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POVZETEK 

Diplomska naloga temelji na konceptu inkluzivnega izobraževanja, s poudarkom na 

vključevanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo v razred večinske osnovne šole. 

Izpostavljena je socialna integracija, ki loči inkluzivno izobraževanje od integracije. V 

diplomski nalogi je predstavljen cilj inkluzivnega izobraževanja in področja, ki bi jih 

moral poznati učitelj ali drugi strokovni delavec, ki deluje na področju socialnega 

vključevanja učencev s slepoto ali slabovidnostjo v skupino. Sledi razmislek o 

uspešnem načrtovanju procesa, o pomembnih dejavnikih in o vsebinah, ki jih je 

smiselno vključiti v aktivnosti zaradi vseh učencev, zlasti pa zaradi učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo. Ob koncu sledi teoretičen pogled na to, kako lahko s prepletom teorije in 

izkustvenega doživetja videčim učencem pomagamo pri razumevanju področja slepote 

in slabovidnosti, kako jih lahko spodbudimo k prenosu znanja v prakso in kaj s tem 

pridobijo videči učenci ter kaj učenci s slepoto ali slabovidnostjo. 

 

 

 

 

 

Ključne besede: inkluzija, socialna integracija, učenec s slepoto ali slabovidnostjo, 

socialne igre, učenje z vrstniki, izkustvene aktivnosti 
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ABSTRACT 

This degree is based on the concept of inclusive education with its emphasis on 

including students with visual impairments in mainstream school classes. We focused 

on social integration, which separates inclusive education from integration. The degree 

presents the goal of inclusive education that every teacher and special education 

teacher of visually impaired students should be familiar with. This is followed by a 

deliberation about the successful planning of the process and about significant factors 

and contents that should reasonably be included in school activities because of all 

students, and especially because of the student with visual impairment. At the end, a 

theoretical view follows of how we can help sighted students understand visual 

impairments with both theoretical and practical experiences, how we can incourage 

these students to transfer their knowledge to practice and what all students - sigthed 

and visually impaired can gain from these experiences. 
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UVOD 

 

Z uvajanjem inkluzivnega izobraževanja učencev s posebnimi potrebami postopno 

prehajamo od medicinskega modela k socialnemu. V Sloveniji se vedno več otrok s 

slepoto ali slabovidnostjo vključuje v večinske osnovne šole, kjer poznavanje tega 

področja med zaposlenimi še ni najboljše. Dobro se širijo informacije o potrebi po 

prilagajanju učnega materiala in procesa izobraževanja, ki omogočajo učencu s slepoto 

ali slabovidnostjo enakovredno osvajanje učne snovi v primerjavi z videčimi učenci, 

manj pa je govora o razvijanju neakademskih veščin. Cilj inkluzivnega izobraževanja je 

celosten razvoj posameznika oziroma priprava na njegovo samostojno življenje, 

uspešno opravljanje poklica in vključevanje v družbo. Spomnimo, da inkluzivno 

izobraževanje ni namenjeno le otrokom s posebnimi potrebami, ampak vsakemu 

posamezniku. Prilagajanje procesa učenja vsakemu učencu in razvijanje njegovih 

sposobnosti zagotovo ni preprosto. Za uspešno izvedbo namreč zahteva poznavanje 

razreda oziroma skupine, premišljeno načrtovanje aktivnosti in sprotno refleksijo. V 

našem primeru zahteva tudi dobro poznavanje področja slepote in slabovidnosti.  

Področje medsebojnih odnosov in medsebojnega sprejemanja je učinkovito tedaj, ko ga 

učenci ponotranjijo in posledično prenesejo v prakso. Pogoj za to je razumevanje tega 

področja, v našem primeru tudi poznavanje področja slepote in slabovidnosti. K lažjemu 

sprejemanju in ponotranjenju pripomorejo izkustvena doživetja ter učenje s pomočjo 

vrstnikov. Multisenzorno učenje, ki poteka preko izkustvenih doživetij, otroku pomaga 

pri razumevanju situacij in vživljanju v občutke drugih. Vrstniki, kot pomembne osebe v 

posameznikovemu življenju, pa vplivajo kot spodbujevalni dejavnik pri ponavljanju 

želenih vedenj. Zavedati se moramo, da so ustrezno pripravljene aktivnosti za otroke 

privlačne in da v njih radi sodelujejo, kar vodji omogoča, da učenci dosežejo načrtovani 

cilj. 
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1. INKLUZIJA OTROKA S SLEPOTO ALI 

SLABOVIDNOSTJO 
 

Integracija in inkluzija sta termina, ki ju na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji 

zadnje čase vse pogosteje srečujemo. V ospredje sta prišla z Zakonom o osnovni šoli iz 

leta 1996, ki je sledil težnji po enakih možnostih za dokončanje osnovnošolskega 

izobraževanja za vse otroke. Še vedno sta v šolskem okolišu prisotna oba termina in 

pravzaprav oba nakazujeta na proces vključevanja otroka s posebnimi potrebami v 

skupino vrstnikov brez posebnih potreb in v domače okolje (Žolgar Jerković, 2006).  

Mnogi avtorji (Dyson in dr., 1997; Meijer in dr., 1997, v Schmidt, 2005) menijo, da je 

integracija omejena le na vključevanje otroka s posebnimi potrebami v izobraževalni 

proces, cilj inkluzije pa je širši, saj se poleg izobraževalnega področja usmeri tudi na 

socialno in emocionalno področje vseh otrok. V skladu z razvojem demokratične 

družbe, ki teži k sprejemanju različnosti, enakopravnosti, multikulturnosti in ki izhaja iz 

humanističnega pogleda na človeka, težimo k inkluzivnemu vzgojno-izobraževalnemu 

procesu. Po Kobal Grum (2009) lahko rečemo, da težimo k ustvarjanju takšnih šolskih 

razmer in pogojev, znotraj katerih se bo lahko prav vsak posameznik čim bolje 

osebnostno razvijal in izobraževal v družbi vrstnikov. 

Vključitev otroka s slepoto ali slabovidnostjo v razred videčih vrstnikov torej zahteva 

upoštevanje otrokovih specifičnih potreb pri usvajanju in izkazovanju znanja, pri 

aktivnemu sodelovanju v različnih oblikah dela in aktivnostih ter pri razvijanju otrokove 

samopodobe in socialnega vedenja. Tako kot za otroke brez posebnih potreb, nam 

mora biti tudi za otroke s slepoto ali slabovidnostjo cilj, da bodo iz osnovnošolskega 

izobraževanja izstopili opremljeni z dobrimi kognitivnimi in konativnimi vedenji, ki jim 

bodo omogočali kakovostno samostojno nadaljnje izobraževanje, zaposlitev in aktivno 

življenje.  

Zavedati se moramo, da inkluzivno izobraževanje ni ustrezno za vsakega učenca s 

slepoto ali slabovidnostjo. Za dosego cilja inkluzije je najprej potrebna ustrezna 

opremljenost otroka z veščinami in spretnostmi za vključitev v skupino videčih vrstnikov, 

ustrezno rokovanje s specialno-tehničnimi pripomočki in samostojnost pri skrbi zase. 
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Ključna je tudi ustrezna usposobljenost šolskih delavcev za delo na področju slepote in 

slabovidnosti ter odpravljanje stereotipnih prepričanj in mnenj, ki zavirajo kakovostno 

delo. Prav tako mora imeti šola ustrezne materiale in specialno opremo, ki pa jih lahko 

šolski delavci ali videči učenci izdelajo sami ter se na takšen način izognejo stroškom, 

kar je v trenutnih finančnih razmerah zaželeno. Zavedati se je potrebno, da inkluzija 

deluje le ob timskem sodelovanju. Učitelju je lahko v veliko pomoč strokovna podpora 

tiflopedagoga in staršev, ki učenca dobro poznajo in z njim preživijo večji del tedna 

(Žolgar Jerković, 2006).  Prav tako pa je potrebno prisluhniti otroku, ki najbolje ve, kaj 

potrebuje za uspešno funkcioniranje.  

 

2. SOCIALNA INTEGRACIJA 

Kot je že bilo izpostavljeno, je cilj inkluzije celostna vključitev posameznika v vzgojno-

izobraževalni program. Kobal Grum in Kobal (2009) poudarita, da je socialna integracija 

most med integracijo in inkluzijo. Le-ta naj bi pripomogla k preprečevanju socialne 

izključenosti vseh otrok, zlasti pa otrok s posebnimi potrebami.  

Vemo, da smo ljudje socialna bitja in da z različnimi ljudmi ustvarjamo različen odnos 

glede na naš namen in situacijo. Ti odnosi nas bolj ali manj izpopolnjujejo in nam dajejo 

občutek ljubljenosti. Občutek pripadnosti skupini vrstnikov je izredno pomemben pri 

otrocih, za katere vemo, da se na socialnem področju šele razvijajo. Kobal Grum in 

Kobal (2009) izpostavita, da socialna izključenost v otroštvu pusti nepopravljive 

posledice v otrokovemu razvoju. Za uspešno socialno integracijo mora imeti oseba 

razvite socialne veščine. »Socialne veščine so namreč tiste, ki omogočajo primerno 

socialno sporazumevanje ob hkratnem upoštevanju lastnih in sogovornikovih potreb, 

čustev in spoštovanje različnega (McGrath in Francey, 1996, str. III)«. Šola, kot okolje, 

kjer poteka otrokova sekundarna socializacija, je idealna priložnost za učenje in krepitev 

teh veščin (McGrath in dr., 1996), zlasti za učence s slepoto ali slabovidnostjo pri 

katerih je odsotno učenje s posnemanjem. Da imamo odrasle osebe velik vpliv na 

socialno integracijo otrok, zlasti oseb s posebnimi potrebami, potrjuje tudi raziskava, ki 

so jo izvedli Lebarič, Kobal Grum in Kolenc (2006). Ugotovili so, da posameznikove 
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komunikacijske sposobnosti pozitivno vplivajo na njegovo socialno integracijo, proti 

pričakovanjem pa so rezultati pokazali, da samoiniciativnost mlajših otrok ne vpliva na 

njihove socialne interakcije, pač pa nakazuje na potrebo po organiziranju dejavnosti za 

spodbujanje medsebojnih odnosov.  

3. POMEN POZITIVNE RAZREDNE KLIME 
 

V našem šolstvu se skladno z inkluzijo poudarja pomen pozitivne razredne in šolske 

klime. Razredno klimo bi lahko opisali kot vzdušje v skupini, na katerega vpliva mnogo 

dejavnikov, ki se odraža na dogajanju v njej (Mancini, 1998). Če to prenesemo na 

razred, bi lahko rekli, da je pozitivno vzdušje odvisno od učencev, šolskih delavcev in 

šolskega okolja. Interakcija, ki jo učenec vzpostavi med temi dejavniki, pa po Schmidt in 

Čagran (2005) pozitivno ali negativno deluje na učenčevo zadovoljstvo, samopodobo in 

potek učnega procesa. Pravzaprav lahko vidimo, da sta socialna integracija in razredna 

klima tesno povezani in da vplivata druga na drugo.  

Na temo socialne vključenosti in pozitivne razredne klime obstaja mnogo raziskav, ki so 

si enotne o pozitivnemu vplivu na celotno funkcioniranje otroka. Vplivata tako na 

izoblikovanje prijateljskega odnosa med sošolci, spodbujata pozitivno samopodobo, 

učne dosežke (Guralnick, 1999; Jenkins in dr. 1989; Thomas in dr. 1998, v Lebarič, 

2006; Fraser in dr. 1983, Fraser 1986, 1998 v Schmidt in dr., 2005), kot tudi razvijanje 

odnosov izven šole s pomočjo osvojenih vrednot in modela, ki ga učencu predstavlja 

učitelj (Zabukovec, 1993 v  Schmidt in dr., 2005). 

 

4. TUDI OTROK S SLEPOTO ALI SLABOVIDNOSTJO 

POTREBUJE PRIJATELJA 

Ko se z otroki pogovarjamo o njihovih prijateljih, kaj hitro ugotovimo, da jih vsak izmed 

njih ima, da je nanje pozoren in da jih, ne nazadnje, izbira po določenemu kriteriju. S 

spremljanjem otrokovih prijateljskih odnosov lahko ugotovimo, da niso vsa prijateljstva 
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obojestranska, kar lahko dobro prikaže izdelava razrednega sociograma. Prijateljstvo je 

vir emocionalne in kognitivne podpore posamezniku. S prijatelji delimo vesele in 

žalostne dogodke ter se z njihovo pomočjo učimo reševati probleme in konflikte (Hartup, 

1992; Dunn, 2004 v Roe, 2008). Kot je zapisal Eckerman (1993 v prav tam) otroci 

najpogosteje za vzpostavitev odnosa uporabijo neverbalno komunikacijo – med seboj 

se opazujejo, kažejo svoje spretnosti in znanja ter predstavljajo nove igrače. 

Komunikacija med prijatelji, ki pri otrocih najpogosteje poteka tekom igre, omogoča 

posamezniku spoznavanje sebe, razumevanje drugih in vzpostavljanje povezav med 

lastnimi idejami in idejami prijatelja (Roe, 2008). Izmenjava idej med vrstniki je 

pomembna, saj se zaradi podobne starosti srečujejo s podobnimi težavami in željami, 

za katere imajo vrstnikom razumljive rešitve. Vemo, da je otrokov odziv na priporočilo, 

da nekaj stori, drugačen, če mu ga poda vrstnik ali pa starejša oseba, saj so vrstniki 

pomembne osebe v posameznikovemu življenju in želijo njihovo odobravanje. Ne 

nazadnje pa otrok ob druženju razvija svoje komunikacijske sposobnosti in besedišče 

(prav tam). 

Iz zapisanega lahko povzamemo, da imajo prijatelji velik vpliv na posameznika in da je 

naloga pedagoških delavcev, da vsakemu učencu pomagajo pri razvijanju prijateljskega 

odnosa. Njihovo pomoč še dodatno potrebuje otrok s slepoto ali slabovidnostjo, saj ne 

zmore prepoznati neverbalne komunikacije, pogosto pa je tudi težava v otrokovemu 

vedenju, ki ni takšno kot vrstnikovo zaradi odsotnosti učenja s posnemanjem. 

MacCuspie (1992, 1996 v Kobal Grum idr., 2009) ugotavlja, da otroci s slepoto ali 

slabovidnostjo brez ustrezne strokovne podpore ne razvijejo trdnih prijateljskih vezi. 

Kobal Grum in Celeste (2009 v prav tam) dodajata, da je podpora strokovnjaka izredno 

pomembna, kajti brez nje so lahko vsi poskusi socialnih interakcij brezpredmetni, 

pravzaprav škodljivi zaradi razvijanja občutka manjvrednosti in odvisnosti. Lahko bi celo 

rekli, da otrok s slepoto ali slabovidnostjo še bolj potrebuje vrstniškega prijatelja v 

primerjavi z otroki brez posebnih potreb. Dunn (2004, v Roe, 2008) pravi, da lahko 

prijatelj osebo s posebnimi potrebami do neke mere zaščiti pred medvrstniškim 

nasiljem, ki se prepogosto pojavlja v šoli, zlasti v situacijah, ki niso nadzorovane s strani 

pedagoškega delavca. Čustvene posledice in travme, ki jih otrok ob tem doživlja, pa 

pustijo nepopravljive posledice.  
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5. VPLIV SLEPOTE ALI SLABOVIDNOSTI NA OTROKOV 

SOCIALNI RAZVOJ 
 

Z izrazom slepota ali slabovidnost poimenujemo težave z vidno senzornimi funkcijami, 

ki neposredno vplivajo na posameznikovo zaznavanje sveta in posledično na njegov 

celostni razvoj in delovanje. Ovire so izrazite zlasti na področju komunikacije in 

orientacije. Oslabljeno ali odsotno vidno senzorno zaznavanje od posameznika zahteva 

reorganizacijo povezav med posameznimi čutili (Hafnar). Zmotno je prepričanje, da 

imajo osebe s slepoto ali slabovidnostjo prirojeno boljše delovanje drugih čutil, na 

primer sluha ali tipa. Kot pravi Hafnar (prav tam) je to posledica reorganizacije čutil, ki jo 

posameznik mora storiti ob odsotnosti vida.     

Biološki razvoj oseb s slepoto ali slabovidnostjo poteka v enakem zaporedju kot pri 

videčih osebah. Razlika je le v časovnih obdobjih, saj otroci s slepoto ali slabovidnostjo 

potrebujejo več časa za osvojitev posameznih spretnosti. Težave z vidom jim otežujejo 

ali onemogočajo učenje s posnemanjem, ki videčim otrokom pomaga pri razvijanju 

medsebojnih odnosov, pri samostojnemu gibanju in prevzemanju nadzora nad okolico 

(Zell Sacks, 1992). Otrok s slepoto ali slabovidnostjo brez vodenega treninga ne zmore 

kakovostno osvojiti osnovnih veščin samostojnega življenja (Davis, 2003). Videči otrok 

nenehno opazuje svojega skrbnika, ki ga npr. hrani, oblači, umiva, mu zavezuje čevlje 

itd. Otrok slej ko prej izkaže zanimanje za sodelovanje in lastno početje le-tega. Davis 

(2003) pravi, da morajo starši otrok s slepoto ali slabovidnostjo svoje otroke v 

sodelovanju s strokovnjaki spodbujati in načrtno učiti teh veščin. Neosvojene veščine 

jim ne le otežujejo samostojno življenje temveč tudi vključevanje v družbo. Videči otrok 

osvaja besedišče s pomočjo poimenovanja predmetov, ki pritegnejo njegovo pozornost, 

in reakcij drugih oseb na njegove besede. Predmeti in aktivnosti, ki se odvijajo v 

otrokovi okolici, predstavljajo izhodišče za vzpostavljanje otrokovega odnosa z drugimi. 

Pri otrocih s slepoto ni vidnih dražljajev, zato jim moramo načrtno predstavljati nove 

predmete. Ob neustrezni podpori in pomoči pri ustvarjanju predstav o svetu otroku s 

slepoto ali slabovidnostjo lahko govorimo o pojavu verbalizma. To pomeni, da otroci 

poznajo besedo, vendar ne vedo njenega pomena, na primer: učenec pozna besedo 
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motika, a ne ve, kakšna je in za kaj jo uporabljamo. Kekelis (1992) izpostavi, da je jezik 

otrok s slabovidnostjo bolj usmerjen na posameznika in ne toliko na odzive in interese 

drugih. Pogosto je prisotno tudi ponavljanje besed – eholalija. Doda, da se njihova 

komunikacija pogosteje nanaša na pretekle izkušnje kot pa na trenutno dogajanje, ki ga 

videči vrstniki vidijo in jim je zanimivo. Poleg tega pa so raziskave pokazale, da otroci s 

slepoto ali slabovidnostjo postavljajo več vprašanj, ki niso nujno vezana na trenutne 

aktivnosti, kar pa jih omejuje pri sodelovanju v skupini (Chernus-Mansfield et al., 1985; 

Erin, 1986; Mulfor, 1983, v Kekelis, 1992). Odsotnost vida vpliva tudi na otrokovo igro in 

uporabo igrač v njej. Raziskava, ki jo je izvedel Pearson (1986, v Kekelis, 1992) s 

slabovidnimi otroki, starimi od 20 do 52 mesecev, je pokazala, da je njihova igra v 

primerjavi z vrstniki veliko bolj funkcionalno usmerjena, torej z namenom pridobivanja 

informacij o okolici, in stereotipna, na primer mahanje in udarjanje z igračo. Težave z 

vidnim zaznavanjem se odražajo tudi na področju motorike (Kekelis, 1992). Otrok s 

slepoto ali slabovidnostjo s pomočjo treningov orientacije in mobilnosti osvoji osnove 

samostojnega gibanja in uporabo specialnih pripomočkov, vendar mu s tem ne 

omogočimo primerljivega sodelovanja v neprilagojeni igri vrstnikov, ki so, kot pravi 

Kekelis (prav tam), pogosto povezane s tekom in hitrim tempom dogajanja. Davis 

(2003) opozori tudi na možen pojav blindizmov, zlasti nenehnega pozibavanja, za 

katerega vemo, da je posledica pomanjkanja dražljajev in da je družbeno 

nesprejemljivo.  

Pomemben dejavnik pri socializaciji je tudi samopodoba. Predstavo o sebi vsak 

posameznik ustvari na podlagi notranje slike o sebi in na podlagi informacij o sebi, ki jih 

sprejema s strani družbe. Swayze (1980, v Alexander, 1996) je zapisal, da so učenci s 

pozitivno samopodobo uspešnejši na vseh življenjskih področjih. Na to naj bi vplivali tudi 

postavljeni cilji, ki so pri osebah s pozitivnim mnenjem o sebi višji. Tuttle (1984, v 

Alexander 1996) pravi, da se samopodoba razvija pri vseh otrocih enako, ne glede na 

morebitno prisotnost posebnih potreb. Doda, da je bistvena razlika v tem, da morajo 

otroci s slepoto ali slabovidnostjo vložiti več truda v ohranjanje pozitivne samopodobe, 

saj opažamo, da so v družbi še vedno prisotna stereotipna prepričanja in negativna 

naravnanost do oseb s slepoto ali slabovidnostjo.  
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Iz predstavljenega lahko povzamemo, da imajo informacije, pridobljene s pomočjo vida, 

vpliv na posameznikovo obnašanje. Pri tem je pomembno, da se zavedamo tega, kar 

pravi Warren (1994, v Kobal Grum in dr., 2009), in sicer da izstopajoče vedenje oseb s 

slepoto ali slabovidnostjo ni posledica motenj vida, ampak posledica neustreznega 

odzivanja okolja. Tega se moramo še posebej zavedati strokovni delavci, katerim je 

zaupana vloga pomoči pri celostnemu razvoju otroka. Z ustrezno podporo in strategijo 

pomoči lahko posamezniku s slepoto ali slabovidnostjo pomagamo pri usvojitvi še ne 

pridobljenih ali utrjenih spretnosti za samostojno življenje in vključevanje v družbo, z 

načrtno izbranimi dejavnostmi in sprotnim preverjanjem razumevanja pa mu lahko 

pomagamo pri razvijanju besedišča ter mu s tem tudi omogočamo priložnosti za 

razvijanje komunikacijskih sposobnosti v družbi vrstnikov. V naši moči je tudi razvijanje 

motoričnih spretnosti in izbira iger, ki je primerna za vse sodelujoče. Ravno skozi igro, ki 

je primarna aktivnost otrok, lahko razvijamo vsa omenjena področja. Učenje skozi igro 

je privlačno zaradi dveh dejavnikov, in sicer zaradi igre ter zaradi druženja/učenja z 

vrstniki. Načrtno razvijanje omenjenih spretnosti pa ne bo koristilo le otrokom s slepoto 

ali slabovidnostjo, ampak bodo tudi videči s tem pridobili priložnost za nadgradnjo že 

usvojenih spretnosti. Na takšen način varujemo tudi posameznikovo samopodobo. Izvor 

stereotipnih mnenj je v pomanjkljivem znanju o področju slepote in slabovidnosti. Otroci 

ne vedo, kako naj pristopijo do sošolca s slepoto ali slabovidnostjo ali pa ne zmorejo 

razumeti njegove reakcije, ki je morebiti podobna videčim – na primer vzpostavitev 

očesnega kontakta kljub slepoti. Tukaj lahko kot strokovnjaki pomagamo družbi pri 

pridobivanju znanja. 

 

6. UČENJE Z VRSTNIKI 

Eden izmed ciljev inkluzivnega poučevanja je samostojno vključevanje učenca v 

aktivnosti sošolcev in sklepanje prijateljskega odnosa. Tradicionalno učenje poteka med 

učiteljem in učencem, sodobno poučevanje pa teži k aktivnemu učenju z raziskovanjem 

in izmenjavo idej med vrstniki. O dveh pristopih poučevanja socialnih veščin govori tudi 

MacCuspie (1992). Prvi način je usmerjen na učitelja in poteka tako, da učitelj osebi s 
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posebnimi potrebami posreduje znanja in vzorce vedenja. Po usvojitvi se od učenca 

pričakuje, da jih bo samostojno prenesel v vsakdanjost, torej da jih bo uporabljal pri 

dnevnih aktivnostih in v interakcijah s sošolci. Drugi način je usmerjen na vrstnika in 

poteka tako, da učitelj učenca brez posebnih potreb seznani s posebnostmi sošolca in 

načini izboljšanja interakcije z njim. V tem primeru se od vrstnikov pričakuje uporaba 

naučenega v medsebojnih odnosih. Ne moremo reči, da je eden izmed načinov dober in 

drugi slab. Vsak ima prednosti in slabosti. Zagotovo je pri prvem načinu pozitivno to, da 

ga izvaja strokovno usposobljena oseba, ki pozna metodične pristope. Pozitivna stran 

drugega pristopa pa je aktivno učenje v realnih situacijah, ki omogočajo posplošitev in 

prenos v vsakdan. MacCuspie (prav tam) je želela preveriti učinke obeh načinov, zato je 

izvedla raziskavo s 15 učenci s slepoto, starimi med 7 in 12 let. Raziskava je pokazala, 

da so učenci napredovali tako v skupini usmerjeni na učitelj – učenec, kot v drugi, kjer je 

potekalo učenje preko vrstnikov. Večji napredek glede na izhodiščno stanje obvladanja 

socialnih veščin so dosegli učenci v prvi skupini, vendar pa so znanje v majhni meri 

prenesli v vsakdan oziroma v interakcije z vrstniki, kar je bil prvotni cilj. Kljub temu, da je 

druga skupina, ki se je učila preko vrstnikov, dosegla nekoliko nižji napredek glede na 

izhodiščno stanje, pa so učenci usvojeno znanje prenesli v prakso in ga aktivno 

uporabljali. Po tej raziskavi še vedno ne moremo reči, da je en način boljši kot drugi. V 

našem procesu socialnega vključevanja učenca s slepoto ali slabovidnostjo bi bilo 

smiselno upoštevati prednosti obeh načinov in oba vključevati v aktivnosti. Kot je v 

diskusiji zapisala tudi avtorica (prav tam), bi lahko učiteljsko usmerjen način 

poučevanja, ki je podkrepljen s strokovnim znanjem, nadgradili z vključevanjem 

vrstnikov, ki bi služili kot »naravni dražljaji v okolju« in bi lahko z aktivnostmi podprli ali 

spodbudili spremembe. 
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7. O NAČRTOVANJU DELAVNIC V VEČINSKI OSNOVNI 

ŠOLI Z NAMENOM SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA 

OTROKA S SLEPOTO ALI SLABOVIDNOSTJO 
 

Kadar govorimo o vodenju skupine, pravzaprav govorimo o usmerjanju otrok oziroma 

članov skupine k doseganju izbranega cilja (Mancini, 1998). V ta namen načrtno 

izbiramo aktivnosti in, kot pravi Mancini (prav tam), ustvarjamo medsebojne odnose, 

komunikacijo in motivacijske situacije, ki spodbujajo mišljenje in sprejemanje novih 

stališč, vedenj. Težko bi rekli, da je naloga vodenja skupine lahka. Prav tako ne bi mogli 

reči, da je lahko vsakdo uspešen vodja skupine. Smiselno se je vprašati, kaj je tisto, kar 

vodjo označi za dobrega. Mancini (prav tam) pravi, da mora imeti vodja v skupini večji 

vpliv kot ostali člani, ki ga morajo podpirati. Krech in Crutchfild (1969, v prav tam) 

dodajata, da mora imeti vodja sposobnost načrtovanja in izvajanja, nadzorovati mora 

odnose med člani skupine, jih nagrajevati in kaznovati ter posredovati pri morebitnih 

sporih. Prav tako mora predstavljati skupino navzven, biti vzor vsem članom in pri vsem 

izhajati iz strokovnega znanja. Mancini (prav tam) dodaja, da so pri vsem tem ključne 

tudi osebnostne lastnosti posameznika.  

Ko se odločimo za vodenje procesa socialnega vključevanja otroka s slepoto ali 

slabovidnostjo v inkluzivni razred, moramo najprej preučiti svojo strokovnost glede 

vodstvenih sposobnosti skupine otrok, nato pa moramo premisliti še o časovni in 

prostorski organizaciji (Virk Rode, 1998) ter o svoji strokovni usposobljenosti s področja 

slepote in slabovidnosti. Sledi izbor primernih iger in aktivnosti, ki jih po potrebi 

priredimo tako, da bodo primerne za vse učence. Dejavnosti lahko vodimo sami, lahko 

pa nam pri tem pomagajo tudi drugi strokovni delavci in/ali učenci sami. Pomembno je, 

da smo med aktivnostmi pozorni na dogajanje (prav tam). Opazovanje dogajanja je 

namreč pomemben podatek pri refleksiji aktivnosti z otroki. Prav tako pa je to ena izmed 

povratnih informacij pri lastnem refleksiranju načrtovanja in izvedbe. 
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7.1. Premislek vodje 

Virk Rode (1998) je zapisal, da moramo pred začetkom delavnic izvedeti število 

udeležencev, kako so posamezniki med seboj povezani in kakšno je vzdušje v skupini 

ter kakšne potrebe ima skupina. Tudi McGrath in Francey (1996) poudarita, da si 

moramo najprej postaviti vprašanje o potrebah vsakega posameznika. Te informacije 

nam pomagajo pri razčlenjevanju naših ciljev na posamezne korake in spretnosti, kar 

izpostavita Ayers in Gray (2002). Nato je dobro, da premislimo o zagotavljanju pogojev 

za razvoj pozitivnega vzdušja. Poleg prostora na vzdušje vplivajo tudi stališča in 

predsodki vodje, zato je dobro, da posameznik premisli o sebi in v zvezi s tem ustrezno 

ukrepa. Starši imajo na svoje otroke velik vpliv, kar za vodjo skupine pomeni, da so 

lahko tudi oni zaviralci ali spodbujevalci procesa (prav tam). V našem primeru je 

vključevanje staršev še posebej pomembno. Zavedati se moramo, da je področje 

slepote in slabovidnosti v družbi slabo poznano in da vsi ne vidijo prednosti v druženju 

njihovega otroka z vrstnikom s posebnimi potrebami. Ravno tako moramo vedeti, da 

starši morebiti ne bodo podpirali druženja izven šole, saj zaradi nepoznavanja tega 

področja ne vedo, kako bi se vedli. Smiseln je razmislek o vključitvi staršev, za kar 

imamo kar nekaj možnosti. Lahko jim na primer podamo osnovne informacije v sklopu 

roditeljskega sestanka, lahko jih povabimo na dodatno izobraževanje, prav tako jih 

lahko vključimo v delavnice, ki jih bomo izvajali z otroki. 

7.2. Prostor in čas 

Omenili smo že, da na vzdušje in učno storilnost vpliva tudi prostor. To pomeni, da 

moramo pred izvajanjem delavnic premisliti o prostorih, ki so nam na voljo, in izbrati 

takšnega, ki bo primeren za vse učence, tudi za učenca s slepoto ali slabovidnostjo. 

Preveriti in premisliti moramo tudi o ustreznosti poti do njega ter o morebitni pomoči, ki 

jo bo učenec potreboval. V kolikor izberemo prostor, ki učencu s slepoto ali 

slabovidnostjo ni poznan, mu moramo predhodno omogočiti spoznavanje le tega. Če 

izvajamo delavnice znotraj inkluzivnega razreda, je vanje smiselno vključiti celoten 

razred. Na podlagi analize predznanja, ki ga imajo učenci, in dinamike razreda sledi 

premislek ali bomo delavnice izvajali s celotnim razredom ali pa bomo učence razdelili 
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na manjše skupine. Ayers in Gray (2002) sta zapisala, da so večje skupine časovno 

ekonomične in da mlajše učence pripravljajo na potek pouka na višji stopnji. Manjše 

skupine pa nam omogočajo, da se posvetimo vsakemu posamezniku, zlasti če 

ustvarimo homogene skupine. Izvajanje delavnic z inkluzivnim razredom dodatno 

izpostavi problematiko časovne organizacije izvajanja. Ob pregledu učnega načrta za 

devetletno osnovno šolo vidimo, da so učni načrti za posamezne predmete zapolnjeni, 

prav tako pa so z njimi zapolnjeni šolski urniki. Tako skoraj da ni mogoče delavnice 

izvajati med šolskimi predmeti. Predmetnik devetletne osnovne šole predvidi 0,5 ure 

oddelčne skupnosti na teden za razrede od vključno četrtega naprej. Te ure so ena 

izmed možnosti, ki jih lahko namenimo našim delavnicam. Prav tako pa jih lahko 

izvajamo v okviru dnevov dejavnosti ali šole v naravi. Ko določimo časovno obdobje, ki 

nam je na razpolago, je naša naloga čim bolj ekonomično razporejanje in načrtovanje 

aktivnosti, s pomočjo katerih bomo dosegli cilj. 

7.3. Strokovna usposobljenost 

Od vodje aktivnosti za vključevanje slepega ali slabovidnega učenca v inkluzivni 

oddelek se pričakuje poznavanje področja slepote in slabovidnosti. Poznati moramo 

učenčeve potrebe glede prilagoditve prostora, materiala, metodike in aktivnosti. Zelo 

pomembne so tudi retorične sposobnosti, saj moramo zlasti otroku s slepoto s tonom in 

intonacijo glasu nakazati naše razpoloženje, z besedami pa jasno izraziti naše zahteve 

(Murn, 2002). Prav tako je dobro, da poznamo vpliv slepote ali slabovidnosti na učenčev 

razvoj in da imamo osnovno vedenje o pripomočkih, ki jih uporablja oseba s slepoto ali 

slabovidnostjo. Priporočljiva je tudi načrtna priprava didaktičnih pripomočkov, pri čemer 

je zaželena inovativnost in domišljija (prav tam). Vse te informacije so za vodjo 

pomembne tudi zaradi tega, ker jih bo podajal videčim učencem. Ti morajo podane 

informacije sprejeti in razumeti, da jih bodo lahko prenesli v prakso. Prav tako pa se 

vzporedno s spoznavanjem značilnosti funkcioniranja otroka s slepoto ali slabovidnostjo 

odpravljajo predsodki in strah pred sodelovanjem z njimi. 

  



13 
 

7.4. Izbor aktivnosti in izvajalca 

Z izborom aktivnosti lahko začnemo po pridobitvi informacij o potrebah posameznikov v 

skupini, o njihovi povezanosti med seboj, o predhodnih izkušnjah s sodelovanjem v 

skupinskih aktivnostih ter o njihovi starosti in velikosti skupine (Virk Rode in Belak 

Ožbolt, 1998). Murnova (2002) poudarja, da mora vodja skupine izbrati takšne 

aktivnosti, v katerih bo otrok s slepoto ali slabovidnostjo kar se da aktiven in 

samostojen. Predvideti moramo tudi morebitno pomoč pri posameznih dejavnostih in ali 

jo bomo izvajali sami, ali bomo za to izbrali videčega sošolca, ali pa bomo v skupino 

povabili enega izmed strokovnih delavcev. Nikakor ni potrebno, da vse delavnice izvaja 

le ena oseba. Smotrno je v goste povabiti strokovnjaka, za katerega menimo, da bo 

določene informacije bolje predal otrokom. Morda pa je celo otrok s slepoto ali 

slabovidnostjo v uporabi specialnih pripomočkov dovolj suveren in pripravljen svoje 

vedenje posredovati videčem sošolcem. Takšnega mnenja je tudi Mancini (1998), ki 

poudari, da se lahko s spremembo cilja spremeni tudi vodja. Izbrane aktivnosti je dobro 

urediti v smiselno zaporedje. Virk Rode in Belak Ožbolt (1998) pravita, da je pri delu s 

skupino vedno potrebno začeti z uvodnimi aktivnostmi, katerim sledijo faze za dosego 

našega cilja. Zaporedje teh faz ni nujno enako v vseh skupinah, pomembno pa je, da se 

med seboj smiselno povezujejo in nadgrajujejo.  

7.5. Čas za refleksijo 

Tekom aktivnosti se med učenci ustvarjajo medsebojni odnosi, vsak posameznik pa tudi 

pridobiva nova vedenja, spretnosti, izkušnje. Smisel načrtovanih in ciljno usmerjenih 

aktivnosti je razmislek o svojih občutkih, spoznanjih, o občutkih drugih ljudi, pa tudi 

spoznanje tega, kako na dogajanje gledajo na primer vrstniki (Virk Rode, 1998). Zaradi 

tega je skoraj nujno, da ob koncu vsake delavnice čas posvetimo tudi pogovoru in 

refleksiji. Morda ne bodo vedno želeli sodelovati vsi učenci, a vseeno je prav, da jim 

omogočimo pogovor o njihovih občutkih in o občutkih njihovih vrstnikov. Kot pravita 

Bambeck in Wolters (1995, v Virk Rode, 1998) nas izmenjava mnenj spodbudi k 

pogledu na problem iz drugega zornega kota in odmik od ustaljenih miselnih obrazcev.  

 



14 
 

8. VZPODBUJANJE SOCIALNE INTERAKCIJE V 

INKLUZIVNEM ODDELKU 

Socialne interakcije med učenci v inkluzivnem razredu, v katerega je vključen tudi 

učenec s slepoto ali slabovidnostjo, ne moremo spodbujati na enak način kot v drugih 

razredih. Ključna razlika je v tem, da je za vključitev otroka s slepoto ali slabovidnostjo 

potrebno razumevanje tega področja s strani videčih vrstnikov (Bateman, 1962, v 

Siperstein in Bak, 1980). Siperstein in Bak (1980) dodajata, da ni potrebno le teoretično 

razumevanje, pač pa tudi socialno-emocionalno, zlasti zaradi razumevanja odzivov s 

strani vrstnika s slepoto ali slabovidnostjo in ustreznega pristopa do njega. Obe potrebi 

lahko videčim vrstnikom ponudimo tekom delavnic, v katerih teoretičnim dejstvom 

sledijo izkustvene aktivnosti.  

Proces vzpodbujanja socialnih interakcij znotraj inkluzivega razreda s slepim ali 

slabovidnim učencem lahko razdelimo na tri področja. V prvem delamo na spoznavanju 

in povezovanju skupine, s čimer dosežemo pozitivno razredno klimo in dobro učno 

okolje. V drugem delu pozornost namenimo različnosti med nami vsemi in spoštovanju 

tega. V tretjem delu pa se posvetimo spoznavanju področja slepote in slabovidnosti, kar 

videčim učencem pomaga pri razumevanju in pristopanju do sošolca s slepoto ali 

slabovidnostjo.   

8.1. Socialne igre kot uvodna aktivnost 

Socialne igre so v našem šolskem prostoru že poznane in počasi jih tudi učitelji, zlasti 

tisti na razredni stopnji, pričenjajo vključevati v razred. Alenka Levec (2000) je v svojem 

priročniku zapisala, da so socialne igre med otroki priljubljene, zlasti zaradi tega, ker 

preko njih sami prihajajo do novih spoznanj, ker vključujejo svoja čustva in se med tem 

dobro počutijo. V našem primeru socialne integracije otroka s slepoto ali slabovidnostjo 

so te igre primerne za uvodna srečanja, ki služijo namenu povezovanja članov in 

ustvarjanju pozitivne razredne klime. Ob pregledu literature lahko ugotovimo, da so 

socialne igre razpete na mnoga pomembna socialna področja posameznika. Levčeva 

(2000) je pri svojem delu izbirala med socialnimi igrami, ki spodbujajo oblikovanje 
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skupine, nebesedno sporazumevanje, besedno sporazumevanje, izmenjavo mnenj z 

namenom učenja, samopodobo, čustvovanje, prijateljstvo in družinske odnose. Dodala 

je tudi sprostilne igre, z namenom spodbujanja dela na sebi. Virk Rodetova in Belak 

Ožboltova (1998) sta prav tako socialne igre razdelili na različna področja. Oblikovali sta 

pet faz: predstavljanje in spoznavanje, komunikacija in oblikovanje skupine, opazovanje 

in zaznavanje, vživljanje in poistovetenje ter napadalnost in samoobramba. 

V našem primeru bi lahko uporabili zlasti tiste socialne igre, ki po Levčevi (2000) 

spodbujajo oblikovanje skupine, verbalno sporazumevanje, samopodobo, čustvovanje 

in prijateljske odnose. Za lažjo predstavo smo na podlagi zapisov Alenke Levec (prav 

tam), Helen McGrath in Shone Francey (1996) ter prispevkov iz knjige Socialne igre v 

osnovni šoli (1998) izpeljali naslednje predloge za izbrana področja, za katera ni nujno, 

da si sledijo v zapisanemu vrstnemu redu. Priporočljivo je, da število aktivnosti, material 

in vsebino prilagajamo značilnostim skupine, s katero delamo.   

 Oblikovanje skupine 

Število aktivnosti iz tega področja prilagodimo glede na obstoječe stanje 

medsebojnih odnosov v razredu. Med izvajanjem moramo posebno pozornost 

nameniti morebitnim posameznikom, ki imajo težave z vključevanjem v skupino. 

Priporočljivo je, da v igrah sodeluje tudi vodja, saj se učenci v takšni situaciji 

lažje sprostijo.  

 

Aktivnosti, ki jih lahko izbiramo za to področje, naj kot cilje vsebujejo 

medsebojno spoznavanje, sodelovanje, zaupanje, telesni kontakt in izražanje 

pozitivnih lastnosti. Učencem lahko ponudimo različne načine predstavljanja. 

Vsak lahko na primer izdela tipno sliko sebe tako, da obris svoje podobe oblikuje 

s pomočjo vrvice ali pa podobo sestavi s pomočjo različnih materialov. Okoli 

slike lahko napiše lastnosti, ki jih določi vodja na podlagi vedenja, da so ostalim 

članom manj znane ali neznane. Dobro je, da se učenci s pomočjo izdelka nato 

tudi predstavijo, vodja pa se naj potrudi, da bo vsak izdelek opremljen s črnim 

(povečanim) tiskom ali Brajevo pisavo. Učencem lahko ponudimo ugotavljanje 

sošolca na podlagi njegovega glasu. V tej igri jih povabimo v krog in izberemo 
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posameznika, ki ga povabimo v sredino kroga ter mu nadenemo očesno 

prevezo. Vodja hodi zunaj kroga in z dotikom določa učenca, ki z 

nespremenjenim glasom pokliče sošolca po imenu ali pa ga pohvali z izbranim 

pridevnikom, ki velja zanj. Naloga učenca znotraj kroga je ta, da ugotovi, kdo ga 

je poklical oziroma pohvalil. Medsebojno zaupanje uspešno krepimo z 

dejavnostmi, kjer se učenci gibajo po prostoru s prevezami na očeh. Izbiramo 

lahko med skupinskim gibanjem, kjer izbran učenec brez preveze vodi kolono, 

povezano z držanjem za ramena, preko različnih ovir, ki jih pripravi vodja. 

Učenci se lahko vodijo tudi v manjših skupinah ali v paru. Ustrezno je, da 

možnost vodenja dobi vsak učenec. Učencu s slepoto ali slabovidnostjo 

omogočimo vodenje v prostoru, ki ga dobro pozna, s pomočjo ustreznega 

pripomočka in pod budnim očesom vodje. 

 

Dejavnosti bodo pozitivno vplivale na vse učence. Predstavljanje samega sebe 

bo izključenim in mirnejšim otrokom omogočalo izpostavitev pred razredom, 

aktivnosti, ki vključujejo slušno pozornost in telesni kontakt, pa učencem s 

slepoto ali slabovidnostjo ponujajo pomemben vir informacij o sošolcih. Prav 

tako pa se preko teh aktivnosti videči vrstniki pripravljajo na kasnejše izkustvene 

delavnice o slepoti in slabovidnosti. 

 

 Verbalno sporazumevanje 

Preko aktivnosti razvijamo učinkovito sporazumevanje, ki ima velik pomen zlasti 

v komunikaciji z osebo s slepoto ali slabovidnostjo. Dejavnosti je smiselno vnesti 

v delavnice vsaj toliko, da se o občutkih in posameznih elementih komunikacije z 

otroki pogovorimo, razvijanje in utrjevanje učinkovitega sporazumevanja pa 

lahko poteka v vsakodnevnih šolskih situacijah. 

 

Z aktivnostmi lahko razvijamo poslušanje sogovornika, pripovedovanje, 

odpravljamo seganje v besedo, spodbujamo očesni kontakt in obrazno mimiko. 

Izhodiščne aktivnosti za nadaljnji pogovor so lahko zelo poljubne in jih lahko 

izberemo glede na potrebe skupine.  
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V pomoč nam je lahko vreča s skritimi predmeti, ki jih izbrani učenci prepoznajo 

s pomočjo tipa in jih z opisom predstavljajo sošolcem, ki morajo predmet 

poimenovati. Ugibanje lahko otežimo s pravilom, da napačno izrečenih 

predlogov ne smejo ponoviti. K tej aktivnosti lahko dodamo žogico s pravilom, da 

ima besedo le tisti, ki v rokah drži žogico. Za starejše učence lahko uporabimo 

nekoliko zahtevnejšo igro, pri kateri ima vsak učenec 5 žetonov. Učenci 

naključno ustvarjajo pare, pri čemer s sošolcem vzpostavijo očesni kontakt in 

postavijo jasno vprašanje, na katerega mora sogovornik odgovoriti v celem 

stavku, ne da bi pri tem uporabil besedici da in ne. Če stori napako, en žeton 

podari spraševalcu. Primerna je tudi igra vlog, kjer učenci zaigrajo dogodek, ko 

jih na primer starši niso poslušali, nato pa se v krogu pogovorimo o tem, kako 

vemo, da nas sogovornik posluša in kako se počutimo, če nas ne posluša.  

 

Pozitivne učinke lahko občutijo vsi v skupini. Za učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo bo pozitiven učinek najbolj viden tedaj, ko bodo videči sošolci 

vedenje prenesli v vsakdan. Vedeti moramo, da so slušne informacije zanj 

velikega pomena in da ga hrup pri tem ovira, prav tako pa si lahko stvari 

predstavlja le ob konkretnem opisu. 

 

 Samopodoba 

Vsak pubertetnik se znajde v obdobju, ko sebe vidi v slabši luči. Kot smo že v 

enem izmed zgornjih poglavij zapisali, na posameznikovo samopodobo vplivajo 

tudi mnenja okolice. Negativne opazke so med otroci pogoste in naša naloga je, 

da se o njih pogovorimo, hkrati pa krepimo samopodobo, zlasti pri manj 

samozavestnih in pri otrocih s posebnimi potrebami.  

 

Skozi aktivnosti lahko učenci odkrivajo in sprejemajo tako svoja močna kot tudi 

šibka področja, z igro vlog pa občutijo, kako nas lahko besede drugega 

prizadenejo. Priporočljivo je, da učence spodbujamo k zaupanju osebnih stvari, 

vendar moramo biti pri tem zelo pazljivi, saj vsi o zasebnosti ne želijo govoriti. 

Začnemo lahko s pogovorom v krogu, kjer vsak učenec izpostavi eno izmed 
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svojih vrlin. V kolikor se je ne spomni, mu jo povemo mi in mu na takšen način 

pomagamo razmišljati o sebi. Aktivnost lahko večkrat ponovimo in pri tem 

izpostavljamo druge stvari, na primer uspehe. Močna področja lahko učenci 

spoznajo tudi s pomočjo svojih sošolcev v aktivnosti, pri kateri ima vsak učenec 

črtast list, na katerega zapiše svoje ime. Nato si učenci liste podajo po razredu 

in vsakemu sošolcu zapišejo pozitivno lastnost. Učence opozorimo, da pišejo 

eden pod drugim, da bo lahko učenec s slabovidnostjo zapis prebral s pomočjo 

lupe. Za učenca s slepoto je aktivnost smiselno prirediti. Izvedemo jo lahko v 

krogu, znotraj katerega izpostavimo določenega učenca, ki mu izrekamo 

pozitivne lastnosti. Vodja lahko sproti zapisuje povedano na posameznikov list, 

ki mu ga po aktivnosti izroči, in mu tako omogoči, da si ga večkrat prebere. 

 

Aktivnosti lahko pozitivno učinkujejo na vse v skupini, zlasti pa so koristne za 

učence z nižjo samopodobo, ki so, zlasti na predmetni stopnji, pogosto izključeni 

iz družbe vrstnikov. Seveda ni nujno, da ima učenec s slepoto ali slabovidnostjo 

nizko samopodobo, tako da moramo o potrebi izvajanja tega področja 

predhodno razmisliti. 

 

 Čustvovanje 

Izražanje in prepoznavanje čustev je eno izmed področij, ki ga redkeje 

poudarjamo, morda bi lahko celo rekli, da ga občasno zaviramo. Z aktivnostmi 

želimo otroke spodbuditi k izražanju čustev, jim pomagati prepoznavati čustva 

drugih in se vživeti vanje. V inkluzivnem razredu, kamor je vključen učenec s 

slepoto ali slabovidnostjo, je potrebno spodbujati verbalno izražanje občutkov, ki 

ga lahko nakažemo tudi s tonom in jakostjo glasu.  

 

Uvodno aktivnost bi lahko vodil vodja, ki bi učencem prebiral stavke, oni pa bi na 

podlagi tona in jakosti presodili ali je to dobra ali slaba novica. Stavki so lahko 

poljubni in preprosti, na primer: »Zvečer grem k Niki.«, »Jutri bom dobila novo 

majico.« ipd. Malo starejše učence lahko razdelimo v manjše skupine, ki morajo 

za nalogo sošolcem predstaviti določeno čustvo (strah, jeza, veselje, žalost, 
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zaljubljenost ipd.). Pri tem jih lahko spodbudimo, da odigrajo dogodek, ki so ga 

sami doživeli. Verbalno izražanje spodbudimo tako, da si nenastopajoči na oči 

nadenejo prevezo, nastopajoči pa s tonom in jakostjo govorjenja predstavljajo 

določeno čustvo. Starejšim učencem aktivnost dodatno otežimo tako, da čustvo 

predstavlja le ena oseba. 

 

Mnogim učencem bodo aktivnosti pomagale pri doživljanju čustev, verbalno 

izražanje le-teh pa bo v največji meri pomagalo učencu s slepoto ali 

slabovidnostjo, ki obrazno mimiko težje zazna ali pa je sploh ne zmore zaznati 

brez dotika. Zaradi tega je smiselno, da spodbujamo izražanje in opisovanje 

občutkov preko besed. 

 

 Prijateljstvo  

Vsak izmed nas potrebuje prijatelja in v prijateljske odnose vstopa že v 

predšolskem obdobju. Posameznikove potrebe po prijateljstvu se tekom let 

spreminjajo, zato je aktivnosti potrebno prilagajati starosti in trenutnemu 

doživljanju tega pojma.  

 

Aktivnosti s tega področja so v večini načrtovane kot zapisovanje lastnega 

razmišljanja, v našem primeru pa jih je vsaj nekaj smiselno prilagoditi v obliko 

pogovora. Teme so lahko vezane na razumevanje pojma prijateljstvo, kaj 

cenimo pri prijatelju, kaj moramo sami vložiti v odnos in kako odnos uspešno 

ohranjamo. Učencem lahko vodja postavlja vprašanja o njihovemu idealnemu 

prijatelju, na primer katerega spola je in koliko je star, kaj najpogosteje počneta 

skupaj, kaj najraje počneta skupaj, o čem se največkrat pogovarjata ipd. V 

kolikor delamo z večjo skupino otrok oziroma s celim razredom, se lahko učenci 

pogovarjajo v manjših skupinah ali v paru, refleksijo pa izvedemo vsi skupaj. 

Nekoliko starejši učenci lahko razmišljajo o tem, kaj pričakujejo od prijatelja in 

kaj oni storijo zanj. V pomoč pri razmišljanju jim lahko ponudimo vprašanja ali 

trditve, ki jih po svojem mnenju označijo za pravilne ali napačne. Za lažjo 

predstavo si poglejmo nekaj trditev, ki jih je uporabila Alenka Levec: »Prijatelj je 
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nekdo, ob katerem se prijetno počutim. Novi prijatelji so najboljši. Prijatelj me 

razume bolje kot drugi ljudje. Dober prijatelj me nikoli ne kritizira (Levec 2000, 

str. 123)«. Individualno razmišljanje zaključimo s skupinskim razgovorom.  

 

Aktivnosti pozitivno učinkujejo na vse sodelujoče in jim pomagajo pri 

medsebojnemu povezovanju in ustvarjanju prijateljskega odnosa. Razmišljanja, 

ki jih bodo učenci podali, so koristna tudi za vodjo, saj preko njih zazna potrebe 

skupine, kar mu služi kot izhodišče za nadaljnje delo. 

 

8.2. Aktivnosti za razumevanje posebnih potreb posameznika v 

inkluzivnem oddelku 

Lewis (1995) je na podlagi pregledanih raziskav izpostavila dejavnike, ki spodbujajo 

pozitiven odnos učencev do vrstnika s posebnimi potrebami. Osebe, ki so pogosteje v 

stiku z osebami s posebnimi potrebami, hitreje razvijajo pozitiven odnos do njih in 

obratno – negativen odnos do oseb s posebnimi potrebami razvijajo tisti, ki so redko v 

stiku z njimi. Zanimiv je podatek, da učenci, ki od doma niso prinesli izkušenj s 

srečanjem z osebo s posebnimi potrebami, v šoli hitreje sprejmejo različnost, kar nam je 

lahko dobro izhodišče za nadaljnji razvoj odnosa. Poleg lastnih izkušenj imamo starejše 

osebe, ki služimo kot model, velik vpliv na ustvarjanje pozitivnega odnosa. Vse to so za 

pedagoške delavce spodbudne informacije za dosego uspešne vključitve otroka s 

slepoto ali slabovidnostjo v skupino. 

Tudi področje posebnih potreb lahko z učenci spoznavamo v sproščenem vzdušju 

preko aktivnosti, ki spominjajo na igro. Tudi tukaj je pomembna komunikacija in 

refleksija, kjer si izmenjamo in osmislimo svoja občutja, dvome in nova spoznanja. 

Sprva lahko otroke postopoma vpeljemo v zaznavanje različnosti med ljudmi, nato pa to 

razširimo na zaznavanje posebnih potreb. V vse aktivnosti vključimo tudi učenca s 

slepoto ali slabovidnostjo, zato moramo izbirati in prilagajati aktivnosti z obzirom nanj.  

Za lažjo predstavo si poglejmo možen način vpeljave razumevanja različnosti in 

posebnih potreb v skupino.  
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 med seboj smo si različni 

Učence povabimo v krog, ki po Mosley (1991,1993,1994 v Lewis, 1995)  

spodbuja proces komunikacije in izmenjave mnenj. Učence pred pričetkom 

opozorimo na pozorno poslušanje drug drugega. Nato jim postavljamo preprosta 

vprašanja, na katera odgovarjajo v vrstnem redu. Vprašanja naj bodo odprtega 

tipa in preprosta, kot na primer: kaj rad ješ, kateri je tvoj najljubši predmet itd. 

Število vprašanj prilagodimo poteku dela, po aktivnosti pa se pogovorimo o 

odgovorih. Izpostavimo, da smo različno odgovarjali in poskušamo pojasniti, 

zakaj do tega pride. Učencem predmetne stopnje lahko postavimo 

kompleksnejša vprašanja, ki jih navaja tudi Lewisova (1995), na primer: kaj je 

značilno za dobro prijateljstvo, kaj je posebnost najboljšega prijateljstva, kdaj 

potrebuješ pomoč in zakaj, kdaj se počutiš pogumen/prestrašen in kdaj dobro 

ipd. Tudi temu mora slediti pogovor o vzrokih različnih odgovorov, ki nas 

pripeljejo do spoznanja, da smo si med seboj različni zaradi mnogih dejavnikov. 

 

V naslednjem koraku lahko prinesemo fotografije oseb s posebnimi potrebami, ki 

jih moramo kakovostno opisati z besedami, da bo lahko aktivno sodeloval tudi 

učenec s slepoto ali slabovidnostjo. Učenci naj razmislijo in izpostavijo vprašanja, 

na katera bi oseba na fotografiji odgovorila drugače kot oni in na katera enako. 

Ponovno se pogovorimo o vzrokih drugačnega odgovora. Pri mlajših otrocih 

lahko podoben razgovor izpeljemo iz slovenske pravljice Svetlane Makarovič: 

Veveriček posebne sorte ali katere druge zgodbice, ki obravnava tematiko 

posebnih potreb. 

 

 med nami so osebe s posebnimi potrebami 

Če sklepamo na podlagi povzetka raziskav, ki ga je pripravila Lewis (1995), 

moramo sedanji občutek za različnost nadgrajevati s spoznavanjem oseb s 

posebnimi potrebami. Avtorica pravi, da lahko to naredimo s pomočjo škatle, v 

katero spravimo fotografije ali v našem primeru bolje avtobiografije oseb s 

posebnimi potrebami, ki jih v razredu preberemo, nato pa izražamo svoja 

občutja. Podobno aktivnost lahko naredimo s pomočjo knjižic o osebah s 
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posebnimi potrebami, kjer je razloženo posameznikovo funkcioniranje, njegove 

sposobnosti oziroma močna področja in prilagajanje na odziv družbe. Obstaja 

tudi precej kratkih filmov s podobno tematiko, kot jo najdemo v omenjenih 

knjižicah. Pri tem moramo zagotoviti kakovosten opis dogajanja osebi s slepoto 

ali slabovidnostjo in kakovosten pogovor ob koncu dejavnosti za vse učence. 

 

Pozitivna stran teh aktivnosti je, da učenci pridobijo (posreden) stik z osebo s posebnimi 

potrebami, česar niso vsi pogosto deležni. S pomočjo spoznavanja posameznih področij 

izgubljajo strah in predsodke, ki jim jih pogosto posredujemo odrasli. Učenec s slepoto 

ali slabovidnostjo oziroma vsi učenci s posebnimi potrebami pa lahko ob tem spoznajo, 

da imajo tudi drugi vrstniki posebne potrebe, ki so se jih naučili premagovati. 

 

8.3. Aktivnosti za razumevanje področja slepote in slabovidnosti 

v inkluzivnem razredu 

Otroci za razumevanje področja slepote in slabovidnosti potrebujejo teoretična in 

praktična znanja ter njihov prenos v prakso. Ker predpostavljamo, da delamo z 

inkluzivnim razredom, v katerega je že vključen otrok s slepoto ali slabovidnostjo z 

osvojenimi socialnimi spretnostmi, moramo razmisliti, kako ga bomo vključili v 

posamezne aktivnosti in kako ga bomo zaposlili med izkustvenimi delavnicami videčih 

vrstnikov. Tukaj je ključno vprašanje, kaj pravzaprav moramo ponuditi videčim 

učencem, da bodo lahko razumeli sošolca s slepoto ali slabovidnostjo in da ga bodo 

sprejeli v svojo družbo. Murnova (2002) izpostavi potrebo po nadzorovanemu 

izpostavljanju in poudarjanju učenčeve slepote ali slabovidnosti. Vsi vemo, da ni prijetno 

biti izpostavljen zaradi lastne specifike, zato moramo razumeti in upoštevati učenca s 

slepoto ali slabovidnostjo, če kdaj ne bo želel sodelovati. V kolikor vidimo, da je učencu 

neprijetno, je smiseln razmislek o obvezni prisotnosti in količini ter načinu podajanja 

informacij videčim učencem.  

Po predhodno opravljenih etapah predvidevamo, da vlada v razredu kolikor se da 

pozitivno vzdušje in da so učenci postali občutljivejši na zaznavanje posebnih potreb. 

Ker je bil v tem času med njimi tudi učenec s slepoto ali slabovidnostjo, so ga zagotovo 



23 
 

že spoznali in opazili, da vida ne more uporabljati tako kot oni. Dobro je, da se pred 

začetkom izvajanja aktivnosti s področja slepote in slabovidnosti individualno 

sestanemo z učencem, da mu razložimo naš cilj, potek in da ga prosimo za pomoč. 

Pozorni moramo biti na njegove reakcije, saj mu te delavnice ne smejo povzročati 

dodatnega stresa. 

 uvodne aktivnosti 

Uvodne aktivnosti bi se lahko pričele z ustvarjanjem situacije, v katerih se znajdejo 

osebe s slepoto ali slabovidnostjo, kadar jim videči ne ponudimo ustrezne podpore. 

Tako lahko otroke povabimo, da zaprejo oči ali si nadenejo očesne preveze in 

prisluhnejo zgodbici, med katero pišemo po tabli, kažemo slikico, ki je ne opišemo itd. 

Tako jim povzročamo negativne občutke, o katerih se nato pogovorimo (Scheffers, 

1977). To nam je lahko uvod v pogovor o pomenu vida in skrbi za oči, pri čemer vsebino 

prilagodimo starosti otrok. Mlajšim otrokom lahko ponudimo otroško knjižico o vidu, s 

starejšimi pa lahko na primer komuniciramo ob slikah, kjer vključimo predznanje iz 

področja biologije. Ker bodo ali pa so že učenci precej informacij o očesu dobili pri 

pouku, nam ni potrebno razlagati podrobnosti. Aktivnosti naj služijo kot spodbuda, da  

»preklopimo« na področje slepote in slabovidnosti. 

 aktivnosti za spoznavanje in razumevanje slepote in slabovidnosti 

Otrokom lahko ponudimo mnogo znanja s področja slepote in slabovidnosti, vendar se 

najprej osredotočimo na tisto, kar morajo poznati za lažje vzpostavljanje stikov. Oseba s 

slabovidnostjo še uporablja del svojega vida, kar moramo upoštevati pri interakciji z njo. 

Vrstni red aktivnosti, ki sledijo, ni nujen, tako da ga lahko vodja prilagodi potrebam 

skupine. Dopisano je, kje lahko teorijo podamo preko izkustvene delavnice, kateri sledi 

pogovor in osmišljanje občutkov. Delavnice lahko izvajamo v dvojicah, kjer en učenec v 

vsaki dvojici nosi očesno prevezo, ali pa v skupini, kjer vsi, razen vodje, nosijo prevezo.  

Ob koncu so v obliki tabele povzeta posamezna področja, pri katerih so izpostavljeni 

pozitivni učinki posameznih spretnosti. 
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Komunikacija 

Komunikacija kot bistven vir informacij učencu s slepoto ali slabovidnostjo mora 

vsebovati točna in nedvoumna sporočila. Mnogim otrokom bo to težko, zato je 

pomembno, da jim omogočimo izkustveno delavnico, kjer spoznajo, kakšna je njihova 

komunikacija in kakšna mora biti v interakciji z nevidečim sošolcem. Hrupno okolje 

onemogoča dober sprejem informacij, kar lahko ponovno prikažemo učencem z 

izkustvenim doživetjem, ko jakost svojega govora znižamo in povišamo jakost radia.  

Sošolec s slepoto nas ne vidi, sošolec s slabovidnostjo pa šele tedaj, ko se mu dovolj 

približamo, zato je pomembno, kako ga opozorimo na svojo prisotnost. Možne načine 

pristopa lahko učenci preizkušajo v praksi s pomočjo preveze in simulacijskih očal. 

Videčim učencem povejmo, da nevideči sošolec kljub temu, da ne vidi, vzpostavlja 

očesni kontakt, saj je to spretnost, ki se jo je naučil. Opozorimo jih, da je prav, da tudi mi 

z njim vzpostavljamo očesni kontakt in med pogovorom ne počnemo vse ostalo z 

mislijo, da nas ne vidi (Hafnar). Poudariti moramo tudi opisovanje občutij, ki jih v 

komunikaciji z videčimi lahko nakažemo z mimiko. Pri komunikaciji lahko vključimo tudi 

pomen stalnega prostora za določene predmete. Vemo, da je to pomembno za učenca 

s slepoto ali slabovidnostjo in da moramo za uresničitev tega delati vsi v razredu. 

Gibanje in videči vodič 

Gibanje je človekova primarna aktivnost, pri kateri si videči pomagamo z vidom. Da 

bodo videči učenci lažje razumeli omejeno gibanje sošolca s slepoto ali slabovidnostjo, 

jim lahko nadenemo preveze in jih prepustimo prostemu gibanju, pri čemer seveda 

poskrbimo za ustrezno varnost. Po aktivnosti se pogovorimo o občutkih in o stvareh, ki 

so jih zmotile (npr. nepospravljeni stoli). Seznanimo jih s pripomočki, ki zlasti osebam s 

slepoto pomagajo pri varnem gibanju (Scheffers, 1977). Tukaj lahko aktivno vključimo 

tudi našega učenca s slepoto, v kolikor pozna pripomočke. Dobro je, da vsem učencem 

tudi omogočimo rokovanje z njimi. Učencem lahko demonstriramo tehniko videčega 

vodiča, ki jo naj preizkusijo v dvojicah (prav tam). V proces učenja vodenja lahko 

vključimo tudi osnovna znanja, kot je, kako nakažemo sedež in kako lahko pomagamo 

pri malici ali kosilu. 
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Predstavitev pripomočkov in prilagoditev sošolca 

Zagotovo učenec s slepoto ali slabovidnostjo uporablja katerega izmed pripomočkov za 

lažje sledenje učni snovi. Prav tako mu pri uporabi učnih gradiv večkrat pomaga učitelj z 

ustreznim prilagajanjem. Morda videčim učencem ni povsem jasno, zakaj lahko njihov 

sošolec uporablja računalnik ali diktafon, zakaj lahko dlje piše test, zakaj je njegov test 

drugačne oblike kot njihov in še bi lahko naštevali. Morda se ob vseh teh prilagoditvah 

počutijo prikrajšane. Zaradi tega je nujno, da jih seznanimo z namenom učiteljevega 

prilagajanja gradiv sošolcu in da jim morda s pomočjo simulacijskih očal omogočimo 

izkustvo, da je povečan tisk nujen, da lahko sošolec vidi zapisano. Prav tako pa je 

pomembno, da spoznajo tudi druge pripomočke, ki jih uporablja učenec. V kolikor je 

posameznik dovolj usposobljen, ga spodbudimo, da sam predstavi svoje pripomočke in 

Brajevo pisavo, če jo uporablja. 

Aktivnosti in igre učenca s slepoto ali slabovidnostjo 

Videči učenci so zagotovo že ugotovili, da se jim sošolec s slepoto ali slabovidnostjo ne 

priključi povsem enakovredno pri vseh aktivnostih. Morda so ga že povabili v kakšno 

aktivnost, a ni izpolnil njihovih pričakovanj, saj ni zmogel slediti poteku igre. Ker vemo, 

da so učenci s slepoto ali slabovidnostjo sposobni sodelovati v mnogih aktivnostih, je 

prav, da videče sošolce seznanimo s potrebnimi prilagoditvami. Scheffersova (1977) je 

v svojih delavnicah razpravljala o potrebnih prilagoditvah, ki jih osebe s slepoto ali 

slabovidnostjo uporabljajo pri igrah z žogo. V razredu lahko to razširimo na razpravo o 

prilagoditvi priljubljenih razrednih iger, ki jih preizkusimo v praksi s pomočjo prevez. 

Učenec s slepoto ali slabovidnostjo pa lahko predstavi tudi kakšnega izmed prilagojenih 

športov, če ga pozna. 

 

 prenos v prakso 

Za trajen učinek delavnic moramo pridobljeno znanje in izkušnje smiselno vnašati v 

šolski vsakdan in ustrezno nagrajevati. Kot pravi Ayers (2002) moramo želena vedenja 

na začetku stalno nagrajevati, kasneje pa občasno, z namenom ohranjanja. V našem 
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primeru bi lahko v prakso prenesli aktivnost videčega vodiča, ki jo je izvajala tudi 

Scheffersova (1977). V njej so se učenci razdelili v pare, znotraj katerih si je eden nadel 

očesno prevezo, drugi pa ga je vodil na malico. Lahko bi vzpostavili kontakt z Zavodom 

za slepo in slabovidno mladino ali drugim inkluzivnim razredom, s katerimi bi izvajali 

skupne projekte ali srečanja. V knjigi Anne Lewis (1995) je zapisan primer, kjer so 

učenci redne osnovne šole in učenci šole s prilagojenim programom skupaj naredili 

izdelek. Pri tem so eni pripravili papirnato podlago, na katero so drugi narisali motive. 

Morda bi lahko naredili tudi seznam potreb vsakega posameznika, ki bi jih zapisali na 

plakat, pod njimi pa bi se podpisovali učenci, ki bi potrebe drugih izpolnjevali. Lahko bi 

pripravili aktivnosti, v katere bi posredno ali neposredno vključili starše, kar bi dodatno 

spodbudilo otroke za sodelovanje, pri starših pa bi tako odpravljali predsodke. Idej je 

mnogo, potrebno jih je le pregledati in premišljeno izbrati z obzirom na delovanje 

razreda. 
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področje spretnost učenec s 

slepoto 

učenec s 

slabovidnostjo 

videči 

učenec 

komunikacija jasno podajanje sporočil * * + 

poslušanje sogovornika, ne segamo v besedo + + + 

vzpostavljanje očesnega kontakta   + 

verbalno izražanje čustev * * + 

gibanje in 

vodenje 

spoznavanje pripomočkov za samostojno 

gibanje oseb s slepoto  

+ + + 

pospravljanje za seboj */+ */+ + 

tehnika videčega vodiča *  + 

pripomočki in 

prilagoditve 

razumevanje potrebe po prilagoditvah * * + 

razumevanj potrebe po uporabi pripomočkov * * + 

spoznavanje delovanja pripomočkov   + 

aktivnosti in igre razumevanje potrebe po prilagajanju   + 

poznavanje načinov prilagajanj * * + 

vključitev v prilagojeno igro/aktivnost + +  

Tabela 1: področja in spretnosti izkustvenih delavnic 

 

Legenda: 

+  učenec pridobi spretnost 

*  učencu pomaga pri funkcioniranju 
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9. SKLEP 
 

V diplomski nalogi smo naredili pregled posameznih področij, ki jih moramo upoštevati 

in o njih premisliti pred pričetkom izvajanja delavnic. Prav tako smo si pogledali, katere 

vsebine je smiselno vključiti in kako lahko to storimo. Videli smo, da je za učinkovito 

izvajanje le-teh potrebna temeljita predhodna priprava in poznavanje področja slepote in 

slabovidnosti. V mnogih primerih se od vodje pričakuje inovativnost in povezovanje z 

drugimi strokovnimi delavci, ki lahko pomagajo pri izvajanju in/ali pri zagotavljanju 

potrebnih pripomočkov. Spomnimo, da lahko vodja za aktivnosti, v katerih se ne čuti 

dovolj suveren, v goste povabi strokovnjake, prav tako pa lahko za pomoč prosi učenca 

s slepoto ali slabovidnostjo, v kolikor je le-ta pripravljen na sodelovanje. 

S pregledom literature smo potrdili, da socialna integracija ni preprost proces in da ga 

moramo v šolsko okolje načrtno uvajati. Proces nam lahko otežuje zapolnjen šolski 

urnik, nepoznavanje področja slepote in slabovidnosti, nesodelovanje staršev in šolskih 

delavcev ter lastni predsodki. Vse ovire so premostljive in vsi cilji dosegljivi preko 

pogovora, aktivnosti v obliki iger in izkustvenih delavnic, ki so otrokom zanimive. Da 

bomo to dosegli, moramo izbirati dejavnosti na podlagi interesov v skupini. Igre, ki smo 

jih videli v diplomskem delu, nam naj služijo kot smernice in izhodišča za pripravo 

aktivnosti prilagojenih naši skupini.  

O učinkovitosti izbora področij in aktivnosti sedaj ne moremo govoriti, saj bi teorijo 

morali prenesti v prakso. Na podlagi zapisanega bi bilo smiselno pripraviti in izvesti niz 

delavnic s sprotno in končno refleksijo, s pomočjo katere bi ugotovili morebitne 

pomanjkljivosti in možnosti za izboljšavo. 
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