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POVZETEK 

V magistrskem delu je obravnavana problematika otrok z gluhoslepoto, pri katerih se 

posledice kombinacije delne ali popolne izgube vida in sluha od rojstva ali v ranem 

otroštvu kaţejo na vseh razvojnih področjih, tudi pri razvoju pojmov. V primerjavi z 

otroki s tipičnim razvojem, ki usvajajo nove pojme prek opazovanja in posnemanja, je 

treba te pri otrocih z gluhoslepoto razvijati načrtno, sistematično in z metodami, ki so 

v skladu z njihovimi zmoţnostmi in specifičnimi potrebami. Po pregledu literature je 

bilo ugotovljeno, da se v ta namen pogosto uporablja sistem koledarja, katerega 

pozitivni učinki se kaţejo tudi na drugih področjih otrokovega razvoja.  

V magistrskem delu sta prikazana izdelava individualiziranega sistema koledarja za 

učenko z gluhoslepoto in vpliv njegove uporabe na učenkin pojmovni razvoj, razvoj 

veščin samozagovorništva ter socialno-emocionalnega področja. V raziskavo so bili 

vključeni še učenkina mati, razredničarka in drugi strokovnjaki, ki so z učenko v 

vsakodnevni interakciji. V okviru raziskave se je s kvalitativnim raziskovalnim 

pristopom proučevala singularna študija primera. Tehnike zbiranja podatkov so 

potekale v treh časovno različno izvedenih fazah. Rezultat prve faze raziskovanja je 

celostna ocena učenkinega funkcioniranja in njenega učnega okolja. Rezultati druge 

faze raziskovanja zajemajo izbiro, načrt, izdelavo in rutino uporabe sistema koledarja. 

Kot rezultat tretje faze raziskovanja je prikazana evalvacija uporabe sistema 

koledarja. Skozi večmesečno delo z učenko z gluhoslepoto in na osnovi analize vseh 

pridobljenih podatkov je bilo ugotovljeno, da je uporaba sistema koledarja pozitivno 

vplivala na učenkin pojmovni razvoj, razvoj veščin samozagovorništva in socialno-

emocionalnega področja.  

Ključne besede: gluhoslepota, otroci z gluhoslepoto, razvoj pojmov, sistem 

koledarja.  

  



ABSTRACT 

This master's thesis deals with issues concerning children with deafblindness, whose 

complete or partial loss of vision or hearing from birth or early childhood impacts all 

developmental areas, including the area of development of concepts. Compared with 

children with typical development, who acquire new concepts through observation 

and imitation, in children with deafblindness these need to be developed in a planned 

and systematic manner that is in accordance with their abilities and specific needs. 

Review of literature on the field reveals frequent use of the calendar system, which 

has many positive effect also on other areas of child’s development. 

The master’s thesis demonstrates the creation of an individualized calendar system 

for a student with deafblindness and the influence of its use on student’s conceptual 

development, her self-advocacy skills and her social-emotional development. The 

study also involved student’s mother, the class teacher and other professionals who 

interact with the student daily. The research uses the qualitative study approach 

examining a singular case study. The techniques of data collection took place in 

three stages, conducted at different times. The result of the first phase of the study is 

a comprehensive assessment of student’s functioning and her learning environment. 

The results of the second phase of the study include the selection, design, 

construction and routine use of the calendar system. The third phase of research 

shows the evaluation of use of the calendar system. Several months of work with the 

student with deafblindness, combined with the analysis of all data obtained, show 

that the use of the calendar system had a positive impact on student’s conceptual 

development, self-advocacy skills and social-emotional development. 

Keywords: deafblindness, children with deafblindness, development of concepts, the 

calendar system. 
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1 UVOD 

Razvoj pojmov je sestavljen proces, saj, kot navaja Vigotski (1977, v Marjanovič 

Umek, 1990, str. 97), »vključuje razumevanje nove besede, ki se postopoma razvija 

iz meglene predstave v otrokovo lastno uporabo te besede in šele kot zaključno 

stopnjo tudi resnično obvladovanje le-te«. Navkljub kompleksnosti tega procesa 

otroci s tipičnim razvojem prek opazovanja in posnemanja nove pojme usvajajo tako 

rekoč igraje. Pridobljene senzorne izkušnje jim postanejo osnova, na kateri 

postopoma gradijo svoje znanje o svetu. 

Otroci z različnimi senzornimi primanjkljaji, še posebej otroci z gluhoslepoto, nimajo 

te moţnosti, saj jim kombinacija delne ali popolne izgube vida in sluha omejuje 

dostop do senzornih informacij. Tako je pri otrocih z gluhoslepoto razvoj pojmov eno 

izmed najbolj kritičnih področij. Posledično imajo pogosto tudi drugačno predstavo o 

svetu, kakor njihovi vrstniki s tipičnim razvojem (Blaha in Moss, 1994; Gerenčer, 

2006). Morda se otrokom z gluhoslepoto svet okrog njih zdi kot niz nepovezanih 

izkušenj, morebiti ogroţajočih (Vovk, 2009).  

Izziv, ki ga predstavlja razvijanje pojmov pri otrocih z gluhoslepoto, lahko ponazorimo 

s staro zgodbo o štirih osebah s slepoto, ki so poskusile ugotoviti, kako je videti slon. 

Prvi, ki se je dotikal slonovega rilca, je rekel: »Slon je kot debela vijugasta vinska 

trta.« Drugi, ki se je dotikal slonovih ušes, mu je oporekal: »Ne, slon je kot velika 

usnjena pahljača.« Tretji, ki se je dotikal slonovega telesa, pa je rekel: »Ni res! Slon 

je kot velik opečnat zid.« Četrti, ki se je dotikal slonovega repa, je zavrnil vse podane 

predstave in rekel: »Kako se lahko vsi tako zelo motite? Slon je kot viseča, zibajoča 

se vrv.« (Miles in McLetchie, 2008)  

Vsaka izmed štirih oseb s slepoto je imela povsem drugačne izkušnje s slonom, zato 

so bile tudi njihove predstave o njem zelo različne. Razvoj pojmov je torej povezan 

tudi s posameznikovimi individualnimi izkušnjami, te pa so pri osebah s prirojeno 

gluhoslepoto brez ustrezne obravnave močno omejene. Tako moramo pri delu z 

otroki z gluhoslepoto izhajati iz njihove percepcije sveta in nenehno imeti pred sabo 

vprašanje, kakšno predstavo bodo razvili z določeno izkušnjo (Miles in McLetchie, 

2008). Prav tako jih je treba načrtno in sistematično učiti vse, česar se otroci s 

tipičnim razvojem naučijo prek opazovanja in posnemanja (Lowenfeld, 1973, v 

Holbrook in Koenig, 2000; Moss in Hagood, 1995; Salcedo, b. d.). 

Zgodba nas posredno opozarja tudi na pomembnost metod poučevanja, ki izhajajo iz 

potreb in zmoţnosti posameznega otroka, saj so te za uspešno razvijanje pojmov pri 

otrocih z gluhoslepoto nujen pogoj (SKI-HI Institute at Utah State University, 2006). 

Metode razvijanja pojmov, ki se uporabljajo pri otrocih s tipičnim razvojem, so namreč 

pogosto vezane zgolj na zaznavanje prek slušne in/ali vizualne poti, zato imajo te, 

kot menita tudi K. Moss in L. Hagood (1995), le malo ali pa celo nič vrednosti za 

otroke z gluhoslepoto.  
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Med metode, ki se priporočajo za otroke z gluhoslepoto, lahko prištevamo tudi sistem 

koledarja, katerega vloga je še posebej pomembna pri razvijanju časovnih pojmov, 

čeprav lahko z njim razvijamo katere koli pojme, vezane na otrokovo vsakodnevno 

rutino. Spodbudni učinki uporabe sistema koledarja pa so opazni tudi na drugih 

področjih otrokovega razvoja (Blaha, 2001; Blaha in Moss, 1997). Med drugim je 

pozitiven vpliv uporabe te metode opazen pri razvoju samozagovorniških veščin 

(Blaha in Moss, 1997), ki otroku omogočajo usmerjanje svojega ţivljenja v skladu s 

svojimi sposobnostmi, ţeljami in interesi (Jereb, 2011), kar je za otroke s posebnimi 

potrebami zaradi njihove pogoste pasivnosti in odvisnosti od drugih oseb izjemnega 

pomena (Viola, 2008).  

Kljub uporabnosti omenjene metode za otroke z različnimi posebnimi potrebami in 

pozitivnemu vplivu na različna razvojna področja (Blaha, 2001; Blaha in Moss, 1997) 

so starši in včasih celo strokovnjaki pogosto negotovi glede uporabe sistema 

koledarja, prav tako velikokrat ne vedo zagotovo, zakaj so ti koledarji sploh potrebni 

(Blaha in Moss, 1997). Moţen razlog za to je lahko slabše poznavanje področja 

posebnih potreb in z njim povezanih specialnopedagoških pristopov. Zlasti področje 

gluhoslepote je še vedno precej neznano, saj mnogi ljudje ne vedo, da ţivijo med 

nami tudi osebe, ki so gluhoslepe. Njihove edinstvene potrebe so pogosto 

spregledane tudi s strani stroke, saj po zakonu osebe z gluhoslepoto navkljub izjemni 

heterogenosti ne predstavljajo posebne skupine oseb s posebnimi potrebami.  

Z magistrskim delom ţelimo prikazati metodo razvijanja pojmov pri otrocih z 

gluhoslepoto in širiti zavedanje pomena uporabe te metode pri zadovoljevanju 

njihovih edinstvenih (izobraţevalnih) potreb. 
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2 VPLIV PRIROJENE GLUHOSLEPOTE NA RAZVOJ 

Splošno razširjeno napačno prepričanje o osebah z gluhoslepoto je, da so to osebe, 

ki popolnoma nič ne vidijo in slišijo. V resnici ni tako, saj ima večina oseb z 

gluhoslepoto ostanek vida in/ali sluha. Tako gluhoslepota ne predstavlja zgolj 

kombinacije popolne gluhote in popolne slepote, temveč se glede na stopnjo izgube 

vida in sluha razprostira na širokem kontinuumu (Blaha in Moss, 1994; Gerenčer, 

2006; Jablan in Stanimirov, 2012; Miles, 2008; Vovk, 2009). Upoštevajoč ta kriterij 

obstoječa mednarodna klasifikacija osebe z gluhoslepoto razvršča v naslednje štiri 

skupine: 

 osebe z gluhoto in slepoto oziroma praktično gluhoslepoto, 

 osebe z gluhoto in slabovidnostjo, 

 osebe s slepoto in naglušnostjo, 

 osebe z naglušnostjo in slabovidnostjo. 

V nasprotju z mednarodno klasifikacijo S. Tarczay (2007) kot pomemben kriterij pri 

klasifikaciji gluhoslepote namesto stopnje senzorne izgube raje uporablja čas 

njenega nastanka, saj so med osebami s prirojeno in osebami s pridobljeno 

gluhoslepoto velike razlike v pristopih glede izobraţevanja, komunikacije in potrebe 

po podpori. 

V magistrskem delu se osredotočamo na otroke s prirojeno gluhoslepoto, pri katerih 

pride do delne ali popolne izgube vida in sluha ob rojstvu oziroma v ranem otroštvu 

(Sense, 2014). Királyhidijeva (2005) navaja, da so najpogostejši vzroki prirojene 

gluhoslepote prenatalne okuţbe, in sicer rdečke, čeprav jo lahko povzročijo tudi 

perinatalne in postnatalne okuţbe ter poškodbe moţganov in čutil. Avtorica dodaja, 

da so vzroki prirojene gluhoslepote tudi redki genetski sindromi, kot je sindrom 

CHARGE. Tako ima mnogo otrok s prirojeno gluhoslepoto tudi dodatne motnje 

(Blaha in Moss, 1994). Na primer ţe sama beseda CHARGE je sestavljena iz 

začetnic besed, ki ponazarjajo motnjo na določenem področju (Brown, 1996; Moss, 

1997): 

 C – manjkajoči del mreţnice, šarenice ali vidnega ţivca, 

 H – srčna napaka, 

 A – atrezija nosnih školjk, 

 R – zaostanek v rasti in razvoju,   

 G – anomalije sečil in zunanjih spolovil, 

 E – anomalije ušesa.  

Treba pa je poudariti, da se navedene motnje pojavljajo v različnih kombinacijah, 

zato močno variira tudi njihov vpliv na otroka (Moss, 1997), čeprav se posledice 

omejenega dostopa do vizualnih in avditivnih informacij kaţejo na vseh razvojnih 

področjih (Blaha in Moss, 1994).  

Omejena zmoţnost pridobivanja zadostne količine informacij o dogajanju okoli sebe 

pomembno vpliva na otrokovo socialno-emocionalno področje. Otrok z gluhoslepoto 
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ima velike teţave pri vključevanju v socialno okolje, saj ne more komunicirati z več 

osebami hkrati. Tako je njegova socialna izkušnja povsem drugačna od izkušnje 

njegovega vrstnika s tipičnim razvojem. Otrok z gluhoslepoto se pogosto tudi močno 

naveţe na njemu najbliţjo osebo, saj mu ta predstavlja tako rekoč povezavo s širšim 

svetom. Posledica pretirane navezanosti je lahko velika stiska, bodisi ob spremembi 

okolja bodisi ob zavedanju omejenosti stikov (Gerenčer, 2006). Stalni stres in 

frustracije, ki jih doţivljajo otroci z gluhoslepoto, pa se običajno kaţejo v obliki 

umaknjenega ali agresivnega vedenja, zato se moramo pri reševanju teh vedenj 

zavedati vpliva senzoričnih primanjkljajev (Blaha in Moss, 1994).  

Močan vpliv gluhoslepote je opazen tudi na področju motoričnega razvoja. Otroci z 

gluhoslepoto brez dodatnih motenj imajo načeloma vse potrebne sposobnosti za 

različne oblike gibanja, vendar jim oviro za motivacijo, varnost in učinkovitost pri 

gibanju predstavlja pomanjkanje informacij o okolju, v katerem se nahajajo.  

Največji vpliv prirojene gluhoslepote je zaznati na področju kognitivnega razvoja, saj 

delna ali popolna izguba vida in sluha močno oteţuje vzpostavljanje interakcije z 

zunanjim svetom in njegovo raziskovanje. Otroci z gluhoslepoto iz določene vizualne 

in avditivne izkušnje pogosto pridobijo le dele (Blaha in Moss, 1994). Nekateri med 

njimi imajo sposobnost prepoznavanja ali celo zavedanja stvari, ki so izven dosega 

rok, zmanjšano do te mere, da jim svet sega le do konic njihovih prstov (Gerenčer, 

2006; Vovk, 2009). Posledično imajo otroci z gluhoslepoto velike teţave z 

usvajanjem pojmov (Tarczay, 2007), predvsem abstraktnih. Kot navaja S. M. Bruce 

(2005), mnogi izmed njih niti ne doseţejo stopnje simbolnega razumevanja in 

izraţanja.  
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3 RAZVOJ POJMOV 

Pojmi so ideje, ki našemu svetu dajejo pomen (Miles in McLetchie, 2008). Lahko jih 

opredelimo tudi kot miselne reprezentacije ali podobe konkretnih, manj konkretnih in 

abstraktnih idej. Konkretni pojmi se nanašajo na otipljive stvari (npr. miza), delno 

konkretne pojme lahko demonstriramo, vendar niso otipljivi (npr. modra barva), 

abstraktni pojmi pa vključujejo čustva (npr. ljubezen). Za vse tri vrste pojmov je 

značilno, da so dinamični in se neprestano razvijajo. To velja za razvoj vseh otrok. 

Zavedati pa se moramo, da se pojmi oblikujejo na osnovi senzornih izkušenj, zato je 

za bolj poglobljeno razumevanje vpliva gluhoslepote na pojmovni razvoj otroka treba 

najprej razumeti, kako poteka razvoj pojmov pri otrocih s tipičnim razvojem.  

Naša odločitev za omenjeno izhodišče razumevanja obravnavane problematike je 

osnovana tudi na velikem številu raziskav s področja razvoja pojmov pri otrocih s 

tipičnim razvojem (npr. Clark, 1993, v Marjanovič Umek, 2006; Reich, 1986, v 

Marjanovič Umek, 2006) in večji moţnosti posploševanja njihovih izsledkov zaradi 

manjše heterogenosti in številčno večje populacije otrok s tipičnim razvojem v 

primerjavi s posameznimi skupinami otrok s posebnimi potrebami. S primerjavo 

pojmovnega razvoja pri otrocih s tipičnim razvojem in otrocih z gluhoslepoto smo 

prav tako ţeleli poudariti posledice delne ali popolne izgube vida in sluha od rojstva 

ali ranega otroštva na posameznikov razvoj.  

 

3.1 RAZVOJ POJMOV PRI OTROCIH S TIPIČNIM RAZVOJEM 

Pridobljene senzorne izkušnje, zlasti vizualne in avditivne, otrokom s tipičnim 

razvojem predstavljajo temelj, na katerem postopoma gradijo svoje znanje o svetu. 

Posledično je usvajanje novih pojmov navkljub kompleksnosti tega procesa za otroke 

s tipičnim razvojem tako rekoč le spontana igra, ki se prek opazovanja in poslušanja 

svojih bliţnjih začne ţe v otrokovem zgodnjem razvoju. L. Marjanovič Umek in U. 

Fekonja (2009) navajata, da je za to predjezikovno obdobje poleg zaznavanja 

značilno tudi posnemanje glasov, čeprav še brez razumevanja njihovega pomena.  

Kdaj otrok izgovori prvo besedo, ki ni zgolj naključno povezovanje zlogov, temveč 

ima ţe dejanski pomen, je teţko natančno opredeliti (Marjanovič Umek, 1990). Za 

pomoč pri določanju prve besede M. R. Whitehead (2009) podaja naslednje tri 

kriterije: 

 spontana raba besede, 

 stalna raba besede za določeno dejavnost ali kontekst, 

 prepoznavanje besede s strani otrokovega skrbnika.  

Običajno prva smiselna beseda in s tem prehod v jezikovno obdobje nastopi med 

osmim in petnajstim mesecem starosti (Marjanovič Umek, 1990), vendar je treba tudi 

v populaciji otrok s tipičnim razvojem upoštevati individualne razlike (Marjanovič 

Umek, 2006). Prav tako je treba poudariti, da izgovarjave prvih besed ne moremo 
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enačiti z njihovim razumevanjem. Otroci s tipičnim razvojem namreč določeno 

besedo razumejo pribliţno tri mesece prej, preden so jo zmoţni aktivno uporabljati. 

To pa še ne pomeni, da zmoţnost definiranja nujno vključuje tudi zmoţnost 

prepoznavanja, saj lahko otrok besedo izgovori, ne da bi jo dejansko razumel. V takih 

primerih govorimo o naučeni definiciji (Marjanovič Umek, 1990). 

Pomen otrokovih prvih besed je teţko primerjati s pomenom, ki jih imajo te besede za 

starejšega otroka ali odraslo osebo, saj so prav v tem obdobju najpogostejši odmiki 

od standardnega pomena besed. To pomeni, da otroci bodisi razširijo pomen 

določene besede in tako z njo poimenujejo večje število predmetov, ljudi ali 

aktivnosti, kot jih označuje posamezna beseda, bodisi ima za otroka določena 

beseda oţji pomen, kot jo ima sicer (Marjanovič Umek in Fekonja, 2009). Otroci 

pogosteje uporabljajo besede v preozkem kot v preširokem pomenu (Caselli idr., 

2001, v Marjanovič Umek, 2006), čeprav je raba besed v preširokem pomenu v 

govoru otrok opaznejša (Siegler, 1998, v Marjanovič Umek, 2006). Na začetku 

jezikovnega obdobja je za otroke s tipičnim razvojem značilno tudi, da besede 

uporabljajo posamično, saj stopnja njihovega kognitivnega razvoja še ne omogoča 

zdruţevanja besed v stavčne strukture (Marjanovič Umek, 1990). 

Uspešnost usvajanja novih besed in posledično vedno večja istovetnost z dejanskim 

pomenom sta povezani z otrokovo zmoţnostjo pomnjenja zaporedja glasov in 

prepoznavanja referenta, na katerega se ti glasovi v določenem kontekstu nanašajo 

(Hoff, 2001, v Marjanovič Umek, 2006). Prepoznavanje referenta pogosto poteka s 

pomočjo sledenja pogledu govorca (Birch in Bloom, 2002). Na tej stopnji razvoja se 

otrokov besednjak hitro širi, od tretjega leta naprej tudi za po petsto novih besed na 

leto. Pri tem je treba poudariti, da je za vse otroke s tipičnim razvojem značilno 

postopno razumevanje pomena določene besede. Na primer pridevnika veliko in 

majhno sta ena izmed prvih, ki ju najdemo v otrokovem besednjaku, običajno ţe pred 

tretjim letom starosti, vendar je komaj štiriletni otrok zmoţen razumeti, da sta ti dve 

besedi relativni, to je odvisni od posamezne situacije. Prav tako se moramo zavedati, 

da se tekom razvoja določene besede, predvsem tiste, ki jih ima otrok v pasivnem 

besednjaku, tudi izgubijo (Marjanovič Umek, 1990).  

 

3.2 RAZVOJ POJMOV PRI OTROCIH Z GLUHOSLEPOTO 

Na podlagi pregleda literature smo ugotovili, da se pri otrocih s tipičnim razvojem 

pojmi oblikujejo na osnovi pridobljenih senzornih izkušenj. Tako je pri otrocih z 

gluhoslepoto zaradi delne ali popolne izgube vida in sluha ter posledično omejene 

moţnosti pridobivanja vizualnih in avditivnih informacij razvoj pojmov eno izmed 

najbolj kritičnih področij, povezanih z njihovim učenjem. Kritičnost pojmovnega 

razvoja otrok z gluhoslepoto povečuje dejstvo, da se vpliv gluhoslepote kaţe na vseh 

področjih razvoja pojmov: od zavedanja njihovega obstoja do prepoznavanja in 

razlikovanja njihovih karakteristik (SKI-HI Institute at Utah State University, 2006). 
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Otroci z gluhoslepoto imajo namreč pogosto teţave ţe pri zavedanju obstoja 

predmetov in ljudi okrog sebe, saj jih ne morejo jasno videti, niti slišati (SKI-HI 

Institute at Utah State University, 2006). Njihove vizualne in slušne sposobnosti so 

lahko omejene celo v tolikšni meri, da jim svet predstavlja zgolj tisto, kar je dostopno 

njihovim prstnim blazinicam (Gerenčer, 2006; Vovk, 2009). Predstava otroka z 

gluhoslepoto o svetu je tako lahko popolnoma drugačna od predstave njegovega 

vrstnika s tipičnim razvojem (Blaha in Moss, 1994; Gerenčer, 2006). Posledice 

gluhoslepote na področju pojmovnega razvoja se kaţejo tudi pri zavedanju stalnosti 

predmetov (SKI-HI Institute at Utah State University, 2006). B. Miles in B. McLetchie 

(2008) menita, da se otroku z gluhoslepoto v primeru, da ni udeleţen v celotnem 

procesu izvedbe določene dejavnosti, lahko zdi, da se stvari čudeţno pojavijo in nato 

tako tudi izginejo. Otroci z gluhoslepoto prav tako pogosto ne vedo, da so si predmeti 

med sabo različni, saj jim omejen dostop do senzornih informacij oteţuje zaznavanje 

njihovih značilnosti. Delna ali popolna izguba vida in sluha jih omejuje tudi pri 

opazovanju uporabe predmetov ter pri zaznavanju zvokov, ki so povezani z njihovimi 

funkcijami (SKI-HI Institute at Utah State University, 2006). 

Lowenfeld (1973, v Holbrook in Koenig, 2000) predlaga tri principe za minimiziranje 

posledic senzorne izgube: konkretne izkušnje, zdruţevanje izkušenj in aktivno 

učenje. Meni namreč, da za razvoj smiselnih konceptov in pridobitev temeljitega 

znanja potrebujejo otroci bogate, različne in konsistentne izkušnje s konkretnimi 

predmeti. V ta namen priporoča uporabo konkretnih predmetov v naravnem okolju, 

kadar je le mogoče. Tudi Salcedo (b. d.) zagovarja sistematično razvijanje pojmov, 

vezanih na značilnosti določenega predmeta, in sicer prek raziskovanja številnih 

različic istega predmeta. Na ta način odkriva otrok tiste lastnosti predmeta, po katerih 

lahko ta variira, kot tudi lastnosti, ki opisujejo njegovo funkcijo. Na primer skodelica je 

lahko velika, majhna, teţka ali lahka. Lahko je iz plastike, stekla, kovine ali keramike. 

Kljub različnim velikostim in materialom, iz katerih je narejena, pa je skodelica 

predmet, v katerega navadno vlijemo tekočino (Salcedo, b. d.). Otroci z gluhoslepoto 

za razvoj zmoţnosti posploševanja določenega koncepta na druge primere in 

prepoznavanje tega v različnih okoljih potrebujejo več časa in veliko različnih 

konkretnih izkušenj (Moss in Hagood, 1995).  

Z aktivnim učenjem kot principom eliminiranja posledic senzorne izgube se strinjata 

tudi B. Miles in B. McLetchie (2008) ter poudarjata, da je treba otrokom z 

gluhoslepoto pokazati celoten potek določene dejavnosti, vključno s pripravo nanjo 

(na primer, da pred obrokom vzamemo hrano iz hladilnika, pred igro vzamemo igračo 

iz košare, pred sprehodom oblečemo plašč). Pri tem pa opozarjata, da je pri otrocih z 

gluhoslepoto pomembno razlikovati med obvladanjem določene spretnosti in 

razumevanjem pojmov, vezanih na to spretnost, kajti ni rečeno, da če otrok obvlada 

določeno spretnost (npr. pranje perila), tudi razume nanjo vezane bistvene pojme 

(npr. čisto in umazano perilo). 
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4 SISTEM KOLEDARJA 

Otroci z gluhoslepoto imajo edinstvene izobraţevalne potrebe, zato se morajo učitelji 

pri njihovem zadovoljevanju, zlasti na področju razvijanja pojmov, pogosto 

posluţevati pristopov, ki se razlikujejo od metod razvijanja pojmov pri otrocih s 

tipičnim razvojem. Te so namreč velikokrat vezane zgolj na zaznavanje prek 

slušnega in/ali vizualnega kanala ter imajo posledično le malo ali pa celo nič 

vrednosti za otroke z gluhoslepoto. Za razvijanje pojmov pri otrocih z gluhoslepoto 

zaradi njihovih specifičnih potreb prav tako ne zadoščajo metode, prilagojene 

otrokom s slepoto ali slabovidnostjo oziroma otrokom z gluhoto ali naglušnostjo 

(Moss in Hagood, 1995).  

Med metode, ki se priporočajo za otroke z gluhoslepoto, prištevamo sistem koledarja 

(Blaha in Moss, 1997), ki ga je z namenom spodbujanja razvoja otrok z več motnjami 

oblikoval nizozemski strokovnjak Jan van Dijk (Belote, 1996). Sistem koledarja lahko 

opredelimo kot del otrokovega komunikacijskega sistema, katerega glavni namen je 

nudenje konkretne podpore pri pojasnjevanju besedišča, predvsem abstraktnega 

(Blaha, 2001). Njegova vloga je še posebej pomembna pri razvoju časovnih pojmov, 

čeprav lahko z njim razvijamo katere koli pojme, vezane na otrokovo vsakodnevno 

rutino. Sistem koledarja tako otroku z gluhoslepoto ne glede na vsebino omogoča 

razumevanje predmeta razprave (Blaha in Moss, 1997), s čimer mu zagotavlja tudi 

večjo moţnost aktivnega vključevanja v komunikacijo in boljšo kakovost ţivljenja.  

 

4.1 VRSTE  

Časovni koledar 

Najprepoznavnejša vrsta sistemov koledarja je časovni koledar, ki ga lahko 

opredelimo kot pripomoček za spremljanje časa, saj se uporablja za razdelitev daljših 

časovnih enot v manjše, otroku še razumljive enote. S pomočjo časovnega koledarja 

lahko otroka učimo osnovne in zahtevnejše časovne pojme (Hagood, 1997).  

Glede na zahtevnost vključenih časovnih pojmov poznamo koledar predvidevanja, 

dnevni, tedenski, mesečni in letni koledar. Običajno začnemo s koledarjem 

predvidevanja, po usvojitvi tega pa uvedemo dnevni koledar, medtem ko so tedenski, 

mesečni in letni koledarji zahtevnejše oblike in se uporabljajo šele po vzpostavitvi 

rutine na enostavnejših oblikah časovnega koledarja (Jablan in Stanimirov, 2012).  

Najosnovnejša oblika časovnih koledarjev je koledar predvidevanja, ki predstavlja 

čas med bliţnjo preteklostjo in prihodnostjo. Uporabimo ga pri otroku, katerega 

časovni koncept se nanaša le na sedanji trenutek (Montgomery, b. d.). Koledar 

predvidevanja pomaga otroku povezati preteklost z aktivnostjo, ki jo je pravkar 

zaključil, prihodnost pa z aktivnostjo, na katero se trenutno pripravlja. Za ponazoritev 

bliţnje preteklosti in prihodnosti potrebujemo dve različni posodi, eno za pretekle in 

eno za prihodnje aktivnosti. Pri uporabi koledarja predvidevanja je pomembno, da se 
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kot simbol za določeno aktivnost izbere predmet, ki je značilen samo za to aktivnost 

in je pri njej dosledno uporabljen (Blaha in Moss, 1997).  

Naslednja stopnja časovnih koledarjev je dnevni koledar, ki omogoča razdelitev 

dneva na časovno krajše dele oziroma aktivnosti, ki so povezani v ponavljajoče se 

zaporedje. Na ta način poda otroku informacije o nizu aktivnosti, ki predstavljajo 

njegov dan (Montgomery, b. d.). Uporabimo ga pri otroku, ki sodeluje pri rutini 

uporabe sistema koledarja in je vsaj nekaj minut pozoren na okolje okrog sebe. 

Pomembno je tudi, da razume konec aktivnosti, s pomočjo konkretnega predmeta 

napove prihodnjo aktivnost in tudi predvideva nekaj korakov v njenem izvajanju. Za 

uporabo dnevnega koledarja mora biti otrok zmoţen povezati dve aktivnosti, ki se 

dosledno izvajata v zaporedju (npr. po kosilu nas vodi do igrišča), tolerirati časovno in 

prostorsko razdaljo med predstavitvijo predmeta kot simbola ter izvedbo pripadajoče 

aktivnosti in razumeti povezavo med njima (Blaha in Moss, 1997). 

Z dnevnim koledarjem utrjujemo in širimo osnovno razumevanje časa, vendar lahko z 

njim poučujemo tudi nekoliko zahtevnejše pojme. Tako na primer z njegovo pomočjo 

otroku razloţimo, da je bila določena aktivnost odpovedana. Za ta namen navadno 

uporabimo kriţec, ki ga namestimo na simbol odpovedane aktivnosti (Montgomery, b. 

d.). 

Naslednjo stopnjo časovnih koledarjev, to je tedenski koledar, uvedemo v otrokovo 

rutino tedaj, kadar ta kaţe širše razumevanje koncepta preteklosti in prihodnosti (npr. 

na podlagi simbolov ţe predvideva niz aktivnosti, brez poznavanja imen za dneve jih 

povezuje z glavnimi aktivnostmi v njihovem poteku, se spomni dogodka, ki se je 

zgodil pred dnevi). Za uvedbo tedenskega koledarja je prav tako pomembno, da je 

otrok zmoţen usmeriti svojo pozornost in nekaj časa samostojno delati ter da je 

zmoţen ne le vzpostaviti, temveč kratek čas tudi ohraniti interakcijo z drugo osebo 

(Blaha, 2001; Jablan in Stanimirov, 2012). Spodbudna znaka pripravljenosti otroka 

na uporabo tedenskega koledarja sta tudi njegovo pričakovanje glede prihodnjih 

dogodkov (npr. rojstni dan) in postavljanje vprašanj v zvezi s temi dogodki (Blaha, 

2001).  

S pomočjo tedenskega koledarja otroka poučujemo zahtevnejših časovnih pojmov 

(npr. jutri, teden, vikend) (Blaha, 2001). Tedenski koledar daje informacijo tudi o tem, 

katere aktivnosti se bodo izvajale določen dan v tednu, kar pri otroku zniţuje občutek 

negotovosti in mu omogoča, da se vnaprej veseli tistih aktivnosti, ki jih ima še 

posebej rad. To otroka spodbudi tudi k večji angaţiranosti samostojne uporabe 

sistema koledarja za pridobivanje ţelenih informacij (Jablan in Stanimirov, 2012). 

Pred uvedbo najzahtevnejših oblik časovnih koledarjev je treba preveriti, ali otrok 

obvlada uporabo predhodnih stopenj časovnih koledarjev in razume vse časovne 

pojme, ki jih ti vključujejo. Prav tako je treba preveriti, v kolikšni meri pozna otrok 

pojme, ki se navezujejo na njemu pomembne dogodke (npr. počitnice) (Montgomery, 

b. d.). Zmoţnost usmeritve pozornosti vsaj deset minut, pogovor o aktivnosti izven 

konteksta in izraţena ţelja ali vprašanje o aktivnosti izven tekočega tedna so prav 
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tako spodbudni znaki za pripravljenost otroka na uvedbo mesečnega in letnega 

koledarja (Blaha, 2001), ki sta izvrstna pripomočka ne le za razvijanje zahtevnih 

časovnih pojmov (npr. šolsko leto), temveč tudi za poučevanje tistih pojmov, ki se 

nanašajo na pomembnejše datume (Jablan in Stanimirov, 2012). Tako se je otrok z 

gluhoslepoto, ki uporablja mesečni ali letni koledar, v primeru, da je seznanjen s 

predmetom razprave, ţe zmoţen pogovarjati o doţivetjih drugih oseb. Tovrstni 

koledarji pa ga pripravljajo tudi na uporabo abstraktnejših, za večinsko populacijo 

tipičnih sistemov koledarja (npr. rokovniki) (Blaha, 2001).  

Sekvenčni koledar 

Sekvenčni koledar uporabimo za razdelitev aktivnosti na manjše, otroku razumljive 

enote. Na ta način podamo otroku predvidljive korake v izvajanju določene aktivnosti, 

prav tako pa mu s strukturirano aktivnostjo ponudimo še več priloţnosti za pogovor. 

Aktivnost strukturiramo tako, da jo najprej razdelimo na časovno krajše dele, nato pa 

z ustreznim simbolom označimo zaporedne korake v njenem izvajanju. Posebej je 

treba izpostaviti začetek, sredino in konec aktivnosti. Za razdelitev aktivnosti lahko 

uporabimo škatlo z reţami in konkretnimi simboli, niz abstraktnejših simbolov, 

seznam v brajici ipd., odvisno od otrokovih potreb in zmoţnosti (Montgomery, b. d.).  

Koledar izbire 

Koledar izbire daje otroku oporo pri samostojni izbiri oziroma odločitvi. Pogosto ga 

uporabljamo v povezavi z dnevnim koledarjem, na katerem z dodatnim simbolom 

označimo moţnost izbire. Tako takrat, ko pride otrok pri pregledu dnevnega reda do 

aktivnosti, kjer je dodan še simbol za izbiro, gre do dogovorjenega prostora, ki je 

namenjen izbiri. To je lahko na primer otrokova delovna površina, ki jo z namenom 

ponazoritve dveh moţnosti vizualno in/ali taktilno ločimo na dva dela. Nato na obe 

polovici delovne površine namestimo simbol za določeno aktivnost in otroka 

spodbudimo, da izbere ţeleno. Pri tem je zelo pomembno, da takoj po odločitvi 

začnemo z izbrano aktivnostjo, saj otroka s to pozitivno izkušnjo spodbudimo za 

nadaljnje sodelovanje pri sprejemanju odločitev, ki so pomembne tudi zanj. Po 

končani aktivnosti premaknemo simbol za izbiro na naslednjo točko dnevnega 

koledarja. Poudariti pa je treba, da ni nujno, da se moţnost izbire veţe le na 

aktivnosti, saj lahko otroku ponudimo moţnost izbire tudi glede hrane, oblačil ipd. Ne 

glede na področje izbire uporabo tovrstnega sistema koledarja vedno začnemo zgolj 

z dvema neenakovrednima izbirama in šele pozneje v skladu z otrokovim napredkom 

postopoma podajamo na izbiro več moţnosti (Montgomery, b. d.). 

 

4.2 OBLIKA  

V skladu z otrokovimi potrebami in zmoţnostmi lahko sistem koledarja vključuje 

vizualne, zvočne ali taktilne elemente oziroma njihove kombinacije (Jablan in 

Stanimirov, 2012). Pri izbiri taktilnih in zvočnih elementov moramo biti pozorni, da ne 

izhajamo iz vizualnih perspektiv, saj je lahko ta za otroka z gluhoslepoto popolnoma 
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nesmiselna. Tako je na primer za predstavljanje voţnje v avtomobilu namesto 

modela avtomobila za otroka z gluhoslepoto varnostni pas veliko bolj smiselna 

asociacija (Chen, Downing in Rodriguez-Gil, 2001).  

Prav tako je od otrokovih potreb in zmoţnosti odvisna stopnja konkretnosti vključenih 

elementov. Pri sporazumevanju s pomočjo sistema koledarja nekateri posamezniki z 

gluhoslepoto potrebujejo konkretne predmete, nekateri le njihove dele, spet drugim 

pa je za razumevanje predmeta razprave dovolj le simbolna ponazoritev. Na primer 

pri otroku z gluhoslepoto, ki ima zmoţnost vizualne percepcije, uporabimo tudi 

slikovno gradivo, podkrepljeno z zapisano besedo. Kasneje, seveda glede na 

otrokove zmoţnosti, lahko slikovno gradivo opustimo in pri uporabi sistema koledarja 

koristimo le besede ter na ta način razvijamo njegovo besedišče (Taylor-Southall in 

Smith, 1999). Pri tem moramo biti pozorni, da sistem koledarja za posameznega 

otroka vsebuje zgolj pojme, ki jih razume (Blaha in Moss, 1997), vendar se mora 

število elementov večati v skladu z otrokovim razvojem (Taylor-Southall in Smith, 

1999).  

Kljub temu da se sistem koledarja razlikuje za vsakega posameznega otroka, imamo 

tudi nekaj splošnih smernic pri njegovem oblikovanju. Ena izmed njih se nanaša na 

velikost koledarja, ki mora biti v ustreznem razmerju do otroka. Praviloma mora biti 

otrok zmoţen z obema rokama zajeti celotno dolţino koledarja. Tudi deli koledarja 

morajo biti pravilne veličine. Ti so lahko sicer nekoliko večji od otrokove dlani, vendar 

zgolj za toliko, da otrok še vedno jasno zazna vizualno in taktilno označene meje 

med posameznimi deli (Montgomery, b. d.). Časovni koledar mora namreč biti 

oblikovan tako, da vsak njegov del predstavlja določen časovni koncept, oblika 

celotnega koledarja pa mora predstavljati določeno časovno zaporedje (Blaha in 

Moss, 1997). Pri sekvenčnem koledarju predstavljajo deli koledarja posamezne 

korake v izvajanju aktivnosti, pri koledarju izbire pa deli ponazarjajo moţnost izbire 

(Montgomery, b. d.). 

Pri oblikovanju sistema koledarja ne smemo pozabiti, da gre za pripomoček, ki 

predstavlja pomemben del otrokovega komunikacijskega sistema (Blaha, 2001), zato 

mora biti enostaven za razumevanje in uporabo (Jablan in Stanimirov, 2012) ter 

nameščen tako, da lahko otrok brez teţav dostopa do njega, kadar ţeli kaj sporočiti 

(Blaha in Moss, 1997).  

 

4.3 PRED UVEDBO  

Poleg pozitivnega odnosa z otrokom in vsakodnevne rutine dejavnosti moramo pred 

začetkom uporabe sistema koledarja za otroka oblikovati tudi individualiziran 

komunikacijski program. V navedenem programu moramo glede na otrokove potrebe 

in zmoţnosti opredeliti cilje ter najprimernejšo obliko in način komunikacije, saj se 

morajo elementi, vključeni v sistem koledarja, izbrati in uporabljati v povezavi z 

otrokovim komunikacijskim sistemom (Blaha in Moss, 1997; Montgomery, b. d.).  
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Izbiramo lahko med statičnimi in dinamičnimi oblikami komunikacije. Statične oblike 

komunikacije so nepremične. Delimo jih na dvodimenzionalne (npr. slika, črni tisk) in 

tridimenzionalne oblike (npr. predmet, brajica). Med dinamične oblike komunikacije 

pa prištevamo govorjeno besedo, kretnjo itd. Za dinamične oblike komunikacije je 

značilno, da v danem trenutku sicer zagotovijo potrebno informacijo, vendar je 

njihovo trajanje kratkotrajno. Tako moramo v primeru, da ţelimo prejeto informacijo 

preveriti, sogovornika prositi, da nam jo ponovi (Blaha, 2001). Elementi, vključeni v 

sistem koledarja (npr. konkretni predmeti, vizualni in taktilni simboli), spadajo med 

statične oblike komunikacije, zato je njihovo predstavitev in uporabo priporočljivo 

podkrepiti še z otroku najustreznejšim načinom ali kombiniranimi načini dinamične 

komunikacije (Blaha in Moss, 1997). Z uporabo sistema koledarja in nanj vezanega 

pogovora bomo tako otroku z gluhoslepoto nudili obe obliki komunikacije 

(Montgomery, b. d.). Na način mu bomo zagotovili tudi optimalnejše pogoje za razvoj, 

saj, kot menita B. Miles in M. Riggio (1999), je smiseln pogovor, zlasti ko je otrok na 

kakršen koli način osredotočen na določen pojem, temelj razvoja vseh konceptov. C. 

Taylor-Southall in L. Smith (1999) celo menita, da je uporaba sistema koledarja brez 

konkretne razprave najverjetneje izguba časa.  

Pri izbiri najustreznejšega načina komunikacije moramo v prvi vrsti upoštevati 

preostanek posameznikovega vida in/ali sluha (Gerenčer Pegan, 2011) ter morebitno 

prisotnost dodatnih motenj (npr. na kognitivnem, motoričnem področju). Pomemben 

dejavnik pri izbiri najprimernejšega načina komunikacije so tudi otrokove pretekle 

izkušnje. B. Jablan in K. Stanimirov (2012) tako menita, da komunikacija z otrokom z 

gluhoslepoto ne zahteva le specifičnega pristopa in ustreznega komunikacijskega 

sistema, temveč tudi visok nivo učiteljeve občutljivosti, fleksibilnosti in znanja.  

 

4.4 UPORABA 

V začetni fazi razvijanja pojmov je kot simbole za aktivnosti priporočljivo izbrati 

konkretne predmete (Chen, Downing in Rodriguez-Gil, 2001), saj ti kot reference 

otroku tudi izven konteksta omogočajo pogovor o skupnih doţivetjih s sogovornikom 

ter na ta način razvijajo njegovo besedišče in zmoţnost predvidevanja prihodnjih 

dogodkov (Miles in McLetchie, 2008). 

Ob predstavitvi predmeta kot simbola za določeno aktivnost moramo dati otroku 

dovolj časa, da ga natančno spozna, saj mu bo dobro poznavanje predmeta 

pomagalo pri povezovanju tega z aktivnostjo (Miles in McLetchie, 2008). Prav tako je 

pomembno, da simbolni predmet otroku predstavimo v prostoru, v katerem bo 

potekala aktivnost, in časovno zelo blizu njenega začetka, kajti prevelika oddaljenost 

od prostora ter preveč časa med predstavitvijo predmeta in izvedbo aktivnosti močno 

oteţita vzpostavitev povezave med njima. Razdaljo in čas med aktivnostjo in 

simbolom zanjo začnemo postopoma podaljševati šele takrat, kadar se otrok odziva 

na simbol tudi izven poteka aktivnosti. Na ta način razvijamo dva pomembna pogoja 
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za prehod na zahtevnejše časovne koledarje: pojmovanje prihodnosti in zmoţnost 

vzdrţevanja pozornosti (Blaha in Moss, 1997). 

Po usvojitvi povezave med simbolnim predmetom in aktivnostjo preidemo na manjše 

in abstraktnejše simbole. Tako namesto predmeta, značilnega za določeno aktivnost 

(npr. prazna embalaţa kot simbol za malico), lahko kot simbol uporabimo del 

predmeta (npr. pokrov embalaţe), manjši model predmeta (npr. miniaturna 

embalaţa), delno reprezentacijo predmeta (npr. košček embalaţe) (Chen, Downing 

in Rodriguez-Gil, 2001), slikovno gradivo (npr. slika embalaţe), zapisano besedo v 

povečanem tisku ali brajici (npr. malica) itd. (Taylor-Southall in Smith, 1999).  

Ne glede na raven konkretnosti in ustaljenosti uporabe simbola je treba dati otroku 

dovolj časa tudi za odziv nanj. Z omogočanjem odziva mu namreč dajemo moţnost, 

da poda pobudo za začetek aktivnosti ali celo sam začne z njo, kar pomeni, da je vse 

manj odvisen od spodbud s strani drugih oseb. Otrokovi odzivi so pomembni tudi za 

ugotavljanje sprememb v razumevanju simbola za določeno aktivnost, kar je 

bistvenega pomena pri odločitvi o prehodu na naslednjo stopnjo uporabe časovnih 

koledarjev (Blaha in Moss, 1997). Tako je treba vsa opaţanja glede otrokovih 

odzivov, razumevanja pojmov in načina njihovega izraţanja dokumentirati. Z 

zapisanimi opaţanji pa lahko tudi vse osebe, ki so v stiku z otrokom, seznanimo z 

otrokovim edinstvenim načinom razmišljanja ter tako spodbudimo interakcije med 

otrokom in njemu pomembnimi osebami (Miles in McLetchie, 2008). 

Za večjo aktivnost in razvojni napredek je treba uporabo sistema koledarja oblikovati 

v rutinsko aktivnost, ki se izvaja dosledno, saj, kot menita B. Miles in B. McLetchie 

(2008), rutina nudi otroku naravno priloţnost za učenje pojmov in spretnosti. Avtorici 

dodajata, da moramo rutino uporabe sistema koledarja osmisliti s pogovorom (npr. o 

simbolu, pripomočkih, poteku aktivnosti, zaključeni aktivnosti), ki je zaradi razvijanja 

otrokove sposobnosti predvidevanja prihodnjih dogodkov še posebej pomemben 

pred ponovitvijo določene izkušnje. Za pregled prihajajočih oziroma preteklih 

dogodkov je pri zahtevnejših oblikah koledarjev priporočljivo, da otrok na začetku in 

koncu dneva, tedna oziroma meseca pregleda koledar (Montgomery, b. d.). 

Pri uvajanju sistema koledarja v otrokovo dnevno rutino mora celoten potek njegove 

uporabe voditi odrasla oseba. Na začetku uporabe je priporočljivo tudi fizično 

vodenje (npr. pri orientaciji na koledarju, iskanju predmetov za naslednjo aktivnost) 

(Blaha in Moss, 1997). Pri tem se lahko posluţujemo metode vodenja roke nad roko, 

pri kateri damo svojo roko nad otrokovo in mu na ta način pomagamo raziskati 

predmet ali narediti določen gib. Alternativa omenjeni metodi je vodenje roke pod 

roko, pri kateri poloţimo svojo roko rahlo pod otrokovo (Dote-Kwan, 2014). Tekom 

časa je glede na otrokov napredek treba stopnjo pomoči postopoma zniţevati ter 

tako otroka spodbuditi k večji aktivnosti in prevzemanju svojega dela odgovornosti pri 

uporabi sistema koledarja (Blaha in Moss, 1997). Tako naj bi otrok ob ţe ustaljeni 

rutini uporabe sistema koledarja o njem razmišljal kot o svoji zelo pomembni 

aktivnosti, saj čez določen čas uporabe le-te ugotovi, da je delo s koledarjem izjemna 
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priloţnost za pridobivanje ţelenih informacij. Prav zaradi tega je priporočena uporaba 

sistema koledarja tudi doma, pri čemer je pomembno, da so vključeni elementi v 

skladu s šolskimi (Montgomery, b. d.). 

 

4.5 POZITIVNI UČINKI NA DRUGIH PODROČJIH 

Vloga sistema koledarja je izjemnega pomena pri razvoju pojmov, vendar so 

spodbudni učinki uporabe te metode opazni na vseh razvojnih področjih (Blaha in 

Moss, 1997; Blaha, 2001). 

Izrazito pozitiven vpliv uporabe sistema koledarja je na primer zaznati na čustvenem 

področju. Otroci z gluhoslepoto namreč zaradi dvojne delne ali popolne senzorne 

izgube zelo teţko oziroma sploh ne opazijo naravnih namigov v zvezi s prihodnjimi 

dogodki (Blaha in Moss, 1997). Brez ustrezne pomoči in podpore pogosto ţivijo brez 

vednosti o tem, kaj se bo sedaj zgodilo in kaj temu sledi, kar zelo negativno vpliva na 

njihov čustveni razvoj. Stalni stres, ki ga povzročita negotovost in strah pred 

neznanim, lahko zmanjšamo z uvedbo uporabe sistema koledarja v rutino (Jablan in 

Stanimirov, 2012). Na ta način daje sistem koledarja otroku z gluhoslepoto 

informacijo o naslednji aktivnosti in posledično občutek varnosti glede prihodnjih 

dogodkov. Otroka opozori tudi pred nepričakovano spremembo v rutini in mu daje 

moţnost pripraviti se nanjo, zaradi česar je njena uvedba manj stresna. Prav tako 

omogoča predvidevanje zabavnega dogodka, kar lahko bistveno izboljša otrokovo 

razpoloţenje (Blaha in Moss, 1997). V primeru, da je uporaba sistema koledarja 

vključena v vsakodnevno rutino celotne druţine, ima pozitiven vpliv na vse člane, ne 

le na otroka z gluhoslepoto (Jablan in Stanimirov, 2012). 

Uporaba te metode spodbudno vpliva tudi na socialni razvoj posameznika z 

gluhoslepoto, saj mu daje podlago za uspešno vključevanje v druţbeno okolje. Če 

pomislimo, se večina pogovorov nanaša na pretekle dogodke, zato si je teţko 

predstavljati, kakšen bi bil naš druţbeni svet brez razumevanja časovnih pojmov. 

Sistem koledarja zagotavlja osnovo za medosebne interakcije tudi z nudenjem 

različnih tem za pogovor (Montgomery, b. d.). 

Pozitivni učinki so prav tako opazni na področju samozagovorništva. Sistem 

koledarja daje otroku z gluhoslepoto v komunikaciji z drugo osebo oporo pri 

podajanju ţelja, mnenj, postavljanju vprašanj in ne nazadnje tudi pri zavrnitvi 

določene zahteve (Blaha, 2001). Uporaba sistema koledarja torej povečuje moţnost 

sodelovanja pri odločitvah o vsakodnevnih aktivnostih, kar poveča tudi otrokov 

občutek nadzora nad lastnim ţivljenjem (Blaha in Moss, 1997).  
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5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
 

Področje gluhoslepote je v svetu poznano ţe več desetletij, vendar se njena 

edinstvenost prek zakonov postopoma priznava šele v zadnjih desetih letih (Tarczay, 

2007). V Sloveniji se spremembe na tem področju uvajajo počasneje, saj pri nas 

osebe z gluhoslepoto po zakonu še ne predstavljajo lastne skupine oseb s posebnimi 

potrebami, temveč jih glede na njihovo primarno delno ali popolno senzorno izgubo 

uvrščamo bodisi v skupino oseb s slepoto ali slabovidnostjo bodisi med osebe z 

gluhoto ali naglušnostjo. K temu lahko v veliki meri prispeva splošno neznanje o 

gluhoslepoti. Mnogi ljudje namreč sploh ne vedo, da ţivijo med nami tudi osebe z 

gluhoslepoto. Tisti posamezniki, ki so o tej populaciji oseb ţe slišali, pa so pogosto 

napačno prepričani, da je gluhoslepota izguba vida, ki se ji je pridruţila izguba sluha, 

oziroma obratno. Kot menijo različni avtorji (npr. Gerenčer, 2006; Királyhidi, 2005), je 

tovrstna klasifikacija neprimerna ne samo zato, ker gluhoslepota ni seštevek delne ali 

popolne izgube vida in sluha, temveč tudi zato, ker je ta populacija izjemno 

heterogena. Ob takem prepričanju pa se zanemarjajo tudi specifične potrebe oseb z 

gluhoslepoto (Moss in Hagood, 1995; Tarczay, 2007).  

V magistrskem delu se osredotočamo na edinstvene potrebe otrok z gluhoslepoto, 

saj se posledice delne ali popolne izguba vida in sluha od rojstva ali ranega otroštva 

kaţejo na vseh razvojnih področjih (Blaha in Moss, 1994). Posebno pozornost 

namenjamo njihovemu pojmovnemu razvoju, saj – izhajajoč iz dejstva, da znanje 

gradimo na osnovi senzornih izkušenj – je to področje eno izmed najbolj kritičnih, 

povezanih z učenjem otrok z gluhoslepoto (SKI-HI Institute at Utah State University, 

2006). Tako je načrtno in sistematično razvijanje pojmov ena izmed poglavitnih nalog 

njihovega učitelja, pri čemer se mora posluţevati za otroke z gluhoslepoto primernih 

metod poučevanja. Po pregledu literature smo ugotovili, da se v ta namen pogosto 

uporablja sistem koledarja, katerega pozitivni učinki se kaţejo tudi na drugih področij 

otrokovega razvoja (Blaha in Moss, 1997; Blaha, 2001).  

 

5.1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

Z magistrskim delom ţelimo prikazati metodo razvijanja pojmov, ki je primerna tudi za 

otroke z gluhoslepoto. Pri tem ţelimo poudariti upoštevanje njihovih edinstvenih 

(izobraţevalnih) potreb in pomen (glede na njihove specifične potrebe) ustreznih 

metod (poučevanja) pri njihovem zadovoljevanju.  

Cilj naše raziskave je izdelati individualiziran sistem koledarja za učenko z 

gluhoslepoto in ugotoviti vpliv njegove uporabe na učenkin pojmovni razvoj, razvoj 

veščin samozagovorništva in socialno-emocionalnega področja.  

Kot končni rezultat raziskave bomo podali predloge za nadaljnjo uporabo sistema 

koledarja pri delu s to učenko. 
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5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

i) Kako z uporabo metod poučevanja, ki so primerni tudi za otroke z 

gluhoslepoto, upoštevamo njihove edinstvene izobraţevalne potrebe? 

ii) Kako s pomočjo sistema koledarja razvijamo nove pojme pri učenki z 

gluhoslepoto?  

iii) Kako s pomočjo sistema koledarja spodbujamo razvoj veščin 

samozagovorništva pri učenki z gluhoslepoto?  

iv) Kako s pomočjo sistema koledarja pozitivno vplivamo na socialno-

emocionalno področje učenke z gluhoslepoto?  

 

5.3 RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODE 

Raziskovalni pristop 

V magistrskem delu smo kot temeljni raziskovalni pristop izbrali kvalitativni pristop 

raziskovanja, s katerim nam je bilo omogočeno razumevanje vzgojno-izobraţevalne 

aktivnosti, ki je bila vezana na uporabo sistema koledarja in njegove vplive na 

učenkin pojmovni razvoj, razvoj veščin samozagovorništva in socialno-

emocionalnega področja.  

Metoda vzorčenja in opis vzorca 

V raziskavi magistrskega dela se je v prvi vrsti teţilo k poglobljenemu proučevanju 

specifičnega primera uporabe sistema koledarja pri razvijanju novih pojmov in vplivu 

uporabe te metode na druga razvojna področja učenke s prirojeno gluhoslepoto, ki je 

vključena v posebni program vzgoje in izobraţevanja v Zavodu za slepo in 

slabovidno mladino Ljubljana. 

V namen raziskave smo uporabili namensko vzorčenje. Ključni kriteriji izbora so bili: 

(1) učenkina prirojena gluhoslepota, (2) dobro poznavanje učenkinih posebnih potreb 

in zmoţnosti s strani njenih učiteljev in njihove izkušnje, vezane na delo z otroki s 

tovrstnimi posebnimi potrebami, zlasti razredničarkino znanje in izkušnje, (3) dobro 

poznavanje učenkinih posebnih potreb, zmoţnosti in osebnostnih lastnosti s strani 

njenih staršev. Tako smo v raziskavo poleg učenke z gluhoslepoto vključili še njeno 

mamo, razredničarko in druge strokovnjake, ki so z učenko v vsakodnevni interakciji. 

Raziskovalne metode in proces zbiranja podatkov 

V okviru raziskave smo proučevali en sam primer in tako izbrali singularno študijo 

primera, v kateri smo uporabili kombinirano empirično gradivo. Primarno gradivo smo 

dobili z večmesečnim nestrukturiranim opazovanjem brez in z udeleţbo ter z odprtimi 

intervjuji, ki smo jih podkrepili še z ocenjevalnimi lestvicami. Sekundarno empirično 

gradivo so sestavljali podatki, zbrani v učenkini osebni mapi, ki so obsegali 

kontinuirano spremljanje njenega razvoja.  
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V ţelji po zagotovitvi boljšega razumevanja proučevanega problema smo pri 

singularni – kombinirani študiji primera uporabili triangulacijo metod, kar pomeni, da 

smo kombinirali različne raziskovalne tehnike. Za namene naše raziskave smo 

uporabili zaporedni način kombiniranja raziskovalnih tehnik, saj so tehnike zbiranja 

podatkov potekale v treh korakih oziroma časovno različno izvedenih fazah.  

Preglednica 1: Predstavitev raziskovalnih faz in tehnik raziskovanja 

Faze raziskovanja Tehnike raziskovanja 

1. faza 

raziskovanja 

 

 pregled obstoječe dokumentacije 

 nestrukturirani intervjuji s starši, razredničarko in drugimi 

strokovnjaki, ki so v interakciji z učenko (priloga 2) 

 nestrukturirano odkrito opazovanje brez udeleţbe 

(hospitacije v razredu) (priloga 3) 

 ocenjevalna lestvica iz Dodatka B k Priročniku za 

usposabljanje v orientaciji in mobilnosti slepih in 

slabovidnih (2000)  

 ocenjevalna lestvica Otrokov profil: pojmovni razvoj (Child 

Profile: Concept Development, 2006), ki jo je izdal SKI-HI 

Institute at Utah State University (priloga 4) 

2. faza 

raziskovanja  

 nestrukturirano odkrito opazovanje z udeleţbo s pomočjo 

protokola za spremljanje učenkinega napredka (priloga 6) 

3. faza 

raziskovanja  

 evalvacija uporabe sistema koledarja z ocenjevalno 

lestvico, katere avtorici sta R. Blaha in D. Rudin (v Blaha, 

2001)  

Pred uporabo sistema koledarja oziroma v prvi fazi raziskovanja smo najprej izvedli 

(1) analizo sekundarnega gradiva (učenkina osebna mapa) in nato opravili (2) 

intervjuje z učenkino mamo, razredničarko in drugimi strokovnjaki, ki so z učenko z 

gluhoslepoto v vsakodnevni interakciji, ter izvedli (3) opazovanje brez udeleţbe. Ne 

nazadnje smo v prvi fazi raziskovanja uporabili tudi (4) dve ocenjevalni lestvici, s 

pomočjo katerih smo ocenili trenutno raven učenkinega funkcioniranja.  

Z analizo dokumentov smo dobili številne informacije o učenkinih posebnih potrebah 

pred uvedbo sistema koledarja. Podatke, zbrane z analizo sekundarnega gradiva, 

smo poglobili z uporabo raziskovalnega intervjuja. Odločitev za izvedbo 

individualnega intervjuja s starši, razredničarko in drugimi strokovnjaki je osnovana 

na dejstvu, da je intervju bogat vir podatkov, ki nam je omogočil poglobljeno 

proučevanje učenkinega funkcioniranja pred uvedbo sistema koledarja.  

Pred izvedbo intervjujev smo si izdelali protokol intervjuja (priloga 2) z določitvijo 

nekaj ključnih vprašanj odprtega tipa, ki smo jih nameravali zastaviti sodelujočim v 
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raziskavi. Pri tem smo se zavedali, da bosta lahko število in način zastavljenih 

vprašanj variirala v odvisnosti od informacij, ki jih je določen intervjuvanec posedoval.  

V prvi fazi raziskovanja smo uporabili tudi tehniko nestrukturiranega odkritega 

opazovanja brez udeleţbe. Opazovanje učenke v razredu je bilo ključnega pomena 

predvsem za razumevanje njenih odzivov pri uporabi dnevnega koledarja. 

Podatke, pridobljene na podlagi pregleda dokumentacije, intervjuja in opazovanja, 

smo dopolnili z ocenjevalno lestvico iz Dodatka B k Priročniku za usposabljanje v 

orientaciji in mobilnosti slepih in slabovidnih ter z ocenjevalno lestvico Otrokov profil: 

pojmovni razvoj (priloga 4).  

Vse uporabljene raziskovalne tehnike v prvi fazi raziskovanja so nam sluţile za 

pridobitev uvida v raven učenkinega funkcioniranja, pri čemer smo poudarek dali na 

njene: (1) senzorne spretnosti, (2) motoriko, (3) vsakodnevne veščine, (4) socialno-

emocionalno področje, (5) komunikacijo, (6) pojmovni razvoj in (7) učno okolje.  

Na osnovi zbranih podatkov (iz prve faze raziskovanja), ocenjevalne lestvice, ki jo je 

podala R. Blaha (2001), in smernic drugih avtorjev (npr. Chen, Downing in 

Rodriguez-Gil, 2001; Jablan in Stanimirov, 2012; Miles in McLetchie, 2008) smo 

oblikovali načrt sistema koledarja (priloga 5). Nato smo na podlagi tega izdelali 

koledar, ki je bil v celoti prilagojen edinstvenim potrebam in zmoţnostim učenke z 

gluhoslepoto. Z izdelanim protokolom nestrukturiranega opazovanja z udeleţbo 

(priloga 6) smo vstopili v drugo fazo raziskovanja, ki je bila usmerjena v zbiranje 

primarnih podatkov, vezanih na uporabo sistema koledarja pri usvajanju novih 

pojmov, razvoju veščin samozagovorništva in krepitvi socialno-emocionalnega 

področja pri učenki z gluhoslepoto.  

Z nestrukturiranim odkritim opazovanjem z udeleţbo smo se vključili v učno okolje 

učenke z gluhoslepoto. Štirikrat na teden smo po dve šolski uri v času podaljšanega 

bivanja pri delu z njo uporabili sistem koledarja za razvijanje novih pojmov, veščin 

samozagovorništva in socialno-emocionalnega področja. Pri tem smo vse 

pomembne osebe v učenkinem neposrednem okolju seznanili z našim raziskovalnim 

namenom. Tako kot v prvi raziskovalni fazi smo tudi z nestrukturiranim opazovanjem 

z udeleţbo ţeleli pridobiti podatke, ki bi nam osvetlili vpliv uporabe sistema koledarja 

na učenkin razvoj.  

Tretja faza raziskovanja je bila namenjena evalvaciji uporabe sistema koledarja, pri 

čemer smo uporabili ocenjevalno lestvico, katere avtorici sta R. Blaha in D. Rudin (v 

Blaha, 2001). Ocenjevalno lestvico smo izpolnili po končanem trimesečnem 

opazovanju učenkinega napredka pri uporabi sistema koledarja. Prav tako smo za 

izpolnitev ocenjevalne lestvice prosili tudi razredničarko in mamo učenke z 

gluhoslepoto. Pri tem je treba poudariti, da učenkina mama ni imela neposrednega 

uvida v uporabo sistema koledarja v vzgojno-izobraţevalnem procesu in zato ni 

mogla odgovoriti na večino vprašanj ocenjevalne lestvice. Iz tega razloga njena 

ocena uporabe sistema koledarja ni vključena v analizo podatkov.  
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6 REZULTATI 

Rezultati so prikazani po fazah raziskovanja. Rezultat prve faze raziskovanja je 

celostna ocena učenkinega funkcioniranja in njenega učnega okolja. Rezultati druge 

faze raziskovanja zajemajo izbiro, načrt, izdelavo in rutino uporabe sistema koledarja. 

Kot rezultat tretje faze raziskovanja pa je prikazana evalvacija uporabe te metode.  

 

6.1 REZULTATI 1. FAZE RAZISKOVANJA: CELOSTNA OCENA 

UČENKINEGA FUNKCIONIRANJA IN NJENEGA UČNEGA OKOLJA 

Celostno oceno trenutne ravni funkcioniranja učenke in njenega učnega okolja smo 

oblikovali na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili s pregledom učenkine osebne 

mape, individualnimi intervjuji z učenkino mamo, razredničarko in drugimi strokovni 

delavci, ki so v interakciji z učenko, nestrukturiranim opazovanjem brez udeleţbe 

(hospitacijami v razredu) in ocenjevalnimi lestvicami, ki so bile z namenom 

zagotovitve čim bolj celostne in objektivne slike učenkinega funkcioniranja izpolnjene 

s strani vseh relevantnih akterjev. Prva faza raziskovanja je zajemala obdobje 14. 4.–

9. 5. 2014.  

Osnovni podatki  

Petnajstletna učenka z gluhoslepoto obiskuje posebni program vzgoje in 

izobraţevanja Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Ima sindrom 

CHARGE, kar zajema širok spekter motenj: prirojeno srčno napako, zmerno motnjo v 

duševnem razvoju, slepoto z ostankom vida na desnem očesu, obojestransko 

zaznavno izgubo sluha v govornem območju od 50 do 80 dB in kot sekundarno 

posledico tega tudi teţje govorno-jezikovne motnje.  

Senzorne spretnosti 

Učenka ima ostanek vida le na desnem očesu (do 4,9 %), v levi očnici ima luskasto 

protezo. Na desnem očesu ima zmanjšano tudi vidno polje, kljub temu pa ostanek 

vida dobro koristi. Njen primarni delovni način je vizualni, pogosto v kombinaciji s 

tipnim. Z uporabo ostanka vida ustrezno razvršča predmete glede na različne 

kriterije. Predmete gleda pod določenim kotom. Njena optimalna delovna razdalja je 

pribliţno deset centimetrov, včasih celo manj. Na daleč opazi le večje predmete. Na 

ustrezni razdalji vizualno prepozna in posnema različne gibe. Premikajočim se 

predmetom ali osebam sledi v vodoravni in navpični smeri ter kroţno. 

Učenka ima obojestransko izgubo sluha v govornem območju od 50 do 80 dB, zato 

ima slušni aparat na obeh ušesih. Zvokov se zaveda in se nanje občasno tudi odziva. 

Zvok, ki se ga zave, včasih tudi prepozna. Pri orientaciji se slušnih informacij ne 

posluţuje. 
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Učenka se zaveda dotika, ga tolerira in se nanj odziva. Tudi prek tipa ustrezno 

razvršča predmete glede na različne kriterije. Pri raziskovanju običajno uporablja 

roke, poredko noge. Učenka ima zaradi slabše občutljivosti receptorjev za dotik visok 

prag tolerance na bolečino in močnejši prijem. Tako ima raje grobe materiale.  

Glede čutila za voh so si pri učenki mnenja deljena. Nekateri strokovnjaki menijo, da 

naj bi imela motnje tudi na tem področju. Nasprotno pa strokovnjaki v ustanovi 

menijo, da se učenka občasno zaveda vonjev in jih prepozna, včasih naj bi do 

določenih celo kazala posebno nagnjenje. Pri delu z učenko smo tudi mi opazili 

podobno. 

Tudi glede učenkinega čutila za okus se pojavljajo različna mnenja. Strokovnjaki, ki 

delujejo v okviru ustanove, menijo, da učenka zazna in prepozna različne okuse.  

Motorika  

Učenka ima okorno grobo motoriko in slabše ravnoteţje. Pri hoji v znanem okolju je 

samostojna in se uspešno izogne oviram. V znanem okolju je njena hoja razmeroma 

hitra, enakomerna, pri tem pa ohranja ţeleno smer gibanja v ravni liniji. Kljub 

slabšemu ravnoteţju je njena hoja na ravni površini stabilna, celo na neravni površini. 

Pri gibanju v neznanem okolju je previdnejša. Pogosto potrebuje pomoč videčega 

vodiča, pri uporabi katerega je njen prijem pravilen in močan. Njena telesna drţa je 

pri hoji nepravilna, in sicer je glava zaradi mikroftalmusa nagnjena v desno, ramena 

so potegnjena nekoliko naprej, posledično je ukrivljena tudi hrbtenica. Pri hoji 

pogosto ne dviguje nog v ustrezni višini od tal. Je vzdrţljiva, lahko prehodi tudi do 

dvajset kilometrov. Ima belo palico, vendar jo uporablja redko in nikoli v znanem 

okolju. Pozna tudi zaščitne tehnike, vendar jih redko uporabi.  

Učenka ima dobro razvito fino motoriko. Rada ustvarja, predvsem barva in riše. Pri 

tem je njen prijem pisala pogosto nepravilen, saj pisalo prime previsoko ali prenizko. 

Barva prek roba, vendar s pogledom sledi tistemu, kar nariše ali napiše. Piše črke in 

števila različnih velikosti. Njen pritisk na površino je močan. 

Vsakodnevne veščine 

Učenka je pri večini osnovnih vsakodnevnih veščin (npr. prehranjevanje, oblačenje) 

samostojna. Pri tem pogosto potrebuje besedno spodbudo s strani učitelja. Fizično 

pomoč potrebuje le pri izvedbi motorično nekoliko zahtevnejših veščin (npr. 

zavezovanje vezalk). Učenka sodeluje tudi pri domačih opravilih (npr. pospravljanju). 

Socialno-emocionalno področje   

Učenka rada komunicira, zlasti z odraslimi, tudi neznanimi. Pogosto da sama pobudo 

za pogovor. Pri interakciji v večini primerov vzpostavi očesni stik. Glede na svoje 

senzorne sposobnosti zavzame in ohrani primerno telesno razdaljo. Za odziv ji je 

treba dati dovolj časa in jo pri tem spodbujati. Pri delu je vztrajna in samostojna, 
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vendar je aktivnejša, kadar ima ob sebi učitelja. Pogosto sama poišče njegovo 

pozornost.  

Išče in poskuša vzpostaviti stik tudi s svojimi vrstniki ter se ustrezno odziva nanje. 

Kljub temu se pogosto igra samostojno, pri čemer jo je treba zaposliti. Rada sodeluje 

pri ročnih aktivnostih, barva, vendar redko izrazi sama, kaj bi ţelela početi. 

Skupinskih iger se udeleţuje le, če je to vnaprej načrtovano in del dnevne rutine.  

Svoja čustva jasno izrazi. Na določene dogodke se odziva z razočaranjem oziroma 

vznemirjenjem, kar pokaţe na primer z izrazom obraza, stokanjem, kretnjo, telesnim 

gibom, medtem ko svoje zadovoljstvo in veselje pokaţe s smehom. Rada hodi v šolo, 

vendar je opazno nihanje v njenem razpoloţenju pri prihodu ali odhodu iz šole. Pri 

njej so opazna tudi stereotipna vedenja (škripanje z zobmi, praskanje prstov). 

Komunikacija 

Učenka pri izraţanju svojih potreb in ţelja uporablja totalno komunikacijo: prstno 

abecedo, kretnje, telesne gibe, vokalizacijo, verbalizacijo, izraz obraza, predmete, 

slike, risbe, simbole in pisano besedo. Rada se posluţuje tudi del metode tadoma in 

odgledovanja. S pomočjo teh dveh metod včasih poskuša besede posnemati in 

izgovoriti. Zelo rada uporablja kretnje, na katere moramo biti še posebej pozorni, saj 

določene pokaţe obrnjeno ali manj jasno. Na novo predstavljene kretnje hitro usvoji. 

Pri komuniciranju z učenko moramo zaradi omejenega vidnega polja uporabiti 

locirani znakovni jezik, ki ga spremljamo z razločnim govorom. Lahko uporabimo tudi 

konkretne predmete, slike, simbole in črni tisk oziroma kombinacijo teh. Pri delu z 

učenko se koristi pisava Arial v velikosti med 22 in 30 pt. Besedilo z učnega lista 

(priloga 1) prepiše v svoj zvezek. Slike izreţe in jih zalepi v zvezek.  

Pojmovni razvoj 

Učenka se zaveda obstoja in stalnosti predmetov ter ljudi okrog sebe. Predmete 

prepozna s pomočjo ostanka vida, pri raziskovanju njihovih značilnosti pa uporablja 

tudi preostala čutila (ostanek sluha, tip, redkeje tudi okus in vonj). Rada posveča 

pozornost različnim značilnostim določenega predmeta in ga po teh tudi prepozna. 

Predmete ustrezno razvršča po različnih kriterijih (velikost, barva, oblika itd.). Kaţe 

tudi sposobnost predvidevanja določenega predmeta, ko nanj nakaţemo s kretnjo ali 

na drug način (s sliko ali pisano besedo). Pri poimenovanju predmetov uporablja 

kretnje, občasno poskuša ime določenega predmeta tudi izgovoriti. Ustrezno 

uporablja znane predmete glede na njihov namen v različnih situacijah. Občasno se 

uspešno znajde tudi pri uporabi do tedaj neznanega predmeta. 

S pomočjo dnevnega urnika predvideva potek dogodkov za en dan v šoli. Sledi 

dnevni šolski rutini, samostojno izvede aktivnosti, ki se vsakodnevno ponavljajo, in 

ima predstavo o njihovem trajanju. O trajanju aktivnosti, ki niso vključene v njeno 

dnevno rutino, nima predstave. Dneve v tednu povezuje z glavnimi aktivnostmi v 

njihovem poteku, prepoznava pa jih s pomočjo opore (simboli, kretnje, zapisane 
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besede). O nekoliko zahtevnejših časovnih pojmih, kot sta na primer jutri in 

predvčerajšnjim, še nima jasnih predstav. Prav tako nima jasne predstave o odnosu 

med različnimi časovnimi enotami. Učenka v majhni meri uporablja tudi mesečni 

koledar, saj vsak dan pobarva ustrezen datum.  

Učno okolje 

Učenkino učno okolje je v sladu s pričakovanim, torej podporno v metodično-

didaktičnem in fizičnem smislu. V posebnem programu vzgoje in izobraţevanja sta 

poleg učiteljice zaposleni še dve spremljevalki, kar kljub izjemni heterogenosti 

vključenih otrok omogoča individualiziran pristop k vsakemu učencu. Individualizacija 

se uresničuje tudi pri izvajanju vsakodnevne rutine, saj se ta v določenih aktivnostih 

za posameznega otroka glede na njegove potrebe in zmoţnosti razlikuje od rutine 

sošolcev. Učenka z gluhoslepoto je tako tedensko dve uri deleţna tudi dodatne 

strokovne pomoči s strani surdopedagoginje. Učitelji se poleg poudarka na timskem 

delu in multisenzornem pristopu posluţujejo tudi uporabe raznolikih metod 

poučevanja. Učenkino šolsko okolje je bogato z vizualnimi, zvočnimi in tipnimi 

pripomočki. Pripomočki so označeni in imajo svoje stalno mesto. V skladu z 

učenkinimi potrebami so tako tudi prostorske prilagoditve, saj je šolsko okolje ţe v 

izhodišču zaradi potreb otrok s slepoto ali slabovidnostjo opremljeno s kontrastnimi in 

taktilnimi znaki. Zlasti matična učilnica je prilagojena učenkinim potrebam in 

zmoţnostim, kar ji omogoča vse oblike dela in nudi kotiček za sprostitev. Spodbudno 

pa je tudi učenkino socialno okolje, saj je med svoje vrstnike dobro sprejeta in je tudi 

sama rada v interakciji z njimi. 

 

6.2 REZULTATI 2. FAZE RAZISKOVANJA: IZBIRA, NAČRT, IZDELAVA IN 

RUTINA UPORABE SISTEMA KOLEDARJA 

Izbira ustreznega sistema koledarja 

Iz celostne ocene učenkinega funkcioniranja in njenega učnega okolja smo ugotovili, 

da se pri delu z učenko ţe uporablja dnevni koledar, s pomočjo katerega predvideva 

niz aktivnosti, ima ustrezno predstavo o njihovem trajanju in posledično brez teţav 

sledi dnevni šolski rutini. Učenka je pri izvajanju rutinskih aktivnosti vztrajna in 

samostojna. V primeru, da ţeli kaj vprašati v zvezi z aktivnostjo, pogosto sama 

pristopi do učitelja. Dneve v tednu povezuje z glavnimi aktivnostmi v rutini 

posameznih dni, prepozna pa jih tudi na osnovi simbola, kretnje ali zapisane besede. 

V majhni meri uporablja tudi mesečni koledar, in sicer tako, da vsak dan pobarva 

ustrezen datum. Učenka še nima jasnih predstav o zahtevnejših časovnih pojmih in o 

odnosih med različnimi časovnimi enotami. Prav tako še nima jasne predstave o 

trajanju tistih aktivnosti, ki niso vključene v njeno dnevno rutino.  

Na podlagi izhodiščne ocene smo se odločili za razširitev učenkinega dnevnega 

koledarja v tedenski koledar. Pripravljenost učenke na uvedbo tedenskega koledarja 

smo preverili tudi s predpogoji za njegovo uporabo (preglednica 2). 
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Preglednica 2: Predpogoji za uporabo tedenskega koledarja 

 

Predpogoji za uporabo tedenskega koledarja 
Izpolnjenost predpogojev 

Da Delno Ne 

Se spomni aktivnosti, ki je bila izvedena pred dnevi. X   

Povezuje posebne dogodke z dnevi, na katere se ti 

običajno zgodijo (npr. ponedeljek – restavracija, torek 

– zdravilo za alergijo), morda še brez poznavanja imen 

za dneve. 

 

X 

  

Kaţe razumevanje preteklosti z opaţanjem 

zaključevanja oziroma zaključka poznane aktivnosti.  

X   

Na podlagi simbolov predvideva niz aktivnosti.  X   

Je zmoţen/-a usmeriti svojo pozornost, se odzivati na 

okolje ter vzpostaviti in za nekaj minut ohraniti 

interakcijo z drugo osebo.   

 

X 

  

Običajno dela od leve proti desni brez pomoči.1 X   

Prepozna številne predmete, ki so povezani z rutinsko 

aktivnostjo. 

X   

Zahteva aktivnosti, ki jih ne moremo danes izvesti, in 

ţeli izvedeti, kdaj so predvidene.  

X   

Potrebuje pomembno kontekstualno podporo za 

pogovore in razumevanje navodil.  

 X  

 Vir: Blaha (2001) 

Za uvedbo tedenskega koledarja mora biti prvih šest predpogojev obvezno 

izpolnjenih, medtem ko preostali trije predstavljajo zgolj spodbudne znake za 

pripravljenost otroka na uporabo tovrstnega sistema koledarja (Blaha, 2001). Iz 

zgornje preglednice je razvidno, da učenka v celoti izpolnjuje večino predpogojev za 

uvedbo tedenskega koledarja. Pri zadnji postavki smo označili delno izpolnjenost 

predpogoja zgolj zato, ker učenka ne potrebuje izrazite kontekstualne podpore za 

pogovore in razumevanje navodil. Pogosto se je namreč tudi izven konteksta na 

podlagi referenčnega simbola zmoţna pogovoriti o izkušnji, včasih celo brez simbola.  

                                                           
1
 Za sistem koledarja, načrtovanega za učenko je bolj pomembno, da učenka glede na aktivnost izbere delovno 

smer (npr. dnevni koledar bo v sistemu tedenskega pregledovala od zgoraj navzdol in ne od leve proti desni). 
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Na osnovi ugotovitev bomo v učenkino dnevno rutino uvedli uporabo tedenskega 

koledarja z ţe uveljavljenimi in nekaterimi novimi simboli. Glede na učenkino 

razumevanje časovnih pojmov bo tedenski koledar na nekoliko višji zahtevnostni 

stopnji. Tako bo koledar namesto linearnega zaporedja v obliki kroga in bo na ta 

način predstavljal ponavljanje tedenske rutine oziroma neprekinjenost časovnega 

cikla. Tekom uporabe tedenskega koledarja bomo uvedli tudi uporabo koledarja 

izbire in na ta način dodatno spodbudili učenkine veščine samozagovorništva. 

Povzetek načrta sistema koledarja za učenko z gluhoslepoto 

Na osnovi ocenjevalne lestvice, ki jo je podala R. Blaha (2001), in smernic drugih 

avtorjev (npr. Jablan in Stanimirov, 2012; Miles in McLetchie, 2008) smo izdelali načrt 

sistema koledarja za učenko z gluhoslepoto (priloga 5). Pri oblikovanju načrta smo 

upoštevali tudi podatke o učenkinem funkcioniranju iz prve faze raziskovanja.  

Glede na predhodno zbrane in analizirane podatke smo sprva določili vrsto sistema 

koledarja. Odločili smo se za: (1) časovni koledar (tedenski koledar v kombinaciji z 

dnevnim) in (2) koledar izbire (v izhodišču z dvema neenakovrednima izbirama glede 

na učenkine interese). Časovni koledar smo izdelali v obliki kroga, razdeljenega na 

sedem enakih delov, saj smo z obliko ţeleli izpostaviti neprekinjenost tedenskega 

cikla (glej sliko 1). Kot optimalno velikost koledarja v premeru kroga smo določili 50 

cm, višino pregrad med deli kroga pa 3 cm. Za dolţino stranic kvadratov, 

namenjenim simbolom za aktivnosti, smo določili 3,5 cm. 

 
  Slika 1: Skica tedenskega koledarja 

V zvezi s stopnjo konkretnosti simbolov smo se odločili za: (1) delno konkretne (npr. 

del predmeta) in (2) abstraktne simbole (npr. zapisana beseda). Upoštevajoč 

učenkine senzorne in motorične značilnosti pa smo se odločili za: (1) vizualno-

taktilne in (2) vzdrţljive oziroma čvrste elemente.  

Materiali, ki smo jih predvideli za izdelavo sistema koledarja, so: les, tekstilni trak, 

lepilo, barvice, črna tempera, majhni čopiči, beli in rumeni papir, rjavi brusni papir, 

modra lepenka, penasta guma različnih barv, različno blago, različni gumbi, igralne 

kocke, orehove lupine, modra plastična nabodala, bele plastične ţlice, vrvica, zeleni 

pesek, slike konjev, zeleni karton in majhna škatla.  
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Izdelava sistema koledarja 

V prvem koraku izdelave sistema koledarja smo na podlagi skice (slika 1) iz lesa 

izdelali osnovno ploskev (slika 2). Premer osnovne ploskve je 50 cm, zato jo lahko 

učenka brez teţav zaobjame z obema rokama. Osnovna ploskev je s pomočjo 

lesenih pregrad, visokih 3 cm, razdeljena na sedem enakih delov. Ti ponazarjajo 

posamezne dneve v tednu oziroma dnevne koledarje. Deli, predvsem ob robu 

osnovne ploskve, so sicer nekoliko širši od učenkinih dlani, vendar jih ta zaradi 

taktilno-vizualnih ločnic med njimi še vedno jasno zazna.  

 
Slika 2: Osnovna ploskev 

V drugem koraku smo iz lesa izrezali dele, na katerih bodo simboli za dneve (slika 3). 

Učenka bo s pomočjo teh delov ugotavljala dneve v tednu ter »odpirala« in 

»zapirala« dnevne koledarje. Izrezani deli so tako v skladu z deli osnovne ploskve 

sistema koledarja. 

 
Slika 3: Premični deli, namenjeni simbolom za dneve v tednu 

 

V tretjem koraku smo prav tako iz lesa izrezali kvadrate, na katere bomo zalepili 

simbole za aktivnosti iz učenkine vsakodnevne rutine (slika 4). Stranice kvadratov so 

dolge 3,5 cm. 
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Slika 4: Kvadrat, namenjen simbolu za aktivnost 

V četrtem koraku izdelave sistema koledarja smo na hrbtno stran kvadratov zalepili 

zankaste dele tekstilnih trakov (slika 5).  

 
Slika 5: Hrbtna stran kvadrata 

V petem koraku smo osnovno ploskev opremili s kljukastimi deli samolepilnih 

tekstilnih trakov (slika 6). 

 
Slika 6: Osnovna ploskev, opremljena s kljukastimi deli trakov 

V šestem koraku smo taktilne meje med dnevi v tednu še vizualno označili (slika 7). 
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Slika 7: Kontrastno označene meje med dnevi 

V sedmem koraku smo izdelali simbole za učenkine rutinske aktivnosti (slika 8). Iz 

vsakega simbola smo izdelali toliko primerov, kolikokrat se aktivnost, ki jo določen 

simbol predstavlja, ponovi v učenkini tedenski rutini. Na koncu smo simbole zalepili 

na lesene kvadrate.  

 
Slika 8: Simboli 

V osmem koraku izdelave sistema koledarja smo z namenom, da bi vse osebe, ki so 

v stiku z učenko, poznale pomen simbolov za aktivnosti, izdelali legendo (slika 9).  

 
Slika 9: Legenda simbolov 
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V devetem koraku smo izdelali simbole za dneve v tednu (slike 10, 11, 12, 13, 14, 15 

in 16). Pri njihovi izdelavi smo izhajali iz simbolov glavnih aktivnosti v rutini 

posameznih dni.  

 
Slika 10: Učenje – simbol za ponedeljek                            

 
Slika 11: Plavanje – simbol za torek  

 
Slika 12: Telovadba – simbol za sredo 
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Slika 13: Jahanje – simbol za četrtek 

 
Slika 14: Hiša – simbol za petek 

 

Slika 15: Sprehod – simbol za soboto 

 
Slika 16: Druţina – simbol za nedeljo 
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Pri uporabi koledarja bodo simboli za aktivnosti v skladu z učenkinim urnikom 

nameščeni na osnovno ploskev (slika 17) in pokriti s simboli za dneve (slika 18). 

 
Slika 17: Dnevni koledar v sistemu tedenskega koledarja 

 
Slika 18: Tedenski koledar 

V zadnjem koraku izdelave tedenskega koledarja smo iz temno zelenega kartona 

izrezali dele, s katerimi bomo prekrili pretekle dneve (slika 19) in na ta način širili 

učenkino razumevanje preteklosti.  

 
Slika 19: Pretekli dnevi, pokriti s temnim materialom 
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Rutina uporabe sistema koledarja 

Aktivnosti, vezane na vpeljevanje in uporabo sistema koledarja, smo izvajali v 

sodelovanju z učenko. Pri tem je druga faza raziskovanja (nestrukturirano 

opazovanje z udeleţbo) zajemala časovni interval od 12. 5. 2014, ko smo pri učenki 

uvajali nove in spremenjene simbole ter oblikovali rutino uporabe sistema koledarja, 

do 13. 6. 2014, ko smo zaključili z aktivnostmi, vezanimi na uporabo sistema 

koledarja skozi oblikovano rutino. Časovno obdobje 12. 5.–23. 5. 2014 smo namenili 

uvajanju spremenjenih in novih simbolov ter novih aktivnosti (preglednici 3 in 4). V 

tem času smo izvajali aktivnosti, ki so učenko z gluhoslepoto pripravljale na uporabo 

tedenskega sistema koledarja. V časovnem obdobju 26. 5.–13. 6. 2015 pa smo 

krepili uporabo sistema koledarja skozi oblikovano rutino. Opazovanje z udeleţbo 

smo izvajali štirikrat na teden (vsak delovnik, razen četrtka) po dve šolski uri, ki sta 

bili v učenkinem šolskem urniku umeščeni v čas podaljšanega bivanja. 

Z namenom čim večje učinkovitosti smo uporabo tedenskega koledarja oblikovali v 

rutinsko aktivnost z jasnimi koraki.  

Koraki v rutini uporabe tedenskega koledarja:  

 ugotavljanje dneva v tednu, 

 pregled čez dan izvedenih aktivnosti,  

 iskanje in namestitev simbola za naslednjo aktivnost , 

 učenje , 

 prosti čas  (v povezavi s koledarjem izbire), 

 zaključek šolskega dela dneva, 

 ugotavljanje naslednjega dne, 

 pregled aktivnosti za naslednji dan.  

Korake rutine smo glede na učenkin napredek širili postopoma in v skladu z 

večanjem števila elementov (npr. simbolov, aktivnosti), vključenih v proces uporabe 

sistema koledarja (preglednica 5). Vsak korak v rutini uporabe tedenskega koledarja 

smo podkrepili s smiselnim pogovorom.  
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Preglednica 3: Simboli za uveljavljene aktivnosti 

Uveljavljene aktivnosti                      

v učenkini šolski rutini 

Uveljavljeni simboli     

za aktivnosti 

Spremenjeni simboli    

za aktivnosti 

učenje  rjavi gladki brusni papir v 

obliki paralelograma  

/ 

komunikacija  velika tiskana črka A iz 

rjavega, črtastega blaga  

učna ura s 

surdopedagoginjo  

velike tiskane črke ABC iz 

rdeče penaste gume  

likovna vzgoja zapis imena učiteljice majhen črn čopič  

glasba  orehova lupina  / 

telovadba  modra kratka majica  

gimnastika  oranţna penasta guma z 

valovitimi robovi in vrvico  

jahanje  slika črnega konja v 

kombinaciji z umetnim 

črnim krznom  

plavanje  modra valovita lepenka  

orientacija in mobilnost zobotrebec del modrega plastičnega 

nabodala 

sprehod  zelena peščena pot  / 

odmor zelena penasta guma  

obrok  del bele plastične ţlice  

 

 

 

 



33 
 

Preglednica 4: Vpeljevanje novih simbolov 

Nova aktivnost Simbol  

aktivnosti z izvedenci raziskave velika tiskana črka L iz rumene penaste gume  

prosti čas  igralna kocka 

Dnevi v tednu2  

ponedeljek  knjiţica s platnico iz rjavega gladkega brusnega 

papirja 

torek modra valovita lepenka 

sreda modra kratka majica in rjavkaste črtaste kratke 

hlače 

četrtek  izrezana slika črnega konja v kombinaciji z 

umetnim črnim krznom 

petek hiša iz penaste gume različnih barv 

sobota zelena peščena pot 

nedelja druţina iz različnih gumbov, ki predstavljajo obraz 

posameznega člana druţine, in z barvicami 

narisana telesa 

Drugi na novo uvedeni pojmi  

odpovedana aktivnost črka X iz rdeče penaste gume 

pretekli dnevi temno zeleni karton 

prihodnje aktivnosti škatlica za shranjevanje simbolov za aktivnosti 

 

 

                                                           

2
 Vizualno-taktilne simbole za dneve in druge obravnavane časovne pojme (npr. danes, jutri) smo podkrepili še s 

pisano besedo (črni tisk na rumeni podlagi). 
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Preglednica 5: Postopno širjenje korakov rutine v skladu z uvajanjem novih pojmov  

Datum Uvedeni koraki rutine uporabe 

sistema koledarja3 

Uvedeni pojmi4 

26. 5. 2014  ugotavljanje dneva v tednu 

 pregled čez dan izvedenih 

aktivnosti 

 iskanje in namestitev 

simbola za naslednjo 

aktivnost  

 učenje 

 prosti čas   

 zaključek šolskega dela 

dneva 

 

 danes 

 kateri 

 odpreti 

 zapreti  

 prosim 

 pokazati 

27. 5. 2014 /  včeraj 
 

28. 5. 2014  ugotavljanje naslednjega 

dne 

 pregled aktivnosti za 

naslednji dan 

 

 jutri 

2. 6. 2014  koledar izbire (v povezavi s 

prostim časom) 

 

 kocka  

 krogla 

 izbira 

 rada bi 

3. 6. 2014 /  domino 

4. 6. 2014 /  odpovedana aktivnost 

 

Prvi korak v rutini uporabe tedenskega koledarja je predstavljalo ugotavljanje dneva v 

tednu. K temu smo spodbudili učenko tako, da smo jo povabili in pospremili do 

mesta, kjer se je nahajal sistem koledarja, ter jo v znakovnem jeziku vprašali, kateri 

dan je danes. Pri ugotavljanju tekočega dneva si je učenka pomaga s simboli, ki 

izhajajo iz glavnih aktivnosti v poteku posameznih dni, in s prekritimi simboli za dni, ki 

ponazarjajo minule dni v tem tednu. Slika 20 prikazuje izvajanje prvega koraka: 

učenka pravilno ugotovi, da je petek. 

                                                           
3
 Okvirna rutina uporabe sistema koledarja se je izoblikovala že v času uvajanja novih simbolov in aktivnosti.  

4
 Bistveni pojmi pri uporabi tedenskega koledarja so se uvedli že v času vpeljevanja sistema koledarja. 
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Slika 20: Prvi korak rutine – ugotavljanje dneva v tednu 

Po ugotovitvi dneva v tednu smo učenko spodbudili, da je v znakovnem jeziku 

pokazala svojo ugotovitev (npr. danes petek). Ta ugotovitev namreč predstavlja 

učenki časovno izhodišče, zato jo je bilo treba v izvajanju rutine posebej izpostaviti in 

označiti. V ta namen smo pod ugotovljen dan postavili listek z napisom DANES. 

Tekom uporabe tedenskega koledarja smo dodatne oznake postopno širili na 

VČERAJ in JUTRI. V skladu z večanjem elementov smo širili tudi korake v izvajanju 

rutine pri uporabi sistema koledarja.  

V drugem koraku izvajanja rutine je učenka »odprla« dnevni koledar, in sicer tako, da 

je simbol za dan dvignila in odloţila na mizo. Temu sta sledila pregled čez dan 

izvedenih aktivnosti5 (slika 21) in pogovor o njih. 

 

 
Slika 21: Drugi korak rutine – pregled izvedenih aktivnosti 

Tretji korak v rutini uporabe tedenskega koledarja so sestavljali pogovor o naslednji 

aktivnosti, iskanje simbola, ki jo predstavlja, in namestitev tega na koledar. Slika 22 

prikazuje nameščanje simbola za naslednjo aktivnost.  

                                                           
5
 Pri uporabi časovnih koledarjev je priporočljivo aktivnosti pregledati na začetku in na koncu časovne enote, na 

kateri temelji koledar, vendar smo zaradi popoldanskega časa izvajanja raziskave drugi korak v rutini sprejeli kot 

optimalno rešitev glede na okoliščine uporabe sistema koledarja.  



36 
 

 
Slika 22: Tretji korak rutine – iskanje in namestitev simbola za naslednjo aktivnost 

Četrti korak je zajemal izvajanje aktivnosti z izvajalci raziskave in se je nanašal na 

učenje z uporabo totalne komunikacije. Slika 23 prikazuje spoznavanje z 

geometrijskimi telesi.  

 
Slika 236: Četrti korak rutine – učenje 

Peti korak uporabe tedenskega koledarja je predstavljal učenkin prosti čas, za 

katerega smo kot simbol uporabili igralno kocko. Ob ţe uveljavljeni rutini uporabe 

koledarja smo v tem koraku uvedli še koledar izbire in z njegovo uporabo spodbudili 

učenkine veščine samozagovorništva. Tako smo po predstavitvi simbola za prosti 

čas učenko pospremili do mesta izbire in ji dali na izbiro dve igri: eno, ki se jo zelo 

rada igra, in eno, ki jo ima manj rada. Nato smo učenko v znakovnem jeziku 

spodbudili, da izbere ţeleno igro. Slika 24 prikazuje učenkino izbiro: med ponujenimi 

igrami izbere domine. 

                                                           
6
 Fotografije učenke so objavljene v soglasju in z dovoljenjem njene mame. 
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Slika 24: Peti korak rutine – prosti čas 

S pogovorom skozi rutino uporabe sistema koledarja smo učenko spodbujali k 

izvajanju korakov, prav tako pa smo s pogovorom dopolnili in osmislili vsak 

posamezni korak v rutini. Oblike in načini komuniciranja so prehajali med statičnimi 

(vizualno-taktilni, delno konkretni in abstraktni simboli) in dinamičnimi (locirani 

znakovni jezik v kombinaciji z enoročno abecedo, odgledovanje, tadoma). Na 

področju komuniciranja smo si zadali tri ključne cilje: (1) razvijanje časovnih pojmov 

(npr. teden), (2) razvijanje pojmov, vezanih na učenkino vsakodnevno rutino (npr. 

prosti čas), in (3) razvijanje pojmov, ki spodbujajo samozagovorništvo (npr. rada bi). 

Komunikacija med igro je nudila učenki naravno priloţnost za razvoj pojmov (slika 

25).  

 

 
Slika 25: Razvijanje pojmov med igro 

V šestem koraku rutine je učenka ponovno pregledala čez dan opravljene šolske 

aktivnosti. Nato je dnevni koledar »zaprla« na način, da ga je pokrila s simbolom za 

dan. V znak preteklih aktivnosti ga je prekrila še s temnim kartonom.  
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Slika 26: Šesti korak rutine – zaključek šolskega dela dneva 

Sedmi korak rutine uporabe tedenskega koledarja je predstavljal ugotovitev 

naslednjega dne. Slika 27 tako prikazuje izvajanje sedmega koraka: učenka ugotovi, 

kateri dan sledi. 

 
Slika 27: Sedmi korak rutine – ugotavljanje naslednjega dne 

V osmem koraku rutine učenka pregleda za naslednji dan predvidene aktivnosti.  

 
Slika 28: Pregled aktivnosti za naslednji dan 

Po zaključku aktivnosti smo učenko spodbudili, da je pospravila uporabljene 

pripomočke na svoje mesto.  
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6.3 REZULTATI 3. FAZE RAZISKOVANJA: EVALVACIJA UPORABE 

SISTEMA KOLEDARJA 

Evalvacija individualiziranega sistema koledarja za učenko z gluhoslepoto 

Sistem koledarja smo ovrednotili z ocenjevalno lestvico, katere avtorici sta R. Blaha 

in D. Rudin (v Blaha, 2001). Ocenjevalno lestvico sta poleg nas izpolnili tudi 

razredničarka in mati učenke z gluhoslepoto. Kot je ţe bilo omenjeno, materina 

evalvacija uporabe sistema koledarja ni zajeta v predstavitvi rezultatov, saj se je 

sistem koledarja uporabljal izključno v vzgojno-izobraţevalnem procesu (v šoli). 

Posledično mati učenke z gluhoslepoto ni posedovala (za nas) relevantnih informacij, 

ki bi se nanašale na podajanje ocene o uporabi, obliki, razumljivosti, primernosti, 

zanimanju in načinu komuniciranja učenke ob uporabi sistema koledarja.  

Izhajajoč iz tega dejstva je evalvacija sistema koledarja podana na osnovi izpolnjene 

ocenjevalne lestvice z naše strani in s strani razredničarke. Sinteza odgovorov je 

prikazana v preglednici 6.  

Ugotovili smo, da je učenka pred izvedbo druge faze raziskave v razredu ţe 

uporabljala sistem koledarja. Ob pomoči razredničarke je učenka z gluhoslepoto 

uporabljala dnevni koledar in občasno tudi mesečnega. V času izvajanja druge faze 

raziskave je učenka z nami (izvajalci raziskave) začela dodatno uporabljati zanjo 

izdelan tedenski koledar, ki je vključeval dnevni koledar in koledar izbire. Po 

zaključeni drugi fazi raziskave učenka uporablja tedenski koledar z razredničarko.  
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Preglednica 6: Evalvacija uporabe sistema koledarja 

EVALVACIJA 

PODROČJA 

RAZREDNIČARKA IZVEDENCI RAZISKAVE 

DA DELNO OPOMBE DA DELNO OPOMBE 

Ali je koledar 

razumljiv učencu? 

X   X   

Ali je velikost primerna? X   X  Premer osnovne ploskve je 

50 cm, zato jo lahko učenka 

brez teţav zaobjame z 

obema rokama. Deli, ki 

ponazarjajo dneve v tednu, 

so predvsem ob robu 

osnovne ploskve nekoliko 

širši od učenkinih dlani, 

vendar jih učenka zaradi 

ločnic med njimi še vedno 

jasno zazna. 

Ali je jasen? (ne preveč 

natrpan ali zapleten) 

X   X   
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Ali je v skladu z 

učenčevim vidnim 

poljem? 

X  Simboli dnevnih dejavnosti 

so ustrezne velikosti in v 

skladu z učenkinim vidnim 

poljem, kar je zelo 

pomembno pri 

pregledovanju dnevnega 

urnika. 

 

X.  Velikost tedenskega 

koledarja je nekoliko večja, 

kot jo lahko učenka z 

omejenim vidnim poljem 

predvidoma zazna, vendar je 

velikost dnevnih koledarjev v 

sistemu tedenskega koledarja 

primerna, prav tako je 

primerna velikost simbolov.  

V primeru, da bi bil tedenski 

koledar manjši, bi bili tudi 

drugi elementi manjši, simboli 

celo do te mere, da bi jih 

učenka teţko prepoznala in 

razlikovala med njimi.  

Ali je učencu 

dostopen? 

X  Učenka ve, kje se nahaja 

sistem koledarja, ter ga 

sama poišče in uporablja. 

 

 X V času izvajanja raziskave je 

bil učenki tedenski koledar na 

stalnem mestu dostopen le v 

času podaljšanega bivanja 

(čas rutine uporabe 

koledarja) in je v tem času 

lahko kadar koli dostopala do 

njega. V času drugega dela 

šolske rutine je bil koledar 

sicer v matični učilnici, vendar 

še ni imel stalnega mesta. 

Sedaj ga ima. 
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Ali so časovni intervali 

jasno ločeni? 

X   X   

Ali so simboli enostavni 

za razlikovanje? 

X   X   

Ali ima koledar stalno 

mesto, da ga učenec 

lahko najde? 

X    X  

Ali je koledar 

primeren za učenca? 

X   X   

Ali so uporabljeni 

elementi primerni za 

učenčevo motorično 

stopnjo? 

X   X   

Ali so uporabljeni 

elementi primerni glede 

na učenčevo 

funkcioniranje? 

X   X  Elementi so v skladu z 

učenkinimi senzornimi 

zmoţnostmi in njenim 

primarnim delovnim načinom 

– vizualno-taktilnim. Delno 

izhajajo tudi iz njenih 

interesov (npr. ţive barve). 

Ali so uporabljeni 

elementi primerni 

glede na starost 

učenca? 

X    X Izhodišče za elemente 

sistema koledarja so 

učenkine kognitivne 

zmoţnosti in njeni interesi, ne 

pa učenkina starost.  

Ali je koledar 

individualiziran za 

učenca? 

X   X   
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Ali se koledar razvija v 

smeri tradicionalnih 

koledarjev in je 

prenesljiv v različne 

okoliščine? 

 X   X Tedenski koledar je namesto 

zaporedja ali koordinatne 

mreţe v netradicionalni obliki 

(krog) z namenom razvijanja 

zavedanja neprekinjenosti 

tedenskega cikla. Predvidene 

naslednje stopnje sistema 

koledarja bodo podobnejše 

tradicionalnim oblikam 

koledarjev. Glede 

uporabnosti je tedenski 

koledar prenosljiv v različne 

situacije (lahko se npr. 

uporablja doma, v šoli, na 

letovanju), vprašljiv je morda 

le vsakodnevni transport 

zaradi njegove velikosti in 

številnih premičnih 

elementov.   

Ali je oblika koledarja 

organizirana? 

X   X   

Ali so simboli označeni 

za učenca in druge 

osebe? 

X   X   
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Ali so elementi dostopni 

učitelju? 

X   X  Vsi elementi so dostopni 

vsemu osebju, ki dela z 

učenko. Za razumevanje 

simbolov za aktivnosti smo 

jim izdelali legendo. V 

primeru potrebe po 

popravljanju ali dopolnjevanju 

simbolov imajo v matični 

učilnici na voljo vse potrebne 

materiale (leseni kvadrati 

itd.). 

Ali je rutina uporabe 

koledarja organizirana v 

predvidljive korake za 

laţje razumevanje? 

X   X   

Ali je koledar v skladu z 

dnevnim urnikom? 

X   X   

Ali učenec kaže 

zanimanje za koledar? 

X   X   

Ali učenec kdaj poišče 

koledar? 

X   X  V času izvajanja raziskave je 

učenka pogosto pred ali po 

rutini uporabe koledarja 

pristopila do koledarja. 
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Ali učenec kaţe 

pozitivne čustvene 

odzive ob uporabi 

koledarja? 

X   X  Običajno ob simbolih, ki 

predstavljajo učenki ljubše 

aktivnosti, in ob dinamični 

komunikaciji (pogovoru) v 

zvezi s sistemom koledarja. 

Učenka veselje pokaţe z 

nasmehom in vznemirjenostjo 

v pozitivnem smislu. 

Ali lahko učenec 

upravlja z elementi? 

X  Učenka včasih večkrat 

pokaţe na simbol za njeno 

najljubšo dejavnost v dnevu 

in sprašuje o njej (na primer, 

kdo gre na jahanje, kako 

gremo na jahanje in 

podobno). Upravlja na 

način, da na urniku skupaj 

zamenjuje odpovedano.  

 X Vse simbole prepozna. Pri 

uporabi sistema koledarja še 

potrebuje spodbude in delno 

vodenje s strani učitelja 

(fizično le uvodoma ali pri 

usvajanju novih kretenj). 

Ali so načrtovane 

motivacijske aktivnosti 

za učenca? 

X   X  Peti korak rutine – prosti čas. 

Ali so simboli zanimivi 

za učenca? 

X  .  X  Zlasti na novo uvedeni. 

Ali so uporabljeni 

raznoliki materiali z 

namenom povečanja 

zanimanja? 

X   X  Vizualna in taktilna 

stimulacija. 
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Ali učenec kaže 

nadzor nad 

koledarjem? 

X  Učenka samostojno pokaţe 

dneve v tednu, današnji dan 

in dnevni urnik, brez pomoči 

in vodenja učitelja. 

 X Pri uporabi tedenskega 

koledarja potrebuje spodbude 

in delno vodenje s strani 

učitelja. 

Ali učitelj kaže 

zanimanje za koledar? 

X   X   

Ali učitelj načrtuje 

dodatne novosti? 

X   X  Tako izvajalci kot razrednik 

načrtujejo širjenje uporabe 

tedenskega koledarja in 

nadgradnjo tega z 

naslednjimi stopnjami 

koledarjev. 

Ali učitelj oblikuje 

uporabo koledarja v 

prijetno izkušnjo? 

X   X   

Ali se koledar 

uporablja 

vsakodnevno? 

X  Vsak dan od ponedeljka do 

petka. 

 

 X V času izvajanja raziskave 

štirikrat na teden (vse dni 

razen četrtka), trenutno 

vsakodnevno ob delavnikih 

oziroma v času šole, med 

vikendom se še ne uporablja. 

Ali učitelj izkazuje 

pozitivna čustva ob 

uporabi sistema 

koledarja? 

X   X   

Ali je koledar 

smiselno povezan s 

tekočim dnevom? 

X   X   
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Ali je uporabi koledarja 

namenjeno dovolj 

časa? 

X  . X  V času izvajanja raziskave po 

dve šolski uri štirikrat na 

teden, trenutno vsakodnevno. 

Ali učitelj uporablja 

koledar za opozarjanje 

na spremembe ali 

odpovedi aktivnosti? 

X   X  V ta namen smo uvedli pojem 

odpovedana aktivnost in 

simbol zanj. 

Ali uporaba vključuje 

družaben pogovor? 

X   X   

Ali je učenec fizično 

udobno nameščen in 

stabilen? 

X   X   

Ali je vzpostavljen 

očesni ali taktilni stik 

med učencem in 

učiteljem? 

X  . X  Glede na učenkine senzorne 

zmoţnosti. 

Ali se učitelj osredotoča 

na učenca brez 

zunanjih prekinitev? 

X   X   

Ali je prisoten začetni 

druţabni pozdrav? 

X   X   
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Ali so 

znaki/geste/signali 

prikazani natančno? 

X   X  Motorično zahtevnejše 

kretnje so predstavljene 

poenostavljeno. Prav tako 

učenka določene kretnje 

pokaţe manj jasno, včasih 

celo obrnjeno. Uporaba 

kretenj je torej pri učenki 

individualizirana. 

Ali je komunikacija z 

učiteljem učencu 

pomembna? 

X  Učenka je samostojna pri 

pregledovanju urnika, 

vendar ji je izjemno 

pomembno, da je učitelj 

usmerjen nanjo in 

pripravljen na pogovor o 

tedenskih ali dnevnih 

dejavnostih. 

X   

Ali poteka pogovor? X   X   

Ali ima učenec dovolj 

časa, da se odzove? 

X   X   

Ali učitelj daje učencu 

nebesedne namige? 

X   X   

Ali je komunikacija 

pogovorne narave in ne 

usmerjena k ukazom? 

X   X  Pri spodbudah za izvajanje 

korakov so prisotne akcijske 

besede v povezavi s prošnjo 

(npr. prosim, poglejva, kaj 

vse si danes ţe naredila) ali 

vprašanjem. 
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Ali so odgovori učenca 

raznoliki (nerutinski, ne 

zgolj ponavljanje ali 

poimenovanje)? 

 X Odgovori učenca se 

največkrat ponavljajo na 

tedenski ravni (za 

posamezen dan). 

 

 X Glede na učenkine zmoţnosti 

komuniciranja so raznoliki, 

včasih tudi rutinski, 

ponavljajoči se oziroma 

vsebujejo zgolj 

poimenovanje. 

Ali se učitelj odziva na 

namige učenca? 

X   X   

Ali učenec komunicira 

spontano? 

X   X   

Ali učitelj koristi 

predstavitev koledarja 

in pogovor z učenci v 

času prehoda? 

X   X  Pri prehodu na naslednjo 

aktivnost oziroma korak v 

rutini. 

Ali se pogovor poglobi 

po koncu aktivnosti? 

X   X  Ţe med aktivnostjo. 

Ali so aktivnosti 

prediskutirane in ne 

samo poimenovane? 

X   X  Zlasti aktivnosti, izvedene v 

času rutine uporabe sistema 

koledarja (npr. raznovrstno 

učenje). 

Ali učitelj poudari 

pravilen odziv? 

X   X   

Ali obstajajo oporne 

točke, ki izboljšajo 

odzive/odgovore na 

vprašanja? 

X   X  Simboli in namigi s strani 

učitelja. 
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Ali se koledar uporablja 

za sprejemanje 

odločitev? 

X   X  V petem koraku rutine 

uporabe koledarja je uveden 

koledar izbire. 

Ali so vpeljana “k-” 

vprašanja? 

X   X   

Ali učenec razume 

uvedena specifična 

vprašanja? 

X  Kateri dan je danes? Kateri 

dan je bil včeraj? Kateri dan 

bo jutri? Kateri dan bo 

pojutrišnjem? 

X  Kateri dan je danes? 

Ali učitelj uporablja eno 

obliko vprašanja za 

pridobitev ţelenega 

odziva/odgovora? 

X   X  Stalna oblika (kretnje) 

ključnih vprašanj. 

Ali so elementi 

koledarja organizirani 

tako, da pripomorejo k 

učenju 

odzivov/odgovorov na 

vprašanja? 

X   X   

Ali so uporabljene 

učinkovite strategije z 

namenom spodbujanja 

odziva/odgovora 

(namigi, ploskve, 

prikazi)? 

X   X  Posebej zvezek, v katerem 

so zapisani in narisani 

simboli. 

Ali je komunikacija v 

skladu z učenčevo 

kognitivno stopnjo? 

X   X   
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Ali učenec sledi hitrosti 

komunikacije? 

X  Hitrost komunikacije 

prilagodimo trenutnemu 

funkcioniranju/stanju 

učenke. 

X   

Ali so geste, znaki, 

mimika in 

demonstriranje 

uporabljeni z namenom 

komuniciranja z 

učencem? 

X   X   

Ali znaki temeljijo na 

pojmih? 

X   X   

Ali so elementi 

uporabljeni v skladu s 

stopnjo simbolne 

reprezentacije 

učenca? 

X   X   

Ali so simbolni predmeti 

del aktivnosti? 

X   X   

Ali lahko učenec vidno 

razlikuje uporabljene 

slike ali fotografije? 

X   X   

Ali se koledar 

osredotoča na ključne 

vidike časa? 

X   X   
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Ali učenec kaţe 

predvidevanje aktivnosti 

po predstavitvi simbola 

ali po pogovoru? 

X   X   

Ali aktivnost poteka v 

ustreznem časovnem 

intervalu po pogovoru? 

X   X   

Ali je časovna enota 

koledarja v skladu s 

kognitivno stopnjo 

učenca? 

X   X   

Ali ima vsaka aktivnost 

na koledarju začetek in 

konec? 

 X Na koledarju je 

pomembnejše zaporedje 

dejavnosti (končani 

dejavnosti sledi druga 

dejavnost). 

 X V rutini uporabe da, na 

koledarju pa to ni posebej 

označeno. To bi bilo značilno 

za sekvenčni koledar. 

Ali so prihodnje 

aktivnosti poudarjene v 

skladu z ţeljami 

učenca? 

X   X  V pogovoru. 

Ali učenec kaţe 

razumevanje zaporedja 

aktivnosti? 

X   X   
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Povzetek ključnih ugotovitev evalvacije sistema koledarja 

Ugotavljamo, da je sistem koledarja učenki z gluhoslepoto razumljiv, saj je primerne 

velikosti. Tudi simboli dnevnih dejavnosti so ustrezne velikosti in v skladu z 

učenkinim vidnim poljem. Zato jih lahko učenka vidno razlikuje in uporablja. Če bi bil 

tedenski koledar manjši, bi bili tudi drugi elementi manjši in bi jih učenka teţje 

prepoznavala in razlikovala. Sistem koledarja ima časovne intervale jasno ločene. 

Koledar je imel med izvajanjem raziskave točno določeno mesto in je bil učenki 

dostopen v času podaljšanega bivanja. Tako kot so bili vsi elementi koledarja 

dostopni učenki z gluhoslepoto, tako so bili dostopni tudi celotnemu osebju, ki z 

učenko izvaja vsakodnevne vzgojno-izobraţevalne aktivnosti. Osebju je bila za boljše 

razumevanje simbolov za posamezne aktivnosti izdelana legenda.  

Z opazovanjem učenkine rabe koledarja in evalvacijo tega ugotavljamo, da je izdelan 

koledar primeren za učenko, saj so uporabljeni elementi v koledarju skladni z 

učenkinim pojmovnim in motoričnim razvojem. Po naši oceni je koledar le delno v 

skladu z učenkino starostjo, saj je izhodišče za izdelavo tega učenkina kognitivna 

stopnja in ne njena starost. V nasprotju s tem pa razredničarka meni, da je tedenski 

koledar v skladu tudi z učenkino starostjo. 

Primernost koledarja se kaţe tudi v tem, da so elementi, opremljeni z ţivimi barvami, 

v skladu s senzornimi zmoţnostmi učenke in njenim primarnim delovnim načinom. 

Netradicionalna oblika koledarja se prepoznava v njegovi obliki kroga, saj smo s tem 

ţeleli pri učenki razviti zavedanje neprekinjenosti tedenskega cikla. Posledično 

koledar nima točno določenega začetka in konca. Pri uporabi tega je namreč 

pomembnejše zaporedje dejavnosti, do katerega učenka kaţe razumevanje, in sicer 

skozi kazanje predvidene aktivnosti po predstavitvi simbola ali po pogovoru. Iz tega 

lahko sklepamo, da je časovna enota koledarja v skladu s kognitivno stopnjo učenke.  

Uspešnost sistema koledarja se najbolj jasno kaţe skozi učenkino in učiteljevo 

izkazano zanimanje za uporabo koledarja. Zanimanje za koledar pa smo prepoznali 

skozi: (1) učenkino samoiniciativno uporabo koledarja in (2) izraţanje pozitivnih 

čustev ob simbolih za njene ljubše aktivnosti, (3) dinamično komunikacijo v zvezi s 

sistemom koledarja, (4) načrtovanje motivacijskih aktivnosti v koledarju (prosti čas) in 

(5) uporabo različnih materialov, ki so zagotavljali vizualno in taktilno stimulacijo.  

Razkorak med našo oceno in oceno razredničarke smo zaznali v odnosu do 

učenkinega nadzora nad koledarjem. Razredničarka je ocenila, da učenka 

samostojno pokaţe dneve in uporablja dnevni urnik, medtem ko je bilo z naše strani 

ocenjeno, da učenka pri uporabi koledarja potrebuje delno vodenje s strani učitelja. 

Razhajanje v naši oceni in oceni razredničarke je zabeleţeno tudi glede časa 

uporabe koledarja. Razredničarka je ocenila, da učenka uporablja koledar vsak 

delovnik, medtem ko smo mi zabeleţili, da učenka uporablja koledar štiri dni v tednu. 

Do razhajanja je prišlo najverjetneje zato, ker je učenka po zaključku raziskave 

nadaljevala z uporabo koledarja z razredničarko.  
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Ugotovili smo, da uporaba koledarja vključuje druţabni pogovor, s katerim se 

vzpostavlja tako očesni kot tudi taktilni stik med učenko in izvajalcem aktivnosti. Pri 

tem so motorično zahtevnejše kretnje učenki predstavljene poenostavljeno. Učenki je 

komunikacija z učiteljem pomembna, saj ji je kljub samostojnosti pri pregledovanju 

urnika pomembno, da je učitelj osredotočen nanjo in pripravljen na pogovor.  

Uporaba sistema koledarja omogoča učenki pri komunikaciji dovolj časa, da se 

odzove in da občasno, glede na njene zmoţnosti komuniciranja, oblikuje raznolike 

odgovore. V večini primerov učenkini odgovori vsebujejo zgolj poimenovanje rutine. 

Učitelj se odziva na učenkine namige in učenka lahko komunicira spontano. Koledar 

je uporaben za predstavitev in pogovor v času prehoda med aktivnostmi oziroma 

med koraki v rutini. Opazili smo tudi, da se je pogovor med učenko in učiteljem 

poglobil ne samo po koncu aktivnosti, temveč ţe med njihovim izvajanjem. Ne 

nazadnje se koledar v petem koraku rutine uporablja za sprejemanje odločitev 

oziroma izbire.  

Ugotavljamo, da učenka razume uvedena vprašanja (na primer, kateri dan je danes), 

ki prevzemajo pri uporabi koledarja stalno obliko (kretnje) za pridobitev ţelenega 

odgovora. Z namenom spodbujanja učenkinega odgovora so pri uporabi koledarja na 

eni strani aplicirane učinkovite strategije (zvezek z zapisanimi in narisanimi simboli), 

na drugi strani pa so elementi koledarja organizirani na način, da dodatno 

pripomorejo k spodbujanju učenkinega odzivanja na vprašanja. Komunikacija med 

učiteljem in učenko je skladna z učenkino kognitivno stopnjo. Do takšnega sklepa 

nas vodijo podatki, pridobljeni z opazovanjem. Opazili smo, da učenka sledi hitrosti 

komunikacije, saj je ta prilagojena (trenutnemu) funkcioniranju oziroma stanju 

učenke. Prav tako so geste, znaki, mimika in demonstriranje uporabljeni/prilagojeni 

namenom uspešnega komuniciranja z učenko.  

 

6.4 SINTEZA REZULTATOV 

Učinki uporabe sistema koledarja na razvojna področja in učno okolje7 

Skozi rutino uporabe sistema koledarja smo (posredno) razvijali tudi učenkine 

senzorne spretnosti, saj je ţe samo rokovanje s koledarjem od učenke zahtevalo 

(maksimalno) uporabo funkcionalnega vida in tipa. Tako so bile manjše pozitivne 

spremembe na področju vizualnega zaznavanja opazne pri sledenju z očmi. Učenka 

je sicer ţe pred uvedbo tedenskega koledarja brez teţav sledila z očmi v vodoravni, 

navpični in kroţni smeri ter obračala pogled od enega k drugemu predmetu ali 

govorcu, vendar je njena zmoţnost sledenja različnim elementom prišla do (še) 

večjega izraza med samo uporabo sistema koledarja.  

                                                           
7 O spremembah po uporabi sistema koledarja na drugih področjih učenkinega razvoja izhajamo iz opaţanj med 

njegovo uporabo. Spremembo v učenkinem učnem okolju pa smo zaznali v evalvaciji uporabe sistema koledarja s 

strani njene razredničarke. 



55 
 

Spodbudne učinke sistema koledarja smo opazili tudi pri tipnem zaznavanju oziroma 

učenkinih grafomotoričnih in finomotoričnih gibih, in sicer pri ustreznosti dotika, 

prijema in pritiska (na podlago). Učenkin dotik (npr. pri uporabi komunikacijske 

metode tadoma) oziroma prijem (npr. pri uporabi videčega vodiča) je bil pred in na 

začetku uporabe koledarja (zaradi manjše občutljivosti receptorjev na dotik in okorne 

motorike) močan in grob, prav tako je bil premočen tudi njen pritisk na podlago. Skozi 

rutino uporabe koledarja je ob stalnem opozarjanju in spodbudi (za blaţji dotik in 

prijem ter pritisk) s strani učitelja postal učenkin dotik, zlasti pri komunikaciji, 

primernejši.  

Rutina uporabe sistema koledarja je spodbudila tudi učenkine vsakodnevne veščine, 

saj je po končani aktivnosti na pobudo učitelja samostojno pospravila uporabljene 

pripomočke, čeprav moramo pri tem poudariti, da je bila učenka ţe pred uporabo 

sistema koledarja pri veliko aktivnostih (v skladu s svojimi sposobnostmi in 

potrebami) precej samostojna.   

Večji in jasnejši vpliv uporabe sistema koledarja smo zaznali na socialno-

emocionalnem področju, področju komunikacije (vključno s samozagovorništvom) in 

področju pojmovnega razvoja učenke z gluhoslepoto.  

Pozitiven učinek uporabe sistema koledarja na učenkino socialno-emocionalno 

področje bil razviden iz njenega veselja ob našem prihodu in pri delu s koledarjem. 

Učenko je razveselila zlasti dinamična komunikacija med uporabo koledarja.  

Učenka je ob začetku uporabe sistema koledarja jasno (z obrazno mimiko, stokanjem 

ipd.) pokazala tudi svoje nezadovoljstvo ob zaključku aktivnosti z nami, pri čemer so 

bili njeni odzivi pogosto manj primerni (npr. ni ţelela pospraviti pripomočkov). Skozi 

uporabo koledarja pa so bili manj primerni odzivi opazni redkeje, saj je učenka 

doumela, da se aktivnost z nami skozi tedensko rutino ponavlja.  

Prav tako na osnovi učenkinih odzivov ob zaključku rutine uporabe sistema koledarja 

lahko pojasnimo vpliv tega na razvoj veščin samozagovorništva. V času uvajanja 

sistema koledarja je učenka s protestiranjem ţelela podaljšati aktivnost z nami. Čez 

čas pa je svojo ţeljo poskusila doseči na primernejši način, in sicer tako, da nas je 

odvedla do določenega predmeta in začela pogovor o njem.   

Z namenom spodbujanja učenkinih veščin samozagovorništva smo v rutino uporabe 

tedenskega koledarja uvedli tudi koledar izbire – v izhodišču z dvema, glede na 

učenkine interese neenakovrednima izbirama, saj je pred uvedbo sistema koledarja 

redko izrazila, kaj bi ţelela početi. Ob uvajanju koledarja izbire je učenka potrebovala 

veliko časa in spodbude, da je izbrala med ponujenimi moţnostmi. Tekom uporabe 

koledarja izbire pa je za odločitev potrebovala manj časa. V skladu z njenim 

napredkom na področju samozagovorništva smo povečali zahtevnost 

(enakovrednejše izbire) in število izbir (na tri moţnosti). Skozi uporabo koledarja 

izbire so bili učenki predstavljeni tudi pojmi, ki spodbujajo razvoj samozagovorniških 

veščin (npr. izbira, rada bi). Izrazito pozitiven vpliv uporabe sistema koledarja na 
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področje samozagovorništva smo opazili, kadar je učenka po uvedbi in (ob naši 

odsotnosti) tudi dejanski uporabi simbola za odpovedano aktivnost ţelela še od nas 

izvedeti, zakaj nas ni bilo in kje smo bili.  

Primerjava učenkinih reakcij na zaključek aktivnosti ob začetku in koncu uporabe 

sistema koledarja nam je osvetlila tudi vpliv koledarja na njen pojmovni razvoj. Ob 

uvajanju koledarja so bili njeni odzivi v zadnjem koraku rutine uporabe sistema 

koledarja burni, saj je razumela, da to pomeni zaključek naše skupne aktivnosti. 

Učenkini odzivi ob koncu uporabe sistema koledarja so bili primernejši zato, ker je 

razumela ponavljanje aktivnosti, vezanih na uporabo koledarja, skozi tedensko 

rutino.  

Učenki je bilo med uporabo tedenskega koledarja predstavljenih veliko novih pojmov, 

izmed katerih je ob koncu uporabe sistema koledarja samostojno ponovila naslednje: 

včeraj, jutri, kateri, odpovedana aktivnost, kocka, krogla in domine.  

Z uvedbo tedenskega koledarja smo ne nazadnje spodbudili tudi učenkino učno 

okolje, saj ga po izvedeni raziskavi vsakodnevno (od ponedeljka do petka) uporablja 

z razredničarko.  

Odgovori na raziskovalna vprašanja 

Analiza zbranega gradiva nam je omogočila osvetlitev vseh zastavljenih raziskovalnih 

vprašanj.  

Tako smo v zvezi s prvim raziskovalnim vprašanjem, ki se je nanašalo na 

upoštevanje edinstvenih izobraţevalnih potreb otrok z gluhoslepoto, ugotovili, da so 

pri njih metode poučevanja, ki izhajajo iz njihovih potreb in zmoţnosti, nujen pogoj. 

Običajne metode, ki se uporabljajo pri poučevanju otrok s tipičnim razvojem, so 

namreč pogoste vezane le na vizualno in/ali slušno zaznavanje ter so posledično le v 

zelo majhni meri učinkovite ali pa celo neučinkovite za otroke z gluhoslepoto. Med 

metode, ki so primerne za to specifično populacijo otrok, prištevamo sistem 

koledarja, ki se uporablja za poučevanje otrok z različnimi posebnimi potrebami in ki 

smo ga tudi mi uporabili pri delu z učenko z gluhoslepoto. Pri tem pa je treba 

poudariti, da mora biti sistem koledarja zaradi izjemne heterogenosti populacije otrok 

z gluhoslepoto individualiziran za vsakega posameznega otroka posebej. V našem 

primeru je to pomenilo, da smo morali najprej ugotoviti trenutno raven učenkinega 

funkcioniranja in šele nato na osnovi ocene v skladu s sposobnostmi in potrebami 

učenke zanjo izdelati koledar. Upoštevajoč učenkino kognitivno stopnjo, njeno 

predhodno znanje in izkušnje smo zanjo izdelali tedenski koledar. Glede na učenkine 

samozagovorniške veščine smo v časovni sistem koledarja vključili tudi koledar 

izbire. V skladu z učenkinim pojmovnim razvojem smo v sistem koledarja vključili 

delno konkretne in abstraktne simbole, glede na njene senzorne in motorične 

sposobnosti pa so vključeni elementi vizualno-taktilni (zaradi njenega primarnega 

delovnega načina) in vzdrţljivi oziroma čvrsti (zaradi slabše občutljivosti receptorjev 

za dotik). Učenkine potrebe in zmoţnosti smo upoštevali tudi pri uporabi sistema 
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koledarja, saj smo kombinirali različne oblike in načine komunikacije z namenom, da 

učenka čim bolje razume posredovano znanje/obravnavano snov. Tudi uporabo 

sistema koledarja smo nadgrajevali (širili korake v rutini in vključene elemente) v 

skladu z učenkinim napredkom. Ne nazadnje smo pri zadovoljevanju učenkinih 

edinstvenih (izobraţevalnih) potreb izhajali iz učenkine perspektive, zlasti njenih 

interesov (npr. intenzivne barve).  

Drugo raziskovalno vprašanje se je navezovalo na razvijanje pojmov s pomočjo 

sistema koledarja pri učenki z gluhoslepoto. Pri tem moramo poudariti, da pojmov s 

sistemom koledarja ne razvijamo zgolj z njegovo uporabo, temveč ţe sama oblika 

koledarja nudi otroku konkretno podporo za učenje (časovnih) pojmov. Sistem 

koledarja namreč nazorno predstavlja prehod med različnimi časi, zato je otrokom z 

gluhoslepoto v veliko pomoč pri učenju enostavnejših (npr. pretekli in prihodnji 

dogodek) kot tudi zahtevnejših časovnih pojmov (npr. jutro, kasneje). Seveda je 

učinek sistema koledarja večji skozi njegovo uporabo, zlasti če je ta vključen v rutino 

z jasnimi koraki, ki so podkrepljeni s smiselnim pogovorom. Na ta način sistem 

koledarja v veliki meri pripomore k razvoju časovnih in drugih pojmov. Tako smo v 

raziskavi s pomočjo sistema koledarja (časovnega koledarja in koledarja izbire) poleg 

časovnih pojmov razvijali tudi pojme, vezane na učenkino vsakodnevno rutino (npr. 

igra), in pojme, ki spodbujajo področje samozagovorništva (npr. rada bi).  

Na tretje raziskovalno vprašanje, ki se je nanašalo na način spodbujanja veščin 

samozagovorništva, smo delno ţe odgovorili pri prvem in drugem raziskovalnem 

vprašanju. S pomočjo koledarja torej lahko razvijamo tudi pojme, ki so otroku v 

pomoč pri samozagovorništvu (npr. nočem). Na osnovi zbranih podatkov smo prav 

tako ugotovili, da je koledar izbire najoptimalnejša vrsta koledarjev za razvijanje 

veščin samozagovorništva, saj ta daje otroku z gluhoslepoto v komunikaciji z drugo 

osebo oporo pri podajanju ţelja. V rutino uporabe individualiziranega sistema 

koledarja za učenko z gluhoslepoto smo tako v povezavi s prostočasnimi aktivnostmi 

vključili tudi uporabo koledarja izbire – v izhodišču z dvema, glede na učenkine 

interese neenakovrednima izbirama. V skladu z njenim napredkom na področju 

samozagovorništva smo večali zahtevnost (enakovrednejše izbire) in število izbir (na 

tri moţnosti). Treba pa je poudariti, da ne glede na vrsto uporaba sistema koledarja 

povečuje moţnost sodelovanja pri odločitvah o vsakodnevnih aktivnostih, kar ne 

nazadnje poveča tudi otrokov občutek nadzora nad lastnim ţivljenjem. To pa je za 

otroke s posebnimi potrebami zaradi njihove pogoste odvisnosti od drugih oseb 

bistvenega pomena.  

V zvezi s četrtim raziskovalnim vprašanjem, v katerem smo se spraševali o vplivu 

sistema koledarja na socialno-emocionalno področje učenke z gluhoslepoto, smo 

ugotovili, da lahko negotovost v zvezi s prihodnjimi dogodki in posledično strah pred 

neznanim zmanjšamo z uporabo sistema koledarja skozi oblikovano rutino. Na ta 

način dajemo otrokom z gluhoslepoto občutek varnosti. Omenjeno je bilo v izvedeni 

raziskavi opazno pri učenkinih odzivih ob našem odhodu. Na začetku so bili ti burni, 

medtem ko so bili čez čas manj primerni odzivi redkeje opazni, saj je učenka 
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doumela, da se aktivnost z nami ponavlja skozi tedensko rutino. S pomočjo sistema 

koledarja lahko otroka opozorimo tudi pred nepričakovano spremembo. V ta namen 

smo tudi v učenkin koledar uvedli simbol za odpovedano aktivnost. Z nudenjem 

različnih tem za pogovor smo s sistemom koledarja zagotovili tudi osnovo za 

nadaljnje interakcije.  

Predlogi za nadaljnjo uporabo sistema koledarja 

Pri delu z učenko predlagamo uvedbo uporabe sistema koledarja v njeno celotno 

šolsko rutino. V ta namen podajamo predloge za nadaljnjo uporabo izdelanega 

koledarja: 

 pregled sistema koledarja na začetku tedna in dneva ter pogovor o prihodnjih 

aktivnostih, zlasti zanimivih, spremenjenih ali odpovedanih, 

 premeščanje simbolov s sistema koledarja v škatlo za prihodnje aktivnosti, 

 pregled sistema koledarja pred izvedbo vsake aktivnosti (pogovor o naslednji 

aktivnosti, iskanje in nameščanje ustreznega simbola na koledar), 

 pregled sistema koledarja po izvedbi vsake aktivnosti (pogovor o pretekli 

aktivnosti), 

 nadaljevanje uveljavljene rutine uporabe sistema koledarja v času 

podaljšanega bivanja (uvedba novega simbola za učenje v tem času zaradi 

spremembe izvajalcev, uporaba uveljavljenega simbola za prosti čas), 

 stopnjevanje zahtevnosti uporabe koledarja izbire v prostem času (večanje 

števila izbir in enakovrednosti teh glede na učenkine interese), 

 pregled koledarja na koncu dneva in tedna, pogovor o preteklih aktivnostih ter 

prekrivanje preteklih dni s temnim materialom v znak preteklosti, 

 pregled sistema koledarja za naslednji dan oziroma teden ter pogovor o 

prihodnjih dogodkih, še posebej zanimivih.  

Za doseganje večje učinkovitosti uporabe sistema koledarja predlagamo prenos tega 

tudi v domače okolje. Učenki bi namreč uporaba koledarja čez cel dan omogočila 

celosten pregled nad preteklimi in prihodnjimi dogodki. Treba pa je poudariti, da je za 

pregled nad celotnim dnevom pomembno, da so elementi, vključeni v domači sistem 

koledarja, v skladu s šolskimi. 

Po usvojitvi tedenskega koledarja pri delu z učenko predlagamo uvedbo naslednje 

stopnje časovnih koledarjev. Za pomoč pri preverjanju pripravljenosti učenke na 

uvedbo mesečnega koledarja iz literature (Blaha, 2001) podajamo predpogoje za 

njegovo uporabo (preglednica 7). Prvih pet navedenih mora biti obvezno izpolnjenih, 

medtem ko zadnjih pet postavk predstavlja le spodbudne znake za pripravljenost 

učenke na uporabo mesečnega koledarja (Blaha, 2001). 
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Preglednica 7: Predpogoji za uporabo mesečnega koledarja 

 

Predpogoji za uporabo mesečnega koledarja 
Izpolnjenost predpogojev 

Da Delno Ne 

Predvideva dogodke, ki se zgodijo vsaka dva tedna ali 

mesečno. 

   

Povezuje več rutinskih aktivnosti z dnevi, za katere so ti 

značilni. 

   

Poimenuje nekaj dni v tednu v črnem tisku, brajici, s 

taktilnimi simboli, izgovorjeno besedo ali kretnjo. 

   

Uporablja in se odziva na kretnje, izgovorjene besede 

ali simbole, ki predstavljajo preteklost, sedanjost in 

prihodnost. 

   

Zmeraj dela od leve proti desni.8    

Zahteva aktivnosti, ki so izven poteka tekočega tedna.     

Uporablja kombinacijo raznolikih simbolov (npr. črni 

tisk, slika, kretnja).  

   

Sodeluje v pogovoru o aktivnostih pred in po njihovi 

izvedbi.  

   

Usmeri svojo pozornost v izvajanje aktivnosti od deset 

do petnajst minut.  

   

Kaţe potrebo po poznavanju prihodnjih dogodkov.      

Vir: Blaha (2001)  

V pomoč za nadaljnje delo z učenko podajamo tudi okvirni načrt izdelave in uporabe 

mesečnega koledarja. Povzetek načrta mesečnega koledarja smo prav tako 

oblikovali na podlagi obrazca, ki ga je podala R. Blaha (2001), in smernic drugih 

avtorjev (npr. Chen, Downing in Rodriguez-Gil, 2001; Jablan in Stanimirov, 2012; 

Miles in McLetchie, 2008).  

Za nadaljnjo uporabo sistema koledarja predlagamo, da se uporabi vrsta sistema 

koledarja, ki se nanaša na naslednjo časovno stopnjo (mesečni koledar v kombinaciji 

                                                           
8
 Za uporabo celotnega sistema koledarja, načrtovanega za učenko, je veliko pomembneje, da učenka delovno 

smer izbere glede na aktivnost. 
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s tedenskim). Pri tem naj koledar prevzema osnovno obliko kvadrata z vizualno-

taktilnimi ločnicami, ki naj bodo razdeljene na manjše dele, namenjene simbolom. 

Velikost osnovne ploskve naj bo 50 cm x 50 cm. Del osnovne ploskve, namenjen 

simbolu za mesec, kasneje tudi za letni čas, naj bo velikosti 50 cm x 15 cm. Del 

osnovne ploskve, razdeljen na manjše pravokotnike, v katerih bodo simboli in 

zaporedne številke za dneve v mesecu, pa naj bo velik 50 cm x 35 cm (slika 29).  

 
Slika 29: Skica mesečnega koledarja 

Modifikacije glede na učenkine senzorne in motorične sposobnosti naj bodo enake 

kot pri načrtovanju tedenskega koledarja (vzdrţljivi vizualno-taktilni simboli in čvrsta 

osnovna ploskev).   

Stopnja konkretnosti simbolov naj bo enaka kot pri predhodnih oblikah koledarjev. 

To pomeni, da so simboli delno konkretni in abstraktni. Pri tem naj se uporabljajo ţe 

uveljavljeni simboli za dneve. Simboli za mesec pa so lahko: 

 sneţeni moţ kot simbol za januar, 

 pustna maska kot simbol za februar, 

 cvetoča veja kot simbol za marec, 

 deţnik kot simbol za april, 

 metulj kot simbol za maj, 

 roţa kot simbol za junij, 

 sonce kot simbol za julij, 

 morje kot simbol za avgust, 

 šolska torba kot simbol za september, 

 grozdje kot simbol za oktober, 

 sveča kot simbol za november, 

 okrašena smreka kot simbol za december. 

Kot simbole za letne čase pa predlagamo naslednje:  

 cvetoče drevo kot simbol za pomlad, 

 sadno drevo kot simbol za poletje, 

 drevo z odpadajočimi listi kot simbol za jesen,  

 zasneţeno drevo kot simbol za zimo. 
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Drugi predlagani simboli: 

 okvir v obliki srca kot simbol za rojstni dan,  

 pravokotni okvir kot simbol za praznik. 

Izvajalci aktivnosti s sistemom koledarja naj bodo razredničarka in drugi strokovni 

delavci šole, ki so v vsakodnevni interakciji z učenko. Čas izvajanja sistema koledarja 

naj bo vezan na vsakodnevno uporabo, še posebej ob začetku in zaključku (šolskega 

dela) dneva.  

Predstavitev sistema koledarja naj se izvaja postopoma. V začetni fazi naj se 

pozornost nameni predstavitvi in obravnavi posameznega meseca. Ob ţe uveljavljeni 

rutini uporabe mesečnega koledarja pa naj se uporaba razširi na obravnavo več 

mesecev hkrati. 

Predvideni koraki rutine uporabe mesečnega koledarja9 ob začetku dneva:  

 ugotavljanje letnega časa, 

 ugotavljanje meseca, 

 ugotavljanje preteklega dneva, 

 ugotavljanje tekočega dneva (iskanje in namestitev simbola za dan in njegove 

zaporedne številke). 

Predvideni koraki rutine uporabe mesečnega koledarja ob koncu dneva:  

 zaključek tekočega dneva (pokrivanje s temnim materialom), 

 ugotavljanje naslednjega dne.  

Pri obliki in načinu komunikacije naj se izmenjujeta statična (vizualno-taktilni, delno 

konkretni in abstraktni simboli) in dinamična komunikacija (locirani znakovni jezik v 

kombinaciji z enoročno abecedo, odgledovanje, tadoma) za dosego splošnih 

komunikacijskih ciljev: (1) razvijanje zahtevnejših časovnih pojmov (npr. imena 

mesecev, letni časi) in (2) razvijanje pojmov, ki se nanašajo na pomembnejše 

datume (npr. rojstni dan, prazniki). Enako kot pri predhodnih koledarjih naj bo 

pogovor naslonjen na rutino uporabe mesečnega koledarja (spodbuda k izvajanju 

korakov, dopolnitev in osmišljanje vsakega posameznega koraka v rutini).  

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Koraki rutine (ob začetku in koncu dneva) se morajo postopoma širiti v skladu z večanjem števila elementov, 

vključenih v sistem koledarja.  
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7 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo obravnavali specifično in heterogeno skupino oseb s 

posebnimi potrebami – osebe z gluhoslepoto. Znotraj obravnavane populacije smo 

zaradi velikega vpliva prirojene gluhoslepote na vsa razvojna področja posebno 

pozornost namenili otrokom z gluhoslepoto, njihovim edinstvenim (izobraţevalnim) 

potrebam in pomenu (glede na njihove potrebe) ustreznih metod (poučevanja) pri 

zadovoljevanju le-teh.  

Za bolj poglobljeno razumevanje raziskovalnega problema smo izvedli singularno 

študijo primera uporabe sistema koledarja pri učenki z gluhoslepoto. V raziskavi smo 

ţeleli prikazati in čim bolj celostno razumeti vpliv uporabe sistema koledarja na 

učenkin pojmovni razvoj, razvoj samozagovorništva in socialno-emocionalnega 

področja. Na osnovi analize vseh pridobljenih podatkov smo ugotovili, da je uporaba 

sistema koledarja pozitivno vplivala na vsa tri razvojna področja.  

Učenki je ţe sama oblika koledarja nudila konkretno podporo za učenje pojmov, 

razvijanje katerih se je poglobilo z uporabo koledarja, skozi katero so bili učenki 

poleg utrjevanja znanih predstavljeni tudi novi pojmi, izmed katerih je ob koncu 

raziskave samostojno ponovila naslednje: včeraj, jutri, kateri, odpovedana aktivnost, 

kocka, krogla in domine. Prav tako je primerjava učenkinih odzivov ob uporabi 

koledarja nakazala na njeno razumevanje ponavljanja aktivnosti skozi tedensko 

rutino.  

Razvoj učenkinih veščin samozagovorništva so spodbujali predvsem koledar izbire in 

na njegovo uporabo vezani pojmi, medtem ko je na učenkino socialno-emocionalno 

področje pozitivno vplivala zlasti dinamična komunikacija med uporabo koledarja.  

Po izvedeni raziskavi se nikakor ne moremo strinjati s splošno razširjenim napačnim 

prepričanjem, da otroci s posebnimi potrebami, še posebej s kombiniranimi motnjami 

(v našem primeru otroci z gluhoslepoto), niso zmoţni (razvojnega) napredka. Prav 

nasprotno, poudariti ţelimo zmotnost tega prepričanja, saj so otroci z gluhoslepoto 

navkljub kompleksnosti pojmovnega razvoja (seveda v skladu s svojimi 

sposobnostmi in potrebami) zmoţni usvojiti številne nove pojme, nekateri celo 

abstraktne. Za uspešnost razvoja pojmov pri otrocih z gluhoslepoto je treba najti le 

pristop, ki je primeren in individualiziran za posameznega otroka.  

Ob zaključku magistrskega dela se lahko strinjamo z mnenji različnih avtorjev 

(omenjenih v magistrskem delu), da je razvijanje pojmov (zlasti abstraktnih) pri 

otrocih z gluhoslepoto velik izziv za učitelja in pogosto zahteva od njega tudi dodatno 

izobraţevanje. Pri tem ţelimo opozoriti še na dodaten vidik, ki smo ga v magistrskem 

delu morda premalo poudarjali: razvijanje pojmov je otrokovo in učiteljevo skupno 

raziskovanje sveta. Kot menita tudi B. Miles in B. McLetchie (2008), razvijanje 

pojmov (pri otrocih z gluhoslepoto) ni zgolj enostransko, temveč je obojestransko 

učenje, saj medtem ko otroka učimo novih pojmov, nam on pokaţe pot do drugačne 

perspektive sveta. Tako je pogosto prav otrok (z gluhoslepoto) naš učitelj.  
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9 PRILOGE 

9.1 PRILOGA 1: UČNI LIST ZA UČENKO Z GLUHOSLEPOTO 

 

POMLAD 

Spomladi se dan daljša.  

Postaja vse topleje.  

Rastline pričnejo spet rasti.  

Nekatere cvetijo ţe v snegu, druge pa 

potrebujejo več toplote. 
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9.2 PRILOGA 2: PROTOKOL INTERVJUJA  

1. Tema: senzorne spretnosti 

Kakšno je po vaši oceni učenkino vidno zaznavanje? 

Na kakšen način učenka pri učenju uporablja vid? 

Kakšno je po vaši oceni učenkino slušno zaznavanje? 

Na kakšen način učenka pri učenju uporablja dotik/tip? 

Kako se učenka po vašem vedenju odziva na vonjave?  

Kako je pri učenki razvito zaznavanje okusov?  

2. Tema: motorika  

Kako ocenjujete učenkin razvoj fine in grobe motorike? 

Kakšno je po vaši oceni učenkino ravnoteţje? 

Katere gibe lahko učenka izvaja samostojno? 

Kako na učenkino motoriko vpliva (ne)poznano okolje? 

Na kakšen način učenka hodi? Kako bi opisali učenkino hojo in telesno drţo pri tem? 

3. Tema: vsakodnevne veščine 

Kako učenka izvaja vsakodnevne veščine, kot so: hranjenje, uporaba sanitarij, 

oblačenje, pospravljanje ipd.? 

4. Tema: socialno-emocionalno področje 

Kako učenka komunicira z vrstniki? 

Na kakšen način učenka izraţa svoja čustva? 

Kako učenka vstopa v interakcijo z drugimi? 

5. Tema: komunikacija  

Na kakšen način učenka komunicira z drugimi? 

Ali se pri sporazumevanju posluţuje kakšnih komunikacijski metod? Če da, katerih? 

6. Tema: pojmovni razvoj 

Na kakšen način se učenka zaveda obstoja predmetov in ljudi v svoji neposredni 

bliţini?  

Kako učenka prepoznava predmete in ljudi v svoji neposredni bliţini? 

Kako učenka uporablja (ne)poznane predmete? 

7. Tema: učno okolje  

Na kakšen način učno okolje učenki omogoča individualizacijo?  
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9.3 PRILOGA 3: OPAZOVALNI FORMULAR PRED UVEDBO SISTEMA 

KOLEDARJA 

VSEBINSKE 

KATEGORIJE 

 

OPIS OPAZOVANE KATEGORIJE 

Senzorika 

 

 

Motorika  

 

 

Vsakodnevne 

aktivnosti 

 

 

Socialno-

emocionalno 

področje 

 

Komunikacija  

 

 

Pojmovni razvoj  

 

 

Učno okolje  
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9.4 PRILOGA 4: OTROKOV PROFIL: POJMOVNI RAZVOJ10 

Obstoj predmetov 

 DA NE ? 

Ali se otrok zaveda obstoja predmetov in ljudi okrog sebe?    

Ali otrok išče predmete?    

Ali otrok kaţe posebno zanimanje za določene predmete?     

Ali otrok prepozna znane predmete?    

 

Katera čutila uporablja vaš otrok za prepoznavanje predmetov in ljudi?  

Ostanek vida 

Ostanek sluha 

Dotik 

Okus 

Voh  

 

Napišite primer, kako vaš otrok pokaţe, da se zaveda obstoja predmetov.  

 

 

 

 

Stalnost predmetov 

 DA NE ? 

Ali otrok išče tudi predmete, ki niso v njegovi neposredni 

bliţini? 

   

Ali se otrok vrne na mesto, kjer je običajno njegov najljubši 

predmet? 

   

Ali otrok premesti oviro, ki je bila postavljena nad določen 

predmet (npr. odejo, s katero je bila pokrita igrača)? 

   

Če otroku pade predmet iz rok oziroma ga vrţe na tla, ali ga 

potem poskuša pridobiti nazaj? 

   

                                                           
10

 Prevod ocenjevalne lestvice Child Profile: Concept Development (2006), ki jo je izdal SKI-HI 
Institute at Utah State University. 
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Napišite primer, kako vaš otrok kaţe zavedanje stalnosti predmetov.  

 

 

 

 

Različnost predmetov 

 DA NE ? 

Ali otrok kaţe posebno zanimanje za določene predmete?    

Ali otrok kaţe odpor do določenih predmetov?    

Ali otrok protestira, kadar umaknemo njemu ljubi predmet?    

 

Katera čutila uporablja vaš otrok pri raziskovanju razlik med predmeti?  

Ostanek vida 

Ostanek sluha 

Dotik 

Okus 

Voh  

 

 

Napišite primer, kako vaš otrok pokaţe, da so si predmeti med sabo različni.  

 

 

 

 

Imena predmetov 

 DA NE ? 

Ali otrok kaţe sposobnost predvidevanja predmeta, ko ga le 

poimenujemo ali nanj kako drugače nakaţemo?  

   

Ali otrok uporablja imena ali oznake predmetov z namenom 

njihove pridobitve? 
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Katero obliko komunikacije uporablja vaš otrok pri prepoznavanju imen ali oznak 

predmetov? 

Znakovni jezik 

Taktilni znaki 

Brajica 

Slikovni namigi 

Taktilni namigi 

Verbalni namigi 

 

 

Napišite primer, kako vaš otrok pokaţe, da se zaveda, da imajo predmeti imena.  

 

 

 

 

Karakteristike predmetov 

 DA NE ? 

Ali otrok posveča pozornost različnim karakteristikam 

določenega predmeta? 

   

Ali otrok lahko prepozna predmet po njeni karakteristiki (npr. 

po velikosti, teksturi, teţi ipd.)? 

   

Katera čutila uporablja vaš otrok pri raziskovanju karakteristik predmetov?  

Ostanek vida 

Ostanek sluha 

Dotik 

Okus 

Voh  

 

Napišite primer, kako vaš otrok kaţe zavedanje karakteristik predmetov.   
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Funkcije predmetov 

 DA NE ? 

Ali otrok pravilno uporablja predmet pri izvajanju specifične 

naloge? 

   

Ali uporablja otrok predmet na podoben način v različnih 

situacijah? 

   

 

Napišite primer, kako vaš otrok pokaţe, da ve, da imajo predmeti svojo funkcijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

9.5 PRILOGA 5: NAČRT INDIVIDUALIZIRANEGA SISTEMA KOLEDARJA 

ZA UČENKO Z GLUHOSLEPOTO11 

Vrsta sistema koledarja: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Oblika:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Velikost:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Skica:  

 

 

 

 

 

Uveljavljene aktivnosti v učenkini šolski rutini: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Modifikacije glede na učenkine senzorne in motorične sposobnosti: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

                                                           
11

 Načrt sistema koledarja smo oblikovali na osnovi ocenjevalne lestvice, ki jo je podala R. Blaha (2001), in 

smernic drugih avtorjev (npr. Jablan in Stanimirov, 2012; Miles in McLetchie, 2008). Pri oblikovanju načrta smo 

upoštevali tudi pridobljene podatke o učenkinem funkcioniranju iz prve faze raziskovanja. 
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Stopnja konkretnosti simbolov:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Uveljavljeni simboli za aktivnosti: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Spremenjeni simboli za aktivnosti: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Simboli za nove aktivnosti:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Simboli za dneve v tednu:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Drugi simboli:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Materiali:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Izvajalci aktivnosti s sistemom koledarja:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Čas izvajanja:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Predstavitev sistema koledarja: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Predvideni koraki rutine uporabe sistema koledarja:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Pogovor v rutini uporabe sistema koledarja: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Oblika in način komunikacije: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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9.6 PRILOGA 6: OPAZOVALNI FORMULAR MED UPORABO SISTEMA 

KOLEDARJA 

Datum opazovanja: …………………………………………….. 

Trajanje opazovanja: …………………………………………… 

Zaporedni dan dela s koledarjem: …………………………….. 

VSEBINSKE KATEGORIJE  

 

OPIS OPAZOVANE KATEGORIJE  

Kratek opis dela  

 

 

Rutina uporabe sistema koledarja  

 

 

Cilji, vezani na rutino uporabe koledarja  

 

 

Realizacija ciljev v zvezi z rutino  

 

 

Cilji, vezani na učenje pojmov 

 

 

Realizacija ciljev v zvezi z učenjem 

pojmov  

 

Druga opaţanja  

 

 


