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I 

 

POVZETEK 

 

Vzgojno-izobraževalni proces, ki temelji na konceptu inkluzije, omogoča šoloobveznim 

otrokom s slepoto ali slabovidnostjo izobraževanje v osnovni šoli, ki se nahaja v 

neposredni bližini učenčevega doma. Pred sprejemom učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo se poskrbi za prilagoditev šolskega okolja in didaktičnega materiala, 

učiteljskemu zboru pa se omogoči dodatno izobraževanje. Pri tem se pogosto pozabi 

na pripravo videčih vrstnikov, ki si lahko z opazovanjem izvajanih prilagoditev in 

delovanja vrstnika s slepoto ali slabovidnostjo izoblikujejo napačne predstave ali pa te 

prevzamejo od širše družbe, v kateri je še vedno mnogo predsodkov in stereotipnih 

prepričanj. To zavira socialno vključevanje učencev s slepoto ali slabovidnostjo v 

razred in gledano širše tudi v družbo. Videči učenci za razumevanje odzivov oseb s 

slepoto ali slabovidnostjo potrebujejo socialno-emocionalno izkušnjo. 

Z namenom ozaveščanja videčih osnovnošolcev o področju slepote in slabovidnosti je 

bila pripravljena, izvedena in analizirana izkustvena delavnica, s katero so bile 

učencem posredovane glavne informacije o posebnostih v komunikaciji, orientaciji in 

mobilnosti oseb s slepoto ali slabovidnostjo ter o specialno-tehničnih pripomočkih, ki 

jih uporabljajo. Učinek delavnice na napredovanje učencev v poznavanju področja 

slepote in slabovidnosti je bil opazovan na vzorcu 172 učencev tretjega, četrtega in 

petega razreda devetletne osnovne šole. V ta namen je bil pripravljen kratek test 

znanja, ki so ga učenci reševali trikrat; prvič pred izvedbo delavnice, drugič takoj po 

njej in tretjič po preteku dveh mesecev od izvedene delavnice. Dobljeni podatki so bili 

obdelani s statističnim programom SPSS in kvalitativno ter kvantitativno analizirani. 

Rezultati potrjujejo učinkovitost pripravljene in izvedene izkustvene delavnice ter 

nakazujejo na potrebo po ozaveščanju videčih osnovnošolcev o področju slepote in 

slabovidnost. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: inkluzija, socialno vključevanje, učenci s slepoto ali 

slabovidnostjo, videči vrstniki, izkustvena delavnica, simulacija slepote in slabovidnosti 

 

  



II 

 

SUMMARY 

 

The education process based on the inclusion concept enables primary school 

education close to home to children with visual impairment.  Before admission of 

visual impairment pupil, the school environment and didactic materials are adapted 

and teachers are provided with additional training. The preparation of sighted peers is 

often ignored, who form erroneous ideas through observing the adaptations and 

activities of a visual impairment peer, or adopt prejudices and stereotypical beliefs 

from the society. This interferes with the social inclusion of children with visual 

impairment into a classroom and, in a broader sense, into society. Sighted peers need 

a social-emotional experience in order to understand reactions of the people with 

visual impairment.  

In order to educate sighted peers on visual impairment, an experiental workshop was 

prepared, performed and analyzed. They were informed about the special 

considerations in the communication, orientation and mobility of the people with visual 

impairment, and about special technical equipment they use. The effect of the 

workshop on the knowledge about visual impairment was measured on the sample of 

172 third-, fourth- and fifth-grade primary school pupils. For this purpose, a short 

knowledge test was prepared and was taken three times; before the workshop, shortly 

after the workshop and two months after the workshop. The data obtained have been 

processed with the statistical program SPSS and have been qualitatively and 

quantitatively analyzed. The results confirm the effectiveness of the experiential 

workshop and indicate a need for eduation sighted peers about visual impairment.  

 

 

KEY WORDS: inclusion, social inclusion, pupils with visual impairment, sighted peers, 

experiential workshop, simulation of visual impairment 
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1 UVOD 

Z uveljavitvijo inkluzivnega vzgojno-izobraževalnega procesa se vedno več učencev s 

slepoto ali slabovidnostjo vključuje v osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, z namenom izobraževanja v domačem okolju, v družbi vrstnikov. 

Vzpostavljanje in ohranjanje odnosov z vrstniki je za posameznika pomembno in vpliva 

na njegov nadaljnji razvoj.  

Slepota in slabovidnost vplivata na posameznika in njegovo družino, kljub temu da 

razvoj osebe s slepoto ali slabovidnostjo brez dodatnih primanjkljajev ali motenj poteka 

po enakih zakonitostih kot pri videčih. Slepota in slabovidnost posameznika omejita v 

gibanju, nadziranju okolja in sebe v odnosu do njega ter v obsegu in raznolikosti 

izkušenj (Lowenfeld, 1981). Zaradi nepoznavanja teh značilnosti marsikateri videči 

posameznik ne ve, kako bi se vedel ob srečanju z osebo s slepoto ali slabovidnostjo. 

Posledično se lahko srečanju namerno izogne. 

Vzpostavljanje medsebojnih odnosov z vrstniki je za vsakega posameznika pomembno, 

socialna izključenost v mladosti pa lahko ima celo negativen vpliv na posameznikov 

nadaljnji razvoj, zato je toliko bolj smiselno, da k načrtovanju in izvedbi delavnice o 

slepoti in slabovidnosti pristopimo strokovno. Pričakuje se, da ima posameznik ustrezna 

tiflopedagoška znanja in da sodeluje z ostalimi strokovnimi delavci, starši in učenci.  

S pripravo in izvedbo izkustvene delavnice smo želeli videče učence seznaniti s 

področjem slepote in slabovidnosti. Pri pripravi smo se opirali na metodo izkustvenega 

učenja, ki nam omogoča, da učenci slišane teoretske predpostavke o slepoti in 

slabovidnosti nadgradijo z lastno izkušnjo, za katero vemo, da pripomore k razumevanju 

področja, kajti le z razumevanjem značilnosti področja se učinkovito znebimo strahu 

pred vzpostavitvijo kontakta in spoznamo, da lahko z osebo s slepoto ali slabovidnostjo 

uspešno sobivamo in sodelujemo. Sočasno na tak način preprečujemo socialno 

izključevanje posameznikov in pripomoremo k sprejemanju različnosti, ne le v razredu 

in šoli, ampak tudi širše, v družbi. 
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2 INKLUZIJA IN NJENI POZITIVNI UČINKI ZA UČENCE IN 

DRUŽBO 

Pojem inkluzija, ki ima že od vsega začetka pozitiven predznak, se v svetu pojavlja od 

80. leta preteklega stoletja. Povezujemo ga s pravičnostjo, medsebojnim sprejemanjem 

in enakostjo (Lesar, 2009). J. Corbett (1999) izpostavi, da inkluzija podpira solidarnost 

in sodelovanje pri doseganju ciljev, ne glede na različnost med nami. V skladu s ciljem 

inkluzije, naj bi pri načrtovanju in izvajanju inkluzivnega vzgojno-izobraževalnega 

procesa upoštevali potrebe vsakega učenca in mu omogočili celosten razvoj ter aktivno 

vključevanje v družbo. Zakonska podlaga za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 

vzgojno-izobraževalne institucije v Sloveniji izhaja iz Zakona o osnovni šoli (1996) in 

Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011), katerega spremembe so v 

veljavi od septembra 2013.  

Na področju vzgoje in izobraževanja se še vedno pogosto pojavlja pojem integracija, s 

katerim prav tako nakažemo na proces vključevanja učencev s posebnimi potrebi v 

osnovno šolo. Lahko bi rekli, da je pojem integracije ožji od pojma inkluzije, saj ga 

razumemo kot namestitev učenca s posebnimi potrebami v skupino vrstnikov. S 

prilagoditvami učnega procesa in z vključevanjem didaktičnih ponazoril učencu 

omogočimo enakovredno doseganje standardov znanja. Pri inkluziji pa z upoštevanjem 

potreb vsakega posameznika prilagajamo tako učni proces kot tudi šolsko okolje. Tako 

si v inkluzivno vzgojno-izoboraževalnem procesu prizadevamo, da vsak posameznik 

napreduje na področju šolskega znanja in na področju socialnih veščin.  

Ravno socialna integracija je tista, ki loči inkluzijo od integracije. »Poudarjanje socialnih 

odnosov pri vseh otrocih, tistih s posebnimi potrebami in tistih brez njih ter hkrati 

poudarjanje socialnih odnosov vseh udeležencev v vzgojno-izobraževalnem sistemu, 

tvorijo osnovo socialne integracije (Kobal Grum in Kobal, 2009, str. 37).« J. Corbett 

(1999) izpostavi, da je socialna integracija čas, ki ga delimo z vrstniki v času malice, 

rekreacije in neakademskih aktivnosti, tako znotraj razreda kot tudi izven njega. Za 

vsakega posameznika je pomembno, da ima razvite socialne spretnosti in veščine, saj 

mu te omogočajo vstop v družbo in sporazumevanje v njej (McGrath in Francey, 1996). 

Šola je prostor, v katerem poteka otrokova sekundarna socializacija, zaradi česar je 

toliko bolj pomembno, da čas posvetimo učenju in krepitvi socialnih veščin (prav tam), 

poleg tega pa socialni razvoj in sprejetost v razred vplivata na posameznikovo 

samozavest in motivacijo za šolsko delo, kar pozitivno vpliva tudi na napredovanje 

učencev na akademskem področju (Ferrell, 2000). V inkluzivnem razredu bi naj pri 

vsakem posamezniku spodbujali in razvijali socialne veščine ob spoštovanju različnosti 

in z obzirom na posameznikove potrebe. Tako učenci, ki se šolajo v družbi vrstnikov s 

posebnimi potrebami, lažje razumejo različnost, potrebo po medsebojni pomoči in 
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strpnosti (Kavkler, 2008), če so ustrezno opremljeni z znanjem s področja posebnih 

potreb. Sprejetje učenca s posebnimi potrebami s strani vodstva in učiteljev ni dovolj, 

kajti če učenec s posebnimi potrebami ni sprejet v pogovor in igro vrstnikov, se ne 

počuti vključenega v skupino (Corbett, 1999). Le priključitev vrstnika s posebnimi 

potrebami k skupini ne pomeni nujno, da bodo posamezniki vstopali v medsebojne 

odnose. Učence je potrebno najprej seznaniti z značilnostmi področja, na katerem ima 

njihov vrstnik posebne potrebe, ter tako preprečiti razvoj stereotipov, predsodkov in 

strahu pred različnostjo, nato pa jih spodbuditi k medsebojni interakciji. Rezultati 

raziskave, ki jo je T. D'Allur (2002) izvedla v integrirani skupini predšolskih otrok, 

prikazujejo, da s spodbujanjem medsebojnega sodelovanja narašča število interakcij 

med videčimi otroki in otroci s slepoto ali slabovidnostjo. Dokazano je, da tisti 

posamezniki, ki so pogosteje v stiku z osebo s posebnimi potrebami, hitreje 

vzpostavljajo stik z njimi in lažje sprejemajo različnost med nami (Lewis, 1995). S 

srečanji in stiki z osebo s posebnimi potrebami se znebijo predsodkov in stereotipnih 

prepričanj ter izgubijo strah pred nepoznanim. Pozitiven odnos do oseb s posebnimi 

potrebami pa lahko z zgledom in s pojasnjevanjem značilnosti širijo med vrstnike. S 

spodbujanjem medsebojnega spoštovanja, poslušanja in sočutnosti pri učencih, 

vključenih v inkluzivni vzgojno-izobraževalni proces (Rosner, 1996), spodbujamo tudi  

razvoj demokratične družbe in multikulturnosti (McGrath in Francey, 1996). 

Učenje in delovanje v družbi vrstnikov je za mnoge posameznike prijetna izkušnja. 

Znano je, da se otroci in mladostniki podobne starosti srečujejo s podobnimi težavami in 

željami, za katere jim odrasle osebe večkrat ne znamo ponuditi njim ustreznih rešitev. 

Prav tako imajo besede vrstnika na posameznika večji vpliv v primerjavi z nasveti 

odrasle osebe. S pogovorom s prijateljem posameznik spoznava sebe in druge, kar mu 

omogoča vzpostavljanje povezav med lastnimi in prijateljevimi idejami. Zato je druženje, 

izmenjava mnenj in pridobivanje novih informacij med približno enako starimi osebami 

toliko bolj pomembna (Roe, 2008). Tudi za osebe s slepoto ali slabovidnostjo ima 

druženje z vrstniki pomembno vlogo. Kot vsi ostali, se srečujejo s težavami odraščanja, 

ki jih lažje rešijo ob nasvetih in izkušnjah prijateljev, ki sprejemajo njegovo slepoto 

oziroma slabovidnost kot njegovo značilnost in ne oviro.   

Osnovno didaktično in psihološko prepričanje temelji na tem, da med učenci ni razlik v 

izobraževalnih potrebah, saj od njih pričakujemo tisto, kar je v skladu z njihovimi 

sposobnostmi (Rodney, 2003). Prilagajanje načinov poučevanja z željo po 

napredovanju vseh učencev, omogoča otrokom s posebnimi potrebami vključitev v 

osnovne šole, ki se nahajajo v domačem okolju. Na tem mestu naj omenimo, da šolanje 

v inkluzivnem oddelku ni ustrezna izbira za vsakega učenca s posebnimi potrebami. Za 

posameznike, ki niso uspeli razviti samostojnosti pri skrbi zase ali niso uspeli razviti 

socialnih spretnosti in veščin ali drugih specialnih znanj, je šolanje v osnovni šoli s 

prilagojenim programom lahko ustreznejše. Zavedati se moramo, da posameznik zmore 
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razvijati svoje sposobnosti in napredovati v razvoju le tedaj, ko se uspešno vključi v 

skupino in zmore samostojno slediti učnemu procesu. Šućur (1999, povz. po Kavkler 

2008) poudarja, da inkluzija posamezniku omogoča sodelovanje v učnem procesu v 

skladu z njegovimi zmožnostmi, razlike med posameznikovimi sposobnostmi pa 

predstavljajo temelj socialnega povezovanja. Dobri medsebojni odnosi pozitivno vplivajo 

na posameznikovo samozavest in učno okolje. Po mnenju Kartena (2010) šolanje v 

inkluzivnem okolju posamezniku omogoči, da strpnost, skrb za kvalitetne medsebojne 

odnose in dobro počutje postanejo del njegovega vsakdana oziroma njegov način 

življenja. 

Iz zapisanega lahko povzamemo, da je inkluzija najprej namenjena posamezniku, ne 

glede na to, ali je po zakonu opredeljen kot otrok s posebnimi potrebami ali ne. Če se 

inkluzija uspešno izvaja, je to zagotovo v prid vsakemu učencu. Takšen način 

izobraževanja omogoča uspešno vključitev in izobraževanje tudi osebam s posebnimi 

potrebami. Z razvijanjem individualnih sposobnosti, z odpravljanjem primanjkljajev in z 

delom na posameznikovih socialnih veščinah ter socialni mreži posameznika 

pripravljamo na kvalitetno samostojno življenje (Karten, 2010).  

Vključitev učenca s slepoto ali slabovidnostjo v inkluzivni vzgojno-izobraževalni proces 

zahteva prilagoditve šolskega okolja in učnega okolja. Pričakuje se, da bodo tako kot 

videči učenci, tudi učenci s slepoto ali slabovidnostjo ob zaključku osnovnošolskega 

izobraževanja opremljeni z ustreznimi kognitivnimi in konativnimi vedenji, ki jim bodo v 

pomoč pri nadaljnjem izobraževanju, pri iskanju ustrezne zaposlitve in pri vključevanju v 

družbeno okolje. Na tak način lahko osebe s slepoto ali slabovidnostjo zaživijo 

samostojno in aktivno življenje.  

Izobraževanje in sodelovanje z osebami s slepoto ali slabovidnostjo prinaša še nekaj 

pozitivnih učinkov na razvoj videčega vrstnika. Izobraževanje v družbi vrstnika s slepoto 

ali slabovidnostjo pri videčih vrstnikih spodbuja razvoj jasne komunikacije: posamezniku 

s slepoto ali slabovidnostjo je potrebno predmete in dogajanje jasno opisati. Brvar 

(2010) zapiše, da so učni pristopi v razredu, v katerega je vključen učenec s slepoto ali 

slabovidnostjo, nazornejši, saj razlaga poteka ob modelih, maketah in ponazorilih. 

Poudarjeno je multisenzorno učenje, kar je zagotovo v prid vsem učencem. V razredu, v 

katerega je vključen učenec s slepoto ali slabovidnostjo, je izražena stalna skrb za 

urejen razred. Na takšen način pri otrocih spodbujamo skrb za urejen prostor in 

razvijamo doslednost pri pospravljanju in odlaganju stvari na dogovorjeno mesto, kar je 

prav tako v prid vsem učencem. Videči učenci pa lahko ob aktivnem sodelovanju v 
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prilagojenih športnih igrah1 za osebe s slepoto ali slabovidnostjo tudi izboljšajo svoje 

spretnosti slušnega zaznavanja in slušne pozornosti.  

2.1 PRIPRAVA VIDEČIH VRSTNIKOV NA VKLJUČITEV UČENCA S 

SLEPOTO ALI SLABOVIDNOSTJO 

Inkluzija lahko zaživi le ob medsebojnem sprejemanju in sodelovanju vseh 

udeležencev. Videči vrstniki, ki področja slepote in slabovidnosti ne poznajo, si lahko z 

opazovanjem izvajanih učnih prilagoditev in delovanja učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo izoblikujejo napačne predstave. Za uspešno vzpostavitev in ohranjanje 

socialne interakcije z osebo s slepoto ali slabovidnostjo je potrebno razumevanje tega 

področja in vèdenje, da so prilagoditve in uporaba specialno-tehničnih pripomočkov 

nujno potrebne. 

2.1.1 Zakaj videče vrstnike pripravljati na vključitev učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo 

Inkluzivno izobraževanje oseb s slepoto ali slabovidnostjo zahteva prilagoditve v 

didaktično-metodičnih pristopih poučevanja. Učenec s slepoto ali slabovidnostjo si pri 

sledenju učnemu procesu pomaga s specialno-tehničnimi pripomočki, kot so optične in 

elektronske lupe, računalniki z ustreznimi vmesniki in programsko opremo, diktafoni, 

elektronske zvočne naprave itd. Pričakujemo, da bodo te opazili vsi učenci v razredu, 

pa čeprav bo posameznik uporabljal slušalke in bo imel pripomočke pred seboj 

postavljene tako, da ostalih ne bodo ovirali (Davis, 2003). Z informiranjem videčih 

učencev o specialno-tehničnih pripomočkih, ki jih uporabljajo osebe s slepoto in 

slabovidnostjo, in s prikazom delovanja teh, bomo potešili njihovo radovednost ter jim 

pojasnili, da lahko njihov vrstnik le z uporaba specialno-tehničnih pripomočkov in s 

pomočjo izvajanih prilagoditev sledi isti učni snovi, ki ji sledijo tudi oni.  

Kljub temu da biološki razvoj oseb s slepoto ali slabovidnostjo poteka po enakih 

zakonitostih kot pri videčih, se, zaradi odsotnosti vidnih informacij, razvija na svojstven 

način (Bishop, 2004). Pri otrocih s slepoto je odsotno učenje s posnemanjem (Zell 

Sacks, 1992), informacije pa v večji meri sprejemajo preko tipa in sluha. Pri osebah, ki 

imajo težave z vidno senzorno funkcijo, tip in sluh nista prirojeno bolje razvita; glavna 

razlika je v tem, da ju oseba s slepoto ali slabovidnostjo uporablja na drugačen način 

kot videči. Omejeno zaznavanje okolja ima vpliv tudi na posameznikov razvoj govora. 

                                                      
1
 Sodelovanje v igrah, ki so prilagojene za osebe s slepoto ali slabovidnostjo je enakovredno tedaj, ko si 

tudi videče osebe nadenemo črna očala ali črno prevezo. 
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Ob neustrezni pomoči lahko otrok usvaja besede brez razumevanja, razvija napačne 

predstave in koncepte (Kekelis, 1992), kar posledično vpliva na posameznikove 

socialne stike. Medsebojni odnosi med videčimi in slepimi so specifični še zaradi njihove 

nezmožnosti branja neverbalne govorice (Bishop, 2004) in omejitve v kontroli nad 

dogajanjem v okolici – osebe informacije pridobivajo po delih, zaradi česar potrebujejo 

več časa za spajanje informacij v celoto.  Posledično lažje govorijo o sebi in svojih 

preteklih izkušnjah, kot pa o interesih drugih ali trenutnem dogajanju v okolju. 

Pridobivanje informacij po delih pa vpliva tudi na posameznikovo gibanje in orientacijo v 

prostoru, tako zunanjem kot notranjem (Kekelis, 1992; Lowenfeld, 1981, v Ferrell, 2000; 

Zell Sacks, 1992).  

Povzamemo lahko, da se marsikatero področje ob pomanjkljivih ali odsotnih vidnih 

informacijah razvija na svojstven način in da ga zaradi tega ne moremo primerjati z 

razvojem videčih oseb. Spomnimo, da morebitna izstopajoča vedenja oseb s slepoto ali 

slabovidnostjo pogosto niso posledica slepote in slabovidnosti, pač pa posledica 

neustreznega odziva okolice (Warren, 1994), zato je toliko bolj smiselno, da se videče 

osebe poučimo o specifičnosti področja, se znebimo stereotipnih prepričanj, predsodkov 

in strahu pred stikom z osebo s slepoto ali slabovidnostjo. 

2.1.2 Kaj lahko videčim učencem povemo o slepoti in slabovidnosti 

Učencem je smiselno podati tiste informacije o področju slepote in slabovidnosti, na 

podlagi katerih bodo lažje razumeli delovanje in potrebe vrstnikov s slepoto ali 

slabovidnostjo ter tiste, ki jim bodo v pomoč pri vzpostavitvi in ohranjanju interakcij z 

njimi. Smiselno je, da učence seznanimo z ustreznim pristopom do osebe s slepoto ali 

slabovidnostjo in jih tako tudi opogumimo za vzpostavljanje interakcij; da jih poučimo o 

posebnostih v njihovi komunikaciji in tako spodbudimo učinkovito sporazumevanje; da 

jim podamo osnovne informacije o orientaciji, mobilnosti in opravljanju vsakodnevnih 

aktivnosti ter jim tako osmislimo uporabo specialno-tehničnih pripomočkov in da jim 

prikažemo, kako pomembne in nujne so za učenca s slepoto ali slabovidnostjo 

prilagoditve učnega materiala. Izpostavimo lahko tudi hobije, interese in obšolske 

dejavnosti oseb s slepoto ali slabovidnostjo. Na tak način videčim učencem prikažemo, 

da imajo njihovi vrstniki s slepoto ali slabovidnostjo podobne interese kot oni, s to 

razliko da jih izvajajo na prilagojen način. Ob poznavanju in upoštevanju prilagoditev 

lahko skupaj aktivno preživljajo prosti čas. 

Učenci so radovedni in dojemljivi za različnost v družbi, hkrati pa vedno znova brez 

zadržkov priskočijo na pomoč, zaradi česar je toliko bolj smiselno, da jih s področjem 

slepote in slabovidnosti pravočasno seznanimo. S podajanjem informacij o posebnih 

potrebah, torej tudi o slepoti in slabovidnosti, bi bilo smiselno pričeti že v predšolskem 
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obdobju. V vrtcu lahko preko preprostih izkustvenih aktivnosti, preko risanih filmov in 

pravljic oziroma slikanic na zanimiv način otrokom približamo področje slepote in 

slabovidnosti ter o njem spregovorimo na način, prilagojen otrokovi starosti. Z 

delavnicami je nato smiselno nadaljevati v procesu izobraževanja. Takšen način 

ozaveščanja nam omogoča postopno nadgrajevanje aktivnosti, poglabljanje 

učenčevega znanja s področja slepote in slabovidnosti ter povezovanje z učenčevimi 

predhodnimi izkušnjami  in z značilnostmi njihovega razvojnega obdobja. 

Informacije, ki jih videčim učencem podamo na prvem srečanju, naj bodo korektne in 

realne. Smiselno je, da jim najprej pojasnimo tisto, kar bodo ob srečanju in delovanju s 

posameznikom s slepoto ali slabovidnostjo hitro zaznali npr. uporaba specialno-

tehničnih pripomočkov, izvajanje prilagoditev, brajica, zaznavanje okolja po delih, 

posebnosti v komunikaciji itd. Tekom šolskega leta pa je v inkluzivnih razredih, kamor je 

vključen učenec s slepoto ali slabovidnostjo, vsebine smiselno teoretično nadgrajevati, 

poglabljati in povezovati z neposrednimi izkušnjami, ki so jih učenci pridobili z 

načrtovanim in spontanim druženjem z vrstnikom s slepoto ali slabovidnostjo. S 

pomočjo ni smiselno posegati na področja, ki jih posameznik zmore varno in učinkovito 

opraviti sam, saj na tak način omejimo njegovo samostojnost in napredovanje v razvoju. 

V nadaljevanju sledi kratek pregled osnovnih informacij o področju slepote in 

slabovidnosti, o katerih je smiselno spregovoriti z videčimi učenci. 

2.1.2.1 O orientaciji in mobilnosti 

Osebe s slepoto ali slabovidnostjo lahko samostojno, z namenom varnega gibanja, 

informacije o okolici pridobivajo s pomočjo bele palice, elektronskih pripomočkov ali psa 

vodiča. V družbi sočloveka pa lahko uporabijo tehniko videčega  vodiča. 

 Videči vodič 

Videči vodič je tehnika, pri kateri videča oseba vodi osebo s slepoto. Učencem lahko 

povemo, da je tehnika uporabna kjerkoli, še posebej pa se priporoča v nevarnih 

situacijah in v množici ljudi, ko je hoja z belo palico otežena. Prav tako lahko 

izpostavimo, da je zaželeno, da k osebi s slepoto pristopimo tako kot k videči osebi: 

vprašamo, če potrebuje pomoč in ponudimo roko, da nas oseba lahko prime za 

nadlaket. 

Tehniko vodenja se mora videča oseba naučiti. Nepravilno izvajanje je lahko nevarno, 

posamezniku s slepoto pa vzbuja občutek strahu in nelagodja. Osnovni elementi 

vodenja niso tako zapleteni, da se jih osnovnošolci ne bi mogli naučiti. S prikazom in 
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učenjem pravilne tehnike vodenja videčim učencem omogočimo izvajanje pomoči 

vrstniku s slepoto ali slabovidnostjo. 

 Bela palica 

Belo palico videčim učencem predstavimo kot pripomoček, ki ga oseba s slepoto ali 

slabovidnostjo uporablja med samostojnim gibanjem. Omogoča ji varno gibanje, saj s 

palico zazna oviro in spremembo nivoja na tolikšni razdalji, da jo lahko varno obhodi. 

Dodamo lahko, da je predpis o beli barvi palice sprejel klub Lions leta 1930  (White 

Cane, 2014). Čeprav so na tujem tržišču dostopne tudi palice rumene, rdeče, modre in 

črne barve, je le palica bele barve, praviloma prelepljena z rdečim in belim odsevnim 

trakom, mednarodno priznana kot simbol za slepoto. Uporaba mednarodno uveljavljene 

palice je za posameznika koristna zlasti v prometu, saj so vozniki na osebo z belo palico 

bolj pozorni, vozniki javnih prevoznih sredstev in mimoidoči pa ji hitreje priskočijo na 

pomoč (Sauerburger, 2008a). 

Ker se bele palice med seboj razlikujejo v načinu zlaganja (Zovko, 1998, Katalog 

tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne, b.d.), v obliki konice (Sauerburger, 

2008b) in v nadgradnji, kot je vgraditev elektronskih naprav (Kačič, 2006; Zovko, 1998), 

je smiselno, da videčim učencem predstavimo tisti tip bele palice, ki jo uporablja vrstnik 

s slepoto. Posameznik z urejenim zdravstvenim zavarovanjem je enkrat letno upravičen 

do nove bele palice, do ultrazvočne palice pa vsaka tri leta (But, 2012). Tako lahko 

pričakujemo, da bo učenec s slepoto v času izobraževanja menjal belo palico in takrat 

je smiselno, da to predstavi videčim vrstnikom, če se ta razlikuje od prejšnje.  

Obstaja več tehnik hoje z belo palico. Osnovni sta dvotaktna in diagonalna tehnika, 

pogosto pa je uporabljena tudi drsna tehnika (Zovko, 1998). Posameznik s slepoto ali 

slabovidnostjo se na treningu orientacije in mobilnosti seznani še s preostalimi 

tehnikami in z uporabo bele palice pri hoji po stopnicah, pri zaznavanju ovir itd. Za 

videče učence je v prvi fazi povsem dovolj, če spoznajo in preizkusijo le osnovni tehniki 

z namenom razumevanja omejenega zaznavanja okolja. 

Videče učence lahko opozorimo tudi na Mednarodni dan bele palice, ki ga obeležujemo 

15. oktobra. 

 Pes vodič  

Psa vodiča videčim učencem predstavimo kot izšolanega psa pomočnika, ki ga oseba s 

slepoto ali slabovidnostjo uporablja kot pripomoček pri samostojnem gibanju. Oseba ga 

drži za vodilo, ki je pritrjeno na oprsnico. To psu nadenemo vsakič, ko želimo, da 

opravlja svoje naloge, torej da osebo vodi po sredini pločnika, mimo množice in fizičnih 

ovir ter jo sproti opozarja na robnike in stopnice. Smiselno je izpostaviti, da pes ne 

http://en.wikipedia.org/wiki/White_cane
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pozna prometnih znakov, ulic in ne prepozna zelene barve na semaforju, zato mora 

posameznik sam presoditi, kdaj bosta lahko varno prečkala cesto (Sauerburger, 2008c) 

in po kateri poti bosta šla do želene lokacije. 

Pes je med ljudmi priljubljena žival in marsikdo rad pristopi k njemu ter ga poboža. Pri 

psih pomočnikih, kamor sodi tudi pes vodič, to ni v skladu s pravili in prav je, da učence 

seznanimo, da nam oprsnica na psu pove, da se ga v tem času ne smemo dotikati, ga 

klicati ali ga kako drugače motiti in odvračati njegovo pozornost od vodenja osebe s 

slepoto (Leber, b.d).  

 Ostali pripomočki 

Osebe s slepoto ali slabovidnostjo si lahko pri orientaciji in skrbi za lastno varnost med 

gibanjem pomagajo tudi z različnimi elektronskimi pripomočki. Ti pripomočki zaznajo 

oviro in uporabnika nanjo opozorijo z vibriranjem ali z zvokom (Katalog tehničnih 

pripomočkov za slepe in slabovidne, b.d.). Če katero izmed teh naprav uporablja 

učenec s slepoto, ki se bo vključil v razred, je smiselno, da to predstavimo. V 

nasprotnem primeru na prvi delavnici zadostuje, da te naprave le omenimo. 

2.1.2.2 O komunikaciji, socialnih veščinah in prilagoditvah pisnih gradiv 

Videče osebe si mnogo informacij izmenjamo preko neverbalne komunikacije, ki jo 

osebe s slepoto ne morejo razbrati (Roe, 2008). Ustrezno je, da v pogovoru z osebo s 

slepoto svoje neverbalne odzive podkrepimo z opisom trenutnih odzivov, počutja, 

občutkov. Prav tako se je smiselno izogibati kazalnim zaimkom in jih nadomestiti z 

drugimi besedami. L. S. Kekelis (1992) izpostavi, da je lahko jezik posameznika, ki ima 

omejen nadzor nad trenutnim dogajanjem v okolici, bolj usmerjen nase, kot pa na 

interese drugih, prav tako pa se lahko pogosteje navezuje na pretekle, njemu poznane 

izkušnje, kot pa na trenutno dogajanje, ki ga zaznava omejeno. Razni predmeti v okolici 

pritegnejo pozornost videčih otrok, ki preko poimenovanja opaženih predmetov usvajajo 

in širijo besedišče. Pri posameznikih s slepoto pa zaznamo tudi pojav verbalizma 

oziroma uporabo besed brez razumevanja njenega  pomena, kar lahko vpliva na 

učinkovitost komunikacije. A. P. MacCuspie (1992) izpostavi, da otroci s slepoto ali 

slabovidnostjo brez ustrezne strokovne pomoči in podpore ne razvijejo trdnih 

prijateljskih vezi. Zavedanje omenjenih posebnosti in poznavanje ustreznih odzivov v 

medsebojni izmenjavi informacij pripomore k učinkovitemu sporazumevanju med 

videčimi in slepimi oziroma slabovidnimi osebami.  

Mnogo socialnih veščin se videče osebe naučimo spontano, z opazovanjem in 

posnemanjem ljudi v naši okolici. Videči otrok že od zgodnjega otroštva opazuje svoje 

starše npr. pri tem, kako ga oblačijo, kako mu zavežejo čevlje, kako pristopijo do druge 
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osebe itd. Pri osebah s slepoto je takšno učenje onemogočeno, zato se morajo vsega 

tega načrtno naučiti. Tudi socialnih veščin, npr. vzpostavljanje očesnega kontakta, stisk 

roke v pozdrav, obrazna mimika itd., se osebe s slepoto učijo načrtno, ob strokovni 

pomoči. Tako lahko pričakujemo, da se bodo v določenih situacijah učenci s slepoto ali 

slabovidnostjo odzvali drugače kot bi pričakovali in prav je, da videči učenci vedo, zakaj. 

C. McGaha in Farran (2001) sta z raziskavo potrdila, da je socialne veščine v inkluzivnih 

oddelkih potrebno načrtno spodbujati, torej, da ni dovolj le sobivanje na istem prostoru. 

Učitelji in starši otrok s slepoto ali slabovidnostjo pa poročajo, da socialna izključenost 

vpliva na otrokovo samospoštovanje, povzroča občutek manjvrednosti (Gray, 2005; 

Kobal in Celeste, 2009) in večje odvisnosti od odrasle osebe (Kobal in Celeste, 2009). 

Vsi ti negativni občutki pa jih lahko vodijo celo v depresijo (Gray, 2005), zato je toliko 

bolj pomembno, da se z učenci pogovarjamo o socialnih veščinah oseb s slepoto ali 

slabovidnostjo in da spodbujamo njihov razvoj. 

Učenec s slepoto ali slabovidnostjo ne zmore brati gradiva, zapiskov, sporočil zapisanih 

v črnem tisku, če ta niso ustrezno prilagojena2 – ustrezna povečava in tip pisave, 

kontrastna barva papirja in tiska, zapis v brajici oziroma v računalniški različici. Videčim 

učencem je smiselno prikazati, da imajo njihovi vrstniki vsebinsko povsem enako 

gradivo, test znanja ali domačo nalogo, kot oni, le da je ta zapisana v brajici, v 

povečanem tisku in posledično na več straneh ali na računalniku. Kot zanimivost in tudi 

kot možen način sporazumevanja z osebami s slepoto pa jim lahko predstavimo še 

brajico. Brajeva celica je sestavljena iz šestih točk, ki so razporejene v dva stolpca, po 

tri pike. Posamezno črko, ločilo ali kakšen drug znak, predstavlja določena kombinacija 

izbočenih pik (Jablan, 2010). Računalniška različica brajice pa je sestavljena iz osmih 

točk, ki so razporejene v dva stolpca, po štiri pike. Večje število pik pomeni več 

kombinacij in posledično več znakov, zaradi česar omenjena pisava nima posebnih 

znakov za številke in velike črke. 

2.1.2.3 O pripomočkih, ki jih učenci s slepoto ali slabovidnostjo uporabljajo med 

poukom 

Pripomočke, ki jih učenci s slepoto ali slabovidnostjo pogosto uporabljajo v šoli, v 

grobem delimo na optične, neoptične in elektronske. O vrsti pripomočka se bo učenec 

skupaj s starši posvetoval z očesnim zdravnikom in tiflopedagogom, ki ga bo tudi 

seznanil z njegovo uporabo. Prav tako bo tiflopedagog seznanil in poučil pedagoške 

delavce o ustreznih prilagoditvah za izbranega učenca in o rokovanju s specialno-

tehničnimi pripomočki. Ob ustrezno prilagojenem didaktičnem pristopu in ob uporabi 

                                                      
2
 Ker so potrebe posameznika edinstvene, je najlažje in najučinkoviteje, da se o ustreznih načinih 

prilagajanja gradiva za dotičnega posameznika pozanimamo pri njegovem tiflopedagogu, ki nam 
natančno obrazloži in prikaže načine prilagajanja.    
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ustreznih specialno-tehničnih pripomočkov, bo učenec s slepoto ali slabovidnostjo  

zmogel samostojno slediti učni uri.  

Prav je, da o specialno-tehničnih pripomočkih spregovorimo tudi z videčimi učenci, jim 

tako potešimo radovednost o delovanju njim neznanih naprav in jim pojasnimo, da 

specialno-tehnični pripomočki in izvajane prilagoditve niso čarobni ključ za dobro oceno, 

ampak so za posameznika nujne, saj mu omogočijo sprejem informacij, razumevanje 

katerih pa mora učenec individualno pokazati pri ocenjevanju znanja.  

 Optični pripomočki 

Učenec s slabovidnostjo lahko uporablja očala in kontaktne leče, vendar kljub temu 

njegova slika ostaja zamegljena in nejasna. Pri gledanju na tablo, televizijo, platno 

oziroma na oddaljen predmet si lahko pomaga z uporabo teleskopskih očal, ki jih 

videčim učencem predstavimo kot sistem specialnih leč in prizem, vgrajenih v teleskope 

oziroma majhne daljnoglede, ki so pritrjeni na očala.  

Lupe oziroma povečevala učenec s slabovidnostjo uporablja pri gledanju na blizu, na 

primer pri branju in pisanju. Učenec bo v razredu uporabljal stoječo lupo, ki jo postavimo 

ali pritrdimo na mizo, ali ročno lupo. Nekatere lupe imajo vgrajeno osvetljavo, a moramo 

za najboljšo možno vidljivost vseeno prilagoditi tudi svetlobo v prostoru. Za nasvete, 

predstavitev optičnih pripomočkov in dodatna pojasnila se lahko obrnemo na 

tiflopedagoga, ki lahko informacije preda tako pedagoškim delavcem kot tudi videčim 

učencem. 

V družbi je še vedno prisotno zmotno mišljenje, da je vsakdo, ki nosi očala, slaboviden. 

Smiselno bi bilo, da videče učence seznanimo, da osebe s slabovidnostjo kljub optičnim 

pripomočkom ne vidijo jasne in ostre slike, kot jo vidijo videči ljudje, ki nosijo očala. 

 Neoptični pripomočki 

Med neoptične pripomočke uvrščamo prilagojeno gradivo in potrebščine, npr. debelejša 

pisala, zvezke z okrepljenimi črtami, gradivo v povečanem tisku, natisnjeno v kontrastni 

barvi med podlago in pisavo, prilagojen geometrijski pribor, govoreče pripomočke, 

bralno mizico itd. Ti pripomočki osebam s slabovidnostjo olajšajo branje in pisanje ter 

jim omogočijo enakovredno izvajanje praktičnih aktivnostih, kot sta na primer merjenje 

predmetov in tehtanje snovi. 
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3 NA KAKŠNE NAČINE LAHKO VIDEČIM UČENCEM 

PREDSTAVIMO PODROČJE SLEPOTE IN SLABOVIDNOSTI 

Cilj vsakega poučevanja je, da učenci pridobijo kakovostno znanje, ki ga ne pozabijo in 

s pomočjo katerega rešujejo nove naloge in probleme. Takšno znanje v posamezniku 

vzbuja željo po pridobivanju novih informacij in po reševanju novih izzivov. 

»Sodelovalno učenje, vodeno odkrivanje, reševanje življenjskih problemov, projektno 

delo, primerno vključevanje tehnologije v pouk – vse to je uspešno zlasti zato, ker 

učencem izkušnjo učenja napravi smiselno, izzivalno in v tem smislu prijetno (Marentič 

Požarnik, 2011, str. 39).« Tudi področje slepote in slabovidnosti lahko učencem 

predstavimo na zanimiv način, preko vodenega odkrivanja in aktivnega pridobivanja 

novih informacij. Po metodi izkustvenega učenja jim lahko pripravimo življenjske 

situacije, preko katerih bodo pridobili nova spoznanja, ki jih bodo lahko povezali s 

svojimi izkušnjami. 

3.1 IZKUSTVENO UČENJE 

Kot pravi terminološki slovar (2008/09) je za izkustveno učenje značilno povezovanje 

neposredne izkušnje s teorijo. Začetki tovrstnega načina poučevanja segajo v petdeseta 

leta prejšnjega stoletja. Dejstvo, da takšen način pridobivanja znanja pri posamezniku 

spodbuja »Sposobnost prožnega prilagajanja na nove okoliščine /…/, zmožnost 

celovitega dojemanja, sinteze, integracije (Marentič Požarnik, 1992, str. 2)«, je vplivalo 

na hitro širitev po vsem svetu. Izkustveno učenje razvija »/…/ zmožnost znajdenja v 

nepredvidljivih, kompleksnih situacijah, za katere ni enega vnaprej opredeljenega 

pravilnega odgovora oz. rešitve (Marentič Požarnik, 1992, str. 2)«. Izkustveni pouk 

učencem omogoča, da si preko neposrednega kontakta s stvarnostjo pridobijo izkušnjo, 

ki jo lahko vključijo v pouk in o njej govorijo z vrstniki in učitelji (Špehar Aškovič, 2009). 

Povzamemo lahko, da informacije, pridobljene s pomočjo lastnih izkušenj, posamezniku 

olajšajo prenos teorije v prakso.  

Marentič Požarnik zapiše, da ima »/…/ izkustveno učenje globoko spoznavnoteoretsko, 

psihološko in pedagoško utemeljenost (Marentič Požarnik, 1992, str. 1)«. K temu doda, 

da  moramo poznati in upoštevati njegove zakonitosti, saj lahko v nasprotnem primeru 

spodbudimo negativne učinke. Med osrednje metode izkustvenega učenja uvrščamo 

simulacijo, igro vlog, aktivnosti, pri katerih so udeleženci neposredno vpleteni v 

problem, razne skupinske interakcije, avdiovizualne posnetke, ki prikazujejo vedenje 

posameznika ali skupine in aktivnosti, ki spodbujajo razmišljanje ter diskusije 

(vprašalniki, samoopazovanje ipd.).    
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Za izkustveno učenje velja, da učenci znanje in informacije pridobivajo procesno in da 

njihovo znanje ne temelji na memoriziranju vsebin. Proces, ki je cikličen, temelji na 

pridobivanju izkušenj, s pomočjo katerih posameznik preoblikuje ali nadgradi svoje 

predznanje. Na tak način v posamezniku spodbujamo različna čustva, ki pomembno 

vplivajo na doživljanje tematike in osebnega napredovanja (Marentič Požarnik, 1992). 

Da bo učenec zmogel pridobljeno znanje razumeti in prenesti v prakso, potrebuje 

pomoč odraslega, v obliki pogovora in pomoči pri razumevanju občutkov, takoj po 

izvedeni dejavnosti.    

V nadaljevanju sta predstavljeni dve osrednji metodi izkustvenega učenja, igra vlog in 

simulacija. Metodi nam omogočata prikaz pozitivnega sobivanja z osebami s slepoto ali 

slabovidnostjo ter pridobivanje občutka, kaj je slepota in kaj slabovidnost. K temu pa je 

dodan kratek opis analize in sinteze dogajanja, ki ga izvedemo po izkustveni aktivnosti. 

3.1.1 Igra vlog 

Igro vlog lahko opredelimo kot aktivnost, ki učencem omogoča pridobitev neposredne 

izkušnje, pri čemer se sprožajo različni procesi kompleksnega učenja in čustva, preko 

katerih učenci v vodeni refleksiji spoznavajo tudi sebe. S postavljanjem jasnih pravil in 

omejitvami neprimernega vedenja učencev ustvarjamo varen prostor za vsakega 

posameznika in preprečujemo norčevanje, zasmehovanje, zmerjanje. Pravila igre vlog 

naj vsebujejo prepoved uporabe imen, ki se pojavljajo v razredu, čas trajanja pa naj bo 

prilagojen vrsti aktivnosti – posameznik naj ne bo izpostavljen več kot 15 minut. 

Učencev ne silimo k izpostavljanju pred sošolci, ob koncu igre vlog pa je nujen frontalni 

zaključni pogovor, refleksija oziroma sinteza in analiza dogajanja (Rupnik Vec, 2003). 

Z igro vlog učencem težko predstavimo slepoto ali slabovidnost kot posameznikovo 

stanje, lahko pa preko nje spoznavajo pozitivne odzive ob srečanju osebe s slepoto. Pri 

tem so lahko pozorni na pristop in komunikacijo – na svoj način podajanja informacij, na 

sogovorčeve odzive. S pomočjo igre vlog lahko osvojijo tudi tehniko videčega vodiča. 

Opozorimo, da je za željen rezultat potrebna temeljita priprava na igro, nadzor nad 

izvajanjem in smerjo teka igre, pomembna pa je tudi zaključna evalvacija, ki učencem 

pomaga razumeti dogajanje – kaj se je dogajalo in zakaj. 
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3.1.2 Simulacija 

Simulacija, kot metoda izkustvenega učenja, zahteva kvaliteten načrt in pripravo, kajti 

neustrezno načrtovana in izvedena simulacija lahko ustvari napačne, nerealne 

predstave (Olson in Grondin, 1998). Zavedati se moramo, da slepota le redko pomeni 

popolno temo. V večini primerov posamezniki zaznavajo vsaj svetlobo, a vsak na 

svojstven način. Enako je na področju slabovidnosti. Zato je nujno, da stvari ne 

posplošujemo, ampak udeležence seznanimo s heterogenostjo populacije. Prav tako jih 

moramo opozoriti na dejstvo, da bo njihova izkušnja le približek izkušenj, ki jih doživljajo 

osebe s slepoto ali slabovidnostjo. Velika razlika je namreč v tem, da osebe s slepoto ali 

slabovidnostjo s časom razvijejo kompenzatorne spretnosti, ki jih videči pri simulaciji ne 

obvladamo. 

 

Kappan (1994) izpostavi, da so ob preizkusu simulacije slepote posameznikove reakcije 

lahko negativne. Avtor pojasni, da posamezniki ob simulaciji slepote doživljajo občutek 

nemoči in ohromljenosti, pri čemer pozabijo na dejstvo, da so vrženi v povsem novo 

situacijo, v kateri nimajo časa razviti kompenzatornih spretnosti. Prav je, da udeležence 

na to pripravimo in jih opozarjamo tudi med izvajanjem. Krepimo jih s predstavitvijo 

primerov dobre prakse oziroma z zgodbami iz življenja uspešno rehabilitiranih 

posameznikov, ki so sčasoma razvili kompenzatorne spretnosti (Behler, 1993). Pri 

razumevanju jim lahko pomagamo s posnetki (prav tam), še bolje pa je, da v goste 

povabimo osebo s slepoto ali slabovidnostjo, ki predstavi lastne izkušnje in delovanje v 

svetu videčih (Behler, 1993, Kappan, 1994).  

 

Aktivnosti simulacije težijo k pridobivanju pristnih izkušenj, a te na posameznike različno 

vplivajo. Vsak izmed nas v simulacijo vstopa z lastnimi prepričanji in predhodnimi 

informacijami, ki spodbujevalno ali zaviralno delujejo na potek izvajanja. J. Olson in J. 

Grondin (1998) sta med opazovanjem udeležencev, ki so izvajali simulacijo slepote, 

ugotovili, da nekateri posamezniki na izkušnjo odreagirajo s solzami, jezo, agresijo, tudi 

s psihičnimi simptomi, kot sta slabost in glavobol. Čeprav to ni pogost pojav in je 

simulacija posebnih potreb med učenci priljubljena, omogočimo, da posameznik sam 

odloča o sodelovanju. Vodja naj bo na reakcije udeležencev pozoren tudi med potekom, 

ko spremlja izvajanje in skrbi za varnost vseh učencev.  

3.1.3 Analiza in sinteza dogajanja med izkustveno aktivnostjo 

Omenili smo že, da je izkustveno učenje ciklični proces, ki nam preko evalvacije 

dogajanja omogoča pridobitev nove izkušnje in novega znanja. Pričakuje se, da vsaki 

izkustveni aktivnosti sledi analiza dogajanja, v kateri si posameznik oblikuje lastne 

zaključke, ki jih v nadaljevanju poveže s teorijo in prenese v vsakdan. Učenci za 
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učinkovito izvedbo analize in sinteze doživetja potrebujejo pomoč odrasle osebe. Kot 

pravi N. Ryan Bannerman (2009) po izkustveni aktivnosti udeležence povabimo k 

pogovoru in izmenjavi doživetij, mnenj, pomislekov. Pogovor v skupini je priporočljiv 

zlasti zaradi tega, ker posamezniku omogoči, da ob pripovedovanju drugih članov 

skupine na svojo izkušnjo pogleda z različnih zornih kotov. Pogovoru sledi 

posploševanje in povezovanje z vsakodnevnimi izkušnjami, s čimer posameznik pridobi 

novo izkušnjo in jo ponovno analizira. Učitelj s pomočjo vprašanj pri učencih spodbuja 

različne miselne procese. Vprašanja, nekaj jih v svojem delu zapiše T. Rupnik Vec 

(2003), npr. kaj se je dogajalo, kaj ste občutili, kaj se vam je zdelo pomembno, kaj se 

vam je zdelo zanimivo ipd., je potrebno smiselno prilagajati miselnemu procesu in 

učenčevemu toku razmišljanja. Na takšen način učence vodimo do vzpostavljanja novih 

povezav oziroma do novega znanja.  

Povzamemo lahko, da je metoda izkustvenega učenja primerna za poučevanje videčih 

učencev o področju slepote in slabovidnosti. Načrtovane aktivnosti naj bodo življenjske, 

temeljijo naj na pridobivanju lastnih izkušenj, v družbi vrstnikov in pod strokovnim 

vodstvom osebe, usposobljene za poučevanje in delo na področju slepote in 

slabovidnosti. 

4 NA KAJ MORAMO POMISLITI PRED PRIPRAVO DELAVNICE O 

SLEPOTI IN SLABOVIDNOSTI 

Ustrezno pripravljena delavnica o slepoti in slabovidnosti ima več pozitivnih vplivov – 

spodbuja spoštovanje različnosti in sobivanje z osebami s slepoto ali slabovidnostjo. 

Kljub dobrim namenom moramo premišljeno določiti vodjo, ki naj bo strokoven, 

izobražen na tiflopedagoškem področju ter na področju vodenja razreda. Mancini (1998) 

pravi, da je vodenje skupine usmerjanje učencev k določenemu cilju in da s tem 

namenom izbiramo aktivnosti, ustvarjamo situacije, spodbujamo medsebojno 

komunikacijo in mišljenje. Vodja skrbi tudi za dobre medsebojne odnose in pozitivno 

skupinsko klimo. 

Načrtovanje in izvajanje izkustvenega poučevanja je zahtevna naloga. Vodja mora imeti 

»veliko znanja, spretnosti, takta in prožnosti za prilagajanje situaciji in udeležencem 

(Marentič Požarnik, 2000, str. 127)«. Naloga je zahtevna zlasti zaradi potrebe po 

sprotnem prilagajanju in iskanju ravnotežja med usmerjanjem udeležencev ter njihovim 

samostojnim raziskovanjem. Posebno pozornost je potrebno nameniti ustvarjanju in 

ohranjanju delovne, a hkrati sproščene klime, ki bo prav vsakemu posamezniku 

omogočila pridobitev izkušnje.   
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B. Marentič Požarnik (2000) je pripravo izkustvenega učenja razčlenila v 6 korakov in 

sicer: načrtovanje učne izkušnje, uvod v aktivnost, izvajanje aktivnosti, analiza, 

povzetek in transfer ter vrednotenje. 

Upoštevanje vseh vidikov izkustvenega učenja je nujno, saj se lahko v nasprotnem 

primeru naša aktivnost spremeni v igro, iz katere le malokateri učenec zmore razbrati 

globlji pomen.  

Priporočljivo je, da pred pričetkom priprave delavnic o slepoti in slabovidnosti 

premislimo o svojem tiflopedagoškem znanju, o ciljih delavnic in o naših namerah: kaj 

želimo, da učenci izvedo, kaj naj občutijo, za kaj naj se usposobijo (Marentič Požarnik, 

2000). Prav tako je potrebno premisliti tudi o starosti in številu udeležencev, o časovni in 

prostorski organizaciji (Virk Rode, 1998), o izboru aktivnostih in o morebitnih 

soizvajalcih.   

4.1 PREMISLEK VODJE 

Za pripravo delavnic potrebujemo predvideno število učenčev, podatek o njihovi 

starosti, medsebojni povezanosti in o njihovem predznanju (Virk Rode, 2008) s področja 

slepote in slabovidnosti. Če učenčev ne poznamo, je priporočljivo, da preverimo njihove 

dosedanje izkušnje z izkustvenim učenjem. Sledi vprašanje o potrebah skupine, 

oziroma še bolje, o potrebah vsakega posameznika.  

Na podlagi zbranih odgovorov določimo cilj delavnic, ki ga razčlenimo na podcilje in 

začrtamo korake (Ayers in Gray, 2002), po katerih bodo udeleženci prišli do cilja. 

Avtorja (prav tam) sta opozorila na premislek vodje o lastnih stališčih in morebitnih 

predsodkih, ki lahko negativno vplivajo na izvedbo delavnice.  Priporočljivo je, da vodja 

upošteva tudi stališča učenčevih staršev, o katerih vemo, da imajo velik vpliv na svoje 

otroke. Razmislimo pa lahko tudi o morebitni vključitvi staršev, na primer v okviru 

roditeljskih sestankov in popoldanskih aktivnostih, ki se jih lahko udeležijo tako učenci 

kot tudi njihovi starši.  

Ni potrebno, da delavnice oziroma vse aktivnosti vodi le ena oseba. Vodja lahko k 

sodelovanju povabi soizvajalce delavnice in posameznih aktivnosti, za katere se 

pričakuje, da imajo ustrezno tiflopedagoško znanje.   

 



 

17 

 

4.2 IZBOR PROSTORA IN TERMINA IZVAJANJA 

Prostor ima na posameznika velik vpliv. V majhnem, temnem, neprezračenem prostoru 

se nihče ne počuti prijetno in sproščeno. Zaradi tega je potrebno izbrati najustreznejši 

prostor med tistimi, ki so nam na voljo. Na tak način učencem omogočimo pridobivanje 

izkušenj in izmenjavo mnenj v sproščenem in prijetnem vzdušju. Pri tem ne smemo 

pozabiti na potrebe učencev s posebnimi potrebami, če so le ti med udeleženci, in na 

varno prehajanje med lokacijami izvajanja. Prostor oziroma prostori morajo ustrezati 

številu udeležencev in aktivnosti, ki se bo v njih odvijala. Glavno skrb posvetimo 

zagotovitvi varnosti za vsakega posameznika. V ta namen umaknemo ali odstranimo 

vse ovire. 

Vsak izvajalec si želi, da bi imel na razpolago toliko časa, da bi lahko udeležencem 

prikazal želeno, se z njimi pogovoril o dilemah, dodatnih vprašanjih in morebitnih 

izkušnjah. Dobrodošlo bi bilo, da bi se aktivnosti izvajale kontinuirano in bi trajale krajši 

čas. Tako na posameznem srečanju učencev ne bi preobremenili s količino informacij, 

vmesni odmori pa bi jim omogočali premislek o izpostavljeni temi. Takšen način dela bi 

lahko izvajali v sklopu šole v naravi ali v sklopu razrednih ur. Poudariti je potrebno, da 

omenjen način dela za seboj potegne večkratno sodelovanje izvajalcev – v kolikor so 

izvajalci zunanji, je to lahko velika ovira. Ko pretehtamo vse pozitivne in negativne 

dejavnike večjih in manjših skupin ter kontinuiranega in diskontinuiranega izvajanja, 

določimo najustreznejšo obliko izvajanja in najustreznejši termin izvedbe. 

4.3 IZBOR IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI 

Aktivnosti izbiramo na podlagi predhodno postavljenih ciljev, z upoštevanjem števila 

udeležencev, njihove starosti, predznanja in časovnih ter prostorskih možnosti. Izbrane 

aktivnosti razporedimo v smiselno zaporedje tako, da se med seboj povezujejo in 

nadgrajujejo. Ne smemo pozabiti na uvodni pozdrav, predstavitev poteka delavnic in 

ciljev. V uvodu je smiselno podati jasna navodila in napotke za nemoten potek izvajanja.  

Če smo načrtovali eno delavnico z več aktivnostmi, je smiselno, da delamo vmesne 

premore, po katerih znova naredimo kratek uvod. Vsaki izkustveni aktivnosti mora 

slediti analiza in sinteza dogajanja in pridobljenih občutkov. Pri tem vodja učencem 

postavlja vprašanja, s katerimi jih spodbudi k razmišljanju o dogajanju in doživljanju 

situacij, saj večina učencev tega sama ne bo zmogla (Marentič Požarnik, 2000).  
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5 UČINEK PRIPRAVLJENIH IN IZVEDENIH IZKUSTVENIH 

DELAVNIC O SLEPOTI IN SLABOVIDNOSTI   

Različni avtorji so raziskovali vpliv kratkih izobraževalnih dejavnosti o slepoti in 

slabovidnosti na videče učence. V posamičnih raziskavah so ugotovili, da so učenci v 

izkustvenih delavnicah o slepoti napredovali v poznavanju slepote, hkrati pa je njihov 

odnos do slepote postal pozitivnejši (Scheffers, 1977). Učenje videčih učencev o brajici 

je pripomoglo k razumevanju slepote kot posameznikove značilnosti in ne kot 

nezmožnosti (Frieman in Maneki, 1995); delavnice so pripomogle k uspešnejšemu 

vključevanju vrstnice s slepoto v razred, spodbudile so medsebojne interakcije (Bowden 

in Thorburn, 1993; Swenson in Cozart, 2010), učenci pa so se hitreje odločili za nudenje 

pomoči (Bowden in Thorburn, 1993); tutorstvo med videčimi osebami in osebami s 

slepoto ali slabovidnostjo je spodbudilo hitrejše napredovanje slepih in slabovidnih pri 

urah športne vzgoje3 (Wiskochil, Lieberman, Houston-Wilsoon, Petersen 2007). 

V nadaljevanju bomo izpostavili tiste raziskave, ki temeljijo na pripravi izkustvenih 

aktivnostih za videče učence in tiste, ki so nam lahko v pomoč pri oblikovanju 

dejavnosti, ki jih želimo izvesti v okviru delavnice o slepoti in slabovidnosti za videče 

osnovnošolce.   

W. L. Scheffers (1977) je z namenom ozaveščanja videčih učencev o slepoti pripravila 

in izvedla kontinuirane delavnice. V petih tednih je avtorica izvedla 20 učnih ur, v katerih 

je videčim učencem predstavila belo palico, psa vodiča, brajico, vsakodnevne aktivnosti 

oseb s slepoto in dodala nekaj osnovnih informacij o slepoti. S posameznimi 

aktivnostmi, kot je na primer nejasno opisovanje slike, ki je učenci ne vidijo, je pri 

posameznikih vzbujala negativne občutke, ki so jih, po končani dejavnosti, s pomočjo 

vodenega pogovora osmislili. Avtorica je videče učence tudi spodbujala k razmišljanju o 

učinkovitem prilagajanju igre, npr. z žogo, z namenom aktivne vključitve učenca s 

slepoto. Rezultati primerjave učenčevih odgovorov, ki so bili pridobljeni pred izvedeno 

delavnico in po njej, so pokazali, da so videči učenci napredovali v poznavanju področja 

slepote, hkrati pa je njihov odnos do slepote postal pozitivnejši.  

Frieman in Maneki (1995) sta z analizo izvedene delavnice potrdila, da lahko pri 

osnovnošolcih spreminjamo pogled na področje slepote in slabovidnosti tako, da jih 

učimo brajico. Kot zanimivost izpostavimo, da je delavnica vplivala tudi na učitelje, saj 

so preko izvedenih aktivnosti izpopolnili svoje znanje o področju slepote in slabovidnosti 

ter se opogumili za delo z učencem s slepoto ali slabovidnostjo. Tudi ta avtorja (eden 

videč, drugi slep) sta kot uvod v delavnico pripravila aktivnost, za katero lahko rečemo, 

da je učence presenetila in jim brajico prikazala kot uporabno pisavo, zlasti zaradi tega, 

                                                      
3
 Učenec s slepoto potrebuje nazoren prikaz z vodenjem gibanja za vsako vajo oziroma gib. 
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ker jo lahko beremo tudi v temi. Nadaljnje aktivnosti so vsebovale predstavitev brajeve 

celice, predstavitev in razdelitev kartic z brajevo abecedo ter pisanje sporočil z risanjem 

brajevih celih. Komentarji osnovnošolcev so nakazali sprejemanje različnosti, saj so 

učenci osebe s slepoto označili kot sebi enake, s to razliko, da oni ne vidijo. 

Povzamemo lahko, da izpostavljanje tistega, kar posamezniki s slepoto ali 

slabovidnostjo zmorejo narediti, vpliva na učenčevo razumevanje slepote. Udeleženci 

so slepoto razumeli kot posameznikovo karakteristiko in ne kot njegovo nezmožnost. To 

je za izvajalce spodbuden podatek in kaže na učinkovitost delavnice. 

Tudi A. M. Swenson in N. Cozart (2010) sta želeli videčim osnovnošolcem približati 

področje slepote in slabovidnosti preko delavnic o brajici. Na šoli, na katero je vključena 

učenka s slepoto, sta sprva manjši projekt (zaradi zanimanja videčih učencev) razširili v 

brajev klub. Njuni cilji so bili, da bi učenci spoznali življenje Louisa Brailla, sestavo 

brajeve celice, tehniko pisanja in branja, uporabo brajice v vsakdanu oseb s slepoto ter 

delo tiflopedagoga. Aktivnosti so se izvajale tekom celotnega šolskega leta, zjutraj, pred 

poukom. Sočasno so šolsko knjižnico opremili s knjigo, zapisano v brajici, na steno pa 

obesili plakat z brajevo abecedo z dodanim slikovnim prikazom razporeditve točk v 

brajevi celici. Na pobudo učencev sta izvajalki k prvotnim ciljem dodali še vajo pisanja 

sporočil v brajici. V ta namen sta vsakemu posamezniku omogočili izposojo brajeve 

tablice in šila. Delavnice so bile prostovoljne, a kljub temu dobro obiskane, kar potrjuje, 

da so učenci željni tovrstnega znanja in oblike dela. Učenci so aktivno pisali sporočila in 

kartice namenjene sošolki s slepoto, v brajici so pripravljali vprašanja za goste, ki so se 

jim pridružili na srečanjih, v razredu pa se je povečalo število interakcij z učenko s 

slepoto. Avtorici dodajata, da je prednost izvedenih delavnic tudi v tem, da sta za 

izvedbo potrebovali malo materiala in da srečanja niso motila rednega vzgojno-

izobraževalnega procesa. 

Abdelnourova (b.d) se je lotila načrtovanja obsežnejše delavnice z namenom 

poučevanja videčih osnovnošolcev o področju slepote in slabovidnosti. Avtorica je 

zapisala okviren potek delavnic, ki jih izvajalec ustrezno prilagodi prostorskim in 

časovnim pogojem ter starosti in številu udeležencev. V uvodu predvidi postavljanje 

vprašanj, ki učence spodbudijo k razmišljanju o slepoti in slabovidnosti. V osrednjem 

delu delavnic predvidi 8 učnih postaj - vsaka postaja ima svojo vsebino in izkustveno 

doživetje, povezano s področjem slepote in slabovidnosti. Teme učnih postaj so: 

prepoznavanje živil na podlagi vonja, prepoznavanje predmeta glede na zvok, ki ga 

oddaja, hoja s prevezo ob pomoči videčega vodiča ali bele palice, osnove brajice, tipne 

puzzle, simulacija gluhoslepote, taktilna diskriminacija in vaja jasnega izražanja. 

Povzamemo lahko, da so načrtovane delavnice pestre in omogočajo mnogo prilagajanja 

glede na prostorske in časovne razmere ter prilagajanje glede na starost in število 

udeležencev. Predvideno je izkustveno učenje, posamezne aktivnosti pa so med seboj 

fizično ločene. Prehajanje od postaje do postaje služi kot odmor, ki ga učenci 
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potrebujejo. Raziskavo, ki bi potrdila ali ovrgla učinkovitost opisane delavnice nismo 

zasledili.  

6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Spoznanje, da lahko inkluzija otroka s slepoto ali slabovidnostjo zaživi le ob 

medsebojnem sprejemanju in spoštovanju različnosti med nami, do česar ne pride brez 

razumevanja področja slepote in slabovidnosti, nas je spodbudilo k ozaveščanju videčih 

učencev o področju slepote in slabovidnosti. Po pregledu literature smo se odločili za 

pripravo izkustvenih aktivnosti, pri čemer smo se opirali na metodo izkustvenega 

učenja, natančneje na igro vlog in simulacijo slepote oziroma slabovidnosti. Delavnica je 

pripravljena z mislijo na učence razredne stopnje, vendar so aktivnosti, z manjšimi 

prilagoditvami, primerne tudi za učence predmetne stopnje.   

6.1 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 

Kot cilj magistrskega dela smo si zadali pripravo, izvedbo in evalvacijo izkustvene 

delavnice o slepoti in slabovidnosti za videče osnovnošolce. Učencem smo želeli podati 

osnovne informacije o ustreznem pristopu do osebe s slepoto ali slabovidnostjo, o 

posebnostih v njihovi komunikaciji, o orientaciji in mobilnosti ter o specialno-tehničnih 

pripomočkih, ki jih uporabljajo v procesu izobraževanja in aktivnega preživljanja 

prostega časa. Znanje, ki smo jim ga podali, jim bo v pomoč pri razumevanju značilnosti 

tega področja, pri vzpostavljanju in ohranjanju interakcij z osebami s slepoto ali 

slabovidnostjo in pri prepoznavanju prisotnih stereotipov in predsodkov, vezanih na 

omenjeno področje. 

Preveriti pa smo želeli tudi učinek izvedenih delavnic na učenčevo napredovanje v 

poznavanju področja slepote in slabovidnosti. V ta namen smo pred delavnico preverili 

učenčevo poznavanje tega področja, takoj po delavnici, koliko novega znanja in 

informacij so pridobili, po izteku dveh mesecev po izvedeni delavnici pa smo preverili 

koliko znanja so ohranili oziroma ali je bilo pridobljeno znanje stabilno. 
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6.2 HIPOTEZE 

Ob začetku raziskovanja smo si na podlagi zastavljenih ciljev postavili naslednje 

hipoteze: 

 

H1: Izvedene aktivnosti pripomorejo k napredovanju učencev v poznavanju specialno-

tehničnih pripomočkov za osebe s slepoto ali slabovidnostjo. 

 

H2: Izvedene aktivnosti pripomorejo  k napredovanju učencev v poznavanju vloge 

videčega vodiča.  

 

H3: Izvedene aktivnosti pripomorejo k napredovanju učencev v poznavanju ustreznega 

odziva ob srečanju z osebo z belo palico na prehodu za pešce. 

 

H4: Izvedene aktivnosti pripomorejo k napredovanju učencev v poznavanju posebnostih 

v komunikaciji z osebami s slepoto ali slabovidnostjo. 

 

6.3 METODOLOGIJA 

V raziskavi je bila uporabljena kvazieksperimentalna metoda merjenja. 

6.3.1 Vzorec 

V izkustveni delavnici je sodelovalo 305 učencev od 2. do vključno 5. razreda izbrane 

devetletne osnovne šole. V nadaljnjo raziskavo nismo vključili drugošolcev, za kar smo 

se odločili že med načrtovanjem raziskave. Tako smo v raziskavo zajeli 216 učencev od 

3. do vključno 5. razreda, v končni vzorec (N=172) pa smo zajeli tiste učence, ki so se 

udeležili delavnice in vseh treh testiranj. 
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V raziskavi je sodelovalo 62 učencev tretjega razreda, 62 učencev četrtega razreda in 

48 učencev petega razreda (Graf 1). Vseh učencev, vključenih v raziskavo, je bilo 172. 

 

Graf 1: Struktura vzorca glede na razred 

6.4 PRIPRAVA IN IZVEDBA DELAVNICE O SLEPOTI IN 

SLABOVIDNOSTI ZA VIDEČE OSNOVNOŠOLCE 

6.4.1 Udeleženci delavnice 

Delavnice so se udeležili učenci 2., 3., 4. in 5. razredov devetletne osnovne šole. 

Učenci, skupaj 305, niso imeli predhodnega znanja in izkušenj s področja slepote in 

slabovidnosti, se pa srečujejo z učenci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v njihovo 

šolo. Pred pripravo smo se pozanimali tudi o morebitnih udeležencih s posebnimi 

potrebami in o medsebojnih odnosih med posamezniki, kar smo upoštevali pri 

načrtovanju. 

6.4.2 Cilj delavnice 

Cilj delavnice je bil prenos tistih informacij in tistega znanja o področju slepote in 

slabovidnosti, ki bo videčim učencem v pomoč pri razumevanju tega področja in pri 

vzpostavljanju ter ohranjanju interakcij z osebami s slepoto ali slabovidnostjo. Videčim 

učencem smo želeli prikazati, da se lahko njihovi vrstniki s slepoto ali slabovidnostjo 

izobražujejo, da so lahko v istem razredu kot oni, da igrajo družabne igre in da imajo 

tudi podobne interese kot oni. Razlika med njimi in vrstniki pa je v tem, da posamezniki 

s slepoto ali slabovidnostjo informacije o okolju pridobivajo na drugačen način kot 

videče osebe. 

36% 

36% 

28% 

Struktura vzorca po razredih 

3. razred

4. razred

5. razred
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Glede na to, da učenci niso imeli predhodnega znanja s področja slepote in 

slabovidnost,  smo se odločili, da spregovorimo o tistih stvareh, ki jih bodo ob srečanju 

in vzpostavitvi kontakta z osebo s slepoto ali slabovidnostjo hitro opazili. Želeli smo, da 

jih srečanje z osebo s slepoto ali slabovidnostjo ne bi prestrašilo in da se ne bi namerno 

izognili interakciji.  

Po premisleku smo se odločili, da z videčimi učenci spregovorimo o 4 področjih, in 

sicer: 

1. o najpogosteje uporabljenih specialno-tehničnih pripomočkih in prilagoditvah, ki 

jih učenci s slepoto ali slabovidnostjo uporabljajo v šoli; 

2. o pomenu uporabe specialno-tehničnih pripomočkov in prilagoditev za vrstnike s 

slepoto ali slabovidnostjo; 

3. o načinu pristopa do oseb s slepoto ali slabovidnostjo in o načinu pomoči pri 

gibanju v neznanem ali na nevarnem prostoru; 

4. o posebnostih v komunikaciji z osebami s slepoto ali slabovidnostjo. 

6.4.3 Načrtovanje izvedbe 

S šolo smo se dogovorili, da delavnico izvedemo v dveh šolskih urah, z enim krajšim 

vmesnim odmorom. Šola nam je omogočila izvedbo načrtovanih dejavnosti v matičnih 

učilnicah sodelujočih razredov in v šolski telovadnici. 

Pri izbiri dejavnosti smo upoštevali cikličnost procesa izkustvenega učenja in dejstvo, da 

lahko neustrezno načrtovana in izvedena simulacija slepote in slabovidnosti ustvari 

nerealne, napačne predstave. Izvedbo smo načrtovali z mislijo na to, da bo lahko vsak 

posameznik v varnem okolju pridobil lastne izkušnje in jih ob vodenem pogovoru tudi 

osmislil.    

Da bi racionalno porabili čas, smo se odločili za pripravo učnih postaj in delitev vsakega 

razreda v tri manjše skupine. Takšna organizacija dela je zahtevala večje število 

izvajalcev, zato smo k sodelovanju povabili študente druge stopnje študijskega 

programa Specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer Tiflopedagogika in specifične 

učne težave. Gibanje med učnimi postajami smo vnaprej načrtovali in časovno določili 

ter s tem zagotovili, da je delo potekalo nemoteno in tekoče. Premiki med postajami so 

predstavljali odmor, v katerem so lahko učenci naredili kratek povzetek pridobljenih 

znanj.    
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V matičnih učilnicah smo z vsakim razredom izvedli uvodno aktivnost in dve učni 

postaji, v šolski telovadnici pa tri. V matični učilnici sta učence sprejela dva 

tiflopedagoga in jim podala osnovne informacije o pomenu vizualnih informacij, o 

posebnostih v komunikaciji oseb s slepoto ali slabovidnostjo in o potrebi po prilagajanju 

šolskih gradiv. Slišano teoretično znanje so učenci sproti nadgrajevali z lastnimi 

izkušnjami, ki so jih pridobivali z izkustvenimi dejavnostmi, in jih s pomočjo 

tiflopedagoga osmislili v zaključnem pogovoru. V telovadnici pa je na vsaki učni postaji 

učence sprejel tiflopedagog, ki jim je podal osnovne informacije o temi učne postaje ter 

jih povabil k izkustveni aktivnosti, ki jo je zaključil z osmišljanjem učenčevih občutij. 

Tako so učenci v šolski telovadnici hodili z belo palico, v paru z videčim vodičem in 

rokovali s specialno-tehničnimi pripomočki, ki jih uporabljajo osebe s slepoto ali 

slabovidnostjo. 

6.4.4 Pripravljene in izvedene  aktivnosti 

Pomen vizualnih informacij 

Prepoznavanje predmeta, skritega v vreči iz blaga 
 

Učencem pokažemo vrečo iz blaga in povemo, da smo vanjo skrili predmet. Vreča naj 

v tišini potuje po krogu, medtem pa vsak učenec seže vanjo, potipa predmet in ga 

poskuša prepoznati.  Pomembno je, da nihče ne izpostavi svojih ugotovitev, vse 

dokler se vreča ne vrne do vodje.   

 

Aktivnosti sledi voden pogovor. V pomoč so nam lahko naslednja vprašanja, ki jih 

prilagajamo učenčevim odgovorom in njihovemu toku razmišljanja: 

 

 Česa pri tej nalogi niste smeli uporabljati?   

 Kako ste ugotovili, kaj je v vrečki? 

 Kako ste se ob tem počutili?   

 

 Ste že slišali, da je oseba slepa? Kaj to pomeni?  

 Ste že slišali, da je oseba slabovidna? Kaj pa to pomeni?  

 

 

Z uvodno aktivnostjo smo želeli videče učence spodbuditi k razmišljanju o pomenu 

vidnih informacij in o področju slepote in slabovidnosti. Pri zadnjih dveh vprašanjih smo 

pričakovali, da bodo učenci imeli napačno izoblikovano predstavo o tem, kaj je slepota 
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in kaj slabovidnost. Predvidevali smo, da bo učencem potrebno pojasniti, da slepota ni 

popolna tema, saj ima večji del te populacije minimalen ostanek vida,  ter da osebe, ki 

nosijo očala, niso nujno slabovidne. Slabovidnost namreč pomeni, da kljub uporabi 

optičnih pripomočkov posameznik slike ne vidi ostro, ampak prihaja do raznih anomalij. 

Naša predvidevanja so se uresničila, kar pomeni, da smo se z učenci zadržali pri 

pogovoru o tem, kaj je slepota in kaj slabovidnost.  

 

Pomen prilagojenih gradiv 

Prepoznavanje ustrezno prilagojenih tekstov s pomočjo simulacijskih očal za 
slabovidnost 

 

Predhodno pripravimo pet učnih postaj (miz), na katere položimo simulacijska očala 

za slabovidnost in tekst, zapisan v različnih tipih pisav, fontih in barvah. Naloga 

učencev je, da z nadetimi očali poiščejo tekst, ki ga zmorejo prebrati. 

 

Učence pred pričetkom izvajanja seznanimo, da bodo s pomočjo simulacijskih očal za 

trenutek začutili, kako bi lahko videle osebe s slabovidnostjo, saj povsem realnega 

stanja ne moremo prikazati. Po sistemu preštevanja učencev določimo 5 skupin in 

vsaki skupini dodelimo eno učno postaja z že pripravljenimi pripomočki za delo. Po 

opravljeni nalogi se učenci vrnejo v krog. Sledi pogovor o izbranih tekstih in o 

dogajanju.  

 

V razgovoru si lahko pomagamo z naslednjimi vprašanji, ki jih sproti prilagajamo 

učenčevim odgovorom in toku razmišljanja:  

 Kako ste se počutili, ko skozi očala niste videli teksta? 

 Po katerem kriteriju ste izbirali tekst? 

 Kaj je skupno tekstom, ki ste jih izbrali? In po čem se razlikujejo? 

 

 Kaj bi odgovorili učitelju, ki bi vas prosil, da mu svetujete glede 

ustreznega prilagajanja gradiv za učenca s slabovidnostjo? 

 Kako pa bi tekst prilagodili za slepega sošolca?  

(Prikažemo zapis v brajici in učbenike v brajici, ki jih lahko učenci 

primerjajo s tistimi, ki so v črnem tisku.)  
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Namen aktivnosti je bil osmišljanje potrebe po prilagajanju pisnih gradiv za učence s 

slepoto in slabovidnostjo. Učencem smo želeli prikazati, da tako kot oni, s pomočjo 

simulacijskih očal za slabovidnost, niso zmogli prebrati vseh tekstov, tudi njihov vrstnik s 

slabovidnostjo tega ne zmore.   

Nikakor ne drži mišljenje učencev, da je prilagojen preizkus znanja za vrstnika s slepoto 

ali slabovidnostjo lažji ali da je sošolec dobil dobro oceno le zato, ker je pisni preizkus 

lahko pisal na računalniku. Standardi znanja v osnovni šoli so enaki za vse učence, ne 

glede na to, ali je snov oziroma pisni preizkus znanja podan na barvnih listih, 

računalniku, USB ključku ali na zvočnem posnetku. Razlika pa je v tem, da 

neprilagojenega gradiva in pisna preverjanja znanja učenec s slepoto ali slabovidnostjo 

ne bo zmogel prebrati in posledično tudi ne rešiti. 

Učence so simulacijska očala za slabovidnost pritegnila in motivirala za delo. Z 

zanimanjem so spremljali, kateri tekst bodo izbrali njihovi sošolci in ravno to, da so 

učenci izbirali različne tekste, katerim skupna pa je bila povečava, je bilo dobro 

izhodišče za pogovorov o potrebi po individualnem izbori prilagoditev.  

Omenimo, da so rezultati izvedene raziskave pokazali, da je tovrstna aktivnost 

pripomogla k napredovanju učencev v razumevanju pomembnosti prilagajanj gradiv za 

osebe s slepoto ali slabovidnostjo in k zavedanju, da se lahko njihovi vrstniki s slepoto 

ali slabovidnostjo učijo enako snov kot oni. Prav tako pa so učenci pridobljeno znanje 

ohranili in ga pokazali tudi po preteku dveh mesecev od izvedene delavnice. 

 

Komunikacija 

Sledenje navodilu z zaprtimi očmi 

 

Učence povabimo v krog in jih prosimo, da z zaprtimi očmi sledijo našim navodilom. 

Opozorimo jih, da mižijo tako dolgo, dokler jih ne povabimo, da odprejo oči. Počasi 

podajamo navodila: »Desno roko položi na glavo. Levo roko položi na trebuh. Z desno 

roko naredi takole. Desno roko daj sem. Levo roko premakni tja.« Po kratki prekinitvi 

učence povabimo, da odprejo oči. 

 

Z učenci se pogovorimo o njihovih občutjih in težavah, ki so ji zaznali, ter jih s 

podvprašanji vodimo do spoznanja, kako pomembna je jasna in natančna 

komunikacija, kadar govorimo z osebo s slepoto ali slabovidnostjo. 
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Sledenje in podajanje navodil (delo v dvojicah) 

 

Učence povabimo, da se razdelijo v dvojice in v vsaki dvojici določijo, kdo si bo prvi 

nadel črno prevezo. Naloga učenca brez preveze je, da z navodili, podanimi ustno, 

vodijo svojega sošolca iz enega dela učilnice v drugega. Po določenem času oziroma 

ob znaku si učenca vlogi zamenjata, tako da vsak dobi izkušnjo s podajanjem in 

prejemanjem bolj ali manj jasnih navodil. 

 

Sledi zaključni pogovor, v katerem učenci izpostavijo občutja, težave, dileme. 

Spodbudimo jih, da izpostavijo tiste elemente (npr. uporaba kazalnih zaimkov, opis 

kretenj …), na katere je potrebno biti pozoren, kadar govorimo z osebo s slepoto ali 

slabovidnostjo. Učence vodimo do zaključka, da je jasna in natančna komunikacija 

zaželena in priporočljiva tudi v pogovorih med nami, videčimi osebami. 

 

Opozorilo: pred izvedbo aktivnosti je potrebno umakniti vse ovire in učencem omogočiti 

dovolj prostora ter na tak način zagotoviti varno izvajanje. Prav tako je potrebno 

aktivnost spremljati in učence opozarjati na varen način izvedbe.  

 

Z aktivnostjo smo želeli prikazati pomen jasnega izražanja pri pogovoru z osebo s 

slepoto, pa tudi z osebo s slabovidnostjo. 

Prva dejavnost je učence zmedla in nekatere celo ujezila. Večji del učencev je odprlo 

oči že ob prvem nejasno podanem navodilu. Posamezniki so se ob tem celo razburili in 

pojasnili, da ne vidijo, kaj počne vodja, ali pa so začudeno spraševali, kako naj vedo, kaj 

počne. S pomočjo izvedene aktivnosti so učenci dobili občutek, kako pomembna so 

jasna navodila in komunikacija, kadar govorimo z osebo s slepoto ali slabovidnostjo. 

 V drugi dejavnosti so učenci preizkusili, kako jasna je njihova komunikacija oziroma 

kako se na njihova navodila odziva sošolec, ki nosi črno prevezo. Nekateri posamezniki 

so se ob aktivnosti zabavali, drugi pa so morali precej razmišljati in iskati ustrezne 

besede, da so sošolca pripeljali do izbrane točke. V zaključnem pogovoru pa so bili 

enotni, da je jasna komunikacija pomembna; ne le v pogovoru z osebo s slepoto ali 

slabovidnostjo, ampak tudi v pogovoru med videčimi osebami.  

Dodajmo, da so rezultati izvedene raziskave prikazali, da so pripravljene in izvedene 

dejavnosti pozitivno vplivale na učenčevo napredovanje v poznavanju elementov 

ustrezne komunikacije z osebo s slepoto ali slabovidnostjo in da se je njihovo znanje 

pokazalo tudi po preteku dveh mesecev od izvedene delavnice.  
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Videči vodič 

Predhodno postavimo tri preproste poligone z ovirami (npr. stožec, stol ipd.). Učence 

vsakega razreda pa enakomerno razdelimo v tri skupine. Vsaki skupini dodelimo en 

poligon. 

 

Vloga videčega vodiča in prikaz osnovnega prijema 
 

Učence povabimo v krog in jih povprašamo, če so že kdaj slišali za tehniko videčega 

vodiča oziroma za videčega vodiča. Z upoštevanjem učenčevih odgovorov in predstav 

izpeljemo kratek opis omenjene tehnike: pojasnimo za kaj in kje uporabljamo tehniko 

videčega vodiča, kdo lahko prevzame vlogo videčega vodiča in na kaj mora biti pri 

tem pozoren.  

 

Sledi neposreden prikaz osnov vodenja s tehniko videčega vodiča. Učencem 

prikažemo ustrezen pristop do osebe s slepoto, pravilen prijem4 za nadlaket, 

sproščeno gibanje oziroma vodenje in način opozarjanja na ovire. 

 

Vodenje s pomočjo tehnike videčega vodiča 

 

Učence razdelimo v dvojice in jim ponudimo po eno črno prevezo. Učenci se sami 

dogovorijo, kdo bo prvi nadel prevezo. Naloga učenca, ki trenutno ne nosi preveze je, 

da na ustrezen način pristopi k sošolcu, ki ima nadeto prevezo, in ga vodi skozi 

vnaprej pripravljen poligon. Učenca vlogi  tudi zamenjata. 

 

Po izvedeni aktivnosti sledi kratka analiza dogajanja in pogovor o pridobljenih 

občutkih. Z učenci ponovno izpostavimo značilnosti tehnike in uporabnost, hkrati pa 

jih opozorimo na morebitno zavrnitev pomoči s strani osebe s slepoto. Smiselno je 

poudariti, da zaradi morebitne zavrnitve ne smejo biti užaljeni, saj to kaže zgolj na to, 

da ima oseba s slepoto nadzor nad trenutno situacijo in naše pomoči takrat ne 

potrebuje. 

 

Aktivnost smo izvajali v telovadnici, kjer smo na eni tretjini imeli dovolj prostora za varno 

izvedbo gibanja po poligonu s tehniko videčega vodiča. Z delitvijo razreda na tri skupine 

smo v relativno kratkem času vsakemu posamezniku omogočili pridobitev lastne 

izkušnje v vlogi videčega vodiča in v vlogi osebe s slepoto. V frontalnem pogovoru so 

                                                      
4
 Pri osnovnem prijemu oseba s slepoto praviloma drži vodiča malo nad komolcem, lahko pa tudi za 

zapestje ali ramo, še posebej v primerih, ko je med osebama večja višinska razlika. Osebi ne hodita 

druga ob drugi, ampak je spremljevalec pol koraka pred osebo s slepoto ali slabovidnostjo.  
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učenci izpostavili svoja občutja med vodenjem in jih povezali z vsakodnevnimi 

situacijami, v katerih bi lahko tehniko videčega vodiča uporabili. 

Rezultati izvedene raziskave so pokazali, da je pripravljena in izvedena aktivnost 

pripomogla k napredovanju učencev v poznavanju pomena in vloge videčega vodiča. 

Prav tako pa se je pridobljeno znanje ohranilo, saj so ga učenci pokazali tudi po preteku 

dveh mesecev od izvedene delavnice.  

 

Bela palica 

Predhodno postavimo tri preproste poligone z ovirami (npr. stol, pregibna ovira, palica 

za oviro…). Učence vsakega razreda pa enakomerno razdelimo v tri skupine. Vsaki 

skupini dodelimo en poligon. 

 

Predstavitev bele palice in prikaz osnovne tehnike uporabe 
 

Z učenci se najprej pogovorimo, kaj že vedo o beli palici in če so jo morda že videli. 

Pogovor razširimo s podajanjem osnovnih informacij o beli palici – kdo, zakaj in kako 

jo uporablja, kakšna je in zakaj je le palica bele barve mednarodno priznana kot 

simbol slepote. 

 

Sledi neposreden prikaz pravilnega prijema bele palice, demonstracija dvotaktne in 

diagonalne tehnike ter način zaznavanja ovir na poligonu, ki ga bodo prehodili tudi 

učenci. 

 

Hoja z belo palico 
 

Učence povabimo, da si nadenejo črno prevezo in s pomočjo bele palice prehodijo 

pripravljen poligon. Učenčevo gibanje ves čas spremljamo in skrbimo za varnost. 

 

Po izvedeni aktivnosti sledi pogovor o učenčevih občutjih med hojo po poligonu, med 

zaznavanjem ovir in pri sprejemanju odločitev za smer obhoda. Učence spodbudimo, 

da ob pridobljenih občutkih razmišljajo o gibanju oseb s slepoto s pomočjo bele palice 

in o ovirah, na katere naletijo v okolici. Ob koncu izpostavimo, da je za učinkovito 

uporabo bele palice potreben trening, ki ga osebe s slepoto izvedejo v sklopu 

delavnic orientacije in mobilnosti.  
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Bela palica je pomemben pripomoček in prepoznavni znak oseb s slepoto, zato je prav, 

da jo učenci bolje spoznajo. Aktivnost smo izvedli na eni tretjini telovadnice, kjer smo 

imeli dovolj prostora za postavitev treh manjših poligonov in dobre pogoje za 

zagotavljanje varnosti vseh udeležencev.  

Cilj aktivnosti ni bil, da bi učenci znali pravilno uporabljati belo palico, saj bi za to 

potrebovali veliko več časa. Želeli pa smo, da bi učenci pridobili občutek o hoji z belo 

palico oziroma o tem, kakšne informacije osebe, ki jo uporabljajo, z njo pridobijo in na 

kaj morajo biti pri tem pozorne. O tem smo se z učenci pogovorili v zaključnem 

pogovoru, v katerem smo tudi izpostavili, da je njihova izkušnja le približek tistega, kar 

doživljajo osebe s slepoto pri uporabi bele palice. Te na treningu hoje z belo palico 

pridobijo znanje o učinkoviti uporabi palice in razvijejo kompenzatorne spretnosti za 

zaznavanje okolice. 

Rezultati izvedene raziskave so pokazali, da je tovrstna aktivnost pripomogla k 

napredovanju učencev v poznavanju bele palice in da se je znanje ohranilo tudi po 

preteku dveh mesecev od izvedene delavnice. 

 

Pripomočki 

Predhodno postavimo tri mize, na katere postavimo najpogosteje uporabljene 

pripomočke: v procesu izobraževanja oseb s slepoto ali slabovidnostjo,  pri 

vsakodnevnih aktivnostih in na področju aktivnega preživljanja prostega časa. Učence 

vsakega razreda enakomerno razdelimo v tri skupine in jim določimo smer gibanja 

med mizami. 

 

Predstavitev specialno-tehničnih pripomočkov 
 

Učence povabimo, da se postavijo okoli mize tako, da lahko vsi vidijo razstavljene 

specialno-tehnične pripomočke, ki jih poimenujemo, izpostavimo njihovo uporabnost 

in prikažemo način rokovanja. 

 

Sledi individualno rokovanje s specialno-tehničnimi pripomočki in pridobivanje 

občutka o nadomeščanju odsotnih vidnih informacij. Ves čas rokovanja s pripomočki 

smo učencem na voljo za dodatna vprašanja in pojasnila. 

 

V zaključnem pogovoru zberemo učenčeva občutja, jih povežemo z vsakodnevnimi 

aktivnostmi in spregovorimo o smiselnosti uporabe predstavljenih pripomočkov. Nato 

jih povabimo, da se prestavijo k naslednji mizi, kjer se aktivnost ponovi z drugimi 

specialno-tehničnimi pripomočki. 
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Z aktivnostjo smo želeli učencem predstavitvi specialno-tehnične pripomočke, ki 

posamezniku s slepoto ali slabovidnostjo omogočajo kvalitetnejše življenje. Zaradi 

razširjenosti omenjenih pripomočkov in zaradi naše časovne omejenosti smo se na 

delavnicah omejili le na tiste pripomočke, ki se najpogosteje uporabljajo na področju 

izobraževanja, vsakodnevnih aktivnosti in na področju prostega časa. Manjše število 

predstavljenih pripomočkov nam je omogočilo, da je lahko vsak učenec, ne le slišal 

kako se pripomoček imenuje in kako se ga uporablja, ampak da ga je lahko tudi 

preizkusil.  

Na področju izobraževanja smo izpostavili prilagojene učbenike, brajev stroj, prilagojen 

geometrijski pribor, govoreče pripomočke za merjenje teže in dolžine ter razne lupe. Na 

področju vsakdana smo izpostavili prilagojene ure, pripomočke za merjenje, ki jih 

uporabljamo v kuhinji in pri šivanju, indikator barv, drobižnice in okvirček za 

podpisovanje. Področje prostega časa so predstavljale prilagojene družabne igre in 

prilagojeni športni rekviziti, kamor uvrščamo tudi zvenečo žogo.  

Dodamo lahko, da so rezultati izvedene raziskave pokazali, da je pripravljena in 

izvedena aktivnost pripomogla k napredovanju učencev v poznavanju specialno-

tehničnih pripomočkov za osebe s slepoto ali slabovidnostjo. Učenci pa so tovrstno 

znanje pokazali tudi po preteku dveh mesecev od izvedene delavnice, zaradi česar 

lahko zaključimo, da se je pridobljeno znanje ohranilo. 

6.5 OPIS UPORABLJENIH INSTRUMENTOV 

Da bi ugotovili, kakšen je učinek delavnice na učenčevo napredovanje v poznavanju 

področja slepote in slabovidnosti, smo oblikovali kratek test znanja s šestimi nalogami 

(priloga 1). Test znanja vsebuje štiri naloge izbirnega tipa in po eno nalogo 

dopolnjevalnega in kombiniranega izbirnega tipa ter dopolnjevanja. S prvim vprašanjem 

smo pridobili informacijo, kje videči učenci slišijo, berejo ali govorijo o slepoti in 

slabovidnosti. Učenci so lahko obkrožili eno ali več ponujenih izbir. Če pa njihov 

odgovor ni bil ponujen, so ga zapisali v prazen okvirček.  Izpostavljeno vprašanje smo, v 

skladu s pričakovanim dogajanjem med drugim in tretjim reševanjem, prilagodili na testu 

znanja, ki so ga učenci reševali po preteku dveh mesecih od izvedene delavnice 

(priloga 2). Drugo vprašanje je zahtevalo zapis treh specialno-tehničnih pripomočkov, ki 

jih uporabljajo osebe s slepoto ali slabovidnostjo. Pri tretjem vprašanju so učenci izmed 

treh ponujenih odgovorov izbrali tistega, ki je odgovoril na vprašanje, kdo je videči vodič 

in kakšna je njegova vloga. Četrto vprašanje je spraševalo po ustreznem odzivu ob 

srečanju osebe z belo palico na prehodu za pešce. Pri naslednji nalogi so učenci 

odgovarjali na vprašanje o tem, kakšno snov bi se učil vrstnik s slepoto ali 
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slabovidnostjo. Z zadnjim, šestim vprašanjem, smo preverjali ustrezen način 

komuniciranja z osebami s slepoto ali slabovidnostjo. 

Z razredničarkami sodelujočih 3., 4. in 5. razredov smo, po preteku dveh mesecih od 

izvedene delavnice, izvedli polstrukturiran intervju (priloga 3). Da bi pridobili občutek o 

času, ki ga učitelji posvečajo pogovoru o različnosti, smo razredničarke povprašali o 

časovnem okviru, ki ga posvetijo pogovoru s svojimi učenci o posebnih potrebah. Hkrati 

smo preverili, koliko od tega časa je namenjenega področju slepote in slabovidnosti. 

Pogovor smo nadaljevali z vprašanji, povezanimi z izvedenimi delavnicami. Zanimalo 

nas je, če so opazile, da so se učenci med seboj pogovarjali o temah, ki so bile 

izpostavljene na delavnici in če so morda del pouka namenile pogovoru o slepoti in 

slabovidnosti oziroma o delavnici.  

6.6 ZBIRANJE PODATKOV 

Podatke smo zbirali s kratkim testom znanja, sestavljenim z namenom merjenja 

učinkovitosti izvedene delavnice. Aplicirali smo ga trikrat in sicer prvič dan pred 

delavnico, drugič takoj po njej in tretjič po preteku dveh mesecev od izvedbe delavnice. 

V času tretjega reševanja smo z razredničarkami izvedli kratek polstrukturiran intervju, s 

katerim smo želeli pridobiti informacije o dogajanju v razredu, povezanem s področjem 

slepote in slabovidnosti, med drugim in tretjim reševanje. 

6.7 OBDELAVA PODATKOV 

Podatke smo najprej obdelali s statističnim programom SPSS, nato pa jih kvalitativno in 

kvantitativno analizirali. Izračunali smo ocene parametrov deskriptivne statistike. Za 

ugotavljanje razlik v pridobljenem znanju med vsemi tremi preizkušanji smo uporabili 

Friedmanov test, primerjave med posameznimi preizkušanji pa smo izvedli z 

Wilcoxonovim testom predznačenih rangov. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Pri raziskavi smo se osredotočili na učenčeve odgovore iz prvega (T1), drugega (T2) in 

tretjega testiranja (T3). Med odgovori smo iskali statistično pomembne razlike in 

preverjali učenčev napredek v poznavanju področja slepote in slabovidnosti. 

V naprej smo predvideli, da vsak učenec ve, da med nami bivajo osebe s slepoto ali 

slabovidnostjo. Postavilo pa se nam je vprašanje, kje učenci pridobijo informacije o tej 

populaciji. Poznavanje virov informacij nam omogoča uvid v to, ali se učenci v šoli, 

doma in med seboj pogovarjajo o področju slepote in slabovidnosti in preko katerih virov 

prejmejo največ informacij o omenjenem področju. 

V ta namen smo na testu znanja spraševali o virih, iz katerih so učenci pridobili 

dosedanje informacije o slepoti in slabovidnosti. Učenci so lahko izbirali med podanimi 

odgovori in  dopisali vir informacij, ki ni bil naveden. Vrnjene vprašalnike smo pregledali, 

odgovore pa vsebinsko razvrstili v 7 kategorij. 

7.1 VIRI INFORMACIJ O SLEPOTI IN SLABOVIDNOSTI  

S primerjavo odgovor vseh treh testiranj opazimo, da so učenci informacije o slepoti in 

slabovidnosti pridobivali iz različnih virov (Graf 2). 80,1 % vprašanih učencev je pred 

izvedbo delavnice navedlo, da so informacije o slepoti in slabovidnosti pridobili iz 

medijev, za katere vemo, da v življenju osnovnošolcev igrajo pomembno vlogo. Ta 

podatek je v skladu s pričakovanji, za razliko od podatka, da je kar 41,5 % učencev 

navedlo, da pozna osebo s slepoto ali slabovidnostjo. Številka je višja od pričakovane, 

zato se pojavi vprašanje, ali so učenci seznanjeni, da osebe, ki nosijo očala, niso nujno 

slabovidne.   

Po izvedeni delavnici so učenci podajali podobne odgovore kot pred izvedbo delavnice 

(graf 2). Ponovno je največ učencev, 78 %, izbralo medije. Pričakovano so se pojavili 

novi odgovori, ki smo jih kategorizirali kot delavnice – v ponujen prazen okvirček jo je 

dopisalo 70,2 % učencev. Zanimiv pa se nam je zdel podatek, da je ponovno več 

učencev, 42,3 %, navedlo, da pozna osebo s slepoto ali slabovidnostjo. Glede na to, da 

so bili učenci na delavnicah seznanjeni z definicijo slabovidnosti, velik odstotek izbir 

omaje naše domneve o zamenjavi oseb s slabovidnostjo s tistimi, ki nosijo korekcijska 

očala in z njimi vidijo jasno sliko. Izpostavimo še ta podatek, da nihče ni kot vir 

informacij izbral šole, kar glede na podatke prvega testiranja nismo pričakovali.  

Odgovori podani po preteku dveh mesecev od izvedbe izkustvene delavnice 

pričakovano potrjujejo (Graf 2), da imajo mediji velik vpliv na osnovnošolce. Kot vir 
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informacij je medije izbralo 65,1 % učencev. Izpostavimo še dva podatka, in sicer da je 

tokrat 52,4 % učencev ponovno navedlo, da so informacije pridobili v šoli, medtem ko 

kategorije delavnice, na tretjem testiranju, ni izbral nihče. Delavnice smo izvajali v 

šolskih prostorih in v času pouka, na podlagi česar lahko sklepamo, da so učenci 

delavnice izenačili s šolo oziroma obratno, šolo z delavnicami.   

  

 

Graf 2: Viri informacij, ki so jih učenci navedli na vseh treh testiranjih 

S primerjavo odgovor vseh treh testiranj opazimo, da so učenci največ informacij o 

slepoti in slabovidnosti pridobili iz različnih medijev. Število teh izbir je postopoma 

padalo, zato lahko sklepamo, da so učenci v času izvedbe vseh treh testiranj pridobili 

nove informacije še iz drugih virov. Več učencev je navedlo, da so informacije pridobili v 

domačem okolju. Zanimivo je, da se je število izbir za omenjen vir informacij iz testiranja 

v testiranje zviševalo. Sklepamo, da so učenci informacije, pridobljene v šoli, prenesli v 

svoje družine in se o njih pogovarjali, kar je zagotovo eden izmed pozitivnih učinkov 

izvedenih delavnic.  

Omenili smo že, da nas je presenetil odstotek učencev, ki so navedli, da poznajo osebo 

s slepoto ali slabovidnostjo. Delež izbir se je pomembno znižal le na tretjem testiranju 

(Graf 2). Iz pregleda odgovorov po razredih (Graf 3) je razvidno, da so učenci 4. in 5. 

razredov že ob drugem testiranju manjkrat izbrali to kategorijo, še večji upad izbir pa se 

pojavi pri tretjem testiranju, kar je v skladu z našimi pričakovanji. Drugače je pri učencih 

3. razredov, pri katerih glede na prvo testiranje po izvedeni delavnici zaznamo več izbir, 
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kasneje pa upad do začetne vrednosti. Nenaden dvig in kasnejši upad na začetno 

vrednost kaže, da je delavnica imela takojšnji vpliv na učenčevo znanje. Vzrok za 

razmišljanje v napačni smeri pa bi morali poiskati z analizo dogajanja, pogovora. 

 

Graf 3: Poznavanje osebe s slepoto ali slabovidnostjo glede na razred 

7.2 POZNAVANJE SPECIALNO-TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZA 

OSEBE S SLEPOTO ALI SLABOVIDNOSTJO 

Učenci so na vseh treh testiranjih naštevali specialno-tehnične pripomočke, ki jih 

uporabljajo osebe s slepoto ali slabovidnostjo. Izpostavimo, da so že pred izvedbo 

delavnice (Graf 4) poznali precej pripomočkov namenjenih osebam s slepoto ali 

slabovidnostjo, saj je kar 90,1 % vseh učencev na prvem mestu navedlo enega izmed 

pravilnih odgovorov (npr. bela palica, lupa, brajev stroj …) in le 5,8 % neustreznega. 

Pričakovano je odstotek pravilnih odgovor nižji na drugem in tretjem testiranju, v katerih 

je še vedno velik delež učencev, 61,6 %, zapisalo ustrezen specialno-tehničnih 

pripomoček. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T1 T2 T3

iz
b

ir
e

 v
 %

 

tretji razred

četrti razred

peti razred



 

36 

 

 

Opomba: napačno – brez odgovora ali navedeno ni vezano na področje slepote in slabovidnosti; povezano s 
področjem – zapisano močno povezano s področjem slepote in slabovidnosti, a ne spada med pripomočke (npr. 
videči vodič); pravilno – naveden eden izmed specialno-tehničnih pripomočkov za osebe s slepoto ali slabovidnostjo. 

Graf 4: Navedba specialno-tehničnih pripomočkov na T1 

 

Prikaz deležev pravilnih odgovorov (Graf 5) po posameznih testiranjih prikaže, da se je 

neposredno po delavnici manjši napredek v pravilni navedbi specialno-tehničnih 

pripomočkov pokazal le pri odgovorih zapisanih na prvem mestu, na tretjem testiranju 

pa se je ta pokazal dvakrat, in sicer pri odgovorih zapisanih na prvem in drugem mestu. 

Pri prvem se je delež pravilnih odgovorov zvišal z 90,1 % na 93,0 %, torej za 2,9 %, in 

pri odgovorih, podanih na drugem mestu, s 77,3 % na 85,5 %, torej za 8,2 %.  

 

Graf 5: Pravilna navedba specialno-tehničnih pripomočkov na vseh treh testiranjih  
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Delež ustrezno navedenih specialno-tehničnih pripomočkov zapisanih na tretjem mestu 

pada (Graf 6). Pri drugem testiranju se je dvignil delež odgovorov povezanih s slepoto 

in slabovidnostjo in sicer z 8,7 % na 28,5 %. V tej kategoriji so se pojavljali odgovori kot 

sta brajica in videči vodič, o čemer je bilo govora na delavnici, a to nista pripomočka. 

 

Opomba: pravilno – naveden eden izmed specialno-tehničnih pripomočkov za osebe s slepoto ali slabovidnostjo;  
povezano s področjem – zapisano je močno povezano s področjem slepote in slabovidnosti, a ne spada med 
pripomočke (npr. videči vodič); napačno – zapisano ni vezano na področje slepote in slabovidnosti.  

Graf 6: Navedba specialno-tehničnih pripomočkov na tretjem mestu 

 

V vseh treh izvedenih testiranjih so učenci največkrat kot specialno-tehnični pripomoček 

namenjen osebam s slepoto ali slabovidnostjo zapisali belo palico (32 %). Sledili so 

optični pripomočki (30 %) in pes vodič (19 %). Najmanjkrat so navedli videčega vodiča 

(7 %), pri čemer se je število navedb povečalo po izvedeni delavnici. Iz teh podatkov je 

razvidno, da ljudje prilagoditve in pripomočke hitro opazimo. Potrebno pa je omeniti, da 

videčega vodiča in psa vodiča ne uvrščamo k specialno-tehničnim pripomočkom, zaradi 

česar smo tovrstne odgovore uvrstili k neustreznim. 

Pri tretjem testiranju se je, v primerjavi z drugim testiranjem, povečal delež napačnih 

odgovorov z 12,8 % na 22,1 % in delež manjkajočih odgovorov z 8,1 % na 13,4 %. 

Delež odgovorov povezanih s slepoto se je znižal z 28,5 % na 20,3 %. Možen vzrok, da 

je na tretjem testiranju več učencev napačno odgovorilo ali sploh ni navedlo tretjega 

pripomočka, je lahko ta, da so učenci v času dveh mesecev po izvedeni delavnici 

informacije pozabili.  
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H1: Izvedene aktivnosti pripomorejo k napredovanju učencev v poznavanju specialno-

tehničnih pripomočkov za osebe s slepoto ali slabovidnostjo. 

Prvo hipotezo lahko potrdimo. Učenci so  ob izvedenih aktivnostih na pripravljeni učni 

postaji napredovali v poznavanju specialno-tehničnih pripomočkov. Statistično 

pomembne razlike so med prvim in drugim testiranjem ter med prvim in tretjim, kar 

potrjuje učenčevo napredovanje v znanju (Preglednica 1). Pridobljeno znanje pa so 

učenci ohranili, saj med drugim in tretjim testiranjem ni statistično pomembni razlik. 

 

Naloga 

Razlike v pridobljenem znanju1 Primerjave med preizkušanji2 

N 2 g P T1-T2 T1-T3 T2-T3 

Pripomočki  172 2,236 2 ,327 ,004 ,003 ,481 

Opomba: 1 -  Friedmanov test; 2 – signifikantnost na Wilcoxonovem testu predznačenih rangov 

Preglednica 1: Razlike v pridobljenem znanju o specialno-tehničnih pripomočkih med preizkušanji 

 

Učenci so se v sklopu delavnice neposredno seznanili s šestnajstimi pripomočki, še kak 

pa je bil omenjen tekom delavnice. Na tem mestu se pojavita dva pomisleka o 

ustreznosti načrtovane aktivnosti. Prvi pomislek izhaja iz dejstva, da so bili učenci 

časovno omejeni in so s pripomočki rokovali le kratek čas. Predvidevamo, da bi bil 

napredek učencev večji, če bi lahko dlje časa rokovali z njimi oziroma jih preizkušali v 

različnih situacijah. Drugi pomislek pa je povezan s prvim. Razmišljamo, ali bi bilo, 

glede na omejitev časa, na izvedeni delavnici smiselno predstaviti manj pripomočkov. 

Res je, da bi lahko na tak način učenci več časa posvetili posamičnim pripomočkom, a 

hkrati bi jih videli manj. O tem je zagotovo potrebno premisliti in aktivnost nadgraditi 

pred naslednjo izvedbo.  

7.3 POZNAVANJE VIDEČEGA VODIČA 

Primerjava učenčevih odgovorov (Graf 7) o tem, kdo je videči vodič in na kakšen način 

pomaga osebi s slepoto ali slabovidnost, nakaže na pomembne spremembe v 

učenčevem poznavanju tega področja. 17,4 % učencev je že na prvem testiranju izbralo 

odgovor, ki pravilno opiše videčega vodiča. Delež pravilnih odgovorov takoj po delavnici 

se je v primerjavi s prvim testiranjem zvišal za kar 30,3 %. Na tretjem testiranju, v 

primerjavi z drugim, se je delež pravilnih odgovorov znižal le za 5,3 %, kar kaže na 

stabilnost učenčevega znanja o videčemu vodiču. Povzamemo lahko, da se takoj po 
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delavnici pokaže napredek učencev v poznavanju videčega vodiča in njegove vloge, 

znanje pa se ohrani tudi na tretjem testiranju. 

 

Opomba: pravilno – izbran odgovor c, ki ustrezno opiše vlogo videčega vodiča 

Graf 7: Pravilen odgovor o tem, kdo je videči vodič 

 

Pozitiven učinek pripravljenih in izvedenih aktivnosti na učenčevo poznavanje področja 

slepote in slabovidnosti potrjuje tudi nižji delež nepravilne izbire, ki pravi, da je videči 

vodič pes pomočnik, na drugem in tretjem testiranju v primerjavi s prvim. Na prvem 

testiranju je kar 62,8 % učencev obkrožilo, da je videči vodič pes pomočnik. Na drugem 

testiranju se je ta delež, v primerjavi s prvim, znižal za kar 37,2 % in na tretjem 

testiranju, v primerjavi z drugim, še za 2,3 %. Vemo, da je pes vodič eden izmed zelo 

prepoznavnih znakov oseb s slepoto in da se v družbi zanj pojavljajo različna 

poimenovanja. Z izvedeno aktivnostjo smo tako prispevali tudi k ločevanju psa vodiča in 

videčega vodiča.  

 

H2: Izvedene aktivnosti pripomorejo  k napredovanju učencev v poznavanju vloge 

videčega vodiča.                               

Drugo hipotezo lahko potrdimo. Učenci so ob pripravljenih in izvedenih aktivnostih 

napredovali v poznavanju vloge videčega vodiča (Preglednica 2). Med prvim in drugim 

ter med prvim in tretjim testiranjem so statistično pomembne razlike, kar potrjuje 

učenčevo napredovanje v znanju (Preglednica 3). Pridobljeno znanje je stabilno, saj se 

ohrani na tretjem testiranju (Preglednica 2), hkrati pa med drugim in tretjim testiranjem 

ni statistično pomembnih razlik (Preglednica 3).  
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 T1 T2 T3 

f f% f f% f f% 

Napačen odgovor 142 82,6 90 52,3 99 57,6 

Pravilen odgovor 30 17,4 82 47,7 73 42,4 

Skupaj 172 100,0 172 100,0 172 100,0 

Preglednica 2: Napačni in pravilni odgovori o videčemu vodiču 

  

Naloga 

Razlike v pridobljenem znanju1 Primerjave med preizkušanji2 

N 2 g P T1-T2 T1-T3 T2-T3 

Videči vodič 172 50,370 2 ,000 ,000 ,000 ,140 

Opomba: 1 -  Friedmanov test; 2 – signifikantnost na Wilcoxonovem testu predznačenih rangov 

Preglednica 3: Razlike v pridobljenem znanju o videčemu vodiču med preizkušanji 

 

Ugotovitev, da so videči učenci pri odgovarjanju na vprašanji, kdo je videči vodič in 

kakšna je njegova vloga, zamenjevali videčega vodiča s psom vodičem, nas opozori, da 

bi bilo v prihodnje smiselno posvetiti več časa in pozornosti ločevanju vloge videčega 

vodiča in psa vodiča.  

7.4 ODZIV OB SREČANJU OSEBE S SLEPOTO ALI 

SLABOVIDNOSTJO NA PREHODU ZA PEŠCE 

Že na prvem testiranju je kar 76,7 % učencev izbralo odgovor, ki je opisoval ustrezen 

pristop do osebe z belo palico na prehodu za pešce (Graf 8). Glede na to, da je 

ustrezen pristop do osebe z belo palico skladen s pristopom do videče osebe oziroma 

do osebe, ki v rokah ne drži bele palice – pristopimo s pozdravom in vprašanjem, če 

potrebujejo pomoč - nas velik delež pravilnih odgovorov na prvem testiranju ne 

preseneča.  
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Opomba: napačno – izbran odgovor (a, c ali d oz. kombinacija le teh), ki opisujejo neustrezen pristop; pravilno – 
izbran odgovor b, ki opisuje ustrezen pristop do osebe z belo palico. 

Graf 8: Odgovori o pristopu do osebe z belo palico pred izvedbo delavnice 

Deleže pravilnih odgovor o ustreznem pristopu do osebe z belo palico na prehodu za 

pešce se je na drugem testiranju, v primerjavi s prvim, dvignil s 76,7 % na 88,4 %. Na 

tretjem testiranju, v primerjavi z drugim, pa je delež padel na 76,2 % (Graf 9). Rezultati 

kažejo, da se je delež pravilnih odgovorov takoj po delavnici dvignil, iz česar lahko 

sklepamo, da so učenci pridobili nove informacije o ustreznem pristopu. Zanimivo je, da 

je delež pravilnih odgovorov na tretjem testiranju padel na začetno vrednost oziroma za 

0,5 % pod začetno vrednost, kar pomeni, da je pravilno odgovoril en učenec manj. Pri 

pregledu učenčevih odgovorov smo ugotovili, da se je na tretjem testiranju povečalo 

število dvojnih izbir, torej, da so učenci obkrožili pravilen in napačen odgovor, kar smo 

uvrstili k napačnim odgovorom (Preglednica 4). Na prvem testiranju je več kot en 

odgovor izbralo 15 učencev oziroma 8,8 % sodelujočih, na tretjem testiranju pa je to 

storilo kar 23 učencev kar predstavlja 14 % vseh sodelujočih.  

 

Opomba: pravilno – izbran odgovor b, ki opisuje ustrezen pristop do osebe z belo palico 

Graf 9: Pravilne izbire o ustreznem pristopu do osebe z belo palico na vseh treh testiranjih 
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Legenda: 

1 – Primem za belo palico in ga peljem čez cesto. 

2 – Vprašam, če potrebuje mojo pomoč. 

3 – Čim bolj tiho grem mimo njega. 

4 – Počakam, da varno pride na drugo stran 

ceste, šele nato cesto prečkam tudi jaz.  

  

 

 

H3: Izvedene aktivnosti pripomorejo k napredovanju učencev v poznavanju ustreznega 

odziva ob srečanju z  osebo z belo palico na prehodu za pešce. 

Tretjo hipotezo potrdimo, saj izbrane in izvedene aktivnosti pripomorejo k napredovanju 

učencev v poznavanju ustreznega odziva ob srečanju osebe z belo palico na prehodu 

za pešce. Delež pravilnih odgovorov na drugem testiranju se je v primerjavi s prvim 

testiranjem zvišal (Preglednica 5), prav tako pa so med prvim in drugim testiranjem 

statistično pomembne razlike, kar nakazuje, da so učenci takoj po delavnici pokazali 

napredek v poznavanju ustreznega pristopa do osebe z belo palico (Preglednica 6). 

Med prvim in tretjim testiranjem ni statistično pomembnih razlik, vendar je delež 

pravilnih odgovorov že na samem začetku visok, saj znaša 76,7 % (Preglednica 5). 

 

 T1 T2 T3 

f f% f f% f f% 

Napačen 
odgovor 

40 23,3 20 11,6 41 23,8 

Pravilen 
odgovor 

132 76,7 152 88,4 131 76,2 

Skupaj 172 100,0 172 100,0 172 100,0 

Preglednica 5: Napačni in pravilni odgovori o ustreznem pristopu k osebi z belo palico 

       

Izbrani  

Odgovori   

delež izbir izražen v % 

T1 T2 T3 

1,2 3,5 1,7 7 

1,4 1,2   

2,4 3,5 4,7 5,2 

1,2,4 0,6  1,2 

1,2,3,4   0,6 

skupaj 8,8 6,4 14 

 

Preglednica 4: Kombinacije odgovorov o ustreznem pristopu 
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Naloga 

Razlike v pridobljenem znanju1 Primerjave med preizkušanji2 

N 2 g P T1-T2 T1-T3 T2-T3 

Srečanje na prehodu 172 12,203 2 ,002 ,001 ,500 ,001 

Opomba: 1 -  Friedmanov test; 2 – signifikantnost na Wilcoxonovem testu predznačenih rangov 

Preglednica 6: Razlike v pridobljenem znanju o ustreznem pristopu k osebi z belo palico med preizkušanji 

 

Informacije o ustreznem pristopu do osebe s slepoto ali slabovidnostjo na prehodu za 

pešce so bile podane skupaj z informacijami o videčemu vodiču in so v izkustvenem 

delu predstavljale uvod v vodenje. Načrtovali smo življenjsko situacijo, torej da učenci 

na ustrezen način pristopijo k sošolcu, ki nosi prevezo, in šele potem pridobijo izkušnjo 

vodenja. Možno bi bilo, da je izkušnja z vodenjem zasenčila informacijo o ustreznem 

pristopu, zlasti gledano s tega vidika, da je pristop k osebi s slepoto skladen s pristopom 

do videče osebe. Pojavi se pomislek o smiselnosti izvajanja te aktivnosti. Glede na to, 

da se mnogo videčih oseb še vedno boji pristopiti k osebi z belo palico, najverjetneje 

zaradi občutka strahu pred neznanim področjem, se nam zdi smiselno, da jasno 

prikažemo in izpostavimo, da pravzaprav ni razlike med pristopom k osebi, ki vidi in k 

osebi, ki ne vidi. 

7.5 UČENEC S SLEPOTO ALI SLABOVIDNOSTJO SE LAHKO UČI 

ISTO SNOV KOT TI 

Kar 90,7 % vprašanih učencev je pred izvedeno delavnico odgovorilo, da se učenec s 

slepoto ali slabovidnostjo ne more učiti enake snovi kot se jo učijo oni, kar posledično 

pomeni, da si videči učenci ne predstavljajo skupnega izobraževanja z vrstnikom s 

slepoto oziroma slabovidnostjo (graf 10). To potrjuje visok delež (80,2 %) odgovorov 

učencev, da bi se morali vrstniki s slepoto ali slabovidnostjo šolati na šoli za slepe in 

slabovidne. Odgovor učencev je v skladu z našimi pričakovanji in potrjuje, da je videče 

učence na vključitev vrstnika s slepoto ali slabovidnostjo potrebno pripraviti in jim 

pokazati, da z uporabo specialno-tehničnih pripomočkov in z izvajanjem prilagoditev v 

učnem procesu zmorejo slediti enaki učni snovi kot oni. 
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Opomba: napačno – izbran odgovor b, c ali oboje, torej, da se vrstnik s slepoto ali slabovidnostjo ne uči enake snovi 
oz. se prešola; pravilno –  izbran odgovor a, da se vrstnik s slepoto ali slabovidnostjo lahko uči enako snov.  

Graf 10: Izbire učencev o enaki učni snovi za vrstnike s slepoto ali slabovidnostjo na prvem testiranju 

 

Na drugem testiranju se je delež odgovorov, da se mora učenec s slepoto ali 

slabovidnostjo prešolati v šolo za slepe in slabovidne (zavod), precej znižal in sicer na 

40,1 % (Graf 11). Na tretjem testiranju se je ponovno nekoliko več učencev (47,7 %) 

odločilo za odgovor, da se mora učenec s slepoto ali slabovidnostjo prešolati v zavod, a 

v primerjavi s prvim testiranjem je bil delež takih odgovorov še vedno nižji za kar 43 %.  

 

Graf 11: Izbire učencev o šolanju vrstnikov s slepoto ali slabovidnostjo v zavodu 

Večje spremembe opazimo tudi pri gibanju deleža pravilnih odgovorov (Graf 12). Takoj 

po delavnici se je delež odgovorov, da se učenci s slepoto ali slabovidnostjo lahko učijo 

enako snov dvignil z 9,3 % na 37,3 %, na tretjem testiranju pa v primerjavi z drugim 

padel le za 4,7 %. 
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Opomba: pravilno –  odgovor a, da se učene s slepoto ali slabovidnostjo lahko uči enako snov 

Graf 12: Pravilne izbire o šolanju vrstnikov s slepoto ali slabovidnostjo na vseh treh testiranjih 

 

Iz podatkov je razvidno, da se je delež ustreznih odgovorov pomembno spremenil in 

ostal stabilen tudi ob tretjem testiranju. To lahko pripišemo pozitivnemu učinku 

delavnice oz. ozaveščanju, da se ob ustrezno izvajanih prilagoditvah učnega procesa in 

ob uporabi specialno-tehničnih pripomočkov učenci s slepoto ali slabovidnostjo učijo 

enako snov kot videči. 

Deleže ustreznih odgovorov o tem, ali se učenec s slepoto oziroma slabovidnostjo lahko 

uči enako snov kot videči učenci, se pomembno spremeni in ostane stabilen 

(Preglednica 7). Med prvim in drugim ter prvim in tretjim testiranjem so statistično 

pomembne razlike (Preglednica 8), kar nakazuje, da so bile pripravljene in izvedene 

aktivnosti  učinkovite in so pozitivno vplivale na učenčevo spoznanje, da lahko cilje 

dosežemo tudi na drugačen način. 

 

 T1 T2 T3 

 f f % f f % f f % 

neustrezno 156 90,7 107 62,2 116 67,4 

ustrezno 16 9,3 65 37,8 56 32,6 

skupaj 172 100,0 172 100,0 172 100,0 

Preglednica 7:  Napačni in pravilni odgovori o enaki učni snovi za vrstnike s slepoto ali slabovidnostjo 
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Naloga 

Razlike v pridobljenem znanju1 Primerjave med preizkušanji2 

N 2 g P T1-T2 T1-T3 T2-T3 

Sošolec 172 53,013 2 ,000 ,000 ,000 ,106 

Opomba: 1 -  Friedmanov test; 2 – signifikantnost na Wilcoxonovem testu predznačenih rangov 

Preglednica 8: Razlike v pridobljenem znanju o enaki učni snovi za vrstnike s slepoto ali slabovidnostjo 

7.6 POSEBNOSTI V KOMUNIKACIJI 

Delež pravilno izbranih elementov ustrezne komunikacije je bil pred izvedeno delavnico 

zelo nizek (Graf 13). Le 7 % učencev je izbralo pravilen odgovor, največ učencev (54,1 

%) pa je odgovorilo delno pravilno. Spomnimo, da je bilo ponujenih pet odgovorov, od 

katerih so bili štirje pravilni. Od tega sta bila dva odgovora neposredno povezana s 

področjem slepote in slabovidnosti, dva pa posredno. Tako smo k delno pravilnim 

odgovorom uvrstili tiste, ki so vsebovali vsaj dva od štirih pravilnih, pri čemer je bil vsaj 

en odgovor neposredno povezan s področjem slepote in slabovidnosti. Rezultati kažejo, 

da so učenci že pred delavnico poznali nekaj elementov učinkovite komunikacije, za 

katere lahko rečemo, da so splošni in da jih je smiselno upoštevati tudi pri komunikaciji 

z videčimi. 

 

Opomba: pravilno – izbrani vsi štirje pravilni odgovori (a, b, c, d); delno pravilno – izbrana dva pravilna odgovor, pri 
čemer je vsaj eden neposredno vezan na področje slepote in slabovidnosti (a, b); povezano s področjem – izbran 
odgovor ali dva, ki sta posredno vezana na področje (c, d); napačno – izbran odgovor e. 

Graf 13: Izbire o ustrezni komunikaciji na prvem testiranju 
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Po izvedeni delavnici se je delež pravilno izbranih elementov ustrezne komunikacije 

dvignil s 7 % na 16,3 % in se na tej vrednosti obdržal tudi na tretjem testiranju (Graf 14). 

Medtem pa so se, v primerjavi s prvim testiranjem, znižale napačne izbire, in sicer pri 

drugem testiranju iz 16,9 % na 10,5 % ter pri tretjem testiranju na 8,7 %. 

 

Opomba: pravilno – izbrani vsi štirje pravilni odgovori (a, b, c, d); delno pravilno – izbrana dva pravilna odgovora, pri 
čemer je vsaj eden neposredno vezan na področje slepote in slabovidnosti (a, b); povezano s področjem – izbran 
odgovor ali dva, ki sta posredno vezana na področje (c, d); napačno – izbran odgovor e. 

Graf 14: Izbire o ustrezni komunikaciji na vseh treh testiranjih 

 

H4: Izvedene aktivnosti pripomorejo k napredovanju učencev v poznavanju posebnosti 

v komunikaciji z osebami s slepoto ali slabovidnostjo. 

Četrto hipotezo lahko potrdimo. Delež napačnih izbir o ustrezni komunikaciji pada, ob 

tem pa raste delež pravilnih izbir, kar nakazuje na učenčevo napredovanje v 

poznavanju elementov učinkovite komunikacije (Preglednica 9). Med prvim in drugim ter 

prvim in tretjim testiranjem so statistično pomembne razlike (Preglednica 10), kar 

nakazuje, da so bile aktivnosti ustrezno pripravljene in izvedene, pridobljeno znanje 

učencev pa stabilno. 
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Odgovor 

T1 T2 T3 

f f% f f% f f% 

napačen 29 16,9 18 10,5 15 8,7 

povezan s slepoto 38 22,1 37 21,5 44 25,6 

delno pravilen 93 54,1 89 51,7 85 49,4 

popolnoma pravilen 12 7,0 28 16,3 28 16,3 

skupaj 172 100,0 172 100,0 172 100,0 

Preglednica 9: Odgovori o posebnostih v komunikaciji 

 

Naloga 

Razlike v pridobljenem znanju1 Primerjave med preizkušanji2 

N 2 g P T1-T2 T1-T3 T2-T3 

Komunikacija 172 13,265 2 ,001 ,001 ,002 ,471 

Opomba: 1 -  Friedmanov test; 2 – signifikantnost na Wilcoxonovem testu predznačenih rangov 

Preglednica 10: Razlika v pridobljenem znanju o posebnostih v komunikaciji med preizkušanji 

 

7.7 KAJ SE JE NA ŠOLI DOGAJALO PO DELAVNICAH? 

Pozabljanje informacij takoj po sprejemu je naravni proces. Počasneje pozabimo tisto, 

kar se nam zdi zanimivo in pomembno ter tisto, kar večkrat ponovimo in uporabimo v 

novih nalogah oziroma situacijah. Sklepali smo, da bodo videči učenci vsaj nekaj 

informacij, pridobljenih v okviru delavnice o slepoti in slabovidnosti, brez ponavljanja in 

ponovne uporabe v drugih situacijah, hitro pozabili. Prikazane aktivnosti (npr. tehnika 

videčega vodiča) in novo znanje o populaciji oseb s slepoto ali slabovidnostjo bi bilo 

smiselno vključiti v šolske aktivnosti, vsaj toliko, da učence znova spodbudimo k 

razmišljanju o osebah s slepoto ali slabovidnostjo ter o našem odnosu z njimi.  

Ljudje radi pripovedujemo o stvareh, ki se nam zdijo zanimive in se nam ne dogajajo 

vsakodnevno. Pričakovali smo, da bodo aktivnosti, izvedene v okviru delavnice, 

učencem ostale v spominu in bodo o njih želeli govoriti zlasti zaradi tega, ker bodo 

drugačne od običajnih učnih situacij in zaradi tega, ker bodo lahko svoja občutja delili z 

vrstniki. Predvidevali smo, da bodo učenci vprašanja postavljali učiteljem, kar bi jih 

morda spodbudilo k povezovanju informacij o posebnih potrebah z učno snovjo. 
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Z namenom poizvedbe, kaj se je v času med drugim in tretjim testiranjem dogajalo v 

razredih, smo z razredničarkami sodelujočih razredov izvedli kratek polstrukturiran 

intervju.   

Kar 137 učencev oziroma 79,7 % vseh udeležencev se je po izvedeni delavnici še 

pogovarjalo o slepoti in slabovidnosti (Graf 15). Visok delež pritrdilnih odgovorov je 

pričakovan in potrjuje naše domneve, da učenci o stvareh, ki se jim zdijo zanimive in ki 

so predstavljene na nekoliko drugačen način, radi razmišljajo, sprašujejo in se o tem 

pogovarjajo. 

 

Graf 15: Dogajanje med učenci po izvedeni delavnici 

 

Prisotnost dogajanja v posameznih razredih nam podrobneje prikaže, da je v vseh 

razredih več kot polovica učencev po delavnicah govorila o slepoti in slabovidnosti (Graf 

16). Delež pritrdilnih odgovorov na vprašanje o dogajanju v tretjem razredu je 74,2 %, iz 

česar je razvidno, da je bilo dogajanje opaženo v dveh od treh tretjih razredov. Enako 

opažamo za četrte razrede. Najvišji pa je odstotek pritrdilnih odgovorov v petem 

razredu, ki znaša kar 100 %. Razlog, da je vseh 48 petošolcev govorilo o tej tematiki, je 

obravnava odlomka iz knjige A. Kermauner: Tema ni en črn plašč (2001), kar je v 

skladu z učnih načrtom za peti razred devetletne osnovne šole. Razredničarke so 

poročale, da je bilo zanimanje petošolcev za pogovor o slepoti in slabovidnosti v 

primerjavi s prejšnjimi leti večje, zaradi česar so obravnavi posvetile več časa. Ena 

razredničarka petega razreda pa je poročala, da so v razredu izvedli dodatno aktivnost. 

Tretješolci in četrtošolci so se med seboj ali med poukom v obliki pogovora spomnili na 

delavnico, a učiteljice temu področju niso posvečale posebne pozornosti. Le v enem 

tretjem razredu so izvedli kratko dodatno aktivnost, s katero so povzeli dogajanje na 

delavnici. 
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Graf 16: Dogajanje po izvedeni delavnici glede na razred 

Rezultati polstrukturiranega intervjuja nam potrdijo, da se je po delavnici o področju 

slepote in slabovidnosti govorilo v sedmih od skupno devetih razredov. V šestih razredih 

so bili prisotni pogovori med učenci in/ali pogovori med poukom, v treh razredih so 

obravnavali odlomek knjige Tema ni en črn plašč, v dveh razredih pa so učiteljice 

pripravile dodatne aktivnosti. Le v dveh razredih razredničarke niso opazile, da bi se 

učenci pogovarjali o slepoti in slabovidnosti, prav tako pa tudi same temu niso 

posvečale pozornosti.  

Dobljeni rezultati potrjujejo našo domnevo, da se učenci radi pogovarjajo o stvareh, ki 

se jim zdijo zanimive in ki so jim predstavljene na nekoliko drugačen način, kot so ga 

vajeni v šoli. Delavnica je dve učiteljici spodbudila k pripravi dodatne aktivnosti, kar je 

spodbuden podatek in nakazuje na to, da je delavnica pozitivno vplivala tudi na odrasle 

osebe. Rezultate polstrukturiranega intervjuja lahko povežemo z rezultati tretjega 

testiranja. Menimo, da je učenčev napredek v poznavanju področja slepote in 

slabovidnosti stabilen tudi zaradi aktivnosti in pogovorov, izvedenih v času med drugim 

in tretjim testiranjem.  
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7.8 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

H1: Izvedene aktivnosti pripomorejo k napredovanju učencev v poznavanju 

specialno-tehničnih pripomočkov za osebe s slepoto ali slabovidnostjo. 

Hipotezo smo potrdili. Primerjava začetnih in končnih učenčevih odgovorov je pokazala, 

da so učenci napredovali v poznavanju področja specialno-tehničnih pripomočkov, ki jih 

uporabljajo osebe s slepoto ali slabovidnostjo. Delež pravilnih odgovorov, zapisanih na 

prvih dveh mestih, se je zvišal, delež pravilnih odgovorov, zapisanih na tretjem mestu, 

pa znižal, kar smo povezali z učenčevo zamenjavo videčega vodiča s psom vodičem ter 

z dejstvom, da so v času dveh mesecev učenci nekaj informacij že pozabili. Rezultati, ki 

prikazujejo učenčevo napredovanje v poznavanju specialno-tehničnih pripomočkov, 

namenjenih osebam s slepoto ali slabovidnostjo, nakazujejo, da so bile aktivnosti 

ustrezno izbrane, pripravljene in izvedene.  

V prihodnje bi bilo smiselno razmisliti o pogovoru o razlikah med pripomočki, živim 

bitjem in pisavo. To bi lahko vključili v zaključni pogovor, ki ga izvedemo po izkustveni 

aktivnosti in na tak način vplivali na to, da učenci omenjenega ne bi zamenjevali. Kot 

smo že omenili, pa bi bilo smiselno razmisliti tudi o količini predstavljenih specialno-

tehničnih pripomočkov in se odločiti ali je bolje, da predstavimo več pripomočkov, s 

katerimi učenci rokujejo kratek čas in predvidimo, da jih bodo podrobneje spoznali na 

naslednji delavnici oziroma ob vključitvi vrstnika s slepoto ali slabovidnostjo v razred, ali 

pa je morda bolje, da spoznajo manj pripomočkov, a z njimi rokujejo dlje časa.  

 

H2: Izvedene aktivnosti pripomorejo  k napredovanju učencev v poznavanju vloge 

videčega vodiča. 

Hipotezo smo potrdili. Delež pravilnih odgovorov se je po delavnici zvišal, kar kaže na 

to, da so učenci napredovali v poznavanju videčega vodiča in njegove vloge glede na 

osebo s slepoto ali slabovidnostjo. Učenčevo znanje pa se je ohranilo tudi na tretjem 

testiranju, kar nakazuje na stabilnost učenčevega znanja o videčem vodiču in njegovi 

vlogi ter na ustrezno pripravljene in izvedene aktivnosti. 
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Kot smo omenili že pri H1, bi bilo pred učenci smiselno poudariti, da videčega vodiča ne 

uvrščamo k specialno-tehničnim pripomočkom, saj gre za tehniko vodenja osebe s 

slepoto ali slabovidnostjo. Pridobljeno znanje vodenja sočloveka s tehniko videčega 

vodiča bi lahko učenci ohranjali z medsebojnim vodenjem v vsakodnevnih šolskih 

situacijah. W. L. Scheffers (1977) je videče učence spodbudila k uporabi tehnike 

vodenja na poti do jedilnice in nazaj, to bi lahko uporabili tudi na poti do telovadnice, 

računalniške učilnice itd.  

 

H3: Izvedene aktivnosti pripomorejo k napredovanju učencev v poznavanju 

ustreznega odziva ob srečanju osebe z belo palico na prehodu za pešce. 

Hipotezo smo potrdili. Delež pravilnih odgovorov o ustreznem odzivu ob srečanju osebe 

z belo palico na prehodu za pešce se glede na začetno stanje pomembno spremeni. 

Delež pravilnih odgovorov na prvem testiranju je visok in se v primerjavi z deležem 

pravilnih odgovorov na drugem in tretjem testiranju le malo spremeni. Omenili smo že, 

da nas rezultat ne preseneča, če gledamo z vidika skladnosti pristopa do osebe z belo 

palico s pristopom do osebe, ki v rokah nima bele palice. Prav tako pa se je na tretjem 

testiranju povečalo število dvojnih izbir, ki smo jih uvrstili k neustreznim odgovorom. 

Kljub majhnim spremembam v deležih učenčevih pravilnih odgovorov takoj po izvedeni 

delavnici opazimo, da so učenci napredovali v poznavanju tega področja. Pripravljene in 

izvedene aktivnosti so ustrezne in imajo pozitiven učinek na učenčevo napredovanje v 

poznavanju ustreznega pristopa do osebe z belo palico na prehodu za pešce. Ravno 

zato se nam zdi smiselno, da se aktivnost izvaja tudi v bodoče. Le na tak način lahko 

videče učence spodbudimo k pristopu do osebe s slepoto, še posebej tiste 

posameznike, ki se, najverjetneje zaradi občutka strahu pred neznanim področjem, 

bojijo pristopiti k osebi z belo palico.  

V prihodnje bi bilo potrebno razmisliti, ali je smiselno informacije o ustreznem pristopu 

do osebe z belo palico podati skupaj z informacijami o tehniki videčega vodiča. Res je, 

da je ustrezen pristop do osebe s slepoto tudi prvi korak v tehniko videčega vodiča, a na 

podlagi naših rezultatov imamo pomislek, ali ni morda izkušnja z vodenjem v ozadje 

potisnila informacijo o ustreznem pristopu, ki se pravzaprav ne razlikuje od tistega, ki ga 

učenci že poznajo. Morda bi bilo dobro, če bi aktivnosti vsaj malo ločili, torej, da bi z 

učenci najprej govorili o ustreznem pristopu, nato pa o tehniki videčega vodiča. Vse pa 

bi med seboj povezali v izkustveni aktivnosti. 
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H4: Izvedene aktivnosti pripomorejo k napredovanju učencev v poznavanju 

posebnosti v komunikaciji z osebami s slepoto ali slabovidnostjo. 

Hipotezo smo potrdili. Rezultati odgovorov o komunikaciji prikazujejo učenčevo 

napredovanje v poznavanju elementov učinkovite komunikacije z osebami s slepoto ali 

slabovidnostjo. Zgovoren je podatek, da delež napačnih odgovor pada tako na drugem 

kot tudi na tretjem testiranju, ob tem pa raste delež pravilnih odgovorov. Tako lahko 

pripravljene in izvedene aktivnosti označimo kot ustrezne in učinkovite. 

Povzamemo lahko, da je pripravljena in izvedena delavnica pozitivno vplivala na 

napredovanje učencev v poznavanju področja slepote in slabovidnosti.  Znanje, ki so ga 

učenci pridobili, je stabilno, kar pripisujemo ustrezno izbrani učni metodi oziroma 

nenehnemu povezovanju teorije z lastnimi izkušnjami. Zaključimo lahko, da je 

ozaveščanje videče populacije o področju slepote in slabovidnosti smiselno ter da lahko 

na takšen način pripomoremo k resnični inkluziji. 

Z evalvacijo priprave in izvedbe izkustvene delavnice ter  z analizo učenčevih 

odgovorov ugotavljamo, da so možne izboljšave, tako v fazi priprave in izvedbe, kot tudi 

v fazi zbiranja in obdelave podatkov. Izpostavimo, da je predstavljena delavnica le 

primer, s  katerim smo prikazali, na kakšen način lahko videčim učencem posredujemo 

osnovne informacije o področju slepote in slabovidnosti ter jih spodbudimo k 

vzpostavljanju in ohranjanju interakcij z osebo s slepoto ali slabovidnostjo.   
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8 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo izhajali iz spoznanja, da inkluzija zaživi le ob ustrezni 

pripravljenosti fizičnega okolja in družbe. Ob pripravi okolja in učiteljev pogosto 

pozabimo na pripravo videčih vrstnikov na vstop učenca s slepoto ali slabovidnostjo v 

razred, kar je pravzaprav eden izmed pomembnih elementov učenčeve tranzicije. Z 

izvedeno raziskavo smo potrdili, da je videče učence potrebno ozaveščati o področju 

slepote in slabovidnosti ter na tak način razbijati stereotipna prepričanja in predsodke. 

V sklopu delavnice smo izvedli aktivnosti, pripravljene in izvedene po metodi 

izkustvenega učenja. Videči učenci niso imeli predhodnih izkušenj in znanja s področja 

slepote in slabovidnosti, zaradi česar smo izpostavili tiste elemente, ki jih bodo ob 

srečanju z osebo s slepoto ali slabovidnostjo hitro opazili. Pridobljeno znanje videčim 

učencem lahko pomaga pri razumevanju omenjenega področja in pri vzpostavljanju ter 

ohranjanju stika z osebo s slepoto ali slabovidnostjo. 

Učinek delavnice smo preverili s kratkim testom znanja, ki smo ga aplicirali trikrat. 

Rezultati so pokazali, da so učenci napredovali v poznavanju področja slepote in 

slabovidnosti, multisenzorno učenje in povezovanje teoretičnih spoznanj z lastnimi 

občutki pa je pripomoglo k temu, da so učenci večji del informacij oziroma znanja 

ohranili. Predstavljena delavnica je eden izmed načinov, preko katerega lahko videčim 

učencem posredujemo osnovne informacije o slepoti in slabovidnosti. Z izboljšavo faze 

priprave, izvedbe in analize pa bi lahko pripomogli k izvajanju resnične inkluzije in 

učence spodbudili k sprejemanju različnosti med nami vsemi.  

Seveda pa si želimo, da bi lahko z izvajanjem podobnih delavnic ozaveščanja o slepoti 

in slabovidnosti pričeli že v vrtcu. Sprva preproste aktivnosti bi skladno z razvojnim 

obdobjem otrok in z njihovimi potrebami nadgrajevali in poglabljali.   
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10 PRILOGE 

PRILOGA 1: Kratek preizkus znanja apliciran pred delavnico in takoj po 

njeni izvedbi 

Živjo! Dobila sem krajšo detektivsko nalogo, pri kateri potrebujem tvojo pomoč. Prosim te, da se 

za nekaj minut preleviš v detektiva svojih misli in odgovoriš na 6 kratkih vprašanj. Kot veš, 

detektiv raziskuje svoje misli, kar pomeni, da na vprašanja ne moreš odgovoriti napačno, pa tudi 

za oceno niso. Dobro preberi navodila in verjamem, da boš detektivsko nalogo uspešno opravil.  

1. Obkroži, kje vse si že slišal za slepoto ali slabovidnost. Če ne najdeš odgovora, ga dopiši   v 

prazen kvadratek. 

knjiga film šola poznam osebo s 

slepoto 

poznam osebo s 

slabovidnostjo 

starši  

 

2. Naštej tri pripomočke, ki jih uporabljajo osebe s slepoto ali slabovidnostjo. 

 

 

  

 

3. Kdo je videči vodič in kako lahko pomaga osebi s slepoto ali slabovidnostjo? 

a) Videči vodič je pes pomočnik. 

b) Videči vodič je oseba, ki hodi za osebo s slepoto ali slabovidnostjo in jo opozarja na ovire. 

c) Videči vodič je oseba, ki osebi s slepoto ali slabovidnostjo ponudi nadlaht (zgornji del roke) in ga 

varno vodi med ovirami. 

 

4. Kaj bi bilo najbolje, da narediš ob srečanju osebe s slepoto ali slabovidnostjo na prehodu za 

pešce? 

a) Primem za belo palico in ga peljem čez cesto. 

b) Vprašam, če potrebuje mojo pomoč. 

c) Čim bolj tiho grem mimo njega. 

d) Počakam, da varno pride na drugo stran ceste, šele nato cesto prečkam tudi jaz. 

 

5. Če bi bil tvoj sošolec slep ali slaboviden, 

a) bi se učil isto snov kot ti. 

b) bi se učil drugo snov kot ti. 

c) bi se moral prešolati na šolo za slepe in slabovidne. 

 

6. Kako ustrezno govorimo z osebo s slepoto ali slabovidnostjo? Tako da, 

a) podrobno opisujemo stvari; 

b) izpuščamo besede tukaj, tista, tja, zdaj; 

c) govorimo razločno in natančno; 

d) v hrupnem okolju govorimo glasneje; 

e) pomembne informacije povemo tistemu, ki je zraven njega. 

HVALA ZA POMOČ  
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PRILOGA 2: Kratek preizkus znanja apliciran po preteku dveh mesecev od 

izvedbe delavnice 

Živjo! Ker si se enkrat že odlično izkazal v vlogi detektiva svojih misli, te ponovno vabim k 

sodelovanju. Pred seboj imaš 6 kratkih vprašanj, za katere te prosim, da jih rešiš sam. Kot veš, 

detektiv raziskuje svoje misli, kar pomeni, da na vprašanja ne moreš odgovoriti napačno, pa tudi 

za oceno niso. Dobro preberi navodila in verjamem, da boš tudi tokrat detektivsko nalogo 

uspešno opravil.  

1. Obkroži, kje vse si po delavnicah o slepoti in slabovidnosti še slišal, govoril ali bral o osebah s 

slepoto ali slabovidnostjo. Če odgovora ne najdeš, ga dopiši v prazen kvadrat. 

izposodil 

sem si 

knjigo 

film, TV, 

revija  

  

razred 

pri osebi  

      s  

slepoto 

pri osebi 

s slabovidnostjo 

 

starši 

sošolci, 

prijatelji 

 

 

2. Naštej tri pripomočke, ki jih uporabljajo osebe s slepoto ali slabovidnostjo. 

 

 

  

 

3. Kdo je videči vodič in kako lahko pomaga osebi s slepoto ali slabovidnostjo? 

a) Videči vodič je pes pomočnik. 

b) Videči vodič je oseba, ki hodi za osebo s slepoto ali slabovidnostjo in jo opozarja na ovire. 

c) Videči vodič je oseba, ki osebi s slepoto ali slabovidnostjo ponudi nadlaht (zgornji del roke) in ga 

varno vodi med ovirami. 

 

4. Kaj bi bilo najbolje, da narediš ob srečanju osebe s slepoto ali slabovidnostjo na prehodu za 

pešce? 

a) Primem za belo palico in ga peljem čez cesto. 

b) Vprašam, če potrebuje mojo pomoč. 

c) Čim bolj tiho grem mimo njega. 

d) Počakam, da varno pride na drugo stran ceste, šele nato cesto prečkam tudi jaz. 

 

5. Če bi bil tvoj sošolec slep ali slaboviden, 

a) bi se učil isto snov kot ti. 

b) bi se učil drugo snov kot ti. 

c) bi se moral prešolati na šolo za slepe in slabovidne. 

 

6. Kako ustrezno govorimo z osebo s slepoto ali slabovidnostjo? Tako da, 

a) podrobno opisujemo stvari; 

b) izpuščamo besede tukaj, tista, tja, zdaj; 

c) govorimo razločno in natančno; 

d) v hrupnem okolju govorimo glasneje; 

e) pomembne informacije povemo tistemu, ki je zraven njega. 

 

HVALA ZA POMOČ  
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PRILOGA 3: Vprašanja za polstrukturiran intervju 

 

1. Približno koliko časa ste v tem šolskem letu z učenci govorili o posebnih potrebah? Je 

bilo to v okviru predmetov ali vaša iniciativa? 

2. Kaj ste se o področju posebnih potreb pogovarjali v tem šolskem letu. 

3. Koliko časa ste namenili pogovoru o slepoti in slabovidnosti v celotnem šolskem letu?  

4. Ste po delavnicah izvedli še kakšno aktivnost v povezavi s slepoto ali slabovidnostjo? Če 

ja, kaj ste počeli. 

5. Ste morda zaznali, da so se učenci po delavnicah med seboj pogovarjali ali celo 

preizkušali v stvareh, ki so jih spoznali na delavnicah o slepoti in slabovidnosti? 
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PRILOGA 4: Razporeditev učnih postaj v telovadnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEČI VODIČ 

 

 

VIDEČI VODIČ 

 

 

 

VIDEČI VODIČ 

 

BELA PALICA 

BELA PALICA 

BELA PALICA 

SPECIALNO-

TEHNIČNI 

PRIPOMOČKI 

SPECIALNO-

TEHNIČNI 

PRIPOMOČKI 

SPECIALNO-

TEHNIČNI 

PRIPOMOČKI 


