja je deklica uporabila pri uri slovenščine in likovni vzgoji 

in spoznavanju okolja za domačo nalogo. 

 

Pri uri slovenščine so morali učenci kvadrat razdelili z dvema črtama na štiri dele. 

Vanje smo vpisali štiri različne dogodke, ob katerih (lahko) voščimo: novo leto, rojstni 

dan, rojstvo, poroka. Učenka je nalogo uresničila s »pozitivno folijo«, ki se jo z nekaj 

lepilnimi trakovi pritrdi na gumijasto podlago, in kemičnim svinčnikom, ki ob močnem 

pritisku pušča sled. 

Slika  20  Domača naloga pri spoznavanju okolja Slika 19 Pisanje (in risanje) na brajev pisalni stroj 
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Enako tehniko sem predvidela za risanje skice v paru kot predpripravo na oblikovanje 

zunanjega prostora iz majhnih škatlic na pokrov škatle od čevljev in za domačo 

nalogo pri spoznavanju okolja, kjer je narisala štiri predmete, ki so jih uporabljali 

nekoč, in štiri, ki jih uporabljamo danes. Zraven so pritrjena tudi poimenovanja, ki jih 

je napisala na brajev pisalni stroj (slika 20). 

 

 Zveneča žoga 

Uporabila sem jo pri zaključnem delu ure  športne vzgoje (slika 21). 

 

Zvenečo žogo sem uporabila pri zaključni igri. Uporabila sem igro, ker jo otroci 

poznajo in ima socializacijski pomen. Igra je spremenjena različica igre Jakec, kje si? 

Učenec, ki ima žogo, zapre oči in pokliče nekoga, ki mu želi žogo podati. Poklicani se 

oglasi s »tukaj« in z zaprtimi očmi poskuša zakotaljeno žogo ujeti z rokami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi alternativni pripomočki 

Med pripravami na poučevanje sem zasledila nekaj že obstoječih didaktičnih 

pripomočkov. Med njimi najbolj izstopajo tipne kocke s črkami in številkami (slika 22), 

ki so hkrati uporabne za videče in učence s slepoto. Na njih so vidne črke, števke in 

matematični znaki, otipljivi tudi v brajici, ki je prozorno natisnjena. Tipne kocke s 

številkami sem uporabila pri matematičnem delu v skupini; poleg drugih didaktičnih 

iger so si člani skupine eden drugemu postavljali matematične uganke v obliki 

računov in zaporedij. Kocke vsebujejo znake za seštevanje, odštevanje, deljenje, 

množenje, brajev znak za število in enačaje. Pomislila sem na uporabnost predvsem 

pri individualnih prilagoditvah učencu s slepoto, ki lahko na ta način dela sočasno s 

Slika 21 Zaključna dejavnost z zvenečo žogo 
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sošolci. Učencu na primer postavimo na mizo račune, medtem kot drugi prepisujejo s 

table. Kocke pa so po moji oceni še bolj dobrodošle pri prvem srečanju s števili v 

obliki igre spomin, v dejavnostih prepoznavanja števil, štetja ipd. Hkrati krepijo 

finomotorične spretnosti, saj je kocke mogoče spojiti. Kocke s črkami zaradi 

britanskega izvora nimajo šumnikov, kar zmanjšuje možnosti za podobno uporabnost 

pri opismenjevanju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporabila sem tudi promocijsko tipno igralno kocko (slika 24) in kasneje sem našla 

njeno prodajno različico, pri kateri je število tipnih vdolbin enako številu narisanih pik. 

Pri matematiki sem jo uporabila za prirejanje fižolčkov, vrženi vrednosti na kocki. 

Dejavnost je bila poleg tipne kocke prilagojena z metanjem fižolčkov v plastični 

kozarček, pri čemer so vrženi fižolček lahko slišali vsi v skupini in jih lažje šteli. 

Dejavnost je bila sicer nekoliko prilagojena, vendar se je zdelo, da je ostali učenci 

niso zaznali kot tako, saj jim je metanje fižolčkov v kozarec predstavljalo zabavo in 

spodbudo pri samoiniciativnem glasnem štetju. 

Kot alternativen pripomoček lahko omenim tudi barvne svinčnike (slika 23), ki so jih 

učenki starši označili z brajico tako, da lahko opravlja svojo priljubljeno dejavnost – 

barvanje. 

 

6. 2 Sodelovanje udeležencev vključitve 

V dekličinem okolju obstaja zelo visoka stopnja sodelovanja med vsemi sodelujočimi. 

Odločilno vlogo pri tem ima po mojem mnenju razredničarka, ki je v vsakodnevnem 

osebnem stiku s starši, z deklico, njenimi sošolci, vzgojiteljico in s spremljevalko. 

Menim, da je v veliki meri z učiteljevo spretnostjo pogojeno uspešno poučevanje, 

Slika 22 Tipne kocke s številkami Slika 23 Označba barvic z reliefnimi barvami 
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porazdelitev dela med sodelujoče in uspešna vključitev deklice v razred vrstnikov. 

Uspešnost učiteljevega dela pa je pogojena tudi z ustreznimi pogoji in podporo pri 

njegovem delu. Vključitev učenca s slepoto »/…/ v običajno šolo je kompleksno 

dejanje, za katerega ni odgovoren en sam učitelj, ampak cela šola.« (Brvar 2010, 14) 

 

Sodelovanje razredne učiteljice z drugo strokovno delavko, spremljevalko in 

tiflopedagoginjo 

Razredničarka v danem primeru vodi organizacijo dela, ki ga uresničuje dobro 

sodelovanje in pripravljenost za delo tako druge strokovne delavke – diplomirane 

vzgojiteljice, kot tudi spremljevalke, staršev in tiflopedagoginje. Tim je že tako 

usklajen, da posebne dodatne pomoči mobilne tiflopedagoginje ne potrebuje. Te se 

je razredničarka bolj posluževala v preteklem letu, ko je deklica začela obiskovati 

osnovno šolo. Tedaj je tiflopedagoginja izvajala 4 ure dodatne strokovne pomoči, 

med katerimi je bil poseben poudarek na  utrjevanju brajice, orientaciji in 

vsakodnevnih opravilih. 

 

Učiteljica razrednega pouka največ časa nameni sodelovanju s sodelavkama, ki sta v 

razredu prisotni ves čas. Situacija je še nekoliko bolj specifična, saj poteka hkratno 

poučevanje dveh razredov – prvega in drugega. Generalno diskusijsko tudi večurno 

usklajevanje med njimi poteka dvakrat tedensko – petkovo načrtovanje vsebin in 

prilagoditev za prihajajoči teden in ponedeljkovo ponovno preverjanje smiselnosti 

načrtovanega. Vseeno poteka tudi nepogrešljivo sprotno ustno usklajevanje in 

spontano dopolnjevanje med poukom. Učiteljica organizira in razporeja delo, ki bi ga 

ob manjši pripravljenosti sodelavk morda morala pripraviti sama (npr. dodatne 

delovne liste za deklico, pomoč pri lepljenju, rezanju, lovljenju, pisanju ipd.), kar bi 

bila po mojem mnenju ob vsem nepredstavljiva obremenitev že samo iz vidika 

varnosti. Deklica namreč počne skoraj vse sočasno s sošolci in pri tem je 

pomembno, da jo ima nekdo ves čas na očeh. Učitelj se namreč ne more posvečati 

samo njej. 

 

Predpogoji sodelovanja 

Na podlagi opazovanja in lastne izkušnje predvidevam, da mora biti razredni učitelj 

poleg prilagodljivosti pri pouku izredno sodelovalen, v danem primeru s 
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sodelavkama, ki sta v razredu prisotni ves čas. Posredovati jima mora natančna 

navodila in dopustiti njuno pomoč, ki se velikokrat zgodi spontano. Stik z omenjeno 

obliko pomoči in mojo individualistično naravo je povzet v naslednjem primeru. 

 

Primer iz mojega poučevanja: ura likovne vzgoje (neusklajenost med sodelujočimi) 

Zaradi bolezenske odsotnosti razredničarke mi je bila v pomoč tiflopedagoginja, ki je 

pri mojih urah že sicer prisotna ob deklici; prisotni sta bili še spremljevalka, ki je 

dogajanje beležila na video kamero in vzgojiteljica, ki se je vključevala v pouk. Vse 

ure pred to, sem izvajala precej samostojno, tako da sem imela nadzor nad vsem. V 

tej uri pa so se vse tri moje takratne sodelavke ukvarjale z deklico. Res je, da sem 

sama že v začetku napačno predvidela, da je deklica že risala z dekorativno barvo v 

tubi, ki se ne posuši takoj. A ko sem to izvedela, se mi je vseeno zdelo vredno 

poskusiti, ker sem zaznala, da se tudi deklica želi soočiti s tem izzivom. (Če pa ji bi to 

povzročalo preveč težav, bi se po mojem predvidevanju vseeno lahko uskladila v 

paru.) Sodelavke pa so vseeno pripravile izrezke iz EVA (etilen vinil acetata) za 

okna, cesto iz kartona idr. Popolnoma sem izgubila stik z dekličinim delom, ker je 

nisem imela možnost opazovati. Tovrstna pomoč učitelja sicer verjetno razbremeni, 

da se lahko posveti ostalim učencem, a v mojem primeru me je to spravilo v 

nelagoden položaj, ko sem poleg vsega ugotovila, da delo pri deklici ne poteka v 

paru z dečkom, s katerim sicer rada sodelujeta in s katerim bi po mojem 

predvidevanju morebitne težave z lepljenjem, obračanjem škatlic in risanjem s 

dekorativno barvo ipd. lahko uskladila. Idejna zasnova bi bila skupna in njun izdelek 

bi deklica čez nekaj časa lahko otipala. Uro sem namreč zasnovala kot obliko dela v 

paru predvsem zaradi deklice in njene socializacije, vendar se ju je zaradi želje po 

pomoči deklici, ločilo. 

 

Šele po samorefleksiji sem ugotovila, da je bilo nesoglasje zgolj eno – neusklajenost 

v ideji, da bo delo potekalo v paru. Čeprav sem imela to v pripravi zapisano, bi bilo 

bolj smiselno, da bi potek dela kratko ustno predstavila in svojo odločitev 

argumentirala ter alternativne rešitve ob predvidenih težavah. Usklajenost bi bila na 

ta način večja. Obstoječa praksa sodelovanja s skupnim načrtovanjem, oblikovanjem 

prilagoditev med razredničarko, spremljevalko in vzgojiteljico na tedenskih sestankih 

je primer boljšega načrtovanja.  
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Primer iz mojega sodelovanja z razredničarko (pisno dogovarjanje, zapis idej in 

ustni pogovor) 

Po prvi hospitaciji sva z razredničarko pregledali vsebine po posameznih predmetih, 

z namenom vpogleda v to, kateri vsebinski sklop je predviden pri posameznih 

predmetih za datum mojega nastopa. Ideje izvedb posameznih ur in prilagoditev 

znotraj njih sem v obliki priprave učiteljici posredovala pisno. Ustni pogovor pa sva 

načeli najmanj teden pred nastopom. Ko sem ideje izgovarjala, se mi je večkrat 

zgodilo, da sem sama prišla do pomanjkljivosti, ki jih prej v načrtovanju nisem 

zaznala. Na primer, da se mora matematična sestavljanka pritrditi na podlago (slika 

25), sicer deklica ne bo mogla otipati končne podobe ali da bo deklica težje 

postavljala rezultat s fižolčki na mizi, kot pa bi to storila če jih bo metala v kozarček in 

jih pri tem še slišala (slika 24). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer iz mojega sodelovanja s tiflopedagoginjo (pomen seznanitve z delom 

strokovnjaka) 

Sodelovanje je bilo intenzivnejše tudi zato, ker je tiflopedagoginja med mojim 

nastopom izvajala dodeljeno dodatno strokovno pomoč v razredu. Vsakokrat sem 

bila prisotna tudi pri izvajanju dodatne strokovne pomoči, ko sem deklici po predlogu 

tiflopedagoginje zastavila kakšno nalogo in se z njo igrala domišljijske igrarije. Enkrat 

sva vlogi zamenjali in me je deklica kot učiteljica naučila nekaj osnov o brajevem 

pisalnem stroju in brajici, kar mi je prišlo kasneje zelo prav pri lastnem poskusu 

pisanja. Z deklico sva se tudi dogovorili, da bo pri uri matematičnih didaktičnih iger 

mimogrede tudi učiteljica, ki bo preverjala moj zapis brajice na kartončkih. Odkrila je 

tri napake, narejene po enakem principu – pri zapisu desetic. 

Slika 24 Matematična igra: Fižolčki in kocka 
(Prirejanje konkretnega simbolnemu) 

Slika 25 Matematična sestavljanka 
(seštevanje in odštevanje do 20) 
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Sodelovanje z učenko in sošolci – sočasno izvajanje na videz neprilagojenih 

aktivnosti 

Mislim, da mora učitelja voditi želja po prilagajanju pouka v obliki dejavnosti, ki jih 

učenci kot take ne bodo vedno zaznali. Poskušala sem slediti tej misli, ki se lahko 

uresničuje zaradi dekličinih sposobnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer iz mojega poučevanja: ura slovenskega jezika (sočasna uvodna motivacija 

in sočasno glasno branje) 

Pri obravnavi voščila so učenci pri uvodni motivaciji opazovali, tipali prve strani 

voščilnic (slika 28) in pri tem razmišljali, kakšno besedilo bi lahko zapisali v 

posamezno voščilnico. (Bila sem nekoliko skeptična, kako bo deklica lahko 

prepoznala obrise, narejene z lesnim lepilom. Neznanka mi je bila tudi, kako ostale 

prepričati, da samo opazujejo in ne povedo, kaj je narisano.) Dejavnost sem po 

namigu razredničarke zastavila kot detektivsko nalogo, v kateri so smeli vsi le 

opazovati in tiho razmišljati. Poleg tega sem deklici dodelila posebno vlogo 

detektivske inšpektorice, ki je po opisu enega izmed detektivov, ki sem ga poklicala, 

preverjala, ali si je prav zapomnil, kaj je narisano na posamezni voščilnici.  

 

Tudi izmenično glasno branje iz učbenika, ni predstavljalo posebnosti. Za branje sem 

namreč poklicala tudi deklico, ki se je tekoče vključila. Ob koncu ure je tako kot vsi 

ostali izdelala voščilnico s svojim besedilom, ki mu je tiflopedagoginja dodala prevod 

(slika 27). Vse skupaj ji ni vzelo več časa kot sošolcem, ki so voščilo napisali s 

Slika  26 Prve strani 
voščilnic (slike so obrobljene 

z lesnim lepilom) 

Slika  27 Dekličin izdelek – prepognjen 
"brajev" list z voščilom in smrečico na 

prvi strani 
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svinčnikom in ga ilustrirali z barvicami, nasprotno, nekaterim je dokončanje te naloge 

ostalo za domače delo. 

 

Primer iz mojega poučevanja: ura glasbene vzgoje (sočasno učenje igranja 

instrumentov) 

Deklica se je sočasno s sošolci naučila ritmičnega vzorca z lastnimi glasbili. Učenje 

brez vidne informacije sicer ni enostavno, a je učenka ob manjši pomoči 

tiflopedagoginje osvojila igranje na lastna glasbila in kasneje opravila prenos na 

orffova, ki so bila spremljava za novo naučeno pesem. Ostalim učencem sem 

pripravila še vizualno ponazoritev za pomoč pri petju in ponazoritev zaigranih notnih 

vrednosti (slika 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer iz mojega poučevanja: športna vzgoja (prilagoditev uvodnega lovljenja) 

Uvodno ogrevanje smo pričeli z igro Čarovnik4, pri kateri je v paru lovila tudi deklica 

(slika 30). Deček, s katerim je tekla, je že sicer pazljiv, deklica mu zaupa, tako da jo 

je bilo nadvse navdušujoče opazovati, kako z nasmeškom na obrazu med tekom vihti 

čarobno palico. Kot mi je pojasnila po uri, je bila vesela, da je lahko lovila tudi ona in 

ne samo deček, s katerim je tekla.  

Gimnastične vaje je izvaja samostojno, ob manjši besedni in nekajkrat kontaktni 

pomoči tiflopedagoginja. Izbrani rekvizit – trak ‒ je sam po sebi spodbujal k pravi 

iztegnjeni drži rok. Skoraj nemogoče je, da učenec s slepoto ob navodilu »roke v 

                                            
4
Igra Čarovnik ‒  lovec s čarobno paličici otroke ob dotiku začara v palčke, ki počepnejo. Vsi ostali 

bežeči lahko v počepu premikajoče palčke rešijo z dotikom rame. 

Slika 28 Učenje igranja na lastna 
glasbila 

Slika 29 Slikovni pripomočki za 
posamezne skupine 
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predročenje« roke popolnoma iztegne in predroči. Trak, nekoliko daljši od širine 

bokov, pa omogoča pravo držo brez dodatnih posebnih prilagoditev. 

Po vsaki končani uri sem deklico povprašala po določenih dejavnostih med uro ali 

pomenu njenega odziva. Tako sem na primer izvedela, katera postaja pri poligonu ji 

je bila težka, katera dejavnost všeč, kateri odziv sošolcev jo je zmotil/zmedel ipd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predvidevam, da se to sodelovanje oblikuje na podlagi učiteljeve pozornosti do 

vsakega posameznega učenca, upoštevaje njegove značilnosti in sodelovalne 

interese. Velikokrat na podlagi izpostavitve močnih področij otrok učitelj lahko 

preoblikuje dejavnost tako, da ga izpostavi (prilogi št. 1, 6). 

Sodelovanje s starši 

Moje sodelovanje: 

S starši sem navezala stik pisno. Izvedela sem podrobnosti o dekliči slepoti – njenih 

osebnostnih lastnostih, željah, znanjih, močnih področjih; o pričakovanjih staršev od 

učitelja in ostalih strokovnjakov; o pripomočkih, ki jih uporablja ipd. Vse našteto mi je 

bilo pri snovanju poučevanja v pomoč – na podlagi tega sem pripravila pregled 

obstoječih prilagoditev pouka, učnih sredstev, se posvetovala s strokovnjaki ter 

pripravila okvirni načrt prilagoditev. 

  

Slika 30 Prilagoditev za deklico ‒ lovljenje v paru 
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7. INTERPRETACIJA 
Interpretacija uresničitve posameznih zastavljenih ciljev in sugestije: 

1. Zastavljeni cilj: spoznati načine prilagajanja učnih sredstev, s pomočjo 

pripomočkov, ki so na voljo in hkratno zagotavljanje kvalitetnega pouka pri inkluzivni 

vključitvi učenca s slepoto. 

 

URESNIČITEV 

Pred začetkom poučevanja sem se poleg teoretičnih osnov načinov prilagajanja 

seznanila tudi z načini, ki se jih poslužujejo učitelj in njegovi sodelavci pri izvajanju 

pedagoškega procesa. V danem primeru se največkrat uporabljajo tipne tehnike, pri 

čemer gre za kombinacijo tehnike pozitivnega in reliefnega risanja. Ostali načini 

se zaradi neekonomičnosti, tako finančne kot tudi časovne, redko uporabljajo. To sta 

le dve od skupno osmih osnovnih tipnih tehnik, ki jih navaja Brvar (2010). Sicer pa 

sem pri prilagajanju učnih sredstev in poučevanja uporabila tudi lastni zvočni 

posnetek, brajev pisalni stroj, s katerim sem v brajico prilagodila račune in nekaj 

krajših besed, zvenečo žogo in konkretni material. Ne morem trditi, da sem se 

seznanila z vsemi obstoječimi načini prilagajanja učnih gradiv, vseeno pa sem se 

seznanila s prilagajanjem gradiv z vsemi pripomočki, ki so mi bili na voljo. V svojem 

raziskovalnem procesu sem navezala stik z ZSSM in med drugim sprejela ponujeno 

pomoč pri prilagajanju besedil v brajico. Poleg naštetega sem našla in uporabila tudi 

dva alternativna pripomočka, ki ju v literaturi nisem zasledila in sta se izkazala za 

uporabna (tipne kocke s črkami in tipne igralne kocke).   

 

SUGESTIJE:  

– prilagojenemu besedilu iz učbenika ni potrebno za vsako ceno dodajati tudi 

prilagojenih ilustracij, saj učencu s slepoto, z ohranjenimi vidnimi predstavami 

večkrat zadostuje le opis; v takem primeru izdelava tipne slike predstavlja 

nepotrebno izgubo časa; 

– tipne slike morajo biti preproste, stilizirane, brez podrobnosti.  Pri uporabi 

kartonskih lepljenk se je potrebno izogibati večplastnosti, ki v višjih razredih 

postane sinonim za plastnice; 

– pomembna prednost je, da učitelj pozna osnove brajice.  
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2. Zastavljeni cilj: izdelati didaktične pripomočke (hkrati uporabne za videče in 

učenca s slepoto). 

 

DELNA URESNIČITEV 

Najboljši primer za uresničitev tega cilja je pokazala ura matematičnih didaktičnih 

iger, ko sem vse igre zasnovala tako, da so omogočale hkratno uporabo. Deklica je 

bila brez težav vključena v skupinsko delo, ki je imelo pri predpraznični matematični 

uri tudi socializacijski pomen. Pri ostalih urah uporabljenih prilagoditev ne morem 

poimenovati kot pripomočke, pač pa kot prilagojena gradiva, pri katerih sem iskala in 

dosegla sočasno uporabnost. Cilj je bil pri uri matematike gotovo izpolnjen, saj sem 

se domislila treh različnih didaktičnih iger – priredbe igre »spomin«, priredbo 

sestavljanke in še izmišljene igre »fižolčki in kocka/i«. Sprva sem predvidevala, da 

bodo moje prilagoditve temeljile na didaktičnih pripomočkih, vendar se je pri ostalih 

urah, pri katerih sem si izbrala frontalno obliko dela, pokazala potreba po manjših 

prilagoditvah gradiv in poučevanja. To v prvi vrsti omogočajo predvsem dekličina 

znanja, spretnosti in ohranjene vidne predstave. 

 

SUGESTIJE:  

– didaktične igre je dobro narediti tudi vizualno privlačne, ker se je evidentno 

pokazalo, da motiviranost in zbranost ostalih učencev dopušča možnost večje 

pozornosti na morebitno pomoč učencu s slepoto; 

– dobrodošla je osredotočenost na obstoječe didaktične igre, ki jim z manjšo 

prilagoditvijo omogočimo uporabnost s tipom, ker pri tem prihranimo čas pri 

razlagi pravil; 

– zaradi zelo različnih oblik slepote je težko ustvariti univerzalno didaktično igro, za 

katero bi lahko rekli, da je uporabna za vse učence s slepoto.  

 

3. Zastavljeni cilj: zaznati učinke prilagojenega poučevanja  na klimo v razredu. 

 

URESNIČITEV 

Največjo potrditev za uresničitev tega cilja so mi predstavljali odzivi učencev, ki 

prilagojenih dejavnosti s svojim radovednim opazovanjem in tipanjem kot prilagojene 

niti niso zaznali. Tako je na primer deklica imela možnost predmet otipati, medtem ko 
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so si ga učenci, pod pretvezo detektivske naloge še z vseh strani ogledali in ovohali, 

čeprav jim navodil v zvezi s tem, kako naj si predmet ogledajo, nisem podala. 

Tovrstne istočasne dejavnosti gotovo razred povezujejo, saj so bili med dekličino 

dejavnostjo tipanja tudi sami zaposleni na podoben način. V dani situaciji je učitelju v 

pomoč dekličina samozavest in ne nasprotovanje izpostavljanju pred razredom, tako 

si je na primer deklica kot moja muzejska pomočnica »ogledala« predmet, ostali pa 

so ga opazovali le od daleč. Zdi se mi, da je za dobro klimo v razredu pomembna 

sočasna aktivnost vseh učencev, kar mi je ob prisotnosti tiflopedagoginje med mojim 

poučevanjem uspevalo. Vseeno obstajajo situacije, v katerih se morajo ostali učenci 

prilagoditi s čakanjem, zato teh dejavnosti ne sme biti preveč.  

 

SUGESTIJE: 

– pomen empatije učitelja – spremljanja odzivov ostalih učencev na prilagojene 

dejavnosti (njihovo aktivnost, motiviranost ipd.); 

– pomen upoštevanja močnih področij učenca s slepoto; 

– pomen kratkih in jedrnatih navodil s pogostimi kratkimi opisi gibanja, ki omogočajo 

razumevanje vsem; 

– čeprav z navodili ne smemo dolgoveziti, je govorjenje pomembno, ker s tem tudi 

učenec s slepoto zazna naš položaj v razredu/telovadnici; 

– pomen pravičnosti – ne favoriziranje učenca s slepoto, tudi on mora na primer z 

dvignjeno roko počakati, da je vprašan. 

 

4. Zastavljeni cilj: seznaniti se z načini sodelovanja in s strokovno  pomočjo, ki je 

nudena učitelju ob vključitvi učenca s slepoto, in to na podlagi intervjujev, pogovorov 

in analiz. 

 

URESNIČITEV 

V obravnavani situaciji sem se seznanila z načini sodelovanja, ki se jih poslužuje 

učiteljica. Pretežno gre za sodelovanje s spremljevalko in drugo strokovno delavko – 

vzgojiteljico ter starši. Sama sem se preko pogovorov in predlogov bolj posluževala 

sodelovanja s somentorico, tiflopedagoginjo, razredničarko in tudi zavodom. Podatke 

pa sem zbirala z ustnimi/pisnimi pogovori/vprašalniki z razredničarko, 

tiflopedagoginjo, spremljevalko, vzgojiteljico, zavodom, učenko in njenimi starši. 
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SUGESTIJE: 

– še preden učitelj prevzame razred, v katerega je vključen učenec s slepoto, mora 

pridobiti veliko znanj: osnovno znanje o slepih, o obstoječih načinih prilagajanja 

gradiv in dostopnih pripomočkov za slepe; osnove brajice; spoznati okvirne 

osebnostne lastnosti učenca, učenčeve specifike, omejitve in prilagoditve zaradi 

slepote; 

– pomen usklajenosti med prisotnimi pri pouku (npr. učitelj, spremljevalec) in 

vnaprejšnjega skupnega načrtovanja izvedbe pouka, dogovorov in razdelitev vlog; 

– učitelj, ki se odloči za poučevanje inkluzivnega razreda te vrste, prevzame veliko 

odgovornost; poleg tega, da mu ne sme manjkati veščina zelo uspešnega  in 

spretnega poučevanja, mora biti tudi izrazito sodelovalen, fleksibilen, ambiciozen 

in zmožen učinkovitega koordiniranja vseh vpletenih v inkluzijo. 
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8. SKLEP 

Skozi raziskovalni del sem želela čim bolje spoznati delo razrednega učitelja v 

razredu, v katerega je vključen učenec s slepoto. Upoštevanje specialnih didaktik, 

posebnosti kombiniranega oddelka, specifik razredne skupnosti in vključitve učenke s 

slepoto je bil  izziv, ki sem ga kot bodoča učiteljica želela izkoristiti za nekakšen 

(samo)preizkus in ponotranjenje inkluzivnih idej, ki se v današnjem času zahtevajo 

od učitelja. Čeprav sem se s študijo primera osredotočila na poučevanje deklice s 

slepoto, sem se preizkusila v realni šolski situaciji, ki se jo po mojem mnenju ob 

načrtovanju vključitve včasih izvzame. Premalokrat se ob tem pomisli, da je učiteljeva 

primarna naloga poučevanje vseh učencev, ob čemer individualni pristop ni vedno 

mogoč. 

 

Eno prvih meril raziskovalnega dela mi je bila lastna aktivnost, ne le analiza dela 

drugih učiteljev. Ob sodelovanju s somentorico, tiflopedagoginjo in razredničarko 

sem izvedla šest različnih ur, na katere sem se pripravljala tudi ob pomoči zaposlenih 

na ZSSM, deklice, njenih staršev, sošolcev ter izkušenj  spremljevalke in vzgojiteljice.  

 

Čeprav sem imela na začetku občutek, da sem precej omejena s pripomočki in 

materialom za izdelavo gradiv, sem po opazovanju iznajdljivosti usklajenega tima, ki 

se trudi za deklico, uvidela, da je včasih dovolj le podroben opis, dobro navodilo 

ali manjša prilagoditev, ki jo učenci morda niti ne zaznajo, saj se zdi nepogrešljiva 

za vse. Na podlagi opazovanja in samorefleksij zaključujem, da osrednjo vlogo pri 

učiteljevem poučevanju v inkluzivnem razredu, kamor je vključen učenec s slepoto, 

predstavljajo učiteljeve lastnosti, kot na primer: strokovnost, ustvarjalnost, 

iznajdljivost, prilagodljivost, sodelovalnost, vedoželjnost, empatičnost ipd., 

hkrati po mojih kriterijih tovrstne lastnosti pripadajo dobrim učiteljem nasploh. V 

proučevanem primeru prav tako obstaja neločljiva povezava med temi lastnostmi, 

učiteljico in inkluzijo. Omenjene lastnosti in sposobnosti omogočajo učitelju 

osvajanje dodatnega znanja (preko delavnic, ki jih ponuja ZSSM, pogovorov s 

tiflopedagogom, spremljevalcem, starši in učencem), omogočajo učinkovito 

prilagajanje poučevanja (prilagajanje navodil, nadomeščanje demonstracije in 

vidne zaznave, uporabo konkretnega materiala); prilagajanje učnih gradiv (prevodi 
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v brajico, izdelava tipnih slik, delovnih listov, preverjanj ipd.); prilagajanje in 

uporabo pripomočkov (didaktične igre z dodano tipno komponento, uporaba 

obstoječih pripomočkov – brajev stroj, zveneča žoga ipd.). 

 

Učitelj ima pri poučevanju učenca s slepoto (po sklepanju iz danega primera), na 

voljo kar nekaj oblik podpore. Veliko več kot se mi je sprva pri spoznavanju osnov 

inkluzivnih idej zdelo. Vseeno pa tudi ni rečeno, da ima v vsakem primeru optimalne 

pogoje za delo in potrebno pomoč sodelavcev. Nedvomno mora vsaka pomoč 

upoštevati meje posamezne stroke. 

 

Pred začetkom raziskovanja sem ocenila, da bi me spoznavanje poučevanja te 

populacije spodbudilo k iskanju senzornih ponazoril, ki nadomeščajo vizualne in so 

uporabne tudi v neinkluzivnih razredih. Vendar je bilo v danem primeru, ker ima 

deklica ohranjene vizualne predstave, bolj smiselno, da je vidno zaznavo učinkovito 

spremljala ubeseditev gibanja, igranja, opis zunanje podobe, uporabnosti predmeta 

ipd. Sočasna aktivnost je ob dobrem načrtovanju ure (včasih tudi le ob besednih 

prilagoditvah), možna. Velja tudi poudariti, da je deklica, ki je bila primer moje študije, 

vedoželjna, samostojna (sama si pospravi potrebščine v torbo, pride pred tablo, gre 

po hodniku, na stranišče ipd.) in samozavestna, kar omogoča njeno izpostavitev za 

»posebne naloge«, kot so inšpektor, muzejski pomočnik ipd. Deklica ima ohranjene 

vidne predstave, zato ji otip predmeta pogosto pomeni le osvežitev spomina, kar pa 

za večino slepih ni značilno (za slepe od rojstva). Čeprav sem pridobila nekaj 

izkušenj, bi se kot popoln začetnik težko znašla v poučevanju učenca z omenjeno 

specifiko ali s kakršno koli drugačno obliko slepote, kaj šele slabovidnostjo. Prva 

stvar pri prevzemu vloge učitelja učenca s slepoto je seznanjenje s posameznikom in 

specifiko njegovega primanjkljaja, na podlagi tega lahko učitelj oblikuje prilagojeno 

poučevanje in prilagajanje učnih gradiv, kar se težko celostno poenoti, saj so 

prilagoditve največkrat vezane na vsak posamezni del učne ure. Za omenjeni primer 

izpostavljam nekaj usmeritev za uspešno poučevanje: natančna, jasna in ne 

(pre)obsežna navodila, skrb za varnost, ohranjanje motivacije čez celotno šolsko 

uro, ponotranjena razredna pravila, razvijanje empatije učencev in hkrati skrb 

za pravičnost, enakovredno obravnavo vseh, prilagajanje pripomočkov in 

gradiv z mislijo na sočasno aktivnost vseh, organiziranost ostalih učencev (npr. pri 
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športni vzgoji – načrti za postavitev poligona), s čimer učitelj delno razbremeni sebe; 

s tem mu je omogočen večji nadzor nad učenko, ki je pri športni vzgoji zaradi skrbi za 

varnost še pomembnejši. Vsekakor pa si svojega poučevanja ne predstavljam brez 

pomoči spremljevalke (v mojem primeru tiflopedagoginje). Gre za ključno osebo, ki 

ima učenca s slepoto ves čas na očeh, ki ga usmerja z dodatnimi pojasnili, mu 

izjemoma fizično pomaga (držanje lepila, pomoč pri rezanju s škarjami, pomoč pri 

gimnastičnih vajah), kar je od učitelja nemogoče pričakovati, sploh če gre za 

kombinirani pouk in vključenost učenca s popolno slepoto. 

 

Zaključujem s citatom (Savić 2006, 202), namenjenim vsem vpletenim v kakršnokoli 

obliko osnovnošolskega dela: »/…/ nikar ne skušajte premakniti sveta za vsako ceno. 

To omogočite tistemu otroku, ki si to želi in zmore. Pri tem pa ne bo šlo za 

enostransko korist. Šlo bo za nezavedno življenjsko zbiranje neprecenljivih izkušenj.« 
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10. PRILOGE 

10. 1 Učna priprava: slovenščina 

Učna priprava pri SLOVENŠČINI 
Študentka: Maša Dvornik Zaporedna številka ure: 1 
Datum: 6. 12. 2012 OŠ (podružnična šola) 
Razred: kombinacija 1. in 2.  
(poučevanje 2. razreda) 

Mentorica na ZSSM: mobilna tiflopedagoginja 

Učna tema: Besedilne vrste ‒ voščilo Mentorica na OŠ: učiteljica razrednega pouka 
Učne metode: metoda pogovora, 
pripovedovanja, poslušanja, razlage, 
opazovanja, metoda branja in pisanja, metoda 
dela z besedilom. 

Učna enota: neuradno zasebno povezovalno 
besedilo – voščilo 

Glavni učni cilj: Razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti ter zmožnosti nebesednega 
sporočanja. 
Operativni cilji: 

– učenci razvijajo pravopisno zmožnost: raba končnih ločil – pike, klicaja; raba vejice pri 
naštevanju; 

– učenci razvijajo zmožnost nebesednega sporazumevanja:  prepoznavanje pomena in 
vloge nebesednih sporočil, tvorjenje nebesednih sporočil; 

– učenci prepoznavajo okoliščine nastanka besedila in namen besedila; 
– učenci tvorijo besedilo. 

Učne oblike: frontalna, individualna. 
Učna sredstva: tipne voščilnice, 4 besedila – voščila na listih, prevod strani iz učbenika v brajico, 
prazen »brajev« list, 10 praznih listov A5, brajev pisalni stroj. 
Literatura: 
Kmecl, M., idr. (1998). Učni načrt: Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod republike      
Slovenije za šolstvo. 
Gomboc, M. (2011). Mala slovnica slovenskega jezika. Priročnik za šolo in vsakdanjo rabo. Ljubljana: DZS. 
Kapko, D. (2010). Osnovnošolski plonk plus. Slovenščina – jezik. Ljubljana: Rokus Klett. 
Grginič, M. (2011). ABC 2 Poslušamo, govorimo, pišemo, beremo, 1. del – delovni zvezek. Ljubljana: Izolit. 
Grginič, M. (2011). ABC 2 Poslušamo, govorimo, pišemo, beremo, 1. del –  priročnik. Ljubljana: Izolit. 
Ropič, M. (2009). Besede gradijo svet 2. Priročnik za slovenščino za drugi razred osnovne šole. Ljubljana; 
Rokus Klett. 
Opomba: v razred je vključena deklica* s slepoto. 
ARTIKULACIJA UČNE URE 

Del učne ure Potek učne ure 
UVOD DETEKTIVI: 

Učencem razdelim štiri različne sličice, ki jih lahko otipajo. Nikomur ne smejo 
izdati, kaj so na njih opazili, vendar si jih morajo zapomniti po vrstnem redu. 
Nato vse voščilnice zberem in jih dam deklici* (INŠPEKTORICI). Ostali učenci z 
dvigom rok povedo kaj predstavlja posamezna sličica, deklica* pa jim da 
povratno informacijo, ali opis res ustreza vrstnemu redu sličic.  
Nato učence povprašam, kaj mislijo, da so dobili na vpogled (odg: voščilnice), in 
kateremu dogodku je vsako posamezno voščilo namenjeno. Z dvigom rok 
učenci povedo ideje, kakšna bi bila lahko vsebina v posamezni voščilnici. 
Na tablo napišem naslov VOŠČILNICA in sproti z magnetom pritrjujem prazne 
voščilnice. 
Nato štirje učenci, potem ko jih pokličem, preberejo  voščila, ročno napisana na 
lističe. Za posameznega ugotovimo, kam bi lahko spadalo. Pri tem omenim 
lastnoročni zapis besedila, ki izraža večje spoštovanje do tistega, ki mu je 

http://www.emka.si/avtorji/marija-ropic/4918


voščilo namenjeno. Učence vprašam, ali bi tako voščilo lahko tudi izrekli in v 
čem bi se razlikovalo? (ni podpisa, datuma, uporaba drugih besed in 
pogovornega jezika) 

OSREDNJI 
DEL 

Odpremo učbenik na strani 53. Skupaj preberemo 
besedilo v učbeniku. Sprva tiho vsak sam, nato pa 
tisti, ki ga pokličem. Deklica* dobi prevod strani 
učbenika in sledi branju ostalih učencev.(Med 
drugimi je na vrsti za branje tudi ona.) 

 
Moja vprašanja (ob prebranem): 

– Kdo vošči? 
– Komu vošči? 
– Kaj vošči? 
– Za kaj vošči? 

 
Deklica* bo dobila prazen list za zapis v brajici. 
Pisala bo po nareku, kot ostali učenci (le da bodo 
učenci narisali štiri prostore za ilustracije, ona pa 
bo ilustracije dodala naknadno s pomočjo pozitivne 
folije). 
 
Učenci si narišejo štiri prostorčke, v katere 
napišejo: novo leto, rojstni dan, rojstvo, poroka. 
Učenci prostorčke zapolnijo z ilustracijami doma, 
če nam ostane čas, pa pred koncem ure. 
 

novo leto rojstni dan 
 
 

 
rojstvo poroka 

 
 

 

 
 
 
Pred risanjem se otroci lotijo pisanja svojega voščila, ki ga bodo lahko uporabili 
med prihajajočimi prazniki. Voščilo napišejo na liste, ki jim jih razdelim. Na 
koncu na prvo stran še nekaj narišejo, potem pa vsak prebere svoje voščilo in 
ga pritrdi na tablo. 
*Deklica svoje voščilo napiše s pomočjo brajevega pisalnega stroja. Začne pisati 
na spodnji polovici lista, nato pa list prepognemo, da se voščilnica odpira gor – 
dol in ne levo – desno kot pri ostalih. Svojo ilustracijo nariše s pozitivno folijo, 
izdelek nato prilepimo na voščilnico. Deklici ponudim tudi možnost, da riše s 
pisalnim strojem, če želi oz. zmore.  
 

 
VOŠČILO 

 
Poznamo več vrst voščil. 

 
Voščila: 

 
 
 
 
 
 
 

 
novo leto 

 

 

 
rojstni 
dan 

 

 
rojstvo 

 

 
poroka 

 
Pomembno! 
KDO VOŠČI? 
KOMU VOŠČI? 
KAJ VOŠČI? 
PODPIS 
DATUM 

ZAKLJUČNI 
DEL 

Naloga, s katero lahko učenci pričnejo, če ostane čas: ilustrirajo voščila: ob 
rojstvu, poroki, rojstnem dnevu in novoletnih praznikih. 



 

PRILOGE: prevod učbenika v brajico; tipne slike, narejene s konturo/reliefno barvo, in 

izrezke iz lepenke sem nalepila naknadno, besedila (lastnoročno napisana z velikimi 

tiskanimi črkami, razen prvega – zaradi diferenciacije), ki jih bomo pridali na tablo k praznim 

voščilnicam z začetka ure. 

 

Draga babica Mara,  
v letu, ki prihaja, ti vsi skupaj želimo veliko lepih trenutkov in trdnega zdravja! 
Srečno 2013! 
Mateja z družino 
Celje, 17. 12. 2012 

DRAGA PRIJATELJICA METKA, 
ŽELIM TI VSE NAJBOLJŠE ZA TVOJ ROJSTNI DAN! 
LUCIJA 
NOVA GORICA, 5. 5. 2011 

TANJA, 
OB VESELEM DOGODKU  ŽELIM CELI DRUŽINICI NEŠTETO NEPOZABNIH TRENUTKOV. 
AJDA 
LJUBLJANA, 26. 11. 2012 

NINA IN ANDREJ, 
NA VAJINI SKUPNI POTI VAMA ŽELIVA OBILO TOPLINE, NASMEHOV IN MAJHNIH ČAROBNOSTI. 
VSE NAJBOLJŠE, MLADOPOROČENCA! 
MARKO IN PETJA 
KRANJ, 18. 6. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10. 2 Učna priprava: glasbena vzgoja 

Učna priprava pri GLASBENI VZGOJI 
Študentka: Maša Dvornik Zaporedna številka nastopa: 2 
Datum: 13. 12. 2012 OŠ (podružnična šola) 
Razred: kombinacija 1. in 2. razred Mentorica iz ZSSM:  mobilna 

tiflopedagoginja 
Učna enota: Sneženi mož (Mira Voglar) Mentorica na OŠ: učiteljica razrednega 

pouka 
Učni cilji:  
− posnemajo pevsko interpretacijo odraslega (KOG); 
− urijo spretnost igranja na lastna in orffova glasbila (PM); 
− poglabljajo občutek za štiridobni metrum (KOG); 
− spodbujanje doživetega vokalnega in instrumentalnega izvajanja (AF). 
Učne oblike: frontalna, skupinska 
Učne metode:  
– metode izvajanja: petje s pripevanjem, posnemanje ritmične izreke in posnemanje igranja na 

lastna glasbila; 
– metode poslušanja: doživljajsko in analitično prepoznavanje glasbil;  
– metode ustvarjanja: gibalno ustvarjanje ob glasbi. 
Učna sredstva:  
zvončki, 4 slikopisi, orffova glasbila, zvočni posnetek melodije pesmi (moje izvajanje na flavto in 
zvončke). 
Literatura: 
Voglar, M., Nograšek, M. (2003). Majhna sem bila. Ljubljana: DZS. 
Sicherl - Kafol, B., (2001). Celostna glasbena vzgoja. Srce – um – telo. Ljubljana: Debora. 
Holcar, A. idr. (2011) UČNI načrt. Program osnovna šola. Glasbena vzgoja. Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in 
šport: Zavod RS za šolstvo. Način dostopa (URL): 
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Glasbena_v
zgoja_obvezni.pdf 

Opombe: v razred je vključena deklica* s slepoto 
ARTIKULACIJA UČNE URE 

Del učne ure Potek učne ure Opombe 
UVOD 1. dejavnost: Učenci zaprejo oči in poslušajo posnetek. Najprej 

predvajam posnetek igranja na kljunasto flavto in za tem 
posnetek igranja na zvončke. Na koncu učenci odprejo oči in 
povedo, katera glasbila so bila po njihovem mnenju uporabljena 
in kako izgledata glasbili, ki sta izvajali melodijo (lahko kdo tudi 
nariše skico na tablo), kakšna je bila melodija, kaj mislijo, da je 
vsebina pesmi. Zatem jim pokažem ti dve glasbili in vse 
povabim k tabli. Povem jim, da je to spremljava otroške pesmi o 
sneženem možu, »ki stoji na bregu, ima korenček za nos, star 
lonec na glavi, v rokah drži metlo in je v noge čisto bos«.      
Potem pesem zaigram na zvončke, morda še na flavto, učenci 
pa se ob tem prosto gibljejo po prostoru – gibalno ustvarjajo ob 
glasbi. 

 

 

OSREDNJI 
DEL 

2. dejavnost: Učenci se postavijo v polkrog, meni nasproti. 
Posnemajo igranje na lastna glasbila (vseskozi korakamo 
metrum). Zaradi deklice* igranje ubesedim. Primeri: kolena, 
plosk-plosk, kolena, kolena/dlan, dlan, plooosk/plosk-tlesk-
plosk-tlesk-plosk-tlesk-ploosk/ko-le-na, ko-le-na, stoj. 

 

 

 



3. dejavnost: Učence razdelim v 4 skupine. Vsaka skupina dobi 
list s slikopisom. Pokažem jim, kaj od tega, kar smo z lastnimi 
glasbili zaigrali, je njihova naloga. Za pomoč jim povem nekaj 
besed: 

1. skupina: Tam na-a bre-gu 
2. skupina: mož sto-ji 
3. skupina: Rdeč ko-ren-ček mu je nos 
4. skupina: vno-ge pa je čis-to bos 

4. dejavnost: Stopanje metruma, ponavljanje ritmiziranega 
besedila in igranje na lastna glasbila po skupinah – pokažem in 
povem, kdo je na vrsti.  

5. dejavnost: Stopanje metruma, intonacija, pripevanje in igranje 
na lastna glasbila po skupinah. 

6. dejavnost: Zamenjava lastnih glasbil za orffova (1. skupina: 
palčke; 2. skupina: tamburin; 3. skupina: ropotuljice; 4. skupina: 
boben) in prepevanje novo naučene pesmi.  

ZAKLJUČNI 
DEL 

Povabimo razredničarko, vzgojiteljico, tiflopedagoginjo in dekličino 
spremljevalko na naš koncert. 
DOMAČA NALOGA: Učenci za nalogo v zvezek za glasbeno 
vzgojo nalepijo list z besedilom pesmi in dodajo svojo ilustracijo. Za 
deklico imam pripravljeno tipno obrobo sneženega moža, ki jo bo 
lahko dopolnila in poljubno pobarvala. 

 

 

Priloge: notni zapis pesmi, ritmični vzorci, fotografija glasbil, besedilo pesmi (za v zvezek).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



SNEŽENI MOŽ 
(Mira Voglar) 

 
1. TAM NA BREGU MOŽ STOJI, V ROKI METLO ON DRŽI. 

RDEČ KORENČEK MU JE NOS, V NOGE PA JE ČISTO BOS. 

RDEČ KORENČEK MU JE NOS, V NOGE PA JE ČISTO BOS. 

 

2. TAM NA BREGU MOŽ STOJI, KER NI SONCA SE SMEJI. 

LONEC STAR IMA NA GLAVI.  TO SNEŽENI MOŽ JE PRAVI. 

LONEC STAR IMA NA GLAVI. TO SNEŽENI MOŽ JE PRAVI. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 

10. 3 Učna priprava: matematika 

Učna priprava pri MATEMATIKI  
Študentka: Maša Dvornik Zaporedna številka nastopa: 3 
Datum: 20. 12. 2012 OŠ (podružnična šola) 
Razred: kombinacija 1. in 2. razred Mentorica iz ZSSM: mobilna tiflopedagoginja 
Učna enota: didaktične matematične igre Mentorica na OŠ: učiteljica razrednega pouka 
Učni cilji:  
– prepoznavajo in poimenujejo osnovne geometrijske like (1. r) in telesa (2. r); 
– urejajo števila do 10 (1. r.)/20 (2. r.) v ustrezno zaporedje; 
– računajo do 20 – seštevanje in odštevanje (2. r.); 
– prirejajo enako število predmetov – fižolčkov (1. in 2. r.) – simbolno izraženim številskim 

vrednostim. 

Učne oblike: frontalna, skupinska 
Učne metode: metoda razlage, metoda demonstracije, metoda urjenja in metoda didaktične 
igre. 
Učna sredstva: (vse navedene igre so ločeno prirejene za 1. In 2. razred) 
kartončki z računi (tudi v brajici), fižolčki, didaktične kocke s številkami (tudi v brajici), računska 
sestavljanka. 
Literatura: 
Hodnik, T., Manfreda, V., Mutić S. (1999). Pisanje učnih priprav za matematiko na razredni stopnji. 
Ljubljana: PEF. 
Žakelj, A. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in 
šport: Zavod RS za šolstvo. Način dostopa (URL): 
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti 
_obvezni/Matematika_obvezni.pdf 
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_matematika/1.%20razred/Prirocniki_priprave/prvi_
koraki_v_mat_prirocnik.pdf 

Opombe: v razred je vključena deklica* s slepoto. 
ARTIKULACIJA UČNE URE 

Del učne ure Potek učne ure 
UVOD Učencem napovem, da bo šlo za posebno uro matematike – predpraznično. 

Povem jim, da se bodo preizkusili v različnih matematičnih igrah. 
OSREDNJI 
DEL 

Frontalno nato predstavim tipe iger oz. kratka navodila: 
POIŠČI PAR 
Vse kartončke obrnemo tako, da vidimo račune in rešitve, ki so zapisani na 
ločenih kartončkih. V skupini se določi vrstni red igralcev. Ko si na vrsti, 
vzameš en račun in poiščeš njegovo rešitev. Ali si pravilno izračunal preveriš 
tako, da pogledaš, ali se poslikava na hrbtni strani dveh kartončkov ujema. 
(Drugošolci imajo na hrbtni strani snežinke – izbočene pike, ki simbolizirajo 
brajeve črte. Zato učenci, ki bodo v skupini z deklico*, lahko prosijo za 
pojasnilo, kaj dve enaki kombinaciji pik, ki simbolizirata brajico, pomenita.) 
SESTAVLJANKA 
Vsak učenec si izbere po en kartonček z računom (pri prvošolcih s 
številom/slikopisom) naenkrat. Postavi ga na ustrezno mesto na podlago 
sestavljanke. Če vsi v skupini pravilno rešijo račune/razporedijo kartončke, je 
rešitev vidna kot podoba sestavljanke, ki jo je moč tudi otipati (pri drugošolcih). 
ZAPOREDJA ŠTEVIL 
Učenci v skupini kocke s števili spajajo v pravilnem zaporedju (po vrstnem redu 
glede na štetje naprej in nazaj, štetje po dva naprej, po tri naprej ipd.), 
prvošolci do 10, drugošolci do 20. Nato pa za spajanje uporabijo poljubna 
zaporedja (enomestna, dvomestna števila, števila sestavljena iz ravnih, števila 
iz krivih črt ipd.) 



FIŽOLČKI IN KOCKE 
Prvošolci mečejo eno kocko, drugošolci pa dve, glede na število pri prvošolcih 
in seštevek pri drugošolcih, pravilno število/rešitev nastavijo s pomočjo 
fižolčkov, ki jih spuščajo v kozarček (da deklica* pri tej igri tudi sliši npr. 
seštevek fižolčkov). 
*Dodatna igra v primeru hitrega reševanja nalog (predvidevam, da se bo 3. igro 
hitro reševalo): Eden od učencev v skupini iz geometrijskih oblik (lesenih 
»kock«) sestavi podobo iz narave, okolja (hiša, drevo ipd.). Ostali učenci 
postavitve ne smejo videti, morajo pa uganiti, kaj je sošolec sestavil. Pri 
ugotavljanju si lahko pomagajo z vprašanji, na katere učenec, ki je podobo 
sestavil, odgovarja z »da« in »ne«. Vprašanja naj bi bila npr. vsebuje 
obliko/telo/element podoben strehi, knjigi, žogi, ima vrhnja »kocka« ravne 
ploskve, ostre robove, ipd. Učenci z vsakodnevnim besednim zakladom 
nevede opisujejo geometrijska telesa. 
 
Učence ob pomoči lističev razporedim v skupine po tri oz. štiri. Vsaka skupina 
dobi po eno nalogo, za katero ima na razpolago nekaj manj kot deset minut. Za 
dodatna pojasnila sem jim na voljo ob dvigu roke. Preverjam, ali upoštevajo 
navodila in kdaj končajo, da jim igro zamenjam. 

ZAKLJUČNI 
DEL 

Učencem povem, da bom igrice do naslednjič pustila pri njih, zato se med 
odmori še lahko poigrajo. Na koncu se poslovim in jim voščim lepe praznike. 

 

Priloge: fotografije štirih iger, prilagojenih za tipno zaznavanje. 

  



 

10. 4 Učna priprava: športna vzgoja 

Učna priprava pri ŠPORTNI VZGOJI 
Študentka: Maša Dvornik Zaporedna številka nastopa: 4 

Datum: 3. 1. 2013 OŠ (podružnična šola) 
Razred: kombinacija 1. in 2. razred Mentorica iz ZSSM: mobilna 

tiflopedagoginja 
Št. učencev in spol: 16; 7 deklic, 9 dečkov Mentorica na OŠ: učiteljica razrednega 

pouka 
Čas: 10.15–11.00 Prostor: majhna telovadnica  

Študentka: Maša Dvornik Zaporedna številka nastopa: 4 

1. Učni cilji: 
Glavni cilj: Urjenje naravnih oblik gibanja. 
Ostali cilji: 
a) športna gibalna znanja: sproščena in racionalna raba naravnih oblik gibanja, kot so hoja, tek, 
poskoki, plezanje, plazenje; 
b) razvoj funkcionalnih gibalnih sposobnosti: razvijanje koordinacije, natančnosti in moči; 
c) čustveno socialna raven: krepiti občutek pripadnosti skupini;  
d) zdravstveno higienski vidik: imeti primerno opremo in spete lase. 
2. Tip ure: 
a) po vsebini: naravne oblike gibanja, 
b) po etapi učnega procesa: urjenje. 
3. Metodične enote 
– plezanje po letvenikih v stran; 
– enonožni oz. sonožni skoki iz obroča v obroč; 
– »slalomski« tek med stojali; 
– preskakovanje klopi v opori spredaj (z oporo rok); 
– plazenje skozi obroče.  
4. Učne metode: demonstracija in kratka razlaga. 

5. Učna oblika: frontalno delo – POLIGON. 

6. Varnost: oprema, speti lasje, brez žvečilnih gumijev. 
7. Pripomočki in orodja: 
2 klopi, 4 obroči s podstavki, letvenika, 4 blazine, 8 obročev, 5 palic s podstavki (+ čarobne 
palice za uvodno igro in trakovi za gimnastične vaje + kartončki za razdelitev v skupine). 

8. Literatura 
Pistotnik, B. (2003). Osnove gibanja. Ljubljana: Fakulteta za šport. 
Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. Ljubljana: Fakulteta za šport. 
Kristan, S. (1980). Gimnastične vaje. Šolski center za telesno vzgojo. Ljubljana. 
Pistotnik, B., Pinter, S., Bučar, M. (2003) Gimnastične vaje. Ljubljana: Fakulteta za šport.  
T. Bolkovič, I. Čuk, J. Kokole, M. Kovač, D. Novak (2002) Izrazoslovje v gimnastiki (Osnovni položaji in 
gibanja) I. del. Ljubljana: fakulteta za šport. 
Perko, A. (2007) Atletska abeceda v tretjem razredu osnovne šole. Ljubljana: diplomsko delo. 
Kovač, M. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Športna vzgoja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport : Zavod RS za šolstvo, 2011 Način dostopa (URL): 
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Sport
na_vzgoja_obvezni.pdf 

Opomba: v razred je vključena deklica* s slepoto. 
 
 



 
 
Del učne ure 

 
Dejavnost 

 
 
SPLOŠNO 
OGREVANJE 

 (3 minute) 

 

Igra ČAROVNIK 

Čarovnik s čarobno paličico lovi otroke in jih spreminja v palčke. Ujeti palčki se 

morajo gibati v čepu, dokler jih kdo od ostalih bežečih ne reši z dotikom. Postopno 

dodamo še dve paličici. 

 
SPECIALNO 
OGREVANJE ‒ 
GIM. VAJE 
(10 minut) 

 

CILJ:  
Š
t. 
 
v
a

j
e 

Sklop 
vaj 

ZAČETNI 
POLOŽAJ 

OPIS VAJE ŠT. 
SERIJ, 
ŠTEVILO 
PONOVIT
EV  

SKICA NAMEN, DEL 
TELESA 

 
1 

Raztezne 
vaje (30 
%) 

 

Razkoračna 
stoja, roke v 
predročenju 
spuščene – 
držimo trak. 

Zasuk glave v 
eno stran – 
postanek na 
sredini – in v 
drugo. 

3 × 4 

 

 
Raztezanje 
mišic vratu. 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Razkoračna 
stoja.   

Vzročenje – 
držimo napet 
trak ‒ vzpon, 
spust, odklon 
v levo, odklon 
v desno. 

8 

 

 
Raztezanje 
mišic 
ramenskega 
obroča in 
hrbtnih mišic. 
 
 
 
 
 

 
3  

Vaje za 
moč 
(60 %) 

 

Razkoračna 
stoja. Roke 
v 
predročenju 
– držimo 
napet trak. 

Počepi.  4 x 6 

 

 
 
 
Krepitev mišic 
nog in rok.  
 
 
 
 
 

 
4 

Razkoračna 
stoja, roke 
iztegnjene v 
odročenju – 
v eni roki 
držimo trak. 

Enonožni 
poskoki. Roki 
v odročenju – 
menjavanje 
traku v roko, 
ki je na 
nasprotni 
strani kot 
noga, na 
kateri 
skačemo.  

4 x 6 
(2 x 

menjava 
nog) 

 

Krepitev moči 
nog.  



 

 
5 Leže na 

trebuhu, 
roke v 
vzročenju – 
držimo 
napet trak. 

Mali zakloni v 
ležečem 
položaju na 
trebuhu z 
dvigom rok in 
nog. 

2 X 6 

 

Krepitev mišic 
hrbta.  

 
6 

Opora sede, 
noge 
pokrčene – 
na narteh je 
položen 
trak. 

Dviganje 
pokrčenih nog 
v opori sede. 

2 X 6 

 

Krepitev 
trebušnih 
mišic.  

 
7 

Opora 
kleče, trak je 
položen na 
tla med 
obema 
rokama. 

Iz opore kleče 
odriv z rokami 
in plosk.  

2 X 6 

 

Krepitev mišic 
rok.  

 
8 

 
Sprostitv
ena vaja 
(10 %) 

 

Razkoračna 
stoja, roke v 
priročenju. 

Stresanje z 
rokami in 
nogami v 
poskokih –  
2 poskoka na 
vsako nogo. 

8 X na 
vsako 
stran 

 
 
 
 
 
 
 

Sprostitev čim 
večih mišic. 

 

 
GLAVNI DEL 
(25 minut) 

 
SNOVNA PRIPRAVA:  

Naravne oblike gibanja delimo v dve skupini, in sicer na pedipulacije (oz. 
lokomocije, kamor prištevamo plazenja, lazenja, hojo, tek, plezanja, skoke ter 
padce) in manipulacije (meti in lovljenja predmetov, udarci in blokade udarcev, 
prijemi) (Pistotnik 2003). 
METODIČNA PRIPRAVA: 

1. Postaja – OPICE 

Plezanje po letvenikih v stran. Potreben je dotik dveh zvončkov – na začetku in 
na koncu. 
2. Postaja ‒ MIŠKE 

Obroči položeni v ristanc ‒ enonožni oz. sonožni skoki iz obroča v obroč. 
(*pomoč: 1, 1, 2, 1, 1, 2) 
3. Postaja – PTICE 

Pet nekoliko razmaknjenih stojal – »slalomski« tek med stojali. (*pomoč: dotik 
palice z roko – dotik z levo, zavoj v levo) 
4. Postaja – ZAJČKI 
Vzdolž postavljena klop – preskakovanje klopi v opori spredaj (z oporo rok). 
(*pomoč: vmesen skok na klop – namesto celega preskoka čez klop) 
5. Postaja – LISICE 

Štirje obroči na stojalih – plazenje skozi obroče.  
6. Postaja – KUŠČARJI 
Blazina po kateri se učenci plazijo le ob pomoči rok. 
7. Postaja – HROŠČKI 

Blazina, na kateri se učenci zakotalijo (roke v vzročenju) – naredijo »palačinko«. 

KOLIČINSKA PRIPRAVA: 
Čas za elementarno igro in gimnastične vaje: 13 min (3 min + 10 min) 
Čas za pripravo blazin, orodij in demonstracija: 5 min 



Čas za poligon: 20 min 
Pospravljanje poligona: 3 min 
Zaključna igra: 2 min 

ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA:  
1. Postavitev učencev v vrsto po gimnastičnih vajah. 
2. Moja razdelitev treh v skupino – glede na postavitev v vrsto. 
3. Priprava postaj (Vsaka skupina dobi svoj organizacijski karton na katerem je 

celoten poligon, hkrati pa je na njem oštevilčena in barvno označena 
postaja, ki jo morajo postaviti). 

4. Moja demonstracija. 
5. Izvajanje poligona. 

Organizacijski kartoni so pomoč 
učencem za pripravo postaj. Ko 
učenci postajo pripravijo, 
ostanejo na svoji postaji, pri 
kateri kasneje na znak tudi 
začnejo. Po poligonu se 
premikajo v smeri urinega 
kazalca, po narejeni vaji na 
posamezni postaji.  

 
 
 
 
 

  
ZAKLJUČNI DEL  
(2 min) 

Zaključna igra z zvenečo žogo. Z učenci se posedemo v krog. Razkoračimo noge 
tako, da skupaj sestavimo veliko zvezdo. Žogo naprej držim jaz. Vsi zapremo oči, 
nekoga pokličem po imenu, ta se oglasi in poskušam mu žogo zakotaliti v objem. 
Kotaljenje skušamo ponoviti tolikokrat, da pridejo na vrsto vsi učenci. 

Priloga: organizacijski kartoni, kartončki za razporeditev v skupine, čarovniške palice. 



 

10. 5 Učna priprava: likovna vzgoja 

Učna priprava za nastop pri LIKOVNI VZGOJI 

Študentka: Maša Dvornik Zaporedna številka ure: 5 
Datum: 10. 1. 2013 OŠ (podružnična šola) 
Razred: kombinacija 1. in 2.  Mentorica iz ZSSM: mobilna tiflopedagoginja 
Število ur: 2 Mentorica na OŠ: učiteljica razrednega pouka 
Likovno/oblikovalno področje: PROSTORSKO OBLIKOVANJE 
Likovna naloga: Opredelitev zunanjega in notranjega prostora, oblikovanje enostavne 
prostorske tvorbe (po domišljiji)  in opreme zunanjega prostora. 
Likovna tehnika: kombinirana tehnika: sestavljanje, zgibanje, lepljenje, risanje. 
Likovni motiv: preoblikovanje okolice šole ali domače okolice po domišljiji. 
Materiali: papir, lepenka, karton, lepilni trak, nekaj tankih črnih flomastrov (*črna kontura), lesno 
lepilo, barvni papir, naravni material (kamenčki, smrekove  iglice, vejice …); orodja: škarje; 
podlaga: pokrov škatle za čevlje. 
Didaktični pripomoček: manjša kartonska škatlica – preurejena v stavbo 
Učne oblike: frontalno, delo v paru 
Učne metode: 
Splošne: metoda pogovora in metoda razlage; metoda demonstracije (zgibanje škatlice); 
dokumentacijska metoda (slikovni material); metoda likovnega izražanja.  
Specifična: metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike skozi lastno izkušnjo. 
Vrsta učne ure: kombinirana ura (razlaga in praktično delo). 
Učni cilj: 
– učenci razvijajo občutek za razporejanje oblik v tridimenzionalnem prostoru (KOG); 
– učenci se seznanijo s sestavljanjem in kombiniranjem papirnatih škatlic in naravnega 

materiala, tako da dobijo smiselno opremo zunanjega prostora (PM); 
– učenci ustvarjajo po lastni zamisli (dogovor v paru) in pri tem pazijo na estetiko (A). 
Literatura:  
Tacol, T., Tomšič Čerkez, B., (2005) Likovno izražanje učbenik za likovno vzgojo za 4. razred devetletne 
osnovne šole, Debora. 
F., Kocjančič, N. (2011) Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja. Ljubljana: MŠŠ: Zavod RS za 
šolstvo. Način dostopa (URL): 
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_ 
likovna_vzgoja.pdf) 

Opomba 1: Učenci teden pred uro likovne vzgoje zbirajo manjše škatlice in prinesejo vsak svoj 
pokrov škatle za čevlje. Jaz prinesem naravni material (vejice, kamenčke, iglice, listje ipd.).  
Opomba 2: V razred je vključena deklica* s slepoto. 
ARTIKULACIJA UČNE URE 

Del učne ure Potek učne ure Opombe 
UVOD 1. Učna motivacija, navezana na likovni pojem. 

Z učenci pomislimo na okolico šole/svojega doma  in jo 
opišemo. Poleg tega omenimo, kdo hiše gradi in kdo 
riše načrte zanje. 

 

Pojmi: zidar, 
arhitekt, načrt. 

OSREDNJI DEL 2. Pogovor, ki se navezuje na nove likovne pojme. 
Učencem povem, da se bodo tudi oni lotili nečesa 
podobnega, saj bodo za izdelavo nekega zunanjega 
prostora in njegovo opremo potrebovali načrt. 

 
3. Posredovanje likovne naloge (napoved rešitve 

 

 

 

Fotografija – 



likovnega problema) 
Ko skupaj osvežimo spomin, kaj obdaja šolo, začnemo 
razmišljati o tem, kako bi jo spremenili, da nam bi bila 
bolj všeč (drugačno igrišče, kolesarska steza, park, 
drevesa ipd.) Lahko razmišljajo tudi o domači okolici. 

 
4. Posredovanje in demonstracija likovne tehnike ter 

priprava likovnega materiala 
Učencem pokažem, kako se da uporabiti prinesene 
papirnate škatlice – tako, da jih razdremo, obrnemo in 
po enem robu zlepimo z lepilnim trakom.  
Pred tablo bosta dve mizi, na katerih je material, ki ga 
lahko uporabijo.  
Učenci sedijo v parih. Najprej si s časopisnim papirjem 
zaščitijo mizo, nato pa pripravijo list za skico (*vse za 
tehniko pozitivnega risanja) in kartonsko podlago. 

 
NALOGA: OPREMA ZUNANJEGA PROSTORA 
Pri tem jih opozorim, da morajo biti pozorni na:  

– upoštevanje ptičje perspektive, 
– izvirnost in 
– natančnost. 

 
5. Likovno izražanje, učitelj pomaga z nasveti v obliki 

vprašanj. 
Učenci,  razporejeni v pare, najprej med posvetovanjem 
skicirajo okolico, nato pa pričnejo z izdelovanjem 
makete na kartonski podlagi. 
Opozorim, da morajo biti ves čas pozorni na pogled od 
zgoraj. 

prikaz zlaganja 
škatlice čaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ZAKLJUČNI DEL 

 
Vse izdelke postavimo tako, da na ravni, razstavni  
podlagi sestavimo mesto. Vsak par predstavi, kar je 
ustvaril, ob tem pa lahko deklica* maketo previdno 
otipa. Pogovarjamo se tudi o tem, ali so na izdelku 
upoštevani ptičja perspektiva, pogled od strani, 
natančnost pri lepljenju, uporaba različnega naravnega 
materiala, izvirnost. 

 

 

  



 

10. 6 Učna priprava: spoznavanje okolja 

Učna priprava pri SPOZNAVANJE OKOLJA 
Študentka: Maša Dvornik Zaporedna številka ure: 6 
Datum: 17. 1. 2013 OŠ (podružnična šola) 
Razred: kombinacija 1. in 2.  Mentorica iz ZSSM: mobilna tiflopedagoginja 
Tematski sklop: Čas Mentorica na OŠ: učiteljica razrednega pouka 
Učne metode: metoda poslušanja zvočnega 
posnetka, pogovora, opazovanja 

Ključne besede: petrolejka, tablica, sedanjost, 
preteklost, nekoč, danes, življenje in šola nekoč 

Učna oblika: frontalna, skupinska, 
individualna 

Učna enota: Življenje nekoč 

 
Učni cilji: 

– spoznati značilnosti življenja nekoč in ga primerjati z današnjim življenjem, 

– z razumevanjem poslušati zvočni posnetek pogovora z babico in dedkom, 

– pravilno razvrstiti stare predmete sodobnim dvojnikom, 

– po spominu razvrstiti in narisati (drugošolci tudi napisati) tiste predmete, ki sodijo v stolpec 
nekoč in druge v stolpec danes. 

Literatura: 
Kolar, M., Krnel, D., Velkavrh, A. Učni načrt za spoznavanje okolja.  Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport : 
Zavod RS za šolstvo.  
Način dostopa (URL): 
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Spoznava
nje_okolja_obvezni.pdf 
http://www.rtvslo.si/odprtikop/enajsta_sola/sola/ 
Opomba: Učenci so imeli v dneh pred to uro za nalogo, da poizvedo o življenju nekoč in prinesejo 
po en predmet, za katerega menijo, da je star/najstarejši, ki ga hranijo doma. 
V razred je vključena deklica s slepoto.  
ARTIKULACIJA UČNE URE 
FAZE Podrobnejši opis poteka ure Opombe 

 
UVODNA 
MOTIVACIJA 

(5 minut) 

 

 

 

 
Uvod z lutko – učiteljica Julka. 
»Vaše gospodične učiteljice za lepopis danes ni, zato jo bodem nadomeščala 
jaz. Ime mi je Julka … pri pouku pa zahtevam red in disciplino. Jezik za zobe, 
jezik za zobe in tam naj tudi ostane. O, kakšna 
predrznost! Kaj je to? Roke na hrbet! Pri tej priči. (Te 
stvari pri pouku lepopisa nimajo kaj iskati. Do 
naslednjič to odstrani, drugače bo šiba pela.) 
Sedimo pokončno in vzravnano, takole, lopatice 
noter, roke na hrbet. Komolec pišoče roke imamo 
tesno ob telesu. Takole. Ne mahedraje naokrog 
suvajoč soseda, marveč tesno, tesno ob telesu. In 
kredo držimo s čim bolj iztegnjenimi prsti. No, no, kaj 
je zdaj to? Nihče nima s seboj tablice in krede? Vsi 
imate nekakšne vesoljske vrečice z zadrgo! In kaj je 
notri, o, ježešna, vesoljski pripomočki! Kar omedlela 
bom!« 
Prirejeno po: http://www.rtvslo.si/odprtikop/enajsta_sola/sola/ 
 
 
 
 
 
 
 

Otroke povprašam, zakaj je učiteljica nekoliko smešno govorila in zakaj 
mislijo, da je omedlela. (Učiteljica Julka je bila učiteljica v čisto 

 

Prinesene 

predmete že 

pred začetkom 

ure postavijo 

na razstavno 

mesto, ki ga 

določi 

razredničarka. 

Predmeti bodo 

tam ostali 

razstavljeni 

dlje časa. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Hrvaška_akademija_znanosti_in_umetnosti
http://sl.wikipedia.org/wiki/TAM
http://sl.wikipedia.org/wiki/ROK


drugačni šoli. V šoli, v katero so hodile babice naših babic.) Potem jo 
poškropimo z malo vode in prepričamo, da bomo skupaj poskusili 
ugotoviti, v čem se njen čas razlikuje od našega. 

 

 
OSREDNJA 
DEJAVNOST 
(25 minut) 

 

 

 

 
Učenci se s svojimi stolčki posedejo v polkrog pred tablo. 
 
Učencem pokažem prinesene stare predmete, ki jim skupaj najdemo 
sodobnega dvojnika, ki je razstavljen na mizi pred tablo*. Za pomoč še 
pred tem prosim deklico*, ki se bo spremenila v mojo muzejsko 
pomočnico – kustosinjo, da si stare predmete nazorno »ogleda«. Ti 
predmeti so: petrolejka, tablica, likalnik na žerjavico, košara, lesena 
skleda in žlica. Njihovi dvojniki pa so: namizna lučka, zvezek, likalnik 
na elektriko, plastična vrečka, krožnik in pribor. 
 
Z učenci postopoma pregledamo vse predmete tako, da vsakega 
skupaj podrobno opišemo, medtem ko jih deklica* drži in tipa. Star 
predmet poklican učenec postavi k svojemu sodobnemu dvojniku. 
Učenci na eno stran postavljajo stare premete, na druge pa tiste, ki jih 
uporabljamo danes. Če imajo težave z ločitvijo teh dveh kupčkov, jim 
pomagam z napisoma »nekoč« in »danes«. Sicer ta dva napisa 
dodamo na koncu po vprašanju: Na katero stran spada napis »nekoč« 
in na katero napis »danes«. 
 
Učenci se posedejo nazaj v klopi. 
 
Sledi posamično poslušanje petih posnetkov. Posnetke zaradi narečja, 
neznanih besed predvajam ločeno, po potrebi ponovim. Ob 
posameznem posnetku sledijo vprašanja. 
 

 

1. Posnetek: PREHRANA in malica v šoli 
Kakšno prehrano so imeli ljudje/otroci včasih?  
Katera hrana je našteta v posnetku? 
So imeli šolsko malico? 
Kaj je bilo namesto tega? 
2. Posnetek: KAZNI in DISCIPLINA  
S čim so učitelji kaznovali včasih? 
Ste v posnetku slišali še za kakšno kazen? 
Kako so morali učenci v razredu sedeti? 
3. Posnetek: TORBE in OBLAČILA 
Kakšna so bila oblačila v primerjavi z današnjimi? 
Ali so oblačila kupovali v trgovini? 
Kakšne torbe so imeli učenci? 
4. Posnetek: PAPIR 
So učenci imeli zvezke? Kaj so včasih imeli namesto njih?  
Na kaj so učenci še pisali v preteklosti? 
5. Posnetek: OBUTEV 
Kakšna je bila izbira čevljev? 

 

 

*Deklica še 

pred začetkom 

ure potipa 

razstavljene 

predmete, ki 

jih 

uporabljamo 

danes. 

 

 

 



 

 
Priloga: fotografiji ponazoritvenih pripomočkov, namenjenih za primerjavo: nekoč – danes in 
fotografija za lažjo ponazoritev kazni v šoli, igrač in ličkanja. 

 

Kdo jih je naredil? 
Se je čevlje popravljalo? 
So se v šoli sezuvali? 
Kakšni so bili copati? 

 
Sledi razvrščanje sličic na tabli pod že napisana pojma NEKOČ – 
DANES. Vsakokrat pokličem enega izmed učencev, mu pomagam 
opisati sličico, ki jo potem pritrdi na pravo stran. Poklicala bom tudi 
deklico*, ki ji bom vnaprej pripravila tipno sličico, na videz enako 
ostalim.  
 
Skupaj si ogledamo tablo in povabimo gospodično učiteljico Julko, da 
se nam pridruži. In kdaj pa kdaj pripomni: »A res, vse to imate?« »O, 
ježešna!« … 

 
ZAKLJUČNA 
DEJAVNOST 
(15 minut) 

 
Učenci odprejo zvezek, razdelijo stran z ravnilom v vertikalni liniji in na 
levo napišejo NEKOČ (  ) in desno DANES (   ). Deklica dobi brajev 
list, na katerem sem predhodno s topim pisalom označila središčno 
črto, ki loči preteklost od sedanjosti. Na brajev stroj v stolpcu pravilno 
razvrsti predmete po spominu. 
 
Z delom bodo učenci predvidoma začeli že v šoli, dokončali pa ga 
bodo doma. 

 
Čisto za konec jim podarim »škrnicelj«, v katerem je suho sadje ‒ 
domači jabolčni krhlji in slive. Torej nekaj, s čimer so se sladkali 
včasih. 

 
1.r. Učenci 
napišejo 
naslov 
(Življenje 
nekoč) in 
narišejo. 
 
2.r. Učenci 
napišejo 
naslov, pod 
njim nekoč in 
danes ter 
razvrstijo 
imena 
predmetov. Na 
koncu 
narišejo, če 
želijo. 

 



10. 7 Polstrukturiran intervju za mobilno tiflopedagoginjo 
 
O UČENKI 

1. Kakšne so specifike dekličine slepote? 

2. Kaj pomeni njena kasnejša oslepelost pri učni pomoči? Pri čem je na podlagi tega hitreje 

in pri čem počasneje dojemljiva? 

a) Pisalni stroj torej ni zastarel pripomoček? 

b) Omenili ste barve, ki jo motivirajo. Kako ve, s katero barvo barvati? 

3. Kakšno je njeno domače okolje? Mislite, da bi bili starši pripravljeni za sodelovanje ‒ 

intervju? 

 

O DELU MOBILNE SPECIALNE POMOČI 

1. Kakšna je vaša osnovna izobrazba in zakaj ste se odločili za dokvalifikacijo? 

2. Ste sprva delali v razredu na zavodu oz. še prej na osnovni šoli? 

3. Od kdaj ni več oddelkov na razredni stopnji (ZSSM)? Kako je s predmetno stopnjo? 

4. Kolikim učencem v večinskih šolah pomagate? Kolikokrat na teden? Se vam zdi dovolj? 

 

O ŠOLI, RAZREDNIČARKA in RAZREDU 

1. Kako se je šola prilagodila učenki (taktilne oznake na stopniščih, učni pripomočki …) 

2. Ima razredničarka po vašem mnenju dovolj znanj? Ali kaj pogrešate pri njenem delu? 

Vam je zaupala, pri čem ima največ težav? 

2. 1 Je v razredu tudi vzgojiteljica? Gre morda za kombinirani pouk prvega in drugega 

razreda? 

2. 2 Pravite, da ima deklica spremljevalko, vendar to še ni zakonsko določeno, kajne? 

3. Pri čem mislite, da sošolci pridobivajo … in za kaj so morda prikrajšani? (počasno 

jemanje snovi?) 

4. Kako ostali starši sprejemajo vključitev? 

 

O TEŽAVNIH DELIH UČNEGA NAČRTA 

1. Kateri predmeti in vsebine navadno povzročajo največ težav učencem s slepoto? 

2. Kateri segmenti učnega načrta so, z vidika razrednega učitelja, po vašem mnenju težavni 

in pri katerih se težavnost, dojemljivost otrok zaradi vključenosti slepega učenca poveča? 

 

 



 

O POMOČI RAZREDNIM UČITELJEM 

1. Mislite, da bi razredni učitelji potrebovali več pomoči ob vključitvi slepega učenca? Kje in 

zakaj? 

2. Za kaj naj se  po vašem mnenju razredni učitelj najbolj trudi?  

3.  Kaj naj po vašem mnenju učitelj prepusti specialni pomoči? Kje naredi, kot rečemo, več 

škode kot koristi? 

 

O MOJEM DELU 

1. Po katerih učnih pripomočkih je največ povpraševanja? 

2. Ali lahko tudi z manjšimi, enostavnimi pripomočki pridemo do uspeha? 

3. Pri katerih predmetih/vsebinah pripomočki učiteljem najbolj primanjkujejo? 

4.  Kakšne vrste pripomočkov bi bilo smiselno izdelati in uporabiti v razredu? 

 

 

10. 8 Polstrukturiran intervju s starši 

 
O VAŠI HČERKI 

1. Kako hčerka sprejema slepoto? 

2. Jo motijo besede »slep«, »poglej«, »vidiš«? 

3. Česa ne želi slišati od drugih? 

4. Ji je kdaj kdo želel pomagati, pa ji je bilo neprijetno, ker ni znal pristopiti prav? 

5. Kateri pripomoček za slepe najraje uporablja in katerega ne mara? 

6. Pri športni vzgoji zelo rada sodeluje. Torej ima rada gibanje, rekreacijo. Kaj je treba 

najbolj paziti pri tem? 

7. Zelo dobro se znajde v šolskih prostorih. Ali je potrebovala veliko časa za prilagajanje? 

Kaj v šoli še manjka? 

8. Za kaj si najbolj prizadevate, da bi ji privzgojili? 

 

O DELU SPECIALNE POMOČI 

1. Kako ste zadovoljni z delom tiflopedagoginje? Imate tudi njen kontakt za dodatna 

vprašanja? 

2. Se vam zdi število ur pomoči ustrezno? 

3. Kaj pogrešate? 



4. Kakšno pomoč vam nudi Zavod za slepo in slabovidno mladino? 

 

O ŠOLI , RAZREDNIČARKI IN RAZREDU 

1. Kako ocenjujete delo razredničarke? 

2. Kako sošolci sprejemajo vašo hčer in kakšno mnenje o njih ima ona? 

3. Kaj pa njihovi starši? Ali je kdo kdaj nasprotoval inkluzivni vključitvi vaše hčerke, ker bi se 

zbal, da zaradi prilagajanja pouk ne bi bil dovolj kvaliteten? 

 

O PRIPOMOČKIH 

1. Imate na voljo vse pripomočke, ki jih hčerka potrebuje? 

2. Si je možno kaj izposoditi ali je potrebno vse kupiti (pisalni stroj, kasneje brajevo vrstico 

ipd.)? 

3. Ste si kdaj izposodili zvočno knjigo ali knjigo v brajici za hčerko na zvezi ali zavodu? 

Sploh imajo na ta način prilagojeno otroško literaturo? 

 

O POMOČI RAZREDNIM UČITELJEM 

1. Mislite, da bi razredni učitelj sam lahko prilagajal pouk slepemu brez spremljevalca? 

2. Do kdaj je po vaši oceni spremljevalec potreben? 

3. Kako vi pomagate hčerkini razredničarki? Kaj pričakujete nasploh od razrednika/učitelja? 

 

O PREDMETIH 

Izvesti nameravam nastope pri posameznih predmetih. Kaj bi mi kot starši priporočali? Kje 

vaša hčerka potrebuje dodatno spodbudo, kje je ne smem omejevati, kaj je bolje, da ne 

počne sama, kaj bi se ji utegnilo zameriti ipd.? 

 



 

10. 9 Vprašanja za razredničarko 
 
O SODELOVANJU 

1. Omenili ste že vaše skupno načrtovanje s spremljevalko in strokovno delavko. Kakšne so 

specifike teh sestankov, ki verjetno niso kratki? 

2. Kako sodelujete s starši (od dekličine* mame sem izvedela, da se srečujete 

vsakodnevno)? 

O VAŠEM DELU  

3. Kdo pripravlja delovne liste v brajici? 

4. Že veste, ali boste imeli razred celo prvo triletje, morda še dlje? 

5. Katere učbenike, prevedene v brajico, uporabljate? (Zdi se mi, da sem opazila berilo.) 

6. Kakšne vrste pomoč bi bila vam kot razredničarki še dobrodošla? 

7. Ste se hitro odločili za ta izziv ‒ poučevanje deklice s slepoto? Česa ste se bali? Kaj ste 

pričakovali? Kaj vas je presenetilo? Kaj se vam zdi po vseh izkušnjah še vedno težko? 

 

10. 10 Vprašanja za ravnateljico ZSSM 

 
O RAZREDNIH UČITELJIH 

1. Kako ocenjujete sodelovanje z razrednimi učitelji? 

2. Kateri so največji primanjkljaji razrednih učiteljev pri poučevanju slepega učenca? 

(pripravljenost za inkluzijo? strokovnost? ...) 

2.1 Nerealno ocenjevanje? 

O ZAVODU  

3. Približno koliko v brajico prilagojenih učbenikov za osnovno šolo (razredno stopnjo) imate? 

Menda jih imate več kot zveza. Sodelujete z njimi? 

4. Ali se ime Center slepih in slabovidnim nič več ne uporablja po končanem projektu? Je 

ostala le želja po imenu in nadaljevanju zasnovanega? Katere dejavnosti/storitve ste od 

projekta obdržali? 

 

  



10. 11 Obrazec za polstrukturirano opazovanje 
 
POLSTRUKTURIRANO OPAZOVANJE 
dan,  datum,  šolski predmet, vsebina učne ure 
 

 
   *učenka s slepoto 

 

 

 Učenka* Ostali učenci 

Učinki taktilnih in ostalih 
prilagoditev (prednosti, 
pomanjkljivosti) 

 
 

  

Pozornost 
(dvig pozornosti, moteči dejavniki, 
vzroki izgube pozornosti ipd. 
 

 

 
 
 

 

Odzivi učenke in ostalih učencev  
(+, ‒) 

 
 

  

Splošni komentar ure 

 
 
 

  

Drugo (predlogi, kaj bi storili drugače, 
kaj bi uporabili tudi sami). 
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