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POVZETEK 

 

Diplomsko delo obravnava stereotipe in predsodke s katerimi se sreĉujejo slepi in slabovidni 

otroci ter njihovi starši. Dotakne se izzivov, s katerimi se le-ti sreĉajo, ko vzgajajo svojega 

slepega ali slabovidnega otroka in odzive okolice na otrokovo slepoto, ter na kaj biti pozoren 

pri vzgoji otroka. Prav tako zajame vlogo tiflopedagoga na podroĉju ozavešĉanja staršev in 

oţjega sorodstva o slepoti in slabovidnosti in njegovo strokovno in emocionalno podporo, ki 

jo nudi staršem, ko ju le-ti najbolj potrebujejo. To lahko naredijo preko individualnih 

pogovorov ter preko vodenih delavnic, ki so tudi glavna tema diplomskega dela. Delavnice so 

pripomoĉek, ki staršem pribliţa slepoto in slabovidnost. Na njih se sreĉajo s temami, ki se 

dotikajo podroĉja slepote in slabovidnosti, izmenjujejo izkušnje in pridobijo informacije, ki 

jih potrebujejo. 
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ABSTRACT 

 

This diploma thesis deals with the stereotypes and prejudices faced by blind and visually 

impaired children and their parents. It touches challenges, with wich the parents have to deal, 

when they raise their blind or visually impaired child and the reaction of the surroundings to 

the childs blindness, and what to pay attention too, while raising the child. It also captures the 

part of the teacher for the blind and visually impaired children in the area of awareness-raising 

of the parents and close relatives about blindness and visual impairment and he offers his 

professional and emotional support to the parents, when they need it the most. They can do it 

over individual conversations with him, or over guided workshops, which are also the main 

theme of my thesis. The workshops are gadget that parents closer to blindness and visual 

impairment. They are confronted with issues that touch the field of blindness and visual 

impairment, share experiences and obtain the information they need. 
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1. Uvod 

 

Vsi se vsakodnevno sreĉujemo s predsodki in stereotipi, toliko bolj pa tudi starši otrok s 

posebnimi potrebami, najsi gre za slepoto, gluhoto, gibalno oviranost ali motnje v duševnem 

razvoju. Ker gredo nekateri starši zaradi oviranosti svojega otroka skozi zelo teţko obdobje, 

jih toliko bolj prizadenejo še neprimerni odzivi okolice, ki neustrezno reagira na posebne 

potrebe njihovega otroka. Slepota in slabovidnost kot posebni potrebi osebe, njenega ţivljenja 

ne konĉata. Oseba lahko polno ţivi še naprej in se udejstvuje v oţjem in širšem okolju. Ob 

današnjem razvoju tehnologije, se za slepe in slabovidne osebe odpira vedno veĉ moţnosti in 

priloţnosti, ki jih lahko izkoristijo za ĉim bolj samostojno in bogato ţivljenje.  

Ker pa imajo starši, kljub temu, da samostojno zbirajo informacije o slepoti in slabovidnosti 

ter se vkljuĉujejo v podporne skupine, še vedno veliko odprtih vprašanj, na katera ne uspejo 

najti ustreznega odgovora, je pomembno, da jim, kot strokovnjaki s podroĉja slepote in 

slabovidnosti, to omogoĉimo. Tako se za starše pripravljajo in odvijajo delavnice o slepoti in 

slabovidnosti, kjer lahko postavljajo vprašanja, ki jih zanimajo, seminarji, na katerih pridobijo 

veliko uporabnih informacij in pa sreĉanja z drugimi starši, kjer lahko delijo izkušnje, 

pozitivne in negativne dogodivšĉine. 

V delavnicah, ki jih strokovnjaki pripravijo in oblikujejo za starše in sorodnike staršev slepih 

in slabovidnih otrok, jim pribliţajo slepoto in slabovidnost, sposobnosti otrok in kako 

prilagoditi okolje ter dejavnosti, da bo lahko njihov otrok ĉim bolj samostojen. Ob tem rušijo 

predsodke, ki so se morda skozi ĉas naselili v starših in sorodnikih, kar dolgoroĉno pomaga 

vsem, saj lahko potem tudi starši in sorodniki delijo svoje znanje naprej, z drugimi, s katerimi 

so v stiku, ali pa se morda nekje sreĉajo in neprimerno odzovejo.  

Temo delavnic za starše in sorodnike sem si zbrala zato, ker ob razlagi strokovnjaka prejmejo 

starši veĉ informacij, ki jih zanimajo in so za njih resniĉno pomembne, kot pa ob prebiranju 

literature. Strokovnjaku lahko postavljajo podvprašanja in ga prosijo za dodatno razlago, ĉe 

neĉesa ne razumejo. Delavnice dajo staršem vpogled v razvoj otroka, v njegovo 

funkcioniranje in jim odgovorijo tudi na vprašanja, ki jih morda sami ne upajo postaviti. 
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2. Stereotipi in predsodki o slepoti in slabovidnosti 

 

Po definiciji iz slovarja slovenskega knjiţnega jezika je stereotíp ponavljajoĉa se oblika ĉesa, 

obrazec, vzorec; predsodek  pa je negativen, odklonilen odnos do koga ali ĉesa, neodvisen od 

izkustva. (SSKJ, 2000). Stereotipi in predsodki so nekaj, s ĉimer se sreĉujemo vsi. Lahko so 

pozitivni ali negativni, ki jih je tudi veĉ in se pogosteje pojavljajo. Ker se starši slepih in 

slabovidnih otrok ţe tako teţko znajdejo v novi situaciji, ki je niso priĉakovali, je za njih še 

toliko teţje, ĉe se morajo ob tem spopadati še z razliĉnimi stereotipi in predsodki, ki jih izraţa 

okolica do njih in njihovega otroka.  

Prepriĉanja in stališĉa širšega okolja do slepih in slabovidnih oseb lahko pomembno vplivajo 

na njihovo edukacijo, socializacijo, zaposlovanje in ţivljenje nasploh, neustrezne stereotipe in 

stigmo pa ovekoveĉijo še napaĉne predstave. Še dandanes so prisotne številne napaĉne 

predstave o slepoti in slabovidnosti ter njenem vplivu na uĉenje, socializacijo, samostojnost in 

ostala podroĉja delovanja, dejstvo pa je, da uporabljajo slepe in slabovidne osebe številne 

uĉne strategije, spretnosti in tehnike, ki jim omogoĉajo varno, samostojno in samozavestno 

doseganje ciljev (Ţolgar, Kermauner, 2006). Razcvet in uporaba tehniĉnih pripomoĉkov in 

tehnologije nasploh se na podroĉju slepote in slabovidnosti vse bolj širita in poveĉujeta 

ponudbo razliĉnih pripomoĉkov, ki so vedno bolj enostavni za uporabo, kar omogoĉa slepim 

in slabovidnim osebam svobodo in samostojnost na podroĉju branja, uporabe interneta, 

telefoniranja in klepetanja. 

En najveĉjih nepravilnih oz. neutemeljenih vtisov je mišljenje, da ko imaš motnjo vida, se 

tvoje ţivljenje samodejno ustavi ali pa, da prideš do konca ĉrte, se pravi do konca 

samostojnosti in do konca uţivanja ţivljenja. Naslednji predsodek je misel, da ĉe si starejši in 

izgubiš vid, te bo tvoja druţina poslala ţivet v dom za starejše. Vendar temu ni tako. Ţivljenje 

se ob izgubi vida, ne konĉa, saj lahko oseba še vedno ohrani svojo samostojnost. Kljub temu, 

da so slepi ljudje, zaradi svoje izgube vida, pri nekaterih aktivnostih prikrajšani, imajo kljub 

temu veliko pozitivnih lastnosti in lahko kompenzirajo izgubo vida na drugih podroĉjih 

delovanja (Tiilikainen, 2007).  

V današnji druţbi, ki je moĉno informacijska, so tisti, ki ustvarjajo in utrjujejo stereotipe v 

veliki meri predvsem mediji. Film, televizija, literatura in vĉasih tudi ĉasniki, prikazujejo 

slepe in slabovidne po eni strani kot vredne pomilovanja, potrebne pomoĉi, slabe, 
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neuporabne, od Boga kaznovane zaradi preteklih grehov (ali grehov staršev), po drugi pa kot 

izjemno bistre, svete, obdarjene z nadĉloveškimi sposobnostmi in posebnimi ĉutnimi 

zmoţnostmi. Ne glede na to, ĉe jih prikaţejo negativno ali pozitivno, so vedno nekaj 

posebnega, drugaĉnega (Ţolgar, Kermauner, 2006). Zavedati se moramo, da imajo slepe in 

slabovidne osebe prav tako kot polnoĉuteĉe razliĉne sposobnosti in da jih je veĉina ĉisto 

povpreĉnih. So posamezniki, ki razvijejo posebne talente, a tega ne moremo priĉakovati od 

vseh, na kar je potrebno pripraviti tudi starše.  

Avtorici raziskave, v kateri sta ugotavljali iracionalna prepriĉanja uĉiteljev slepih in 

slabovidnih otrok v rednih osnovnih šolah, sta razdelili stereotipne trditve, ki se nanašajo na 

slepoto in slabovidnost na tri vsebinske sklope: znaĉilnosti, sposobnosti in šolsko delo.  

V vsebinskem sklopu znaĉilnosti, so, med podanimi iracionalnimi prepriĉanji, bila najbolj 

zastopana, da branje pri slabši svetlobi poškoduje oĉi, da morajo biti zemljevidi in prikazi ĉim 

veĉji, ter da potrebujejo slabovidni moĉnejšo osvetlitev. Prav tako menijo, da je nošenje oĉal 

znak slabovidnosti in da slepi ne vidijo niĉesar ter uporabljajo le Bráillovo pisavo. So pa 

pokazali racionalna prepriĉanja pri samostojnosti slepih in slabovidnih ter pri uporabi 

obiĉajnega besednjaka. Pri sposobnostih slepih in slabovidnih oseb, so sodelujoĉi v najveĉji 

meri zastopali iracionalna prepriĉanja, kot so, da slepi bolje slišijo, da imajo poseben ĉut za 

zaznavanje ovir, da imajo slepi ali slabovidni od rojstva bolje razvita druga ĉutila in da slepi 

otroci samodejno razvijejo višjo stopnjo koncentracije in so zato boljši poslušalci. Realna 

prepriĉanja so pokazali glede nadaljevanja šolanja in splošnih kognitivnih sposobnostih 

slepih. Pri vsebinskem sklopu šolsko delo pa se je pokazalo, da so uĉitelji izhajali iz izkušenj, 

ki so jih pridobili pri delu s slepimi in slabovidnimi uĉenci, in so ob tem pokazali racionalna 

prepriĉanja (Ţolgar, Kermauner, 2006). 

Rezultati raziskave (Ţolgar, Kermauner, 2006) kaţejo na precejšnjo negotovost uĉiteljev ter 

na nezadostno poznavanje uĉencev s slepoto in slabovidnostjo. Kako je lahko pouĉevanje 

uĉinkovitejše, jim svetuje tiflopedagog, pojasni jim, kako vpliva motnja vida na proces 

uĉenja. Prav tako lahko tiflopedagog pomaga tudi uĉencu in njegovim staršem. 
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3. Slep otrok ter sorodniki in znanci 

 

Vzgajanje otroka s slepoto je popolnoma enako, kot vzgajanje otroka brez posebnih potreb, le 

da morajo starši zraven vloţiti nekaj veĉ truda. Tisti, ki ustvarjajo staršem probleme glede 

vzgoje slepega otroka, so vsekakor drugi ljudje. Postavljajo neprimerna vprašanja, otroka 

pomilujejo, na slepoto gledajo kot na boţjo kazen. Pri tem je najbolje, da se starši na njih ne 

ozirajo, ampak naredijo, kar je najbolje za njihovega otroka in jim razloţijo njegovo stanje ter 

kaj zmore in ĉesa je sposoben, kljub temu, da je slep. Z ozirom na okolico je potrebno, da 

starši svojega slepega otroka, ki spoznava predmete in ţivljenje okrog sebe veĉinoma preko 

dotika nauĉijo, da pride kdaj pa kdaj do situacije, ko uĉenje preko dotika ni primerno. Prav 

tako je na strani staršev, da otroka odvadijo blindizmov. To so stereotipna vedenja, ki so 

znaĉilna za slepe in slabovidne otroke. Tako vedenje lahko v druţbi namreĉ izzove zgraţanje 

in neprimerne odzive drugih ljudi, ki zaradi teh dotiĉnih vedenj menijo, da je otrok slabo 

vzgojen in da se v druţbi ne zna primerno vesti. (Nikolić in Vladisavljević, 2003) 

Prav zaradi odzivov drugih ljudi je potrebno, da se tudi za njih, oţje sorodstvo, znance in 

prijatelje, ter ostale, ki niso tako pogosto v stiku s slepimi in slabovidnimi osebami, 

organizirajo delavnice, v katerih se pouĉijo o slepoti in slabovidnosti, o boleznih, o 

sposobnostih slepih in slabovidnih oseb ter s tem razbijamo predsodke in stereotipe ter 

napaĉna mišljenja, ki so se skozi ĉas razvijala v ljudeh. Prav je, da se jim omogoĉi, da lahko 

prosto postavljajo vprašanja, katerih odgovori jih zanimajo in da potem te odgovore tudi 

dobijo, ĉetudi so vprašanja morda neprimerna. Zato mora biti tiflopedagog pripravljen tudi na 

take situacije in mu ne sme biti nerodno, ampak je prav, da odgovori iskreno a tudi strokovno 

korektno. 

Slep ali slaboviden otrok se mora nauĉiti prepoznati in razlikovati razliĉna mesta, v katerih 

ljudje ţivijo, se gibljejo in v njih delajo – dom, trgovina, gostilna… V prostem ĉasu lahko gre 

starš, mama ali oĉe, z otrokom po mestu, v trgovino, se z njim le sprehaja po trgovinah in po 

središĉih, v katerih se giblje veliko ljudi. V trgovinah kot so cvetliĉarne, trgovine z blagom, 

gumbi, lahko otrok spoznava razliĉne vonje, materiale, oblike in ob tem razvija svoje taktilno 

zaznavanje in prepoznavanje. Prav tako ga lahko starši peljejo v glasbeno trgovino, trgovino z 

glasbili, kjer lahko preizkusi razliĉna glasbila, posluša glasbo… (Nikolić in Vladisavljević, 

2003) 
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Moţnosti za otroke je ogromno. Pomembno je, da gre otrok iz hiše. Tako slep, kot normalno 

videĉ. Ni dobro, da bi ga starši zapirali v hišo, da se mu niĉ ne zgodi, ampak ga morajo ĉim 

veĉ vkljuĉevati v druţbo, mu pokazati ĉim veĉ stvari, da jih bo, ko bo starejši in bo ţelel biti 

ĉim bolj samostojen, lahko prepoznal in se po njih orientiral, da se bo znal samostojno znajti v 

okolju. Osebe s slepoto in slabovidnostjo se lahko ob pomoĉi bele palice, videĉega 

spremljevalca ali psa vodiĉa prosto in samostojno gibljejo po razliĉnih mestih, ki so jih prej 

podrobno spoznali ob pomoĉi starša ali peripatologa (uĉitelja orientacije in mobilnosti). Ĉe jih 

starši ţe takoj seznanijo s predmeti in objekti v okolici, naredi to njihov trening orientacije in 

mobilnosti veliko laţji.  
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4. Izzivi s katerimi se srečujejo starši slepih in slabovidnih otrok 

 

Starši se ne smejo poĉutiti krive, ĉe potrebujejo ĉas zase, da bi si ponovno napolnili baterije, 

saj je prav, da se tudi otroci zavedajo, da imajo starši svoje potrebe in pravice. Ĉe jih starši ţe 

od malega uĉijo, da se igrajo sami, bo to le pripomoglo k temu, da se bodo laţje loĉili od 

svojih staršev, ko bodo starejši. Ko se pojavijo problemi v druţini, je popolnoma napaĉno 

misliti, da jih je povzroĉila otrokova slepota. Strokovnjak, ki dela s slepim ali slabovidnim 

otrokom, mora v delo zajeti tudi njegove starše, saj jih drugaĉe ne bo poznal dovolj in bo 

mislil, da starši, ĉe gre kaj narobe, noĉejo sodelovati in da so oni izvor problemov, ki se 

pojavljajo v druţini, zato jim predlagajo, da obišĉejo psihiatra ali socialnega delavca, kar pa 

staršem vzame pogum in samozavest, da delajo s svojim otrokom prav, ter zaĉnejo dvomiti v 

svoje sposobnosti in zmoţnosti. Ĉe pa so tudi starši mnenja, da jim lahko psihiater ali socialni 

delavec pomaga, je prav, da svojega osebnega zdravnika prosijo, da jih napoti k tistemu, ki je 

za njih najbolj primeren. Prav je, da povedo starši svoja nestrinjanja neposredno strokovnjaku, 

pri katerem se pojavljajo, in da zahtevajo odgovore in pojasnila na svoja vprašanja in dvome. 

(Scott, Jan in Freeman, 1995) 

4.1. Učenje otroka 

Ker so si tako slepi kot slabovidni otroci med sabo zelo razliĉni, hkrati pa tudi njihove 

druţine, je nemogoĉe podati toĉne napotke o tem, kako in kaj uĉiti otroka, ĉeprav bi staršem 

to zelo ustrezalo. (Scott, Jan in Freeman, 1995) Zavedati se moramo, da je vsak otrok 

individuum zase in da se otroci med seboj preveĉ razlikujejo, da bi lahko posamezni napotek 

veljal za veĉje število otrok. Zato moramo upoštevati posebne potrebe in sposobnosti otroka, 

ter se ravnati in orientirati po njih.  

Otroka lahko zaĉnemo uĉiti posamezne vešĉine oz. spretnosti, ko je na to fiziĉno in mentalno 

pripravljen. Ĉe prehitevamo, se lahko zgodi, da otrok vešĉine oz. spretnosti ne bo razvil 

pravilno in bo imel z njo teţave. Šestmeseĉnega otroka npr. ne moremo nauĉiti hoditi. Zato je 

pomembno, da se starši informirajo in poduĉijo o tem, pri kateri starosti se otroci obiĉajno 

nauĉijo posamezne vešĉine oz. spretnosti. Ko uĉijo starši otroka posamezno spretnost, jim je 

lahko v pomoĉ vsak najmanjši odstotek vida, ki ga otrok še ima. Veĉ preostanka vida kot ima 

otrok, toliko laţje se bo uĉil. Ker se je doloĉene stvari (npr. uĉenje vertikalnega ravnoteţja) 

teţje nauĉiti, se morajo starši zavedati, da bo uĉenje teh spretnosti oz. vešĉin, potekalo dalj 
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ĉasa in jih otrok ne bo zmogel usvojiti tako hitro, kot veĉina videĉih otrok, po drugi strani pa 

so spet nekatere druge vešĉine oz. spretnosti, ki jih lahko slep otrok usvoji hitreje kot videĉ. 

Otrok, bodisi slep, bodisi videĉ, mora biti za uĉenje doloĉene vešĉine motiviran. Ĉe bodo 

hoteli starši otroka, ki za neko stvar ni motiviran, uĉiti, to uĉenje ne bo prineslo ţelenega 

uĉinka, ne glede na to, kako moĉno se bodo trudili. Ob primernem motiviranju svojega otroka 

in predvsem primernem pristopu, lahko doseţejo veliko veĉ. Starš se mora zavedati, kaj 

priĉakuje od svojega otroka in ĉesar je le-ta sposoben. Ĉe starši niso popolnoma prepriĉani v 

otroka, se lahko zgodi, da bo otrok to zaĉutil in bo postal ogledalo strahov in negotovosti 

staršev. Uĉenje vešĉin oz. spretnosti se vĉasih lahko zamakne, ker slep otrok ne razume, kaj 

starši od njega priĉakujejo, zato je potrebna in pomembna ustrezna, ĉista komunikacija. Starši 

ne smejo biti v preveliko pomoĉ. S tem lahko namreĉ povzroĉijo, da bo otrok preveĉ 

nesamostojen in bo vedno ĉakal na starše. (Scott, Jan in Freeman, 1995) Ker so slepi otroci pri 

opravljanju in uĉenju nekaterih vešĉin oz. spretnosti poĉasnejši, odraslim pa se preveĉkrat 

mudi, se lahko zgodi, da bodo otroka priganjali in marsikaj naredili namesto njega. Take 

nepravilne odzive lahko zasledimo tako pri starših, kot tudi pri strokovnjakih. Zato moramo 

stvari naĉrtovati vnaprej, da bo imel slep ali slaboviden otrok dovolj ĉasa, da opravi stvar 

sam, samostojno, kar mu bo dalo obĉutek uspešnosti in samostojnosti, hkrati pa se bo uĉil, da 

mora in zmore sam. Ob pridobivanju obĉutka uspešnosti in samostojnosti, se mu bo izboljšala 

tudi samozavest, zato se bo raje in pogosteje spomnil na opravilo in ne bo ĉakal na starša, da 

bi on naredil namesto njega.  

Otrok, ki ne zmore videti izrazov obraza, je odvisen od besed in tona glasu, ki ga oseba 

uporablja, ko govori z njim. Otrok si lahko ĉisto navaden stavek, ki je v trenutku nepazljivosti 

ali naglice, povedan z napaĉnim tonom glasu, razlaga popolnoma narobe. Za širjenje 

otrokovega besednjaka morajo starši izkoristiti vsako ponujeno priloţnost. Otroku lahko ob 

raziskovanju sobe imenujejo posamezno pohištvo, ki mu je znano, hrano, ki jo jé in stvari, ki 

se dogajajo otrok njega. Otroci uţivajo v jemanju stvari iz posode in vraĉanju le-teh spet nazaj 

v posodo. Zato lahko starši zberejo razliĉne igraĉe in znane vsakdanje predmete, ki jih dajo v 

eno posodo ali vreĉo, otroci pa jih nato jemljejo iz nje. Ob tem jim starši opišejo, kakšen je 

predmet, kakšne so njegove lastnosti. Ko vzame otrok posamezno stvar iz posode, v kateri je 

bila, ga lahko starš vpraša, kaj misli, da ima v roki in ĉe otrok ne ve odgovoriti, mu razloţi, 

kaj je in za kaj se uporablja. Ĉe so starši v priĉakovanju otrokovega odgovora preveĉ nestrpni, 

se lahko zgodi, da otrok ne bo hotel odgovarjati na njihova vprašanja. Ko se otrok nauĉi 
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govoriti, je odgovornost staršev, da mu ponudijo teme in priloţnost, da uporablja to novo 

vešĉino. (Scott, Jan in Freeman, 1995) 

Starši lahko pridobijo veliko uporabnih in koristnih informacij tudi s strani drugih staršev, ki 

imajo starejšega slepega ali slabovidnega otroka in so prav tako šli skozi vzgojo svojega 

otroka. Svetujejo jim lahko iz izkušenj in jim povedo, s katerimi pozitivnimi in negativnimi 

stvarmi so se sreĉali, ter na kaj so morali biti še posebej pozorni. Ob pogovoru z nekom, ki je 

skozi vse, kar ĉaka starša slepega dojenĉka, ţe šel, še posebej pa ob omembi negativnih stvari, 

se bodo starši poĉutili bolje in bodo vedeli, da so se tudi drugi starši sreĉali z ovirami in 

preprekami, ne le oni. Tak pogovor jim lahko da zagon za naprej in za preizkušanje novih 

stvari, ki bodo morda bolje ustrezale njihovemu otroku. Od drugih staršev lahko izvedo tudi 

za razliĉne pristope in pripomoĉke, ki si jih lahko naredijo kar doma in jih tudi vsakodnevno 

uporabljajo.  
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5. Vloga tiflopedagoga 

 

Za vse informacije, ki jih starši rabijo, se lahko obrnejo na strokovnjaka, ki je izobraţen in 

strokovno podkovan za delo s slepimi in slabovidnimi osebami – tiflopedagoga. Njegova 

naloga je zagotavljanje celovitih in iskrenih informacij o slepoti in slabovidnosti. Z 

informacijami, ki jih tiflopedagogi posredujejo naprej, pomagajo videĉim sošolcem slepih in 

slabovidnih uĉencev, uĉiteljem, staršem in ĉlanom širše javnosti, da se informacijo o slepoti 

in slabovidnosti, da pridobijo uvid v slepoto in slabovidnost, se ji pribliţajo in jo spoznajo. S 

tem pridobijo realistiĉno razumevanje o prednostih in izzivih uĉencev, ki so slepi ali 

slabovidni. Tiflopedagog je odgovoren za iskanje priloţnosti, da zagotovi informacije videĉim 

uĉencem, uĉiteljem, staršem in ĉlanom širše javnosti; naĉrtovanje, organizacijo in izvajanje 

programov ozavešĉanja javnosti, da poveĉa oz. izboljša razumevanje javnosti o slepoti in 

slabovidnosti; odgovarjanje na specifiĉne zahteve za predstavitev informacij razliĉnim 

skupinam. (Holbrook, Croft in Kline, 2000) 

Prav tako morajo tiflopedagogi starša pripraviti na to, kako naj otroku predstavi dejstvo, da je 

slep, saj starejši kot je otrok, veĉ vprašanj bo postavljal. Ĉe je otrok oslepel naknadno, mu bo 

ostalo vsaj nekaj vizualnih informacij, da bo razumel, kaj se je zgodilo, kljub temu pa se bo, 

prav tako kot njegovi starši, teţko navadil na izgubo vida. Pomembno je, da starši nadaljujejo 

z aktivnostmi, na katere je otrok navajen in jih pozna. Tako se bo poĉutil varnega in predvsem 

sposobnega, da lahko naredi sam. Ĉe starši ne zmorejo sami, je vsekakor pomembno in 

potrebno, da se obrnejo na strokovnjaka, ki jim lahko pomaga. (Nikolić in Vladisavljević, 

2003) 

Osebe, ki nudijo pomoĉ slepih in slabovidnim otrokom ter njihovim staršem so po navadi zelo 

dobro izurjeni in strokovno podkovani posamezniki – tiflopedagogi. S starši delajo na 

postavljanju kratkoroĉnih in dolgoroĉnih ciljev. Prav tako velja dejstvo, da lahko 

tiflopedagog, ki gleda od strani in ni ĉustveno vpleten, laţje vidi posebne potrebe in 

sposobnosti otroka, kot pa njegovi starši, ki so vsak dan z njim, zato jim laţje svetuje, kaj 

delajo prav in kaj narobe ter ob tem tudi svetuje, kako bi bilo lahko še bolje. (Nikolić in 

Vladisavljević, 2003) 
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6. Emocionalna in strokovna podpora staršem slepih otrok 

 

Ko starš izve, da ima njegov otrok posebne potrebe, je zanj to ena najbolj ĉustvenih izkušenj, 

saj to ni nekaj, kar bi lahko naĉrtovali vnaprej, prav tako pa tudi ni nekaj, za kar bi lahko 

vnaprej priĉakovali in naĉrtovali, kako bodo odreagirali. V takem primeru ni nobenih 

pravilnih ali napaĉnih ĉustev. Ĉisto priĉakovano je, da moţ in ţena, ob novici, da se jima je 

rodil slep ali slaboviden otrok, ne obĉutita enakih ĉustev ali enake intenzivnosti posameznega 

ĉustva. Kar koli starš zaĉuti, je zanj normalno. Teţava nastane, ko ĉustva zanika, kar le 

podaljša proces prilagajanja. (Holbrook, 1996) 

Vzgajanje slepega otroka lahko sprva izgleda brezupno. Za veĉino staršev to ni nekaj, kar so 

priĉakovali ali bili na to pripravljeni. Zato išĉejo odgovore na vprašanja in se pripravljajo na 

to, kar se zdi kot neskonĉno potovanje. Vprašanja, ki se jim postavljajo so, kaj narediti, kako 

bom zmogel, kako lahko pomagam svojemu otroku, ali bo kdaj postalo laţje, … Starši 

potrebujejo podporo, razumevanje in vire. Najbolje je zaĉeti tako, da si starši sami poišĉejo 

podporo. Nekoga, ki razume skozi kaj gredo in jim lahko ponudi uporabne nasvete. Naj se 

starš vkljuĉi v podporno skupino v okolici svojega bivališĉa ali pa v skupino preko spleta, 

pomembno je, da se poveţe z drugimi starši in z njimi izmenjuje informacije in izkušnje. 

Informacije, ki jih potrebuje, lahko poišĉe tudi v literaturi. Na internetu in v knjiţnicah lahko 

pride do medicinskih ĉlankov, letakov, izdaj terapevtov, fotografij pripomoĉkov, navodil za 

izvajanje aktivnosti… potrebno pa si je zapomniti predvsem to, da staršem ni potrebno 

prebrati in/ali vedeti vsega. Starši se imajo moţnost vĉlaniti tudi v organizacije oz. podporne 

skupine, kjer pridobijo potrebne informacije, delijo izkušnje, izpovedi, si dajejo nasvete in se 

medsebojno uĉijo. (Anonymous, 2007) 

Na podroĉju Slovenije se za starše otrok s slepoto in slabovidnostjo organizirajo seminarji na 

Zavodu za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, sreĉanja na Okroglem, v Izoli, delavnice za 

starše in otroke, delavnice in sreĉanja na Medobĉinskih društvih slepih in slabovidnih po 

Sloveniji. Literature v slovenšĉini ni tako dosti, zato je potrebno pridobiti kar precej 

informacij iz angleške literature, nekaj pa se je najde tudi v hrvaškem jeziku. Tako se na 

Zavodu za slepo in slabovidno mladino Ljubljana redno prirejajo in odvijajo delavnice za 

otroke s slepoto in slabovidnostjo, njihove starše, stare starše in sorojence, kjer se sreĉajo z 

razliĉnimi tematikami, ki se dotikajo slepote in slabovidnosti, za njih pa se organizirajo tudi 

prenoĉitve. Informacije o delavnicah in izvajanju le-teh lahko starši spremljajo preko 
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internetne strani Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, veliko ĉlankov in 

informacij ter dogodkov pa delijo tudi preko svoje facebook strani Zavod za slepo in 

slabovidno mladino.  

Ĉe si starši ţelijo, da njihov otrok sprejme slepoto in zaĉne delovati samostojno in 

samozavestno, je izrednega pomena, da se tudi sami vprašajo, kaj ĉutijo v zvezi s tem. Ĉe se 

starši ne sprijaznijo z otrokovo slepoto in se v skladu s tem tudi ne vedejo, otroku ne morejo 

pomagati, da kompenzira izgubo vida z uporabo in treningom drugih ĉutil. To ne pomeni, da 

morajo izgubiti vsako upanje v to, da se bo otrokovo stanje izboljšalo, ampak, da se znebijo 

nerealnih priĉakovanj, ki jih imajo do svojega otroka in se sooĉijo z realnostjo, tako kot je. 

(Nikolić in Vladisavljević, 2003) 

Najboljši naĉin, da starši razumejo, kakšen je svet njihovega slepega otroka je, da si od ĉasa 

do ĉasa zaveţejo oĉi in poslušajo zvoke, npr. okrog svoje hiše (tiktakanje ure, kapljanje pipe, 

petje kanarĉka, brnenje hladilnika, hrumenje avtomobilov…). Ĉeprav je posameznega od 

zvokov vĉasih teţko prepoznati, poda posamezniku informacijo o tem, kje v prostoru se 

nahaja in kaj se okrog njega dogaja. Slep ali slaboviden otrok je obdan z morjem zvokov, ki 

so  zanj nepomembni, dokler se jih ne nauĉi poslušati in zaznati, kaj pomenijo. (Scott, Jan in 

Freeman, 1995) Takrat lahko postane v hiši in okolici domaĉe hiše samostojen pri 

posameznih opravilih in mobilnosti, saj se lahko po zvokih orientira in ni potrebe, da so starši 

vedno ob njem. Starši pridobijo s tem doloĉeno koliĉino prostega ĉasa, saj ni potrebno, da so 

ves ĉas ob otroku, otrok pa pridobi obĉutek odgovornosti zase in za okolico. Nauĉi se, da 

zmore sam, da lahko sam, starši pa mu lahko prav tako naloţijo doloĉeno opravilo, ki naj ga 

opravi sam (npr. odnese zalivalko na mesto, pospravi kozarce z mize…).  

Prav tako velja tudi za ostala podroĉja otrokovega vsakodnevnega funkcioniranja. Ĉe se starši 

v njih preizkusijo kot slepa oseba, laţje razumejo, kako je otroku in predvsem, kako pristopiti, 

mu pomagati in ga usmerjati. Prav je, da starši otroku pribliţajo svet, ki je okrog njega in mu 

ga tudi interpretirajo. Ker ima otrok teţave pri spoznavanju zunanjega sveta in zavedanja le 

tega, se pojavljajo teţave tudi pri spoznavanju lastnega telesa. Starejši slepi in slabovidni 

otroci imajo pogosto teţave glede zavedanja lastnega telesa, prav tako pa tudi glede zavedanja 

telesa druge osebe. (Scott, Jan in Freeman, 1995). Zato lahko starši, ko otroka zjutraj 

preoblaĉijo z njim govorijo o tem, kaj poĉnejo. Opišejo mu, kako oblaĉijo majico, medtem ko 

to res poĉnejo. Enako naredijo s hlaĉami, nogavicami, kapo, jakno… Otrok tako razvija 
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pojme, kot so nad, gor, pod, levo, desno, spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, starš pa mu lahko 

hkrati, ko mu stoji nasproti, razlaga, da ga drţi s svojo desno roko za njegovo levo roko, 

otroku lahko da moţnost, da ga poboţa po obrazu in mu ob tem razlaga, da ga je poboţal z 

desno roko po levi strani obraza, saj je obrnjen nasproti njemu. Otrok se bo tako zaĉel 

zavedati razliĉnih pojmov in ji tudi uporabljati. Ko ga mama ali oĉe oblaĉi ga lahko tudi 

vpraša, kam bosta dala kapo, kam nogavice,…  

 

6.1. Stopnje prilagajanja staršev na otrokovo izgubo vida 

Pomembno je, da kot strokovnjaki vemo, da gredo starši slepih in slabovidnih otrok skozi 

razliĉne stopnje prilagajanja na otrokovo izgubo vida. Poznavanje procesa prilagajanja nam 

lahko pomaga, saj prepoznamo, na kateri stopnji se posamezni starš nahaja, skozi katere 

stopnje je ţe šel in v kolikšni meri se je do sedaj prilagodil na otrokovo izgubo vida. Tako tudi 

vemo, kako do staršev pristopiti in predvsem, kakšna je lahko njihova morebitna reakcija na 

našo prisotnost in na omenjanje same slepote in slabovidnosti. Ko starši izvedo, da je njihov 

otrok slep, slaboviden, ali da ima katero koli drugo posebno potrebo, gredo skozi stopnje 

prilagajanja, ki so navedene in opisane spodaj. Ker pa je vsak starš individuum zase, ne gredo 

vsi skozi vse stopnje ţalovanja, prav tako pa tudi ne po nekem doloĉenem vrstnem redu. Za 

tiflopedagoga je pomembno, da se s starši pogovori o njihovih ĉustvih in da se zaveda, da so 

starši razliĉni, da razliĉno mislijo, ĉutijo in tudi razliĉno sprejemajo posebne potrebe svojega 

otroka. 

Žalovanje 

Po prvotnem šoku glede otrokove diagnoze, veliko staršev pove, da se poĉutijo zelo ţalostno. 

To vrsto ţalovanje velikokrat enaĉijo z ţalovanjem zaradi izgube ljubljene osebe. Starši se 

lahko poĉutijo, kot da so izgubili sanje o 'normalnem' otroku. To ne pomeni, da starši svojega 

otroka ne marajo in ne cenijo, ampak, da jih boli, da njihovo ţivljenje ne bo potekalo tako, kot 

so si ga morda zamislili. (Holbrook, 1996) 

Krivda 

V zgodovini so slepoto povezovali s krivdo. V starih knjigah in filmih lahko zasledimo, da je 

osebo 'zadela slepota', ker je naredila nekaj slabega. Dandanes je tako pojmovanje zelo 

zastarelo, a si kljub temu še vedno veliko staršev prizadeva, da bi popravili krivdo, ker je 

njihov otrok slep ali slaboviden. Velikokrat se bojijo dejstva, da je stanje otroka posledica 
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neĉesa slabega, kar so naredili, še preden se je otrok sploh rodil. Popolnoma naravno je, da 

išĉejo starši pojasnilo za otrokovo slepoto. Pri razumevanju otrokovega stanja jim lahko 

pomaga oftalmolog, ĉeprav se velikokrat zgodi, da pravi vzrok slepote ni znan. (Holbrook, 

1996) 

Strah in anksioznost 

Ĉisto enostavno je postati ţrtev strahu ali anksioznosti, ĉe ima starš otroka z okvaro vida. 

Skrbi ga za prihodnost in kaj ta prinaša za njegovega otroka, za otrokovo samostojnost in 

varnost doma ter v druţbi. Najteţje se je znebiti strahu glede varnosti otroka. Seveda je prav, 

da se starši prepriĉajo, da je njihov otrok varen. A je prav tako pomembno, da spodbujajo 

njegovo samostojnost, kolikor je le mogoĉe in mu dovolijo, da raziskuje svet okrog sebe. Bolj 

ko starši spodbujajo samostojnost svojega otroka, veĉ njegovih samostojnih uspehov lahko 

zaznajo, kar pomaga tako staršem, kot otroku pri zaupanju in ţelji po preizkušanju novih 

stvari. (Holbrook, 1996) 

Zamera 

Sploh ni nenavadno, da se starš poĉuti, kot da je edini na svetu, ki se sooĉa s tako stvarjo. Kot 

rezultat tega obĉutka lahko zameri drugim druţinam, ker imajo njihovi otroci brezskrbno 

otroštvo. Tarĉa zamere lahko postane tudi njihov otrok, ki ga krivijo za vse spremembe, ki jih 

je prinesel v njihovo ţivljenje. (Holbrook, 1996) 

Zanikanje 

Zanikanje je zelo pogosto in se lahko pojavi v veliko oblikah. Vĉasih je destruktivno (ko 

naredijo starši svojemu otroku veĉ slabega kot dobrega), vĉasih pa je lahko celo produktivno. 

(Holbrook, 1996) 

Jeza 

Starš slepega otroka ima lahko v sebi veliko jeze. Vzrok le-te je lahko v tem, da se njegov 

partner in preostali otroci ne odzovejo na slepoto tako, kot on, jeza zaradi stvari, ki jih drugi 

izreĉejo ali tudi ne, jeza na boga ali usodo. Kakor koli gledano, je jeza nekaj normalnega in 

razumljivega, ni pa produktivna. (Holbrook, 1996) 
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7. Delavnice za starše  

 

Tiflopedagog, ali še bolje, oftalmolog, predstavi staršem bolezni oĉi, ki povzroĉajo slepoto in 

slabovidnost na strokoven naĉin. Bolezni so na staršem razumljiv naĉin predstavljene v 

priroĉniku za starše Children with visual impairments, avtorice M.C. Holbrook (1996). 

Opisane so razliĉne bolezni od katarakte, glavkoma, strabizma, retinopatije nedonošenĉkov, 

nistagmusa, albinizma… Ob teoretiĉni predstavitvi bolezni, ki povzroĉajo slepoto in 

slabovidnost, lahko dodajo strokovnjaki še slikovne primere tega, kako osebe s posamezno 

okvaro vida vidijo. Strokovnjaki lahko posamezno okvaro vida staršem prikaţejo tudi s 

pomoĉjo simulacijskih oĉal in razliĉnih dejavnosti, ki jih nato poskusijo samostojno opraviti, 

ob pomoĉi druge, videĉe osebe, strokovnjaka, svojega otroka ali sami. 

Staršem je primerno in potrebno predstaviti tudi, kako potekajo pregledi oĉi. Kam iti, koga 

poiskati, kako se na pravilen naĉin postaviti zase in za svojega otroka, a imeti hkrati tudi prav. 

Obisk oftalmologa ni vedno prijetno opravilo. Ne glede na to, kako je zdravnik pozitiven, 

prijazen in spodbujajoĉ, bo moral otrok opraviti nekaj nalog, ki zanj morda ne bodo preveĉ 

prijetne in enostavne, ampak bodo zahtevale kar nekaj vešĉin in sposobnosti. Otrok bo moral 

kar nekajkrat odgovoriti na vprašanje, kaj vidi, zaradi ĉesar lahko postane frustriran, saj ne bo 

vedel, kakšen naj bi bil primeren odgovor. Staršem je potrebno povedati, da morajo 

vzpostaviti kontakt z zdravnikom, še preden gredo v ambulanto, da izvedo, ĉe morajo 

izpolniti še kakšne obrazce ali odgovoriti na doloĉena specifiĉna vprašanja. S tem, da vnaprej 

odgovorijo na vprašanja in izpolnijo obrazce, otroku skrajšajo ĉas, ki bi ga v nasprotnem 

primeru moral preţiveti v ambulanti. Starši morajo paziti, da pred otrokom ne izraţajo 

negativnih ĉustev o pregledu, saj bo otrokovo vedenje odraţalo njihova ĉustva. Pomembno je, 

da govorijo o pregledu pozitivno. Ko je otrok starejši in ga zaĉne zanimati njegovo 

zdravstveno stanje, je bistvenega pomena, da mu starši odgovorijo ĉim bolj pravilno in 

podrobno. Spodbuditi ga morajo tudi, da postavlja vprašanja, ki ga zanimajo ter zagotoviti, da 

pridobijo pravilne in odkrite odgovore na otrokova vprašanja. Otrok lahko na pregled s sabo 

prinese najljubšo igraĉo, s katero se zamoti med ĉakanjem na pregled. Ĉeprav ima morda tudi 

zdravnik v ĉakalnici igraĉe, se bo otrok raje igral z igraĉami, ki jih pozna in so mu blizu. 

(Holbrook, 1996) 

Glede na to, da je vsaka predstavitev,  ki jo pripravljamo za posamezno skupino, edinstvena, 

si moramo v stopnji naĉrtovanja vsake predstavitve, postaviti doloĉena vprašanja kot: katere 
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informacije predstaviti skupini; tip informacij, ki jih predstavljamo razliĉnim skupinam je 

morda enak, se pa spreminja koliĉina le-teh, koliĉina informacij je odvisna od skupine in 

ciljev, ki jih ţelimo doseĉi v predstavitvi. Da se tiflopedagog laţje odloĉi, katere in koliko 

informacij vkljuĉiti v predstavitev, lahko vpraša kontaktno osebo skupine o tem, kakšna 

priĉakovanja imajo ter kdo sestavlja skupino (starši, sošolci,…), nato naĉrtuje predstavitev na 

osnovi ciljev in priĉakovanj dotiĉne skupine. Pripraviti pa si mora tudi nekaj drugih 

informacij, saj imajo ĉlani skupine tudi druga vprašanja, ki se jim porajajo in jih lahko nato 

uporabi.  

V javne predstavitve o slepoti in slabovidnosti so po navadi vkljuĉene štiri glavne skupine 

informacij: medicinske informacije, informacije o tem, kako uĉenci z okvaro vida berejo in 

pišejo, informacije o orientaciji in mobilnosti ter informacije o podporni in pomoţni 

tehnologiji, ki jo uĉenci z okvaro vida lahko uporabljajo. (Holbrook, Croft, Kline, 2000) 
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Tabela standardnih informacij, ki so primerne za skupino staršev in ožje družine 

Področje Starši 

Medicinske 

informacije 

Starše po navadi zanima specifiĉno medicinsko stanje njihovega otroka. 

Ĉe je najveĉji del predstavitve namenjen informacijam s podroĉja 

medicine, razmislite o tem, da bi v predstavitev vkljuĉili oftalmologa ali 

okulista. 

Informacije o 

brajici 

Zagotovite iskrene in pozitivne informacije o brajici, vkljuĉujoĉ koristi 

uporabe brajice kot orodja pismenosti ter potrebo po zagotavljanju 

bogate, razliĉne izkušnje pismenosti doma.  

Informacije o 

orientaciji in 

mobilnosti 

Zagotovite popoln pregled tehnik orientacije in mobilnosti, ki bodo 

staršem pomagale razumeti potrebo po neodvisnem potovanju ter 

informacije o specifiĉni tehniki, ki jo bo njihov otrok uporabljal skozi 

ţivljenje 

Tehnologija  

Diskutirajte o tem, kako se tehnologija uporablja trenutno in kako se bo 

lahko uporabljala v prihodnosti, da bo pomagala njihovemu otroku v šoli 

in na podroĉju zaposlovanja, v sluţbi. Podajte primer uspešnih odraslih z 

okvaro vida, da boste staršem pomagali razumeti pomembnost uporabe in 

dostopnosti tehnologije. 

(Holbrook, Croft, Kline, 2000) 

7.1. Izbira materialov in aktivnosti 

Uporaba pristnih materialov in ustvarjalnih aktivnosti poveĉa uĉinkovitost vsake predstavitve. 

Tiflopedagog ima na voljo bogato izbiro materialov. Materiali, ki so najbolj primerni so tisti, 

ki vizualno, taktilno ali grafiĉno ilustrirajo namen predstavitve, udeleţence pa postavi ĉim 

bliţje realni situaciji tako, da prinese s sabo pripomoĉke, ki jih vsakodnevno uporabljajo 

uĉenci z okvaro vida. Najveĉ topline in osebne note dajo pripomoĉki, ki jih je naredil uĉitelj, 

pozornost udeleţenih pa najlaţje pritegne tako, da predstavi pripomoĉek tisti uĉenec, ki ga 

tudi redno uporablja. Med samo predstavitvijo se lahko uporabijo posnetki uĉenca med 

uporabo prilagojene opreme, da se udeleţenci laţje vţivijo. (Holbrook, Croft, Kline, 2000) 

Udeleţencem, v tem primeru staršem, se lahko omogoĉi, da uĉenca povprašajo o delovanju 
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posameznega pripomoĉka, kakšne so njegove pozitivne in negativne lastnosti, ter pri katerih 

dejavnostih si lahko z njim najbolj pomaga.  

7.2. Spodbujanje skupine, da sodeluje  

Spodbujanje skupine, da sodeluje v predstavitvi, naredi predstavitev bolj zanimivo in zagotovi 

veĉjo vpletenost uĉencev z okvaro vida v program. Tiflopedagog lahko spodbudi udeleţence 

k sodelovanju tako, da jih vkljuĉuje v samo predstavitev, jim omogoĉi vmesno postavljanje 

vprašanj. Široka, vkljuĉujoĉa vprašanja lahko uporabi ţe v uvodu, udeleţencem pa lahko poda 

tudi moţnost, da se predstavijo, izpostavijo svoje dosedanje izkušnje s slepimi in 

slabovidnimi osebami, na te izkušnje pa se nato lahko opira skozi predstavitev in jih vpleta v 

teorijo. Pri manjših skupinah lahko uporabi interaktivne igre, ki naj bodo zabavne in 

informativne narave, ne pa neprijetne in prezahtevne. (Holbrook, Croft, Kline, 2000) 

7.3. Vključevanje slepih in slabovidnih učencev 

Ĉe vkljuĉi tiflopedagog v samo predstavitev slepega ali slabovidnega uĉenca, je priporoĉljivo, 

da mu pred samo predstavitvijo predstavi potek predstavitve, ki jo ima pripravljeno. Z 

uĉencem razvije sistem, s katerim mu bo nakazal, kdaj je ĉas, da zakljuĉi s svojim delom 

predstavitve (npr. rahel dotik…). Tiflopedagog mora za mladoletnega uĉenca pridobiti 

soglasje staršev. (Holbrook, Croft, Kline, 2000) 

7.4. Predavanje staršem 

Tiflopedagogi velikokrat predavajo staršem, ki so v programih starševskih podpornih skupin, 

na sestankih specialnih taborov in na informativnih sestankih. Velika razlika, ki se kaţe med 

skupino staršev v primerjavi s skupino uĉencev ali skupino širše javnosti je v tem, da imajo 

starši ţe precej znanja o slepoti in slabovidnosti, zato je zelo pomembno, da se ţe vnaprej 

pozanimamo o ciljih in priĉakovanjih te skupine. Veliko staršev se še posebej zanima za 

podroĉja, ki temeljijo na njihovih osebnih vprašanjih in problemih, s katerimi se sreĉujejo. Ko 

delamo predstavitev za starše otrok z okvaro vida, lahko upoštevamo, da je staršem potrebno 

dati vedeti, da nismo zdravniki in ne moremo podati medicinskih napotkov. Specialisti morajo 

prav tako nakazati, kako dolgo ţe delajo z uĉenci z okvaro vida in na njihova specialna 

podroĉja zanimanja in znanja. Fokus predstavitve mora biti na tem, kaj lahko starši naredijo 

na podroĉju spodbujanja otrokovega razvoja (npr. branje otroku in nudenje razliĉnih 

moţnosti, da razvije koncepte). Staršem ponudite moţnost, da se nauĉijo Braillove pisave. 

Tiflopedagog mora biti pozitiven in optimistiĉen, a realen. Nekateri starši v skupinah so ţe 
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sami zbrali veliko koliĉino informacij, spet drugi so še v stopnji zbiranja le-teh, tretji pa so 

šele zaĉeli z zbiranjem. Zaradi te razliĉnosti bodo morali tiflopedagogi odgovarjati na zelo 

razliĉna vprašanja staršev, hkrati pa jih spodbujati, da tudi sami raziskujejo. Po predstavitvi 

omogoĉite ĉas za postavljanje vprašanj in dajte priloţnost tistemu, ki si ţeli govoriti. Ĉe ima 

kdo bolj obseţno vprašanje, se lahko zmenite z njim in se pogovorita po predstavitvi. Staršem 

dajte seznam literature, virov, storitev, kjer lahko raziskujejo naprej in pridobijo potrebne 

informacije. (Holbrook, Croft, Kline, 2000) 

Delavnice, seminarji in na splošno sreĉanja, kjer se imajo moţnost sreĉati starši slepih in 

slabovidnih otrok, najsi bo to ob prisotnosti njihovih otrok ali ne, so postala v zadnjem ĉasu 

precej obiskana. Morda je k temu pripomoglo tudi dejstvo, da je v redne osnovne šole, kot 

posledica inkljuzije, vkljuĉenih vse veĉ slepih in slabovidnih uĉencev. Vsekakor je to 

pripeljalo do tega, da se starši uĉencev z okvaro vida teţje sreĉajo in tudi spremljajo 

najnovejše informacije slepoti in slabovidnosti, ĉe je otrok v redni osnovni šoli, namesto v 

šoli, ki je specializirana za slepe in slabovidne uĉence (npr. v zavodu). Delavnice za starše se, 

ne glede na to, ĉe so na lokalni, regionalni ali drţavni ravni, prirejajo vse bolj pogosto. 

(Cheadle, 1982). 

Dobra delavnica za starše otrok z okvaro vida lahko veliko pripomore k temu, da se starš ne 

poĉuti veĉ izoliranega, saj lahko deli lastne teţave in uspehe s tistimi, ki ga razumejo in vedo 

za kaj se gre. Starši pridobijo ob tem širši in bolj realistiĉen pogled o slepoti in svojem slepem 

ali slabovidnem otroku. (Cheadle, 1982) 
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8. Program delavnice 

 

8.1. Delavnica za starše slepega otroka, ki vstopa v vrtec 

 Strokovnjak, ki bo vodil delavnico vnaprej pripravi prostor 

Uvodni del: 

 Predstavitev strokovnjaka 

 Predstavitev staršev 

Glavni del: 

 Predstavitev slepote in slabovidnosti 

 Predstavitev bolezni in drugih vzrokov slepote in slabovidnosti 

 Predstavitev orientacije in mobilnosti 

 Predstavitev tehnik in oblik branja in pisanja 

 Pogovor o ĉustvih in doţivljanju staršev 

 

Priprava prostora in pripomočkov 

Najbolje je, da sedijo udeleţenci delavnice v krogu, da se medsebojno vidijo in so tako tudi 

bolje povezani. Voditelj skupine lahko pripravi pripomoĉke, tehnologijo in stvari, ki jih je 

prinesel za predstavitev tako, da so na mizi, ki je v krogu, da jih udeleţenci lahko vidijo, 

lahko pa jih pripravi tudi tako, da jih ima spredaj in ko posamezni pripomoĉek predstavi, ga 

poloţi na mizo, da si ga lahko ogledajo še vsi ostali. Potrebno je toĉno vedeti, koliko oseb se 

bo delavnice udeleţilo, da se pripravi zadostno število stolov (raje naj jih bo nekaj preveĉ, kot 

premalo).  

Pri izbiri pripomoĉkov mora strokovnjak upoštevati, da je med predstavitvijo najbolje, da so 

pripomoĉki konkretni, da niso le fotografije pripomoĉkov, ki bi si jih ogledali. Osebe, ki se s 

takimi pripomoĉki sreĉajo prviĉ, bodo laţje razumele namen pripomoĉka in njegovo uporabo, 
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ĉe se ga bodo lahko dotaknile. Glede predstavitve posameznih podroĉij je najbolje, da jih 

predstavlja strokovnjak, ki se z njimi dejansko ukvarja. 

Uvod v predstavitev 

Na zaĉetku delavnice se voditelj le-te predstavi, pove s katerim podroĉjem se ukvarja in 

kakšno je njegovo delo. Razloţi, kaj bo predstavil staršem. Nato ponudi moţnost, da se 

predstavijo še udeleţenci in povedo, kaj priĉakujejo od predstavitve in kaj jih najbolj zanima.  

Glavni del 

Ker je pripravil strokovnjak delavnice za starše, je najbolje vkljuĉiti podroĉja, ki jih dejansko 

in najbolj zanimajo. Ĉeprav se najdejo starši, ki so ţe sami našli kar nekaj informacij, ki jih 

potrebujejo, jih bodo morda vseeno bolje razumeli, ĉe jim jih bo še enkrat podal strokovnjak, 

saj ga bodo lahko, ob nerazumevanju, prosili še za dodatno razlago.  

Bolezni ter orientacija in mobilnost 

Na zaĉetku je najbolje, da strokovnjak predstavi, kaj sploh sta slepota in slabovidnost sta, 

zakaj nastaneta in na kaj vse vplivata (samostojnost, socialni stiki, vsakodnevna opravila), 

razliĉne bolezni oĉi, ki so vzrok nastanka slepote in slabovidnost, hkrati pa omeni tudi druge 

vzroke nastanka okvare vida, kot so poškodbe, travme, nesreĉe. Staršem pokaţe fotografije, 

kako naj bi osebo s posamezno poškodbo oz. boleznijo videla, hkrati pa jim ponudi aktivnosti, 

ki jih lahko poskusijo sami narediti oz. opraviti. Take aktivnosti so lahko igranje prilagojenih 

(ali tudi ne) druţabnih iger (tipni, slušni spomin, prilagojen ĉlovek ne jezi se), napeljevanje 

sukanca v iglo, prepoznavanje predmetov, orientacija po prostoru (iskanje stola, mize, 

predmetov na mizi). Predno se starši lotijo aktivnosti, ki jim jih ponudi strokovnjak, jim 

predstavi še moţnosti orientacije in mobilnosti, ki so na voljo za slepe in slabovidne osebe 

(videĉi vodiĉ, bela palica, pes vodiĉ). Na primeru jim predstavi razliĉne tehnike bele palice in 

pravilno drţo le-te. Ob koncu predstavitve bolezni ter orientacije in mobilnosti, da staršem na 

voljo nekaj ĉasa, v katerem se lahko preizkusijo v razliĉnih aktivnostih, poskrbi pa, da se 

razdelijo tako, da bo nekoga, ki se bo preizkusil v orientaciji in mobilnost z zavezanimi oĉmi, 

spremljala videĉa oseba, da ne bi prišlo do morebitnih poškodb. Starši se v aktivnostih 

izmenjujejo in po preteku ĉasa, ki ga je doloĉil strokovnjak, sedejo na svoja mesta in mu 

podajo povratno informacijo o tem, kako so se poĉutili, ko so imeli zavezane oĉi, simulacijska 

oĉala; kaj so naredili zlahka in kaj jim je povzroĉalo teţave. 

Branje in pisanje 
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Starše zanima tudi, kako bo njihov otrok sledil pouku v šoli. Tiflopedagog jim predstavi, 

kakšne so moţnosti branja in pisanja za slepe in slabovidne otroke. Od ĉrnega tiska, 

poveĉanega ĉrnega tiska, braillove pisave, uporabe raĉunalnika za pisanje in branje, uporaba 

govorca. Slepi in slabovidni otroci lahko uporabljajo kar nekaj razliĉnih naĉinov sledenja 

pouku. Kar uĉenec posluša med poukom, si lahko tudi posname in doma prepiše na braillov 

stroj ali raĉunalnik. Starši se bodo ob dejstvu, da je njihov uĉenec lahko, kljub slepoti ali 

slabovidnosti, pri pouku glede pisanja in branja samostojen, poĉutili bolje in otrokove 

prihodnosti ne bodo veĉ videli tako negativno, kot so si jo morda zamišljali. Staršem 

pokaţemo prilagojene knjige, slikanice, zvezke, uĉbenike, prav tako pa tudi prilagojeno 

elektronsko in ostalo opremo, ki jo otroci lahko uporabljajo (poveĉevalniki, lupe, bralniki 

zaslona, braillova vrstica, braillov stroj, braillov papir, poveĉan tisk).  

Pogovor o čustvih staršev in njihovem doživljanju 

Po predstavitvi pripomoĉkov, orientacije in mobilnosti, branju…, damo staršem moţnost (jih 

ne silimo), da povedo, kaj doţivljajo in kako se poĉutijo. Damo jim prostor, da lahko 

postavijo vprašanja, ki jih zanimajo, delijo izkušnje z drugimi starši in poišĉejo nasvete za 

dejavnosti, ki bi se jih radi lotili, a ne vedo kako. 
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9. SKLEP 

 

Kljub vse veĉjemu omenjanju v medijih, slepota in slabovidnost še vedno nista nekaj 

vsakdanjega. Osebe s slepoto in slabovidnostjo, njihovi starši in sorodniki se vsakodnevno še 

vedno sreĉujejo z raznimi predsodki in stereotipi, ki so se skozi ĉas razvili v druţbi in se 

pojavljajo vsepovsod, v razliĉnih situacijah in na razliĉnih krajih. Tema moje diplomske 

naloge nam pribliţa potrebe staršev slepih otrok, prav tako pa tudi potrebe njihovih otrok. Kaj 

jih je potrebno nauĉiti o njihovem otroku, katera podroĉja jim pribliţati. Starši potrebujejo 

tudi strokovno in emocionalno podporo s strani strokovnjakov. Predstavi nam s kakšnimi 

stereotipi in predsodki se sreĉujejo starši slepih otrok v druţbi in kako jih premagati. Pri 

premagovanju stereotipov in predsodkov nam lahko pomagajo tudi delavnice, ki jih vodijo 

strokovnjaki. Pomembno je, da so delavnice odprte, da lahko sodelujoĉi postavljajo vprašanja 

in da dobijo na vprašanje strokovne in iskrene odgovore. Strokovnjak, ki dela na podroĉju 

slepote in slabovidnosti oz. tiflopedagog mora v svoje delo vkljuĉevati tudi starše otrok, s 

katerimi se ukvarja, da laţje razume vedenje in odzive staršev na otrokove uspehe in 

neuspehe. 

Skozi delavnice lahko nauĉimo starše pravilnega pristopa do njihovega otroka, do okolice in 

kako se znajti v situacijah, ki jih lahko, ali pa tudi ne, priĉakujejo. Delavnice so pripomoĉek, 

ki v prvi vrsti razbija stereotipe in predsodke, ki so v starših in sorodnikih, da lahko potem oni 

naprej razbijajo predsodke in stereotipe, ki se pojavljajo pri drugih ljudeh, ki so ali niso v 

stiku s slepimi in slabovidnimi osebami.  
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