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POVZETEK
Glavna tema diplomskega dela so odgovori na vprašanja, kateri so dejavniki za
uspešno komunikacijo oseb s slepoto in slabovidnostjo in katera so tista prepričanja
o komunikaciji oseb s slepoto in slabovidnostjo, ki vplivajo na uspešno komunikacijo.
S sistematičnim pregledom literature je opredeljena komunikacija kot pojem ter
specifika komunikacije oseb s slepoto in slabovidnostjo. Opredeljena so iracionalna
prepričanja; kaj sploh so in zakaj nastanejo. Predstavljeni so nekateri načini učenja
komunikacije oseb s slepoto že v zgodnjem razvoju, v obdobju otroštva. Izbrana
najpogostejša iracionalna prepričanja prikazujejo specifiko in načine komunikacije, ki
jih uporabljajo osebe s slepoto in slabovidnostjo za lažje in bolj kvalitetno
spoprijemanje s težavami. V delu so predstavljene najrazličnejše teme, ki se
neposredno povezujejo s komunikacijo. Posebno poglavje je namenjeno neverbalni
komunikaciji, ki je pri osebah s slepoto in slabovidnostjo specifična. Le-ta videčega
sogovornika lahko zmede. Razvoj čutil je zelo pomemben pri komunikaciji oseb s
slepoto in slabovidnostjo. Izpostavljeni so sluh, vonj in okus, tip ter vid. Obsežnejše
poglavje je namenjeno načinom komunikacije oseb s slepoto in slabovidnostjo;
poslušanju-govoru,

brajici

oziroma

Braillovi

pisavi

ter

povečanemu

tisku.

Računalniška oprema za osebe s slepoto se v času, v katerem živimo, neverjetno
hitro razvija, osebam s slepoto pa omogoča lažjo komunikacijo in dostop do
informacij. Zloženka, poimenovana Sodobni bonton komunikacije z osebami s
slepoto predstavlja skupek spoznanj diplomskega dela.

Ključne besede: komunikacija, dejavniki uspešne komunikacije, slepi in slabovidni,
iracionalna prepričanja.

SUMMARY
The main topic of the thesis are the answers to the questions, what are the factors of
successful communication of persons with visual impairment, and what are the
beliefs about communicating that affect on successful communication. The
systematic review of the literature identifies communication as a concept and the
specification of communication of people with visual impairment. Irrational beliefs are
defined; what they are and why they arise. Some ways of learning communication of
persons with blindness in the early development are presented. Selected common
irrational beliefs show specifics and methods of communication used by people with
visual impairment for more easily and more quality coping with problems. The paper
presents a wide variety of topics that are directly associated with communication. A
special chapter is devoted to non-verbal communication, which is specific for people
with blindness and low vision. It may confuse a fully sighted person. Developing
senses are very important when communicating with people with visual impairment.
Hearing, smell, taste, and the type of vision are exposed. Extensive chapter is
devoted to communication mode of people with visual impairment; listening tospeech, Braille and enlarged print. Computer equipment for persons with blindness is
fast-growing, it facilitates communication and access to information. Leaflet, named
Modern etiquette of communication with people with blindness represents the sum of
findings in thesis.

Key words: communication, factors of successful communication, persons with
visual impairment, irrational beliefs.
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1 UVOD
Vsa štiri leta mojega študija sem se tako na fakulteti, kot v prostem času srečevala s
prepričanji o osebah s slepoto in slabovidnostjo, ki so v meni prebudila razmišljanja.
Iracionalna prepričanja so ena od ovir, ki lahko nastanejo pri komunikacij. V svoji
diplomski nalogi sem želela izpostaviti nekaj prepričanj, ki jih imamo videči o
komunikaciji oseb s slepoto in slabovidnostjo, le-ta pa vplivajo na uspeh pri
komunikaciji komunikacijo. Tako sem se dotaknila različnih področij, ki vplivajo na
komunikacijo med dvema osebama,. S sistematičnim pregledom literature, raziskav
in osebno komunikacijo s strokovnjaki na področju dela z osebami s slepoto in
slabovidnostjo,

sem

želela

prikazati

(ne)upravičenost

obstoja

določenega

prepričanja. Znanje je ključ do uspeha, Dan Brown, avtor znane knjižne uspešnice
Da Vincijeva šifra pravi: »Znanje je orodje in tako kot vsa orodja je tudi njegov vpliv v
rokah uporabnika«. Sama sem mnenja, da je ravno znanje tisto, s katerim odpravimo
neupravičena prepričanja. Tako sem z diplomskim delom želela zaokrožiti znanja iz
različnih področji dela z osebami s slepoto in slabovidnostjo, ter prikazati, da je
znanje tisto, ki je najpomembnejše pri preprečevanju negativnih prepričanj. Prav tako
kot znanje je pomembno samo srečanje z osebo, saj se ljudje že od nekdaj bojimo
neznanega, počutimo se nelagodno. Ko vstopimo v svet osebo s slepoto ali
slabovidnostjo, ugotovimo, da nas loči le vid. Živimo v istem svetu, isto čutimo,
vonjamo, slišimo. Osebe s slepoto ali slabovidnostjo nam pokažejo drugo
perspektivo, ki jo do tedaj nismo bili vajeni. Vse preveč smo obremenjeni z vidnimi
dražljaji, z izgledom, skratka z vsem, kar gledamo. Vsekakor pa ni pomembno le
naše znanje, torej znanje polnočutnih ljudi, pač pa tudi znanje oseb s slepoto in
slabovidnostjo. Vse kar se videč otrok nauči s posnemanjem in opazovanjem ljudi in
okolice, je potrebno pri otrocih z okvaro vida veliko bolj sistematično in načrtno
poučevati. Komunikacija je področje, ki mu je potrebno posvetiti kar nekaj truda in
časa. Je zelo širok pojem, v delu pa sem se osredotočila le na majhen del
komunikacije oseb z okvaro vida. Nekatera najpogostejša iracionalna prepričanja
sem povezala s specifikami komunikacije oseb s slepoto in slabovidnostjo.
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2 PREPRIČANJA O KOMUNIKACIJI OSEB S SLEPOTO ALI
SLABOVIDNOSTJO
2.1 KAJ SO IN ZAKAJ NASTANEJO IRACIONALNA PREPRIČANJA
»Iracionalna prepričanja imajo tako otroci kot odrasli, v obeh primerih pa vplivajo na
vedenje« (Jurišić, 1997).
Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje (iracionalna) prepričanja kot: kar kdo
glede na logiko, izkustvo (ne)upravičeno misli, sodi, da je resnično, pravilno.
Prepričanja so relativno stabilna in neodvisna od posameznikove zavesti. Pojem
»prepričanje« je soroden pojmom stališče, socialna reprezentacija, mnenje,
stereotipi, verjetje, socialne sodbe, vrednote, interes, praznoverje (Ramšak, 2006,
str. 34-37).
Branka Jurišić navaja, da je neko prepričanje iracionalno, ko:
 nima stvarne osnove (to pomeni, da ni nikakršnih dejstev, ki bi ga podprla)
oziroma je nelogično, in/ali
 je na nek način za to osebo škodljivo (Kaplan, 1991 v Jurišič, 1997).
Nastran-Ule (1999) pravi, da imajo stališča tri komponente:
 kognitivno komponento; gre za znanje, vedenje, informacije, izkušnje,
vrednostne sodbe, argumente o sebi, dogodku, objektu ali situaciji, o kateri
oblikujemo stališče,
 ocenjevalno – čustveno komponento; pozitivno ali negativno občutenje in
ocenjevanje objektov stališč in
 aktivnostno – dinamično komponento; težnja človeka, da na objekt stališč
deluje na določen način.
Gomzel-Mikoličeva (2001) navaja, da prepričanja »predstavljajo neko vrsto institucije,
in sicer neformalne institucije vsakdanjega sveta, ki prevajajo določene stvarne
odnose neenakopravnosti, dominance in podrejenosti med družbenimi skupinami v
sfero zasebnega sveta in obratno, določena razmerja med različnimi skupinami v
vsakdanjem svetu ljudi postavljajo v splošen okvir veljavnih družbenih norm, vrednot
in institucij« (Gomzel-Mikoličeva, 2001, str. 536). Psihologi opredeljujejo stališča kot
relativno trajna miselna, čustvena, vrednostna in akcijska naravnanja v odnosu do
2
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različnih predmetov, oseb, dogodkov in pojavov ter sodijo med najpomembnejše in
nepogrešljive konstrukte socialne psihologije. Imajo osrednjo vlogo v socialni
konstrukciji sveta. Stabilnost stališč pomembno vpliva na stabilnost vedenja,
sprememba stališč pa nujno vodi do modifikacije vedenja (Nastran-Ule, 1997). »S
tega vidika je sprememba stališč do slepih in slabovidnih izredno pomembna, kajti
vodi tudi do spremenjenega vedenja do njih« (Žolgar in Kermauner, 2006, str. 380).
Gomzel-Mikoličeva pravi, da so za oblikovanje predsodkov pomembni načini
diskurza, vsakdanje govorice in ostale socialne interakcije med ljudmi. »V naši
informacijski družbi so mediji tisti, ki ustvarjajo ali utrjujejo stereotipe. Film, televizija,
literatura, včasih tudi časniki prikazujejo slepe in slabovidne kot pomilovanja vredne,
pomoči potrebne, slabe, zlobne, neuporabne, kaznovane zaradi preteklih grehov,
izjemno bistre, svete, obdarjene z nadčloveškimi zmožnostmi in posebnimi čutnimi
sposobnostmi. Ne glede na to, ali so oznake pozitivne ali negativne, vedno so nekaj
posebnega…« (Žolgar in Kermauner, 2006, str. 381).
Nestran Uletova (1999) pa se sprašuje, kje je izvorno mesto prepričanj oziroma
predsodkov in ugotavlja, »da v posamezniku, ki s svojo nezavedno in zavestno
oblikovano osebnostno strukturo, strukturo svojih stališč in vedenjskih strategij ali v
družbi, ki s svojimi specifičnimi kulturno-zgodovinskimi razvojnimi danostmi in
specifičnimi mehanizmi oblikovanja družbene in politične moči« (Nastran-Ule, 1999,
str. 307). Moderni predsodki se izražajo kot izogibanje stikom z nezaželenimi
skupinami, s tihim preziranjem teh skupin ali z nezanimanjem do drugačnosti
(Gomezel-Mikolič, 2001, str. 537).
»Prepričanja in stališča širšega okolja do slepih in slabovidnih oseb lahko pomembno
vplivajo na posameznikovo edukacijo, socializacijo, zaposlovanje in življenje nasploh.
Neustrezne stereotipe in stigmo ovekovečijo še napačne predstave. Še danes so
prisotne številne napačne predstave o slepoti in slabovidnosti in njenem vplivu na
učenje, socializacijo, emocije, gibanje, skrb za samega sebe, na praktične
vsakodnevne dejavnosti, na zaposlovalne možnosti. Slepe in slabovidne osebe
uporabljajo številne učne strategije, spretnosti in tehnike za varno, samostojno in
samozavestno doseganje ciljev« (Žolgar in Kermauner, 2006, str. 380).
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Skozi vsa leta študija sem poskušala spreminjati svoja prepričanja o osebah s
slepoto in slabovidnostjo, ter prepričanja ljudi, s katerimi sem se srečevala in
diskutirala o osebah s slepoto in slabovidnostjo. Da lahko spreminjaš iracionalno
prepričanje, potrebuje oseba veliko znanja o določeni temi, v tem primeru o slepoti in
slabovidnosti. Poleg znanja pa so pomembne tudi izkušnje, ki jih pridobimo, ko smo v
neposrednem stiku z osebami. Večkrat, ko se bomo srečevali z osebami s slepoto ali
slabovidnostjo, bolj bomo samozavestni v komunikaciji z njimi.

2.2 NAJPOGOSTEJŠA PREPRIČANJA O KOMUNIKACIJI OSEB S
SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO
Stančić (1991) izpostavi nekatera splošna iracionalna prepričanja o osebah s slepoto
in slabovidnostjo. Eno izmed njih je, da imajo osebe s slepoto bolje razvit spomin in
sposobnosti, na primer glasbeno nadarjenost. Doda, da obstaja med ljudmi še veliko
takšnih prepričanj. Tezo o boljšem spominu pri osebah s slepoto ovrže z
argumentom, da so osebe s slepoto primorane razviti določene strategije za boljše
pomnjenje. Tudi raziskave tujih avtorjev so pokazale, da se zmožnost pomnjenja
osebe s slepoto ne razlikuje od videčih vrstnikov. Prav tako ovrže prepričanje, da se
ob odsotnosti enega čutila, drugi čuti izostrijo, z argumentom, da se osebe s slepoto
in slabovidnostjo z vajo naučijo izkoriščati druga čutila in jih med sabo smiselno
povezovati.
»Iracionalna prepričanja glede komunikacije slepih so lahko splošne narave, na
primer vsi slepi ne vidijo, torej vse oblike »vidne« komunikacije (branje, pisanje,
gledanje v oči, usmeritev k obrazu) so odveč. Lahko prihaja do poenostavitve
sporočil, to se pravi, da govorimo le o vsebini, ne omenjamo pa konteksta, ki opisuje
dogajanje (če oseba ne vidi). Pogosto prepričanje je, da v govor oziroma jezik
govorec ne vnaša »vidnih« informacij, ker o tem oseba nič ne ve. Pa tudi, da naj ne
govori o sebi kot o videčem bitju, saj bi na tak način užalil osebo, ki je slepa. Eno od
prepričanj je tudi, da vse slepe in slabovidne osebe ne morejo uporabljati računalnika
zaradi črk. Če gledamo komunikacijo širše, potem sodi v iracionalno prepričanje tudi
to, da je oseba, ki ne vidi, močnejša na področju sluha, torej zaznave, obdelave
zvočnih signalov, kamor sodita tako govorjeni jezik kot tudi glasba« Ozbič (osebna
komunikacija, 24.6.2013).
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Skozi štiriletno izobraževanje in pogovor s prijatelji, znanci, družino in ostalimi ljudmi
sem slišala ne malo iracionalnih prepričanj, tako na splošno o osebah s slepoto in
slabovidnostjo, kot tudi o njihovi komunikaciji. Odločila sem se, da izpostavim nekaj
najpogostejših iracionalnih prepričanj oziroma mitov, ki se pojavljajo v zvezi s
komunikacijo oseb s slepoto in slabovidnostjo. S pregledom literature pa sem želela
ovreči ali potrditi naslednja iracionalna prepričanja:
Slepi se v komunikaciji čudno vedejo, zato raje ne komuniciram z njimi
Slepi nič ne vidijo, zato jih pri pogovoru ni potrebno gledati v obraz
S slepimi se je težko pogovarjati
Slepi ne uporabljajo besede vidim, glej in podobno
Slepi ne uporabljajo neverbalne komunikacije
Ker slepi ne vidijo, jim je mati narava podarila dar, da boljše slišijo, čutijo in
vonjajo
 Vsi slepi in slabovidni uporabljajo brajico.
 Ker ima računalnik ekran, ga slepi ne morejo uporabljati, saj ne vidijo.







5

Marsela Zlodej: Dejavniki uspešne komunikacije pri slepih in slabovidnih
Diplomsko delo

3 SPECIFIČNOSTI KOMUNIKACIJE OSEB S SLEPOTO IN
SLABOVIDNOSTJO
V komunikacijskem procesu se informacije preko kanala prenašajo od komunikatorja
do prejemnika. Vse socialne interakcije vsebujejo neko obliko komunikacije, ki je
lahko besedna ali nebesedna. Besedna komunikacija poteka z rabo jezika. Jezik
omogoča simbolno komunikacijo – sporočila govore tudi o dogodkih ali stvareh, ki
niso navzoče. Nebesedno komuniciranje poteka z rabo različnih vodil, s katerimi
sporočamo

informacije.

Socialne

interakcije

navadno

vsebujejo

tudi

veliko

nezavednih, nebesednih sporočil. Poznamo osem vrst nebesednih vodil – parajezik,
stik s pogledom, izraz obraza, drža telesa, kretnje, dotik, proksemike in obleka.
Nebesedni signali so označevalci, ponazorjevalci, izrazi čustev, usmerjevalci in
prilagojevalci (Kos, 2007).
Komunikacija je proces izmenjave podatkov in informacij za medsebojno
sporazumevanje. Komuniciranje poteka z besedami, gibi, mimiko, in je veliko več kot
le govorjenje. Tudi molk je seveda oblika komuniciranja. Komunikacija je vedno
dvosmeren proces, saj je povezana s sočasno medsebojno zaznavo in hkratno
medsebojno izmenjavo sporočil. Pri komunikaciji velja, da imajo besede le 7% teže,
ton glasu 38% in telesna mimika kar 55%. Torej niti ni toliko bistveno kaj povemo,
vendar kako to povemo (Kos, 2007).
Kot pravita David in Frank Johnson (Johnson in Johnson, 1997, str. 140-141 v Vec,
2002) je »učinkovita komunikacija med dvema osebama tista, pri kateri si prejemnik
razlaga sporočilo pošiljatelja enako, kot je le-te želel, da bi si«. Učinkovita
komunikacija je torej odvisna od učinkovitega pošiljatelja in od učinkovitega
prejemanja sporočil« (Vec, 2002, str. 68).
»Da bi posameznik lahko bival, ni bistveno, ali vidi ali ne. Bistveno je, ali lahko
spoznava in razume. Za to pa potrebuje druge ljudi; odnose, komunikacijo, v kateri
lahko odkriva vedno nove razlike. Poznavanje osnov kakovostne komunikacije s
slepim človekom zmanjšuje negotovost in zadržanost, s tem pa utrjuje zavzet in
pristen odnos. V praksi niso redki primeri, ko prav oseba s slepoto olajša začetno

1

Marsela Zlodej: Dejavniki uspešne komunikacije pri slepih in slabovidnih
Diplomsko delo

zadrego in strah, ki jo videči človek doživlja v prvih srečanjih z osebo s slepoto«
(Hafnar in Murn, 1995).
Gerbec (1995) ugotavlja, da med otrokom s slepoto in videčim otrokom v začetku pri
komunikaciji ni bistvene razlike. Do teh prihaja, ko besede dobivajo smisel. Po
Burlinghamu (1972, v Gerbec, 1995, str. 39) odsotnost vizualne stimulacije ne
povzroči le počasnejšega osvajanja besed, ampak se otrokov fond besed lahko deli
na dva tipa:
 besede, ki jih otrok osvoji z lastnimi izkušnjami in
 besede, ki so nastale z imitiranjem govora drugih.
»Komunikacijske veščine se nanašajo na posebne vrste kompetenc, ki so potrebne
za branje, pisanje, poslušanje in govorno komunikacijo, kretnje ali uporabo
znakovnega jezika. Vse te veščine so močno povezane z emocionalnim, socialnim,
motoričnim in kognitivnim razvojem osebe. Bolj kot je posameznik uspešen pri
komunikaciji z ostalimi ljudmi, pridobivanju informacij in bolj kot je dejaven na vseh
področjih učenja in življenja, večja bo njegova samozavest in občutek lastne
vrednosti« (Baraga in Erin, 1992).

3.1 UČENJE KOMUNIKACIJE OSEB S SLEPOTO
V tem poglavju sem se osredotočila na učenje komunikacije oseb s slepoto, kljub
temu pa želim poudariti, da je pomembno tudi učenje oseb s slabovidnostjo, saj je
tudi pri teh osebah potrebno učenju komunikacije nameniti veliko pozornosti. Učenje
komunikacije oseb s slepoto pa je zelo specifično področje, saj osebe ne morejo
kvalitetno uporabljati vid in tako njihovo učenje ne poteka s pomočjo posnemanja in
opazovanja ljudi in okolice.
»Dokazano je, da otroci brez okvare vida uporabljajo vid kot primarno čutilo za
spoznavanje sebe in okolja. Zdi se, da je vidni sistem organiziran tako, da zagotavlja,
da se otroci osredotočajo na elemente v okolici, ki so najbolj pomembni za razvoj in
preživetje. Dojenčki z vidom iščejo stvari, jih gledajo in raziskujejo. Prav tako
usklajujejo vizualne informacije z izkušnjami, ki so pridobljene po drugih senzornih
modalitetah. Vid nudi lažji intermodalni prenos informacij, ki so podane glede na
številne fizične lastnosti okolja, zaznavajo jih na drugačne načine, kot na primer
oblika, gib, lokacija in ritem, ki so prav tako povezane z vidom. Tako lahko dojenčki
2
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bolj aktivno nadzorujejo raven vizualne stimulacije, ki jo lahko primerjajo z drugimi
modalitetami. Dojenčki lahko vadijo nadzor nad vizualno stimulacijo – pogledajo
lahko stran ali zaprejo oči, če je vizualna stimulacija premočna. Prav ta regulacija pa
je veliko težja pri ostalih senzornih modalitetah, kot so poslušanje, dotik, vonj in
okus« (Pérez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999, str. 37-38).
Dokazano je (Pérez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999), da na začetku otroci vstopajo
v interaktivni svet z zanimanjem za vedenje drugih ljudi. Otroci prepoznajo glasove
ljudi okoli sebe in ponavljajo njihove gibe pri govoru. Vizualno zaznavajo obraze ljudi,
ki jih obkrožajo in posnemajo njihovo mimiko obraza. Sposobni so uporabljati očesni
kontakt, smeh in jok, kot družbeno neodvisno znamenje za določeno čustvo.
Pri večini zgoraj naštetih elementov pa pri otrocih s slepoto ali slabovidnostjo
nastopijo težave. Še posebno skrb je potrebno nameniti učenju komunikacije oseb s
slepoto ali slabovidnostjo. »Zavedati se je potrebno, da že najmanjši ostanek vida ali
kratek čas, ko je oseba še videla, močno vpliva na razvoj osebe s slepoto ali
slabovidnostjo« (Pérez-Pereira in Conti-Ramsden, 1999, str. 58) zato je potrebno
vsakega posameznika obravnavati individualno, hkrati pa obstajajo principi, ki so
uspešni pri vseh osebah s slepoto ali slabovidnostjo. Nekateri izmed njih so navedeni
v poglavju za naslovom »Nasveti za učenje komunikacije pri slepem dojenčku«.
»Spretnosti komuniciranja se lahko naučimo, tako kot se naučimo drugih spretnosti
(na primer tipkanja, smučanja)« (Jelenc, 1998, str. 32). Jelenčeva (1998) poudarja,
da se komuniciranja spontano naučimo, do neke stopnje, da osvojimo stil
komuniciranja, vendar pa je potrebno to spretnost stalno izpopolnjevati, če želimo
učinkovito komunicirati v različnih situacijah. »…znati uspešno komunicirati pomeni
znati prilagoditi svoje komuniciranje konkretni situaciji, konkretnim sogovornikom in
konkretnim ciljem« (Jelenc, 1998, str. 32).
Da bi osebe s slepoto ali slabovidnostjo zmogle uspešno komunicirati, je zelo
pomembno zgodnje učenje komunikacije pri slepih in slabovidnih dojenčkih. Pri tem
se je potrebno zavedati, da videči »dojenček spremlja pogovor in istočasno opazuje
naše dejavnosti ali določene predmete, o katerih se v tistem trenutku pogovarjate.
Tako postopoma razume povezavo med tem, kaj sliši, in med tem, kaj vidi« (Sonksen
in Stiff, 1999, str. 30). Pri otroku s slepoto sicer vzpostavljamo kontakt, ko se
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pogovarjamo o dejavnosti, ki potekajo v nekem prostoru, a zanj ti pogovori niso
pomembni, saj veliko lažje razume stavke o dejavnostih, ki jih sam opravlja (Sonksen
in Stiff, 1999).
Otrok s slepoto potrebuje pri izražanju z govorom dodatno motivacijo in vzpodbudo,
saj ne vidi, kako mama ali oče premikata ustnice, in prav tako ne ve, kdaj sta se mu
nasmehnila in kdaj ne. Že od rojstva dojenček uporablja svoj glas, da z njim izraža
veselje ali nezadovoljstvo. Ko je star približno šest tednov, svoj glas že začne
uporabljati za vzpostavljanje stikov. Nekje pri štirih mesecih se z različnimi reakcijami
sam udeleži pogovora. Pri šestih mesecih začne dodajati soglasnike (na primer »ba«
ali »da«), kasneje začne posamezne zloge sestavljati. Otrok razume besedne
povezave in cele stavke, še preden zna vse besede sam pravilno izgovoriti. Pri slepih
otrocih je pomembno, da od njih ne zahtevamo, da bi besede ali stavke ponovili, če
predmet ali oseba v tistem trenutku ni prisotna, saj s tem spodbujamo eholalijo,
oziroma nesmiselno blebetanje nerazumljivih besed (Sonksen in Stiff, 1999).

3.1.1 NASVETI ZA UČENJE KOMUNIKACIJE PRI SLEPEM
DOJENČKU
Sonksen in Stiff v knjigi »Pokaži mi, kaj vidiš« naštejeta nekaj uporabnih nasvetov za
učenje oziroma za komuniciranje s slepim dojenčkom, ki so uporabni tako za starše,
kot tudi za strokovnjake in druge, ki so na kakršen koli način v stiku s slepim
dojenčkom:
 Imenujte sebe »mama« ali »oče«, vse ostale nagovarjajte z lastnimi imeni.
 Imenujte predmete, ki jih uporablja vsak dan, ali se z njimi vsak dan igra (na
primer: »Steklenička, ropotuljica, nogavice«) in mu jih med imenovanjem dajte
v roke, da jih bo lahko otipal.
 Če mu daste na primer krtačo za lase, bodite pozorni, da ne bo otipal le enega
dela, pač pa vse dele krtače.
 Recite mu: »Tukaj je tvoja krtača«. Vodite mu roke tako, da si bo sam krtačil
lase. Pri tem mu neprestano ponavljajte »Martin si krtači lase«.
 Pomagajte mu, da bo otipal črte vašega in svojega obraza, svoje in vaše dlani,
roke, noge. Pri tem ves čas pazite na to, da posamezne dele telesa istočasno
pravilno in zmeraj enako poimenujete.
 Medtem, ko se pogovarjajte z otrokom, mu dlani položite na vaše ustnice.
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 Ponavljajte zvoke, ki jih je izrekel. Med posameznimi zlogi napravite premor in
jih večkrat zaporedoma ponovite. Dojenčka s tem vzpodbujajte k oblikovanju
vedno novih znakov (pri starosti štiri mesece).
 Sodelujte pri njegovem blebetanju. Med premorom zamenjajte konzonat in
opazujte, ali bo otrok tudi te besede pravilno ponovil (na primer »ba-ba«, »mama«, »ba«, »ma«, »ma-ma«). To lahko poskusite pri starosti okrog devetih
mesecev.
 Pomagajte mu pri izgovarjavi stavkov in besed tako, da besedo ali stavek za
njim pravilno ponovite. Če otrok na primer reče »puba«, ko dobi v roke lutko,
za njim ponovite: »Ja to je pupa« Ne smete pa mu reči: »Ne, reci pupa!«, saj
bo takšen pristop v otroku vzbudil odpor.
(Sonksen in Stiff, 1999)

3.1.2 SPLOŠNI DEJAVNIKI USPEŠNE KOMUNIKACIJE
Uspešnost komunikacije merimo z dosego cilja. Kadar smo dosegli namen, s katerim
smo začeli komunikacijo, pravimo, da smo bili uspešni. O učinkoviti komunikaciji pa
govorimo takrat, kadar smo ta cilj dosegli z najmanj vloženimi sredstvi (čas, napor,
denar...). Velikokrat se zgodi, da na račun učinkovitosti žrtvujemo uspešnost
komunikacije, ker nam preprosto zmanjka volje, časa, denarja. Vendar se moremo
zavedati, da je uspešnost tisto, kar šteje. Dobro pa je, če uspemo oboje uskladiti
(Wechtersbach, 2005).
Kvalitetna in uspešna komunikacije je odvisna od dejavnikov uspešne komunikacije,
ki sta jih povzeli avtorici Ucman in Stare-Draginc v internem gradivu za študente
Ekonomske šole Novo Mesto, višje strokovne šole. »Med dejavnike uspešne
komunikacije sodijo (Ucman in Stare-Draginc, 2001, str. 32-33):
 V vsako komunikacijo vstopamo z določenim namenom. Ti so lahko različni.
Želimo lahko le

informirati, izraziti mnenje, vplivati na partnerja, dobiti

povratne informacije itd. Preden pogovor pričnemo, moramo vedeti, kaj želimo
povedati. Sogovorniku ne moremo prenesti nekaj, kar še nam ni jasno.
 Besedno izražanje mora biti jasno in razumljivo. K razumljivosti povedanega
pripomore uporaba kratkih stavkov, enoznačnih besed in običajna govorica.
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Izogibajmo se dvoumnim besedam, izrazom in abstrakcijam ter se raje
izražajmo z besedami, ki so razumljive tudi sogovorniku.
 V pogovoru uporabljajmo dejstva, ne komunicirajmo z zavajajočimi in
nepreverjenimi podatki. Občutke, opažanja, stališča, želje izražajmo takšne,
kot dejansko so. Izražajmo se z jaz sporočili.
 Zelo pomembno v pogovoru je poslušanje. S poslušanjem ne prejmemo le
vsebine sporočila, temveč tudi informacije o sogovorniku: kdo je, kakšen je,
kakšen je njegov odnos do nas in kakšen vpliv bo imelo sporočilo na nas.
Zaznati in sprejeti moramo sogovornikovo sporočilo, biti pozorni na vsebino in
iskati pojasnila za morebitne nejasnosti.
 V neposredni komunikaciji je potrebno sogovornika vedno gledati, vzpostavljati
stik z njegovimi očmi. Njegovo nebesedno izražanje kaže na njegov odnos do
nas, do sporočila, njegovo čustveno stanje, itd. Hkrati lahko opazujemo
usklajenost besednih in nebesednih sporočil ter tako dopolnimo vsebino
sporočila.
 V procesu komunikacije je pomembno tudi naše vedenje. Kot mi poslušamo in
opazujemo sogovornika, opazuje in posluša tudi on nas. Med pogovorom
bodimo čim bolj naravni. Iskreno bomo torej delovali, če bosta naša besedna
in nebesedna komunikacija usklajeni.
 Vsebine, teme med pogovorom ne spreminjamo ali od nje odstopamo. Če se
pogovarjamo o neki temi z določenim ciljem, je pomembno, da se vsebine
držimo, dokler zastavljenega cilja ne dosežemo, sicer kažemo našo
nepripravljenost za sodelovanje s sogovornikom.
 Naše besede vzbujajo v drugih ljudeh drugačne predstave, čustvene
povezave in pomene kot pri nas samih, zato vedno obstaja možnost napačne
interpretacije sporočila. Zavedati se moramo, da je sogovornik drugačna
osebnost, s svojimi stališči in pričakovanji, ima tudi svoje vrednote in čustva.
 Sogovornika moramo sprejeti takšnega, kot je. Vsak ima pravico, da misli in
čuti drugače, prav tako lahko svoja stališča in mnenje tudi izrazi na svoj način.
Čeprav so drugačna od naših in jih včasih težko sprejmemo, jih moramo
upoštevati.
 Skušajmo dobiti povratne informacije od sogovornika; tako bomo izvedeli,
kako je naše sporočilo razumel. S takojšnjo povratno informacijo lahko
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preprečimo nadaljnje nesporazume in razjasnimo neskladje med nebesednimi
in besednimi sporočili.
 Sogovorniku tudi sami nudimo povratno informacijo. Po potrebi še dodatno
pojasnimo svoje mnenje, misli in vedenje ter s tem zmanjšamo možnost
napačne razlage danega sporočila.
 Vsak udeleženec v procesu komunikacije ima pravico biti bolj ali manj aktiven
in lahko komunikacijo kadarkoli prekine (npr. če pogovor ne vodi več nikamor).
Sogovorniku to na primeren način pokažemo in povemo.
 Svojo komunikacija moramo neprestano izpopolnjevati. To nas pelje preko
spoznavanja svoje komunikacije, ozaveščanja (pogosto se ne zavedamo, da
ne komuniciramo in kako komuniciramo) do razvijanja oziroma izboljševanja.
V pomoč so nam povratne informacije o naši komunikaciji in metakomunikaciji
(pogovor o pogovoru in naših sporočilih).
Ob kvalitetnem učenju komunikacije osebe s slepoto že od rojstva oziroma od dneva,
ko je oseba izgubila vid omogočimo osebi s slepoto, da se v komunikaciji z drugo
osebo vede bolj naravno. Tako se izognemo komunikaciji, pri kateri se videči
sogovorec počuti nelagodno oziroma se mu zdi, da se oseba vede »čudno«.
Pomembno je, da oseba s slepoto torej pozna pogovorno razdaljo do sogovorca, da
ne sili v njega, da se izogne stereotipnim vedenjem oziroma jih kontrolira, da pogled
usmerja v sogovorca in podobno.
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4 IZBRANA IRACIONALNA PREPRIČANJA O KOMUNIKACIJI Z
OSEBAMI S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO
V nadaljevanju predstavljam argumente za oziroma proti izbranim iracionalnim
prepričanjem o komunikaciji z osebami s slepoto in slabovidnostjo. Vsako
podpoglavje predstavlja svoje iracionalno prepričanje oziroma argument za
(ne)upravičenost določenega iracionalnega prepričanja. Prepričanja so izbrana na
podlagi prebiranja literature o komunikaciji oseb s slepoto in slabovidnostjo.

4.1 DEFINICIJA SLEPOTE IN SLABOVIDNOSTI IN BONTON
KOMUNIKACIJE
Na osnovi definicije slepote in slabovidnosti Republike Slovenije bi želela razrešiti
prepričanje, da slepi nič ne vidijo, zato jih pri pogovoru ni potrebno gledati v obraz.
Izjemno nespoštljivo je poslušati sogovornika in namesto gledati ga v oči, pogledovati
čez njegovo ramo. Bonton pogovora pravi, da moramo sogovornika gledati v oči.
Definicijo slepote in slabovidnosti za Republiko Slovenijo in kriterije za razvrščanje v
kategorije slepote ali slabovidnosti je povzel razširjen strokovni kolegij za okulistiko
leta 1996 na podlagi definicije Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in določa
naslednje kriterije:
1. SLABOVIDNOST:


Vidna ostrina od 0,3 do 0,1.



Vidna ostrina manj od 0,1 do 0,05 (štetje prstov na 3 m) ali zoženo vidno
polje na 20 stopinj ali manj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida.

2. SLEPOTA:


Vidna ostrina manj od 0,05 (prsti 3 m) do 0,02 (prsti l,5 m) ali zoženost
vidnega polja fiksacijske točke na 5-10 stopinj ne glede na ostrino vida.



Vidna ostrina manj od 0,02 (prsti 1,5 m) do zaznavanja svetlobe ali
zoženosti vidnega polja okrog fiksacijske točke do 5 stopinj ne glede na
ostrino vida.



Vidna ostrina 0 (amaurosis) – dojem svetlobe negativen.
Kačič idr. (2010)
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Z definicijo sem želela opozoriti, da slepota ni popolna odsotnost vida, seveda je
nekaj oseb, ki so popolnoma slepi, vendar je procent teh oseb zelo majhen. Po
nekaterih podatkih je le 4% oseb s slepoto popolnoma slepih. Kljub temu, da oseba
ničesar ne vidi, to ne pomeni, da pri komunikaciji s popolnoma slepo osebo ni
potrebno upoštevati osnov bontona pogovora in osebo gledati v obraz oziroma v oči.

4.2 OČESNI STIK
»Očesni stik oz. njegovo pomanjkanje, je po besedah socialnega psihologa in
strokovnjaka za mikro izraze obraza, Marka Franka, eden od najbolj narobe
razumljenih vidikov zavajanja in prikrivanja« (Frank, 2009). Pérez-Pereira in ContiRamsden (1999) navajata, da slepota že pri dojenčkih vpliva na številne priložnosti
za očesni stik s skrbniki, ta ima velik pomen pri vzpostavljanju čustvene vezi med
njimi. Barclay (2011) poudarja pomen vzpodbujanja očesnega in obraznega kontakta
pri učenju oseb s slepoto in slabovidnostjo.
Očesni stik je ključen v naši vsakodnevni interakciji z ljudmi. Zaradi okvare vida, pri
osebah s slepoto in slabovidnostjo, lahko pride do odsotnosti očesnega stika, če
osebo ne učimo, da mora pogled obračati proti sogovorniku. S težavami glede
očesnega stika se soočajo tudi starši slepih in slabovidnih otrok. S pregledom
literature o očesnem stiku in njegovi pomembnosti bi želela pojasniti prepričanje, da
se je s slepim težko pogovarjati. Menim, da je ravno očesni stik tisti, zaradi katerega
pri videčem sogovorniku pride do otežene komunikacije.
»Raziskave o očesnem stiku so se začele šele v poznih 60. letih. Oči so vir velikega
števila informacij v času pogovora, torej med pogovorom, prav tako je očesni stik
prva komunikacija z novorojenčkom. Avtorja Fehr in Exline (1987) pravita, da je
gledanje v sogovornikove oči pogostejše v času poslušanja kot v času govorjenja.
Podrejene osebe prikazujejo večjo vizualno pozornost pri poslušanju, kot to delajo
osebe z višjim statusom. Nizka raven očesnega stika pomeni pomanjkanje zanimanja
za partnerja ali za temo, če pa je očesni stik preveč intenziven, lahko moti. Oster
pogled lahko pomeni grožnjo« Runjić (osebna komunikacija, 28.1.2012).
V nekaterih družinah, kjer se rodi otrok s slepoto, imajo starši težave z vzpostavitvijo
očesnega kontakta z njim. Starši se počutijo nemočne, saj se jim zdi, da je njihov
otrok neodziven. Slepi otroci se prav tako ne smehljajo ali grgotajo, ko jih starši
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dvignejo. Starši morajo tako poiskati druge načine za vzpostavljanje kontakta z
otrokom in spodbujanje socialne interakcije. Dobro morajo opazovati druge načine
neverbalne komunikacije s katerimi otrok pokaže, da vstopa v komunikacijo oziroma,
da želi materino pozornost, kot so na primer premiki nog in rok (Webster in Roe,
1998).
Hafnarjeva (2013, str. 16) pravi, da »dotikom lahko nadomestimo očesni stik, ki ga
uporabljamo videči za vzpostavitev zaupanja in sodelovanja«, vendar se moramo
zavedati določenih omejitev.

4.2.1 OVIRE, KI LAHKO NASTANEJO PRI KOMUNIKACIJI
Pri komunikaciji pa lahko pride tudi do drugih ovir, ki so splošne narave in se prav
tako lahko pojavijo pri komunikaciji oseb s slepoto in slabovidnostjo. Menim, da so
lahko tudi ovire vzrok za prepričanje, da se je s slepim težko pogovarjati.
Pri doseganju učinkovite komunikacije lahko naletimo na različne ovire. Avtorja
Dimbleby in Burton v knjigi More than words: an introduction to communication, ki ju
v svojem članku povzema Tomaž Vec (Vec, 2002) navajata naslednje ovire pri
komunikaciji (Dimbleby in Buron, 1995, str. 64 – 75):
 Ovire pri procesu zaznavanja in filtriranja so povezane s psihološkimi ovirami,
saj se filtriranje dogaja v mišljenju. Pri filtriranju so temeljnega pomena
predpostavke, vnaprejšnje domneve, ki jih lahko imamo o drugih ljudeh, na
primer vaše predpostavke o tujcih vplivajo na to, kako boste zaznavali in nato
tudi komunicirali z novima sošolcema, od katerih je eden prišel iz Albanije,
drugi pa iz Kanade.
 Mehanične ovire oziroma fizični dejavniki otežujejo ali onemogočajo
komunikacijo. Sem sodijo (po Johnson in Johnson, 1995, str. 158) na primer
ropot, ki prihaja iz ulice v učilnico, vaš sedežni red, zračnost učilnice,
temperatura, osvetljenost, dnevni čas itd.
 Semantične ovire se nanašajo na nepremišljeno uporabo besed. Če ne
uporabljate besed na ustrezen način in z ustreznim pomenom, je velika
verjetnost, da vas ne bodo pravilno razumeli. Pri tem je pomembno zavedanje,
da »pomen besed obstaja v mislih, ne besedah samih«. Pomen besed znotraj
posameznih skupin je namreč dogovorjen (vsaj do neke mere, saj v popolnosti
3
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ne more biti). Takrat, ko na primer uporabljate besedo pomensko drugače od
ustaljene rabe, povečate verjetnost, da bo prejemnik pripisal vašim besedam
svoj pomen (verjetno bližje ustaljenemu).
 Psihološke ovire so povezane predvsem s stališči, prepričanji in vrednotami.
Te so najbolj običajen izvor težav v medsebojni komunikaciji. V tem okviru so
zlasti močni predsodki in stereotipi o ljudeh, ki vplivajo na proces kodiranja pa
tudi proces dekodiranja. V okviru psiholoških ovir bi lahko uvrstili tudi tako
imenovan jezik nesprejemanja in neučinkovite načine komunikacije.

4.3 VIDIM, POGLEJ IN GLEJ
Pogosto prepričanj je, da slepi ne uporabljajo besed vidim, glej, poglej in podobno.
Osebe, ki nimajo izkušenj s komunikacijo z osebami s slepoto in slabovidnostjo,
sklepajo, da jih v komunikaciji ne smejo uporabljati. Osebe s slepoto večino stvari
spoznavajo s pomočjo dotika. Lahko bi celo rekli, da so prsti in roke, ki tipajo stvari,
njihove oči.
S problematiko uporabe besed kot so vidim, poglej, glej, se je v Sloveniji soočil
medijsko izpostavljen maneken in športnik Alen Kobilica, ki je po operaciji tumorja
izgubil vid. Ustanovil je Center slepih športnikov z naslovom »Vidim cilj«. Kobilica je
na opazke o poimenovanju centra dejal: »Vidim cilj že z imenom samozavestno
izpodbija predsodek, usmerjen v slepe. Če slepi ne vidijo v konvencionalnem
pomenu besede, še ne pomeni, da ne morejo videti in uresničevati svojih ciljev«
Kobilica (osebna komunikacija, december 2011).
Pri komunikaciji z otrokom, ki ima okvaro vida je pomembno, da uporabljamo vse
vrste besed, tudi tiste povezane z vidom in pri tem ne delamo razlik. Pomembno je,
da otroku s slepoto rečemo »poglej«, ter mu predmet ali stvar o kateri govorimo
položimo v roko, da si jo lahko ogleda. Prav tako je potrebno okolico spodbujati k
uporabi besed glej, poglej, vidim in podobno, teh besed se ne izogibamo (Webster in
Roe, 1998).
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4.4 NEVERBALNA KOMUNIKACIJA PRI OSEBAH S SLEPOTO IN
SLABOVIDNOSTJO
Neverbalna komunikacija je velikokrat tema razprav o komunikaciji oseb s slepoto in
slabovidnostjo. Naslednje prepričanje je povezano z neverbalno komunikacijo in sicer
pravi, da slepi ne uporabljajo neverbalne komunikacije.
Hafnarjeva in Koprivnikar (1994) navajata, da lahko prihaja na neverbalnih ravneh do
pomislekov, strahov, zadržkov ali katerih drugih negativnih dejavnikov za
vzpostavitev komunikacije. Za osebo, s katero želimo vzpostaviti stik pa tovrstne
neverbalne informacije predstavljajo oviro. Vse to posledično deluje povratno na nas,
na govorca. Osebi s slepoto pa odsotnost vida omogoča drugačno, kakovostnejše
poglobljeno

zaznavanje

in

sprejemanje

človeka

na

neverbalnih

ravneh

komuniciranja, saj je iz vidika videčih oseba s slepoto razvila drugačno zaznavanje.
»Komunikacija je mnogo več kot preprosto sestavljanje besed, je tudi izraz obraza,
način in smer pogleda, majhni gibi ustnic in rok imajo svoj pomen in vlogo pri
sporazumevanju. Majhne spremembe teh neverbalnih znakov nakažejo, kdaj želi
sogovornik spregovoriti, kdaj bo končal in kdaj pričakuje odgovor« (Sonksen in Stiff,
1999, str. 30).
Vse dele neverbalne komunikacije osebe spoznavamo preko vida. Dojenčki jih že v
prvih dnevih življenja vključijo v svoj način sporazumevanja. Otrok s slepoto ne more
razbrati pomembnih neverbalnih znakov komunikacije (Sonksen in Stiff, 1999).
»Znaki, s katerimi bi rad nakazal, da nekoga pazljivo posluša, ali da bi rad sam nekaj
izjavil, se lahko popolnoma razlikujejo od tistih, ki jih uporablja videč otrok« (Sonksen
in Stiff, 1999, str. 30).
Neverbalno komunikacijo je pri otroku s slepoto potrebno sistematično poučevati.
Stančić (1991) navaja, da so raziskave pokazale, da je obrazna mimika delno
prirojena, delno rezultat biološkega zorenja, delno pa se jo uči s posnemanjem. Torej
ima otrok s slepoto največji primanjkljaj pri učenju s posnemanjem. Obrazna mimika
je zato pri osebah s slepoto slabše razvita.
Ko otrok s slepoto nekoga pazljivo posluša, nenadoma utihne in dobi pasiven izraz.
Ko želi začeti komunikacijo le rahlo razpre ustnice, medtem ko bi njegov videči
vrstnik ne le razprl ustnice, pač pa tudi vzpostavil očesni kontakt, spremenil izraz
obraza ter premaknil roke in noge. Otroka s slepoto ali slabovidnostjo je tako
5
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potrebno dobro opazovati in prepoznati njegove neverbalne znake. Ko družinski
člani, ožji sorodniki in prijatelji spoznajo neverbalne znake otroka, se morajo nanje
tudi ustrezno odzivati (Sonksen in Stiff, 1999).
Stančić (1991) navaja, da je ena izmed značilnosti motorike oseb s slepoto ravno
skromnost njihove mimike, izraznih premikov obraza, kar najprej opazimo predvsem
pri osebah s prirojeno slepoto, delno pa tudi pri tistih, ki so oslepeli kasneje, vendar je
od oslepitve preteklo že kar nekaj časa. Dokazano je, da osebe s slepoto pokažejo
manj obrazne aktivnosti, kot videče osebe. Medtem, ko se pri videčih osebah
obrazna aktivnost z leti veča, je pri osebah s slepoto ravno obratno. Osebe s slepoto
kažejo manj raznolikosti pri obraznem izražanju čustev, manjša je tudi aktivnost
obraznega izražanja.
»Pri slepih osebah lahko najdemo nekakšno šablono motorike in sicer; pri hoji je
zgornja polovica telesa skoraj negibna, glava je usmerjena naprej, noge dvigujejo
enakomerno visoko in stopala pazljivo spuščajo na podlago, nihanje rok je omejeno.
Roke in noge so pri dotikanju predmeta vedno pripravljene na reakcijo, roke so manj
gibljive. Mimika obraza je zmanjšana tako, da so zaradi manjšega nagibanja kože
obraza nekatere odrasle osebe s slepoto videti veliko mlajše, kot v resnici so«
(Stančić, 1991, str. 118).

4.5 OSEBE S SLEPOTO IN RAZVOJ ČUTIL
Pogosto prepričanje je, da ker slepa oseba ne vidi, jim je mati narava podarila dar, da
bolje slišijo, čutijo in vonjajo ali celo, da imajo šesti čut in so nekako nadnaravni. To
prepričanje bi rada ovrgla s pregledom literature o ostalih čutilih, torej o sluhu, vonju
in okusu, tipu in tudi vidu.
»Vse, kar otrok sliši, vidi, okusi, vonja in čuti, je temelj za njegov model okolice, za
njegova vedenja, za njegov odnos do okolice in sveta, ki ga obkroža. Čustva so v
funkciji razvoja jezika in verbalnega govora, da jim le-ta olajša integracijo, pomnjenje
ter služi kot sredstvo komuniciranja v procesu pojasnjevanja in preverjanja čutnih
vtisov« (Zovko, 1995, str. 33).

4.5.1 SLUH
Čutilo sluha deluje prek živčnih vlaken, nameščenih v notranjem delu ušesa. V prvih
mesecih življenja otroka je stimulacija tega čutila otežena. Otroci nekje do treh ali
šestih mesecev ne morejo uspešno izbirati slušnih dražljajev, kljub temu, da se
6
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dojenček samodejno odzove na zvoke. Zato otrok tudi kasneje začne oponašati
različne zvočne dražljaje in glasove. V preteklosti je veljalo mnenje, da se glede na
pomen pridobivanja informacij sluh oseb s slepoto primerja z očmi videčega. Zaradi
stalnih zvočnih dražljajev iz okolice in narave slušnega čutila, človek težko nadzoruje
slušne dražljaje. Zato si mora z vajami prizadevati vzpostaviti nadzor nad dražljaji in
doseči selektivno zvočno zaznavanje. Čeprav so podatki, ki jih dobivajo osebe s
slepoto preko sluha, za njih primarni izvor informacij in predstavljajo neposredni stik z
okolico, lahko prevelika slušna stimulacija zvokov, ki nimajo konkretnega pomena,
privede do verbalnega ponavljanja ali do eho reakcij, kar pa lahko deluje zaviralno na
uporabo slušnih podatkov in učenja preko sluha (Zovko, 1995).
Barclay (2011) izpostavi pomembno vlogo staršev in domačega okolja, ki otroku
omogočata potrebne izkušnje za razvoj veščin poslušanja ter posledično tudi učenja.
Domače okolje ni le najbolj naravna učna situacija, ampak je tudi najbolj obvladljivo.
Ključni element za začetni razvoj veščine poslušanja je omejevanje distraktorjev (v
tem primeru zvokov, ki bi otroka odvračali ali zmedli). Šele ko otroku omejimo količino
zvokov, lahko damo priložnost optimalnemu učenju. Otrok se tako nauči razlikovati
pomembne zvoke in informacije od nepomembnih.
»Ob vstopu v šolo se znajde otrok s slepoto v situaciji, ko postane temeljni način
njegovega učenja poslušanje. Zato si lahko učinkovito poslušanje šteje za najvišjo
raven slušnega procesa in kot temelj nadaljnjega spoznavnega razvoja pri otroku s
slepoto« (Zovko, 1995, str. 42). Barclay (2011) navaja, da z vstopom v šolo
postanejo veščine poslušanja, govorjenja, branja in pisanja vse bolj povezane med
seboj. Obvladovanje veščin poslušanja je tako temeljni del izobraževalnega
programa otrok s slepoto in slabovidnostjo, kar jim koristi tudi za nadaljnje življenje.
Osebe s slepoto se morajo naučiti pazljivo poslušati. Ker se tehnologija razvija, so
razvili kar nekaj naprav, ki pospešijo slušno zaznavanje in učenje (Zovko, 1995).

4.5.2 VONJ IN OKUS
Čutili vonja in okusa sta v tesni povezavi z delovanjem prebavnega sistema, zato se
jih večkrat uvršča v drobovinska čutila. S fiziološkega stališča sta zelo sorodni čutili,
po anatomiji pa se ti dve čutili bistveno razlikujeta. Človek je sposoben razlikovati od
2000 do 4000 različnih vonjav. Presenetljivo pa je dejstvo, da imajo moški nekoliko
slabši čut za vonj od žensk. Organi za okus so občutljivi popki ali jajcu podobna
7
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telesca, ki so velika le 50 do 70 mikro metra. Okusni popki so nameščeni v sluznici
glasilk in žrela ter v stenah papil jezika. Od 0,1 do 1 sekunde je čas, ki je potreben,
za delovanje dražljaja, da se pojavi občutek okusa, kar je v primerjavi z drugimi čutili
razmeroma veliko časa. Strokovnjaki pravijo, da je optimalna temperatura za občutek
okusa 20 do 30°C, kar pomeni, da višje ali nižje temperature zmanjšujejo občutljivost
receptorjev. Človek razlikuje štiri temeljne čute okusa: sladko, slano, kislo in grenko,
pri čemer ima vsak temeljni čut svojo lokacijo na jeziku (Zovko, 1995).
Pri otrocih s slepoto je potrebno sistematično učenje vonjev in okusov, ki je lahko
oteženo zaradi strahu otrok pred novimi dražljaji, ki jih niso vajeni. Vonje po navadi
spodbujamo z različnimi igricami spomina z začimbami, okuse pa na užitnih
konkretnih materialih, na primer banana, sok, kis in podobno.
Stančić (1991) pravi, da je na področju vonja in okusa ter percepcije le-teh narejenih
premalo raziskav. Vonj in okus pripomoreta k učenju in kognitivnemu razvoju osebe s
slepoto. Vonj namreč hitro privlači pozornost otroka, ne le videčega, pač pa tudi
otroka s slepoto ali slabovidnostjo. Pri otrocih s slepoto ali slabovidnostjo je potrebno
biti posebej pozoren pri spoznavanju predmetov, ki so strupeni ali nevarni, da jih
otroci ne bi dajali v usta in bi prišlo do zdravstvenih težav. Prevelika uporaba vonja in
okusa pri odraščanju otroka lahko hitro postane socialno nesprejemljivo.
Kar se tiče učenja na sploh, pa vloge čutil vonja in okusa ne smemo podcenjevati.
Obe čutili postaneta zelo pomembni, če je katero od drugih osnovnih čutil odsotno,
na primer vid v primeru slepote in slabovidnosti. Takrat imata čutili vonja in okusa
kompenzacijsko vlogo in sta predvsem pomembna s stališča orientacije in gibanja v
prostoru (Zovko, 1995).

4.5.3 TIP
Stančić (1991) navaja, da so dotik in drugi kožni občutki zelo pomembni za videče
otroke, še bolj pomembni pa so za otroke z okvaro vida. Tip je najvažnejši senzorni
kanal, s katerim otroci, ki so slepi ali slabovidni vzpostavljajo odnos s stvarnostjo.
Skozi dotik in ostale taktilne občutke se povezujejo tudi čuti za gibanje prstov, dlani,
roke in celega telesa, zato govorimo o tipno-kinestetičnem zaznavanju.
V preteklosti so tipno-kinestetične čute pogosto povezovali samo s kožo, zato v
procesu senzornega učenja niso dobili pravilnega mesta in pomena. Tipno8
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kinestetično čutilo je zelo pomembno pri prepoznavanju okolice, ne le pri osebah s
slepoto in slabovidnostjo, ampak tudi pri videčih ljudeh. Posebno vlogo imajo roke, s
katerimi lahko predmete primemo, pritisnemo, porivamo, tiščimo, dvigujemo... Pri
osebah s slepoto posebno pozornost potrebujejo konice prstov, ki lahko v nekaterih
primerih prenesejo zaznave celo bolj natančno kot vid. Osebe s slepoto lahko preko
tipa dobijo zanesljive informacije o predmetih, ki jih spoznavajo. Pri otrocih s slepoto
je potrebno posebno pozornost usmeriti na postopno učenje uporabe tega čutila
(Zovko, 1995).
»Kot kažejo raziskave, razvoj tipne zaznave prehaja od grobih k finim gibom roke in
od preprostih do zahtevnejših struktur. Preučujoč dvajset slepih otrok treh starostnih
skupin od vrtca do drugega razreda osnovne šole je Kershman-ova (1976) postavila
tezo o postopnem pridobivanju tipnih veščin. Te stopnje je izrazila v petih nivojih:
 zaznavanje in razlikovanje velikih in čvrstih geometrijskih oblik,
 zaznavanje in razlikovanje manjših ravnih geometrijskih oblik (položna oblika),
 zaznavanje in razlikovanje reliefnih geometrijskih oblik, manjših od položene
oblike,
 zaznavanje in razlikovanje geometrijskih oblik, omejenih z reliefnimi točkastimi
linijami in
 zaznavanje in razlikovanje reliefnih Braillovih znakov in besed«
(Zovko, 1995, str. 34).
Če se otrok s slepoto ni dovolj dolgo ali neposredno uril v tipno-kinestetičnem
rokovanju s predmeti, je to vsekakor treba nadoknaditi, če želimo, da bo pripravljen
na tipno-kinestetično učenje. Oseba s slepoto mora tako doseči nivo avtomatičnega
prepoznavanja Brajevih simbolov, preden preide na učenje branja in pisanja. Tipnokinestetično učenje je zelo pomembno ne-le pri otrocih s slepoto, temveč tudi pri
slabovidnih, saj prispeva k hitrejšemu dojemanju nejasnih vidnih slik in k združevanju
nejasnih čutnih podatkov v celoto (Zovko, 1995).

4.5.4 VID
V preteklosti je veljalo mnenje, da morajo osebe z okvaro vida čuvati svoj vid in ga ne
smejo uporabljati, da se le-ta ne bi poslabšal. Danes pa so strokovnjaki mnenja, da
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morajo osebe z okvaro vida uporabljati preostanke vida v največji možni meri, saj
ostanki vida omogočajo zelo kvalitetne informacije o okolici.
Osebe s slepoto in slabovidnostjo morajo izkoriščati ostanke vida, tudi minimalne. V
specializiranih šolah za osebe s slepoto in slabovidnostjo in tudi na rednih šolah
tiflopedagogi izvajajo vaje vida s katerimi naučijo osebe izkoriščati minimalne ostanke
vida. Če je nekoč veljalo prepričanje, da morajo osebe z okvaro vida čuvati vid, torej
ga ne uporabljati, najnovejše raziskave ugotavljajo, da je potrebno vid izkoriščati. Vid
se zaradi vaj ne izboljša, je pa res, da se ga nauči oseba s slepoto ali slabovidnostjo
bolj kvalitetno uporabljati. Stančič (1991) pravi, da imata lahko dve osebi popolnoma
enako ostrino vida in podobno širino vidnega polja, vendar svojega vida ne
izkoriščata enako. Temu pravi funkcionalna uporaba vida. Boljšo funkcionalno
uporabo vida od osebe z boljšim vidom ima lahko tudi oseba z manjšo ostrino vida in
manjšim vidnim poljem. Funkcionalna uporaba vida pomeni sposobnost uporabljati
vid za opravljanje vsakodnevnih nalog.
Na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo v Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje
primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami pri opredelitvi otrok s
slepoto in slabovidnostjo poudarjajo, da je potrebno poleg razvijanja ostalih čutil
sistematično razvijati ostanke vida. Prav tako je ena od nalog tiflometodike, ki so jo
predstavili v projektu Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje 2009-2011,
ohranjati ostanke vida in jih racionalno izkoriščati. Hafnarjeva (2013) pravi, da ostanki
vida, če jih oseba s slepoto ima, služijo kot pomočnik ostalim čutilom.

4.6 NAČINI KOMUNIKACIJE OSEB S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO
Naslednje pogosto iracionalno prepričanje, da vsi slepi uporabljajo Braillovo pisavo1.
Ker se slepoto pogosto enači s popolno temo, ljudje mislijo, da vsi slepi uporabljajo
brajico kot primarno pisavo, ne poznajo pa ostalih načinov komunikacije, ki se jih
poslužujejo osebe s slepoto in slabovidnostjo pri branju in pisanju. V nadaljevanju
predstavljam te načine.

1

v nadaljevanju bom uporabljala izraz »brajica«
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4.6.1 POSLUŠANJE – GOVOR
»Za večino oseb s slepoto ali slabovidnostjo je poslušanje – govor primarna oblika
komunikacije z drugimi, videčimi sogovorci« (Barraga in Erin, 1992, str. 140).
Stančić (1991) pravi, da slušni senzorni kanal omogoča slušno zaznavanje. To je, kot
pravi, drugo najbolj pomembno področje pri razvoju oseb z okvarami vida, takoj za
taktilno-kinestetičnim zaznavanjem. Slušno zaznavanje omogoča zelo bogat vir
neposrednega spoznavanja stvarnosti pri učenju otroka s slepoto. Pomembno vlogo
ima pri učenju govora, pri prostorski orientaciji in pri razvoju mobilnosti.
Hafnarjeva in Murnova (1995) ugotavljata, da izsledki različnih raziskav na področju
komunikacije kažejo, da je v slovenskih šolah več kot polovica vseh jezikovnih
komunikacijskih dejavnosti namenjena pasivnemu poslušanju. Avtorici predvidevata,
da je pri delu z osebami s slepoto in slabovidnostjo ta odstotek še višji.
Barraga in Erin (1992) pravita, da osebe s slepoto ali slabovidnostjo, ki uporabljajo
poslušanje – govor, kot primarno obliko komunikacije, razvijejo znanja, veščine in
spretnosti za učinkovito rabo govorjenega jezika. Vse to jim omogoča doživljanje
uspeha na akademskem področju in kasneje v življenju, na primer na delovnem
mestu.
»Poslušanje – govor sta bila pomembno orodje za komunikacijo oseb s slepoto ali
slabovidnostjo pred razvojem reliefne komunikacije. Poslušanje je bilo zelo
pomembno sredstvo za pridobivanje informacij v začetku razvoja šol. Učitelji za
učence s slepoto so bili zmedeni zaradi uveljavitve različnih reliefnih oblik (New York
Point, Boston Line Print in Braille), pa tudi zato, ker so bili navajeni komunikacije s
pomočjo poslušanja – govora« (Harley, Truan in Sanford, 1997, str. 14).
»Od leta 1934 so postale knjige, posnete na kasetah ali na trak, bolj popularne kot
knjige, posnete na plošče. Poleg tega je nova tehnologija poznega dvajsetega
stoletja ustvarila govorečo uro, kalkulator, merilne naprave, govoreča dvigala in
avtomobile ter še mnogo drugih naprav, ki so povečale pomembnost poslušanja pri
osebah s slepoto in slabovidnostjo« (Harley, Truan in Sanford, 1997, str. 15).
Avtorici Barraga in Erin (1992) opozarja, da sta poslušanje in govor ena od kritičnih
področij specialnega znanja za osebe s slepoto ali slabovidnostjo. Poudarjata tudi
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pomen vaj veščin poslušanja, ki bi se morale začeti izvajati že na začetku šolanja
oziroma čim prej. Postopek aktivnega poslušanja – govora za učenje, lahko osebo
naučimo z uporabo postopno vedno bolj zapletenih in neodvisnih nalog. Zavedanje,
identifikacija in diskriminacija zvokov, sposobnost, da odkriješ podobnosti in razlike v
besedi, razvoj slušnega besednjaka, sposobnost sledenja navodilom ter sposobnost
sledenja zaporedju in povezava pomena z zvokom, so temeljne spretnosti za razvoj
sposobnosti poslušanja - govora in za opismenjevanje.
Harley, Truan in Sanford (1997) poudarjajo pomen napredka tehnologije, ki osebam
s slepoto ali slabovidnostjo omogočajo, da z njihovo pomočjo zmanjšajo vpliv težav.
Podporna tehnologija daje informacije na treh ravneh: vizualno, slušno in taktilno.
Razvoj tehnologije je omogočil večjo dostopnost do tiskanih materialov. Ena
pomembnih novosti, ki jo je prinesla tehnologija, so računalniki. Pri osebah s slepoto
ali slabovidnostjo so se računalniki uporabljali na različne načine in sicer: za vajo in
prakso, za navodila, stimulacije, igre, reševanje problemov, diagnostiko in
ocenjevanje, za spletne in informacijske storitve, za upravljanje pouka in za obdelavo
besedila. Nepogrešljive v življenju osebe s slepoto so tudi zvočne knjige, ki
omogočajo poslušanje besedila. To pa predstavlja velik napredek za osebe, ki ne
berejo brajice in se zato raje odločijo za zvočne knjige. Na Zvezi društev slepih in
slabovidnih v Ljubljani posnamejo besedilo in osebe s slepoto in slabovidnostjo, ki so
včlanjene v njihovo knjižnico, si izposodijo zvočne posnetke, kakor si videči
izposodimo knjigo.

4.6.2 BRAJICA
Louis Braille je okrog leta 1822 izumil brajico, svetovno znani sistem reliefnega tiska,
ki ga uporabljajo nekatere osebe s slepoto in slabovidnostjo za branje in pisanje. Od
takrat naprej so osebe s slepoto pismene.
Braillov sistem temelji na podlagi metode komunikacije, ki jo je sprva razvil Charles
Barbier. Napoleon je želel način, s katerim bi si vojaki ponoči izmenjevali sporočila,
brez svetlobe, tako imenovano nočno pisanje. Barbierov sistem je bil za vojake
pretežak. Čez nekaj časa je bil preklican s strani vojske. Leta 1821 je Barbier obiskal
Nacionalni inštitut za slepe v Parizu, kjer je srečal Louisa Brailla. Louis je ugotovil
vzrok neuspeha pisave; problem je bil v človeškem prstu, ki ne more razbrati znaka
brez premikanja in tako ne more hitro brati črko za črko. Zato je izumil 6-točkovno
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Marsela Zlodej: Dejavniki uspešne komunikacije pri slepih in slabovidnih
Diplomsko delo

celico, ki jo danes imenujemo brajeva celica (Harley, Truan in Sanford, 1997, str. 310).
Brajica je univerzalni taktilni sistem znakov za branje in pisanje oseb s slepoto. Za
razliko od pisave videčih, ki ima dve dimenziji (širino in dolžino črk), ima brajica še
tretjo dimenzijo –višino reliefne točke. Da bi oseba s slepoto prepoznala brajev znak
in razumela pomen, je potrebna dobro razvita taktilno-kinestetična percepcija.
Standardna stran, napisana v brajici, je sestavljena iz približno 25 vrstic in 40 brajevic
celic v eni vrsti. Ta mali fond obsega vse črke, znake interpunkcije, tuje črke,
okrajšave, arabske in rimske številke, glasbene, matematične in kemijske znake ter
ostale znake (Jablan, 2010).
Danes je računalnik sprožil revolucijo na področju pisanja v tiskani obliki, kar pa
omogoča tudi lažjo in hitrejšo izdelavo brajeve pisave kot kadarkoli prej. Ob
predpostavki, da je na voljo primerna oprema, lahko uporabnik računalnika pošlje v
tisk besedila v pisavi videčih, v brajevi pisavi ali na brajevo vrstico, kjer oseba s
slepoto prebere napisano (Pierce, 1996).
 KLASIČNA BRAJEVA PISAVA TER RAČUNALNIŠKA BRAJEVA PISAVA
Brajeve črke, običajni znaki za ločila in nekaj znakov za simbole, se prikažejo kot
vzorci dvignjenih 6-točkovnih celic, ki se berejo z uporabo konic prstov. Brajevi znaki
temeljijo na celici iz 6 pik v dveh stolpcih, v vsakem stolpcu po tri pike. Vključno s
prazno celico je na voljo 64 različnih kombinacij pik. Računalniško brajevo pisavo so
razvili za uporabo gradiv in delo z računalnikom. To pomeni, da so osnovnemu šesttočkovnemu brajevemu sistemu, dodali spodaj še dve, in tako dobili osem točkovni
brajev zapis. Ta lahko prikaže 255 različnih kombinacij brajevih pik v eni celici. To
omogoča bistveno večje število brajevih znakov glede na šest točkovno brajico
(Kačič, 2006).
 POMEN BRAJEVE PISAVE ZA OSEBE S SLEPOTO
Mladostniki in odrasli, ki morajo zaradi nenadne izgube vida spremeniti branje iz
črnega tiska v brajevo pisavo, lahko pri tem doživijo nekatera neprijetna čustva, ki
lahko vplivajo na sposobnost učenja brajeve pisave. Spet drugače se to odraža pri
otrocih, ki jim učenje brajeve pisave predstavlja neko naravno vznemirjenje do učenja
brajeve pisave in ne negativna čustva, kot pri starejših osebah, ki izgubijo vid. Tisti, ki
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zamenjajo črni tisk za brajevo pisavo, zaradi izgube vida, imajo lahko negativna
čustva tudi do samega branja. Morda zaradi odnosa njihove družine ali prijateljev.
Učitelji se morajo zato potruditi, da ohranjajo ustrezno motivacijo in nudijo dovolj
pozitivne okrepitve za premagovanje negativnih občutkov (Harley, Truan in Sanford,
1997, str. 235).
Veliko otrok in odraslih, ki so kasneje oslepeli se brajeve pisave ne učijo, da bi brali
knjige, pač pa večina kasneje oslepelih brajevo pisavo uporablja le kot pomoč pri
označevanju in prepoznavanju predmetov, surovin, kot so na primer sol, sladkor,
pralni prašek, prepoznavi zdravil in podobno.
Tudi sodobniki Louisa Braille se zavedajo, kako velik pomen ima njegovo delo.
Osebe s slepoto po vsem svetu se ravno temu izumu lahko zahvalijo za možnost
učenja in socialne integracije, (Stančić, 1991).

4.6.3 POVEČAN TISK
Včasih je veljalo mnenje, da je potrebno preostanek vida, ki ga oseba ima, skrbno
čuvati in ga ne uporabljati. Zato so učitelji učencem s slepoto ali slabovidnostjo
podajali snov tako, da le ti niso uporabljali vida oziroma so uporabljali druga čutila.
Natalie Barraga je ugotovila, da se vid ne izgublja, pač pa ga ravno s treningom
urimo in izboljšamo. V začetku 20. stoletja so bile izdane prve knjige s povečano
pisavo, v različnih fondih. Po letih odkrivanja, kateri fond pisave bi bil najbolj
primeren, so ugotovili, da so individualne razlike med osebami z okvarami vida tako
velike, da najbolje funkcionirajo in berejo pri različnih velikostih, vse od 12 do 24 točk
(points) (Harley, Truan in Sanford, 1997).
V priročniku ABC Vsakodnevnih spretnosti: Nasveti slepim in slabovidnim, trdijo, da
so povečane fotokopije in knjige s povečanim tiskom preprosto sredstvo, ki olajšajo
branje teksta. Povečana pisava je primerna, ko je potrebno nek tekst, na primer
telefonske številke in naslove, navodila za uporabo, napise na pločevinkah ali
začimbah, kuhinjske recepte, prebrati brez optičnih pripomočkov. Z novejšo
tehnologijo je mogoče doseči večkratno, kvalitetno povečavo ter možnost povečanja
kontrasta. Knjige s povečanim tiskom običajno zahtevajo manjše povečave,
praviloma pa je tisk zelo kontrasten. Za zelo uspešno se je izkazalo kombiniranje
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optičnih pripomočkov in knjig s povečanim tiskom (ABC vsakodnevnih spretnosti,
2000).

4.7 RAČUNALNIŠKA OPREMA ZA OSEBE S SLEPOTO
Pogosto prepričanje je, da slepi ne morejo uporabljati računalnika, ker ima le-ta
ekran, ki ga slepi ne vidijo. Bralec ekrana, brajeva vrstica, govorna podpora in
prepoznavanje govora so le nekateri pripomočki in oprema, ki slepim omogočajo
kvalitetno uporabo računalnika.
V Sloveniji je preko zdravstvenega zavarovanja možno pridobiti različne naprave.
Uporabniki pa se za dodatne naprave, ki niso financirane iz strani zavarovalnice
poslužujejo pomoči dobrodelnih organizacij. V Sloveniji obstaja podjetje, ki zastopa in
distributira izdelke, ki služijo medicini v službi vida. . Njihova dejavnost je tudi
svetovanje, načrtovanje in opremljanje posameznikov in ustanov z tehničnimi
pripomočki, ki osebam s slepoto in slabovidnostjo omogočajo branje, pisanje, iskanje
in upravljanje z informacijami. Za več informacij o financiranih napravah in tistih
dodatnih imajo na Zvezi društev slepih in slabovidnih Ljubljana, kjer lahko naprave
tudi vidite in preizkusite.
Hafnarjeva in Koprivnikar (1994) ugotavljata, da lahko komuniciranje slepih v širšem
smislu, z vidika dostopa in posredovanja informacij, predvsem pisnih, bistveno
izboljšamo z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. V Sloveniji je
možnost, da uporabnik dobi računalniško opremo, omogočila hiter razvoj
informacijsko komunikacijske tehnologije za osebe s slepoto, kar pa je povečalo tudi
interes uporabnikov za uporabo te opreme.
Oseba s slepoto, ki uporablja računalnik, lahko informacije sprejema na dva načina.
Prvi način je avditivni, kar pomeni, da uporabnik posluša vsebino, ki jo videči
uporabnik sicer vidi na ekranu, to pa doseže s pomočjo bralca ekrana in
prepoznavanja govora za določen jezik, na primer slovenski, hrvaški, srbski, nemški,
angleški in druge. Drugi način je, da osebe isto informacijo, ki jo videči uporabnik vidi
na ekranu sprejme po taktilni poti, pri tem pa uporablja elektronsko pomagalo, ki se
imenuje brajeva vrstica.
»Možnosti, ki jih informacijsko komunikacijska tehnologija ponuja slepim, so
neizčrpane in se z napredkom tehnologije iz dneva v dan povečujejo. S tem se
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povečuje tudi potreba po komuniciranju oseb s slepoto z videčimi« (Hafnar in
Koprivnikar, 1995, str. 97).

4.7.1 BRALCI EKRANA
Namen bralcev ekrana je slepi osebi omogočiti dostop in nadzor nad računalnikom.
Informacije, ki se običajno nahajajo na ekranu, so osebi s slepoto predstavljene skozi
sintetiziran govor ali preko brajeve vrstice. Najprej moramo razumeti, kako oseba s
slepoto uporablja bralec ekrana. Uporablja se le tipkovnico za nadzor, ne uporablja
pa se miške, ker le-ta zahteva vizualno percepcijo. Operacijski sistem temelji na
grafičnem vmesniku, kot je na primer Windows, ki je sicer odvisen od miške, vendar
ga je mogoče popolnoma nadzorovati tudi samo z uporabo tipkovnice, ki omogoča
različne bližnjice. Bralci ekrana morajo slediti kurzorju. Informacije o lokaciji fokusa
bralec ekrana izgovori. Bralec ekrana pa ne bere le tekst povezan s fokusom, ampak
poda informacije tudi o vrsti elementa na katerem je fokus. Bralci ekrana želijo podati
kar največ informacij z malo govorjenja. Preveč govora namreč povzroča
uporabnikom frustracije. Torej cilj je, da bralec ekrana poda potrebne informacije za
izvajanje naloge (Hersh in Johnson, 2008).

4.7.2 BRAJEVA VRSTICA
Brajeva vrstica se lahko uporablja namesto govorcev ekrana ali skupaj z njim. Lahko
bi rekli, da slepemu brajeva vrstica predstavlja ekran. Sestavlja ga od 20 do 80
brajevih celic, odvisno od velikosti brajeve vrstice. Vrstica ima osem točk, prikazuje
linijo teksta, ki ima kurzor nekje v vrstici, le-tega pa prikazuje osma točka, ki se
izboči. Prednost brajeve vrstice je, da uporabnik lažje in bolj točno prebere
informacije iz ekrana. To je zelo uporabno, ko se besedilo jezikovno pregleduje.
Bralci ekrana niso sposobni zaznati razliko med besedami, ki se podobno izgovorijo,
napišejo pa drugače. Slaba stran brajeve vrstice je vsekakor cena, ki je veliko večja
od cene celotnega osebnega računalnika. Prav tako pa je odstotek oseb s slepoto, ki
so bralci brajice zelo nizek, okoli 5% (Hersh in Johnson, 2008).

4.7.3 PRETVARJANJE GOVORA, TEKSTA IN BRAJICE
Tekst v elektronski obliki je ključen in izjemno pomemben posrednik pri posredovanju
informacij oseb z okvaro vida, ki uporabljajo pomožno tehnologijo. Ko je tekst enkrat
v elektronski obliki, ga lahko spreminjamo glede na potrebe prejemnika. Lahko je
prebran na glas s pomočjo sintetizatorja govora, spremenjen v brajevo pisavo ali
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prikazan v povečanem tisku za osebe s slabovidnostjo. Tekst, ki je v elektronski
obliki, se lahko posreduje preko tipkovnice, govora in/ali brajice. Tehnologija
pretvarjanja je iz te perspektive posrednik, ki s kombinacijo vhodnih in izhodnih
naprav omogoča osebam s slepoto in slabovidnostjo, prav tako kot drugim osebam s
posebnimi potrebami, dostop do teksta v elektronski obliki. V nadaljevanju
predstavljam glavne tehnike pretvarjanja.
 PRETVARJANJE GOVORA V TEKST
Analizator

proizvaja

spektralno

utelešenje

govornega

signala,

sistem

za

prepoznavanje govora uporablja načela strukturnih razvrstitev na govorni signal.
Obstajajo različne situacije, v katerih ni uporabno uporabljati tipkovnice ali drugih
zapletenih orodji za kontrolo. Dialog sistema je ena možnost in sicer predstavlja
informacije, ki temeljijo na govoru in sistemu naročanja in se uporabljajo v številnih
področjih aplikacij govorne tehnologije. Poznamo še sisteme za narekovanje in
sisteme prevoda in razumevanja govora, ki so v veliko pomoč tako pri šolskem delu
ali pri zaposlitvi, kot tudi doma (Hersh in Johnson, 2008).
 PRETVARJANJE TEKSTA V GOVOR
Ustvarjanje človeškega in sintetičnega govora je zelo kompleksen proces. Učenci,
dijaki in študentje z okvarami vida radi uporabljajo pretvornike teksta v govor in se
tako lažje učijo, kot če bi besedilo brali s pomočjo brajeve vrstice (Hersh in Johnson,
2008).
 PRETVARJANJE TEKSTA V BRAJICO
Programska oprema za pretvarjanja teksta v brajico mora opraviti naslednje skupine
nalog: preslikovati mora znake teksta v brajeve simbole, analizirati tekst in izdelati
pravilni razpored brajevih simbolov (Hersh in Johnson, 2008).
 PRETVARJANJE BRAJICE V TEKST
Pri velikem številu aplikacij je potrebna pretvorba brajice v tekst. Glavni cilj
pretvarjanja brajice v tekst je komunikacija med javnimi organizacijami in slepo
osebo, prav tako je uporabna pri učencih, saj lahko brez težav pretvarjajo brajico v
tekst

in

izdelek

pokažejo

učitelju

(Hersh

in

Johnson,

2008).
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5 ZLOŽENKA »SODOBNI BONTON KOMUNIKACIJE Z OSEBAMI S
SLEPOTO«
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6 ZAKLJUČEK
Ker je komunikacija zelo širok pojem sem se v diplomskem delu osredotočila le na
dejavnike

uspešne

komunikacije,

natančneje

na

iracionalna

prepričanja

o

komunikaciji z osebami s slepoto in slabovidnostjo. Pri sproščeni in uspešni
komunikaciji z osebami z okvaro vida potrebujemo kar nekaj znanja in veliko
izkušenj. Da to dosežemo, moramo opraviti z iracionalnimi prepričanji.
Slepi se v komunikaciji čudno vedejo, zato raje ne komuniciram z njimi, slepi nič ne
vidijo, zato jih pri pogovoru ni potrebno gledati v obraz, s slepimi se je težko
pogovarjati, slepi ne uporabljajo besede vidim, glej in podobno, slepi ne uporabljajo
neverbalne komunikacije. Ker slepi ne vidijo, jim je mati narava podarila dar, da
boljše slišijo, čutijo in vonjajo, vsi slepi in slabovidni uporabljajo brajico in ker ima
računalnik ekran, ga slepi ne morejo uporabljati, saj ne vidijo. To so le nekatera
iracionalna prepričanja, ki sem jih predstavila v diplomskem delu, vendar jih obstaja
še veliko. Z znanjem in srečevanjem z osebami s slepoto in slabovidnostjo se
znebimo predsodkov in lahko uspešno komuniciramo.
Ravno zaradi tega sem se lotila izdelave zloženke z naslovom Sodobni bonton
komunikacije z osebami s slepoto. Želela bi, da je bonton vodilo tako laikom, kot
strokovnjakom, pri delu z osebami s posebnimi potrebami, še posebej z osebami s
slepoto. Le kanček truda in veliko znanja je potrebno, da spreminjamo svet na boljše
tistim, ki potrebujejo naše spodbude in pomoč ter nekaj potrpežljivosti. Upam, da je to
delo delček mozaika, ki ga začenjamo graditi na področju dela z osebami s slepoto in
slabovidnostjo.
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