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ZAHVALA 
 

Vsem, ki ste me spodbujali, mi pokazali pravo pot in verjeli vame – HVALA.   
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POVZETEK 

Proces opismenjevanja igra ključno vlogo pri razvoju otroka v družbeno bitje, ki bo 
sposobno kritične presoje in razumevanja dogajanja v okolici. Omogoča neodvisnost 
in osebno rast ter nudi možnost uspešne vključitve v sodobni družbi. V magistrskem 
delu smo oblikovali predlog programa s cilji ter dejavnostmi in viri za doseganje ciljev, 
ki bodo pokazatelji napredka na področju začetnega opismenjevanja posameznega 
otroka s slepoto. Skozi pregled in obdelavo podatkov iz raziskav na področju 
začetnega opismenjevanja otrok s slepoto, pregleda primerov iz dobre prakse in 
primerjav učnih standardov za področje brajice, smo opredelili pogoje za začetek 
učenja branja in pisanja v brajici pri otrocih v predšolskem obdobju. Opisani so izzivi 
opismenjevanja v brajici – od začetne izbire opismenjevalnega medija do dostopnosti 
gradiv, tako samih didaktičnih pripomočkov kot kurikularnih osnov opismenjevanja. 
Odgovorili smo na vprašanja o vzporednicah in razlikah opismenjevanja otrok s 
tipičnim razvojem in otrok s slepoto. Izpostavili smo različne pristope k 
opismenjevanju in predstaviti predpogoje učenja branja in pisanja v obdobju 
porajajoče se pismenosti. Podani so odgovori na programska vprašanja o začetku 
poteka treninga, sodelovanju članov tima ter rabi pripomočkov in tehnologije za 
opismenjevanje. Program kot dokument za praktično rabo je nabor ciljev v 
posameznem podpoglavju. Izbrane cilje se v obdobju opismenjevanja zahteva od 
otroka. Nabor bo v pomoč strokovnim delavcem pri izboru aktivnosti in določanju 
stopnje, na kateri se učenec nahaja v procesu opismenjevanja.   
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ABSTRACT  

The process of literacy plays an important role in development of the child to become 
a social being who is capable for critical judgment and understanding an environment 
around him. It provides independence and personal growth and offers the possibility 
of successful integration in contemporary society. In this master thesis we created a 
proposal of the program with objectives and activities to achieve the objectives that 
will be indicators of progress in initial literacy of a child with blindness. Through the 
review and processing of data from research in the field of initial literacy of children 
with blindness, review of the case studies and comparisons of teaching standards in 
the field of Braille we define the conditions for beginning to read and write in Braille in 
the pre-school period. We touched upon the challenges of literacy in Braille and 
answered on questions about the parallels and differences in literacy of children with 
typical development and children with blindness. We presented different approaches 
to literacy and present the prerequisites of learning to read and write during the 
period of emergent literacy. We have provided a response to questions about the 
beginning of the program carried out the training, participation of team members and 
use of gadgets and technology in literacy. Program as a document for practical use 
will therefore set goals that are in a period of literacy required for the child and assist 
practitioners in selecting the activities and determining the rate at which pupil is in the 
process of literacy in preschool time.  
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1. UVOD 

Cilj naloge je skozi pregled raziskav s področja začetnega opismenjevanja v brajici 
oblikovati predlog programa dela pri otroku s slepoto. Določiti in opisati želimo vpliv 
slepote na začetno opismenjevanje pri predšolskih otrocih ter opredeliti razlike med 
opismenjevanjem otrok s tipičnim razvojem in otrok s slepoto.  

Pečjak (2000, 43) pravi, da »opismenjevanje v ožjem pomenu vključuje učenje branja 
in pisanja, v širšem pomenu pa razvijanje vseh tistih spretnosti in sposobnosti, ki 
vodijo do funkcionalne pismenosti. Obsega spoznavanje s pisnim jezikom, uporabo le 
tega ter identifikacijo s pismeno družbo«.  

Otrok se z različnimi bralnimi in pisnimi vzorci srečuje vse od rojstva naprej (Rex, 
Koenig, Wormsley in Baker, 1994; Teale in Sulzby, 1991; Whitehurst in Lonigan, 
1998). »Ko se sreča s formalnim opismenjevanjem, v razvoju pismenosti ni na točki 
nič« (Pečjak, 2009, 11), saj se opismenjevanje začenja že v zgodnjem otroštvu 
(Stratton, Wright, 1991). To pomeni, da se vse aktivnosti usmerjajo k oblikovanju 
predpogojev branja in pisanja oziroma razvoju konceptov na širšem področju razvoja. 
To vključuje razvoj telesne sheme, lateralnosti, orientacije v prostoru in na listu, 
razvoj grobe in fino motorike, razvoj taktilne, slušne in olfaktorne percepcije, razvoj 
jezikovnih spretnosti in sposobnosti glasovne analize, razvoj metaliterarnih 
spretnosti, čustveni in socialni razvoj (Wormsley in D`Andrea, 1997; Sénéchal, 
LeFevre, Smith-Chant, in Colton, 2001).  

Učenje brajice v osnovi pomeni učenje branja in pisanja; »začetni bralci s slepoto se 
ne učijo brajice, oni se učijo branja preko medija brajica« (Harley, Truan, Sanford, 
1997, 45). Znati brajico torej še ne pomeni znati brati, saj je branje mnogo bolj 
zapleten proces od poznavanja kombinacij pik v celici. Brajico lahko označimo kot 
osnovni izobraževalni in komunikacijski program, čeprav je v prvi vrsti specifični 
rehabilitacijski program za osebe s slepoto (Fajdetić, 2010). Sam proces 
opismenjevanja otrok s slepoto je enak opismenjevanju videčih otrok v treh 
komponentah: (1) cilj branja, (2) vpliv osebnih izkušenj, (3) delovanje kognicije 
(Harley, Truan, Sanford, 1997).  

Obstajajo različni teoretični pristopi1 opismenjevanja in njihove implikacije na učenje 
branja in pisanja. Pristopi so sestavina različno oblikovanih programov, ki imajo svoje 
prednosti in pomanjkljivosti. Harley, Truan, Sanford (1997) poudarjajo, da se ti 
pristopi med seboj ne izključujejo in je izbira najboljšega postopka opismenjevanja za 
posameznega otroka sestavljena iz različnih pristopov.  

V svetu se uporabljajo programi in standardi opismenjevanja v brajici (npr.: Braille 
Reading Standards, 2006; Maryland Common Core State Curriculum Frameworks for 
Braille, 2012; Utah Braille Core Standards, 2001). V njih so natančno opredeljeni cilji, 
ki naj bi jih otrok s slepoto usvojil v določenem starostnem obdobju oziroma glede na 
doseženo stopnjo razvoja v procesu opismenjevanja. V Sloveniji se kaže potreba po 
podobnem programu z opisano metodiko učenja branja in pisanja otrok s slepoto, s 
cilji in aktivnostmi za dosego teh ciljev. 

 
 
 
 

                                            
1
 glej Programi po svetu 
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RAZLAGA POJMOV 
V magistrskem delu so uporabljeni naslednji pojmi:  

PROGRAM OPISMENJEVANJA je opis postopkov in virov v procesu 
opismenjevanja. Vključuje nabor ciljev in aktivnosti za posamezno področje v 
procesu učenja branja in pisanja.  

ZAČETNO OPISMENJEVANJE je faza procesa pridobivanja funkcionalne 
pismenosti, ki se neformalno začne v zgodnji predšolski dobi, nadaljuje formalno 
načrtno in sistematično s šolanjem in zaključi z doseganjem minimalnih standardov, 
ki se preverjajo z nacionalnim preizkusom (Golli in sod., 1996, 9).   

PORAJAJOČA SE PISMENOST je proces spontanega odkrivanja pisnega jezika in 
razvoja spretnosti, znanj in stališč, ki naj bi bili predpogoji klasičnim oblikam branja in 
pisanja (Jurišić, 2000; Sulzby in Teale, 1991). 

OPISMENJEVANJE v ožjem pomenu vključuje učenje branja in pisanja, v širšem 
pomenu pa razvijanje tistih spretnosti in sposobnosti, ki vodijo do funkcionalne 
pismenosti pri učencu (Pečjak, 2000, 43).  

BRANJE je aktivnost, preko katere razpoznavamo simbole v glasove in jih vežemo v 
besede.  

PISANJE je aktivnost, s katero kodiramo sporočilo s pisnimi znamenji.  

BRAJICA je sistem brajevih znakov, praviloma v reliefni obliki, primarno namenjen 
branju in pisanju oseb s slepoto. 

BRAJEV ZNAK je reliefno zapisan dogovorjen sistem različnih kombinacij brajevih 
pik, s katerim lahko zapišemo črko, številko, ločila in druge simbole.  

BRAJEVA CELICA je osnovni element brajice, ki predstavlja polje standardiziranih 
dimenzij za šest brajevih pik, razporejenih v dva stolpca in tri vrstice pri šesttočkovni 
brajici, oziroma osem brajevih pik, razporejenih v dva stolpca in štiri vrstice pri 
osemtočkovni brajici   

BRAJEVA PIKA je osnovni element brajeve celice, izbočen s podlage in s 
standardiziranim premerom in višino izbočenosti, prepoznan s pomočjo tipne 
zaznave, poimenovan z vrstilnimi števniki, npr. prva pika, druga pika  

ČRNI TISK je medij, namenjen pridobivanju informacij preko vidnega kanala.  

 

PREGLED IZHODIŠČNEGA STANJA 

Raba in obvladovanje brajice tako v svetu kot pri nas upada. Nacionalna zveza slepih 
Amerike je leta 2009 izdelala poročilo z naslovom Kriza pismenosti v brajici (The 
Braille Literacy Crisis in America − Facing the Truth, Reversing the Trend, 
Empowering the Blind), v katerem je izpostavila stanje na področju pismenosti in 
iskala razloge za upad uporabe, ter načine, s katerimi bi zajezili trend, ki kot 
posledico prinaša manjšo zaposljivost, manjšo vsesplošno samostojnost in slabšo 
socialno vključenost oseb s slepoto. 
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Bistvenega pomena je, da se učencem, ki so na začetku poti opismenjevanja, 
omogoči kvalitetno poučevanje. Uporaba učnih praks, ki zagotavljajo uspešno branje, 
je ključnega pomena za poučevanje začetnih bralcev. Ekspliciten pouk petih ključnih 
komponent branja (fonološkega zavedanja, fonemov, razvoja besednjaka, bralne 
tekočnosti in bralnega razumevanja (National Reading Panel, 2000)) in vzporedna 
ocenjevanja tako komponent branja kot samega poučevanja (Kamei-Hanna in Ansari 
Ricci, 2015) so sestavni del dobrih programov za učenje branja v črnem tisku. 
Logično bi bilo, da je potrebno enake učne prakse uporabiti tudi za učenje brajice, 
vendar pa je realno stanje daleč od idealnega. Na uspešnost opismenjevanja med 
drugimi (npr. kompetence učitelja (Amato, 2002); pozitivna stališča do brajice 
(Wittenstein, 1994)) vpliva tudi kvaliteten program (Koenig, Holbrook, 2009).  

 

2. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Brajica je osnovni medij pisne komunikacije oseb s slepoto. Čeprav je obvladovanje 
brajice temelj za uspešnost ne samo na področju izobraževanja, pač pa tudi in 
predvsem za samostojnost v vsakodnevnem življenju, je zaznano slabše poznavanje 
in obvladovanje brajice (D’Andrea in sod., 2009; Allman in Holbrook, 1999), s tem pa 
tudi upad njene uporabe (Johnson, 1996). Številni raziskovalci (Wittenstein, 1994; 
Argyropoulos in sod., 2008; Amato, 2002) so proučevali vzroke za takšno stanje. 
Med drugimi so kot razlog slabšega obvladovanja navedli tudi manj kvaliteten 
program opismenjevanja (Koenig, Holbrook, 2009). V Sloveniji programa začetnega 
opismenjevanja v brajici nimamo, zato je pomembno pregledati, kaj mora program 
vsebovati in zakaj.  
 

2.1. CILJI RAZISKAVE 

Cilji magistrskega dela so: 

 Izpostaviti razlike med branjem v mediju brajica in mediju črni tisk.   

 Opredeliti razloge za poseben program začetnega opismenjevanja v brajici. 

 Oblikovati seznam področij, pomembnih v procesu opismenjevanja. 

 Izpostaviti seznam ciljev za posamezno področje, pomembno v procesu 
opismenjevanja. 

 Oblikovati nabor aktivnosti, ki spodbujajo razvoj področij, ki so pomembna pri 
razvoju branja in pisanja. 

 Podati predlog za program začetnega opismenjevanja v brajici z zapisanimi 
cilji in aktivnostmi za doseganje ciljev.  

 

2.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Odgovoriti želimo na naslednja raziskovalna vprašanja:  

RV1: Katera so izhodišča za oblikovanje programa začetnega opismenjevanja v 
brajici? 

RV2: Koga bomo opismenjevali v brajici? 

RV3: Kdo opismenjuje v brajici? 
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RV4: Kdaj se začne opismenjevanje v brajici? 

RV5: Katere pripomočke in materiale mora zajemati program opismenjevanja v 
brajici?  

RV6: Kakšne so posebnosti branja in pisanja oseb s slepoto? 

RV7: Katerim spretnostim, potrebnim za začetek sistematičnega opismenjevanja, 
moramo nameniti največ pozornosti? 

RV8: Katera področja mora program vsebovati? 

 

2.3. RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODE 

V empiričnem delu smo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop; metoda je 
deskriptivna. Na osnovi teoretičnih izhodišč bomo izbrali posamezna področja, 
pomembna v procesu opismenjevanja. Za posamezno področje smo oblikovali 
seznam s cilji in aktivnostmi za doseganje ciljev. 

Na podlagi proučevanja del vodilnih raziskovalcev in praktikov na področju 
opismenjevanja smo določili področja, ki so ključni predpogoji začetnega branja in 
pisanja ter jih mora program začetnega opismenjevanja vsebovati.  

Pri izbiri posameznih področij smo upoštevali naslednji kriterij: 

- objavljeno je bilo v recenzirani publikaciji.  

Pri izbiri posameznih ciljev in aktivnosti smo upoštevali naslednji kriterij: 

- objavljeno s strani praktikov opismenjevanja z vsaj pet letnimi izkušnjami.  

 

Faza 1: Iskanje primernih virov 

Pri raziskavi smo uporabili slovenske in tuje vire. Teoretična izhodišča o začetnem 
opismenjevanju ter o pomenu in načinih opismenjevanja v brajici smo pridobili iz 
baze podatkov, pridobljenih s pomočjo iskalnikov v slovenščini, srbo-hrvaščini in 
angleščini: 

 Cobiss, 

 DiKUL, 

 DKUM, 

 Hrcak, 

 EBSCOhost,  

 ProQuest in  

 SAGE Journals Online. 

V iskalniku smo uporabili naslednje ključne besede: 

a) braille, braille literacy, emergant literacy, early literacy, emergant braille, reading 
braille, braille reading program, braille readines, reading development 

b) brajica, opismenjevanje, pismenost, porajajoča se pismenost, fonološko 
zavedanje, branje, pisanje 



 
 

5 
 

c) brajevo pismo, brajica, pismo slijepih, pismo slepih čitanje, pisanje 

 

Faza 2: Globlje sistematično iskanje 

Med najdenimi viri smo naredili ponovni pregled z iskanjem ključnih besed, ki so 
navedene pod naslovi poglavij.   

 

Omejitve: 

Glede na majhno število objavljenih raziskav, najdenih virov nismo omejili na 
časovno obdobje.  

 

Faza 3: Oblikovanje izhodišč  

Na podlagi pregleda učnih standardov učenja brajice, obstoječih priročnikov in virov 
za opismenjevanje, pregleda teoretičnih izhodišč o začetnem opismenjevanju ter o 
pomenu in načinih opismenjevanja v brajici iz baze podatkov, smo oblikovali 
izhodišča za pripravo programa začetnega opismenjevanja v brajici.  

Kriterij za izbor izhodišč je bil, da je določeno področje raziskovalo več raziskovalcev 
oziroma da je bila v vsaj treh delih praktikov in raziskovalcev s področja začetnega 
opismenjevanja v brajici obravnavana problematika, zajeta v program.  
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3. POTREBA PO PROGRAMU 

 

Odgovoriti želimo na raziskovalno vprašanje: Katera so izhodišča za oblikovanje 
programa začetnega opismenjevanja v brajici? 

Z namenom določitve razlik med branjem in pisanjem otrok s slepoto in otrok s 
tipičnim razvojem smo v pregled vzeli dela naslednjih avtorjev: 

Fazzi in sod., (2010); Freiberg, (1977); Jablan, (2010); Kamei-Hanna in Ansari Ricci, 
(2015); Levtzion-Korach in sod., (2000); Stratton, (1996); Warren, (1984); Wormsley, 
(2008). 

Uporabili smo naslednje ključne besede: 

Impact of blindness, differences in reading, similarities in reading, print, braille, crni 
tisk, percepcija. 

 

Razvoj branja in pisanja lahko poteka naključno ter sistematično in načrtno. Za otroke 
s slepoto so dobro strukturiran kurikulum in aktivnosti, ki spodbujajo razvoj 
pismenosti, nujno potrebne, saj »otroci s slepoto ne usvajajo veščin branja spontano, 
brez formalnega usposabljanja« (Kamei-Hanna in Ansari Ricci, 2015, 16), vpliv 
slepote pa se kaže tudi na področju porajajoče se pismenosti (Stratton, 1996; 
Freiberg, 1977; Warren, 1984), ki je temelj kasnejše uspešne pismenosti oziroma 
obvladovanje branja in pisanja. 

Zakaj poseben program opismenjevanja in ali program za otroke s tipičnim razvojem 
ne zagotavlja dovolj znanj in spretnosti tudi za učence s slepoto? Odgovor lahko 
poiščemo v pregledu: (1) razlik med brajico in črnim tiskom, (2) podobnosti in razlik 
med specifičnimi razvojnimi področji (npr. senzorika).  

Pregled podobnosti in razlik med medijem brajica in medijem črni tisk: 

 BRAJICA ČRNI TISK 

Tehnika Prsti. Oči. 

Zaznavanje Sekvenčno. Sukcesivno. 

Premori Premori so redki; prsti berejo 
skozi gibanje.   

Oči se ne premikajo gladko.  

Gibanje Zaznavanje se pojavlja preko 
gibanja prstov.  

Ni zaznavanja besed med 
gibanjem, ker je le-to prehitro. 

Čas premora Premori so minimalni. 92−98 % bralnega časa se 
porabi za premore.  

Število 
premorov 

Boljši bralci imajo tekoče gibe.  Ko se bralne sposobnosti 
izboljšujejo, število premorov 
pada.  
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 BRAJICA ČRNI TISK 

Lokacije 
premorov 

Premori se pojavljajo redko; 
najdejo se blizu besednih 
intervalov ali na začetku besed. 

Premori se pojavljajo ne glede 
na pomen, slovnico ali dolžino 
stavka v vrsticah.  

Funkcije 
premorov 

Služijo kot zaustavitvene točke 
za razumevanje. 

 

Bralci zaznavajo besedilo med 
premori. 

Funkcije 
»letečih« gibanj 

Zaznavanje poteka preko 
gibanja.  

 

Povezave med premori.  

Metode 
zaznavanja 

Črke se dojemajo sukcesivno 
skozi gibanje prstov in preko 
zaznavanja postanejo skupina.   

 

Več črk ali besed se dojema 
naenkrat v premorih.  

 

Besedni namigi  Povprečen bralec uporablja prvi 
in drugi, občasno še tretji simbol 
v besedi kot namig za 
predvidevanje besede.  

 

Povprečen bralec bere stavke 
s pomočjo manjših namigov 
kot so velikost in oblika črk in 
besed.  

Prevladujoče in 
podrejene črke 

Prvi trije simboli ali črke so 
dominantni.  

Prepoznavanje besed je 
odvisno od velikosti in oblike 
črk.  

Senzorni kanal Obe roki sta popolnoma pod 
kontrolo, posebno pri začetnih 
stopnjah učenja brajice.  

Obe očesi delata »nehote«, 
brez zavestnega poznavanja 
delovanja.  

Povzeto po Kusajima (1974, v Wormsley (2008)).  

Tudi pregled spodnje preglednice (1) podobnosti in razlike med branjem v mediju 
brajica in mediju črni tisk (povzeto po Wormsley, 2008) lahko vidimo razlog več za 
ločen kurikulum: 
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Preglednica 1: Pregled podobnosti in razlik med branjem v mediju brajica in 
mediju črni tisk 

 

Kljub nekaterim stičnim točkam obstajajo specifična področja (npr. senzorika, 
motorika), katerim je potrebno nameniti več pozornosti, časa in vaj, saj rezultati 
raziskav (Levtzion-Korach in sod., 2000; Fraiberg 1977; Fazzi in sod., 2010) kažejo, 
da se na posameznih področjih pojavljajo zaostanki oziroma so to področja, pri 
katerih so potrebe po urjenju večje kot pri videčih (npr. tipno-kinestetični razvoj).  

Tako pri vizualnem kot taktilnem opazovanju igra pomembno vlogo gibanje – oči ali 
rok; sposobnost možganov, da pretvorijo impulze v slike ali simbole, ki imajo nek 
pomen; možnost ohranjanja lastnosti poenotenje fizioloških mehanizmov pri čutilu 
vida in dotika pri opazovanju (Jablan, 2010).  

Možnost »nadomestitve« čutila vida s čutilom tipa vodi do sprememb v vizualno-
slušno-motorični triadi, ki je tipična za osebe s tipičnim razvojem. Čutilo tipa prejema 
pisne informacije in nekako »prevzema« odgovornost za zamenjavo vizualne 
komponente s taktilno in nato sledi ustvarjanje nove taktilno-slušno-motorične triade. 
Tako se proces branja pri slepih gradi skozi vzpostavljanje novih vezi med slišanimi 
in izgovorjenimi besedami ter besedami, ki se jih taktilno opazuje (Jablan, 2010).  

Za vzpostavitev tipno-slušno-motorične triade je torej ključno načrtno usposabljanje 
za vzpostavitev in rabo posameznih delov. Kurikulum, ki velja za splošno populacijo, 
ne posveča pozornosti sistematičnemu poučevanju omenjene triade, zato je 
potreben poseben program začetnega opismenjevanja v brajici. Vendar pa je v 
primeru, da gre za program, strogo ločen od programa vrstnikov, s popolnoma 
drugačno vsebino oziroma bralnimi gradivi, učencu onemogočena participacija v 
pogovorih o prebranem. S tem lahko upade tudi motivacija in posledično lahko 
pričakujemo manjši uspeh v primerjavi z vrstniki.  
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3.1. PROGRAMI PO SVETU 

Z namenom pregleda programov začetnega opismenjevanja smo v pregled vzeli dela 
naslednjih avtorjev: 

Harley, Truan, Sanford (1997); Koenig in Holbrook (2003); Rex, Koenig, Wormsley, 
Baker, (1994); Swenson (1999). 

Uporabili smo naslednje ključne besede: 

Skills centred, meaning centred, approach, basal reading, basic readnig, whole 
readnig, literature based. 

 

Za učenje branja in pisanja obstajajo številne tehnike, metode in materiali. Že nekaj 
let so med stroko razhajanja o rabi tradicionalnega – »spretnostno orientiranega« 
pristopa in »pomensko orientiranega« pristopa. »Tradicionalen pristop se osredotoča 
na dekodiranje tiskanih simbolov v besede« (Rex, Koenig, Wormsley, Baker, 1994), 
pri pomensko orientiranem pristopu pa se otrok za razliko od tradicionalnega »najprej 
spozna z zgodbo, nato pa jo razčleni na fonetične in gramatične dele« (Swenson, 
1999, 5). Osredotoča se na znanje in izkušnje bralca (Rex in sod., 1994).  

Swenson (1999) poudarja, da se je pri izbiri ustreznega pristopa potrebno 
osredotočiti na posameznega otroka in ne risati meja med enim in drugim pristopom, 
pač pa ju pri učenju kombinirati. Pomensko orientiran pristop vsebuje repertoar novih 
učnih materialov in strategij, ki so za otroke izredno motivacijske, vendar pa 
potrebujejo tudi vaje, ki jih najdemo v tradicionalnem pristopu (npr. sledenje in 
prepoznavanje brajeve linije). Natančno določena struktura, ponavljanje in 
nadzorovano usvajanje besednjaka je za nekatere prednost, za druge slabost.  

Koenig in Holbrook (2003) smatrata, da imajo tiflopedagogi ključno vlogo pri izbiri 
pristopa in programa, ki ga izberejo za posameznega učenca. Omenjata naslednje 
pristope: 

 Bazični program opismenjevanja. 

 Pristop jezikovnih izkušenj. 

 Na literaturi osnovan pristop k branju. 

 Celosten jezikovni pristop. 

Bazični program  

je začetni program, ki vsebuje materiale in navodila, aktivnosti ter izbrane zgodbe. 
Nanaša se na kontroliran besednjak in zgodbe, ki so medsebojno povezane, vsebuje 
okrajšane oblike besed in kratke besede (Koenig in Holbrook, 2003).  

Harley, Truan, Sanford (1997, 57) so naredili pregled prednosti in pomanjkljivosti 
tovrstnega pristopa:  
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Prednosti Pomanjkljivosti 

 Določeno zaporedje usvajanja 
besednjaka. 

 Učitelj vodi in pomaga pri učenju. 

 Na voljo je dodaten program. 

 Vsebina, ilustracije in format tiska 
variirajo. 

 Spretnosti so v zaporedju med 
serijami. 

 Zavezan ilustracijam v začetnih 
knjigah. 

 Vsebina je bazirana na izkušnjah, 
ki so lahko učencu s slepoto 
nepoznane. 

 Besednjak je zaporeden za črni 
tisk in ne za brajico. 

 Fonološke spretnosti so lahko 
slabo vključene. 

 Dolge knjige zahtevajo dalj časa 
za dokončanje. 

 

 

Pristop jezikovnih izkušenj  

vključuje interakcijo med pisanjem in branjem. Vsebina branja je bazirana na 
izkušnjah posameznega učenca ali skupine. Učitelj in učenec diskutirata o izkušnji in 
sestavita zgodbo, ki vključuje podatke o dogodku, rezultatih izkušnje in občutkih o 
izkušnji. Učitelj zgodbo po pripovedovanju učenca zapiše in odlomek postane temelj 
bralne vaje (Koenig in Holbrook, 2003).  

Harley in sod. (1997, 60−61) so naredili pregled prednosti in pomanjkljivosti 
tovrstnega pristopa:  

Prednosti Pomanjkljivosti 

 Vključen je otrokov lastni jezik. 

 Vsebina je bazirana na izkušnjah, 
ki so otroku znane. 

 Integracija branja in pisanja. 

 Motivacija skozi personalizacijo.  

 Najbolj uporaben v povezavi z 
drugimi materiali. 

 Besednjak ni kontroliran 
(pogostost, fonemi ...). 

 Vsebina ima omenjene izkušnje. 

 Poraba časa za pripravo. 

 Omejena raba pri delu s skupino. 

Na literaturi osnovan pristop k branju  

se nanaša na uporabo standardnih knjig, prilagojenih v brajico. Učitelji, ki preferirajo 
ta pristop, so mnenja, da so takšne zgodbe zanimivejše od zgodb v bazičnih 
programih. Poleg tega ta pristop omogoča, da otroci s slepoto v inkluzivnih oddelkih 
uporabljajo enako literaturo kot njihovi vrstniki in izvajajo enake aktivnosti v procesu 
opismenjevanja (Koenig in Holbrook, 2003). 

Harley in sod. (1997, 63) dodajajo še Pristop na osnovi individualizirane literature, 
kjer učenec izbira bralno gradivo.  
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Naredili so pregled prednosti in pomanjkljivosti tovrstnega pristopa:  

Prednosti Pomanjkljivosti 

 Učenec izbere vsebino. 

 Dostopnost širokega spektra 
primernih materialov. 

 Učenec lahko nadaljuje z zgodbo 
po lastnem interesu. 

 Visoka motivacija. 

 Besednjak ni kontroliran 
(pogostost, fonemi ...). 

 Učenci morajo delati samostojno. 

 Spremljanje razumevanja zahteva 
sistem vodenja evidenc. 

 Zahteva se širok izbor knjig.  

 Potrebne veščine lahko zahtevajo 
ločena navodila. 

 

Celosten jezikovni pristop  

zahteva, da ima učitelj solidno znanje iz teorije jezika in da poseduje praktične 
veščine. Poučevanje vključuje branje avtentične otroške literature, izkoriščanje vsake 
priložnosti za branje in pisanje (branje dnevnih obvestil, pisanje voščil ipd.) s ciljem 
pridobivanja celovitih bralnih izkušenj (Koenig in Holbrook, 2003).  

 

»Bistveno je, da vključimo ene in druge spretnosti v avtentično bralno ali pisno 
aktivnost čim prej je mogoče. Tudi ko uporabljamo tradicionalen pristop, smiseln 
kontekst krepi učenje vseh otrok« (Swenson, 1999, 7). Tudi zaključki longitudialne 
raziskave ABC Braille Study, ki je potekala med leti 2002 in 2007, poudarjajo 
pomembnost učenja brajice majhnih otrok s slepoto, zajeto v kontekst bralnih vaj v 
naravnem okolju.  

 

3.2. PROGRAMI V SLOVENIJI  

V slovenskem prostoru se za opismenjevanje otrok s slepoto uporablja Abecednik, ki 
ga je leta 1969 izdelala Cvetka Rožanec (Rožanec, 2004) in se je v vseh teh letih 
izkazal kot zelo koristen pripomoček za opismenjevanje otrok s slepoto. Vendar pa v 
Sloveniji ne obstaja dokument s cilji in programom dela za začetno opismenjevanje v 
brajici. Cilji specialno pedagoških dejavnosti za slepe in slabovidne otroke nam 
podajo zgolj splošne usmeritve, natančnega programa s specifičnimi cilji in 
usmeritvami pa nimamo, čeprav potrebe so in bi prisotnost tovrstnega programa 
olajšala delo učitelju kot tudi sistematizirala razvoj potrebnih veščin in znanj za 
posamezno področje začetnega opismenjevanja. Fajdetić, Oberman in Runjić (2009) 
pišejo, da je naloga vsake države, da razvije in oblikuje nacionalni učni načrt učenja 
brajice v povezavi s stopnjami bralnega in pisnega razvoja.  

Kot poročajo avtorji Day, McDonnell in O’Neill (2008) je pogosta praksa, da kljub 
dostopnemu kvalitetnemu programu ni zagotovljenih dovolj podpornih dejavnosti in 
zadostno število bralnih gradiv (prilagojenih v brajico). Tako je začetni bralec brajice 
že v izhodišču v slabšem položaju kot videči vrstnik.  
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Dejstvo je, da je vsak učenec individuum z različnim predznanjem in z različnimi 
izkušnjami. Primerjava oseb s tipičnim razvojem z osebami s slepoto, brajice s črnim 
tiskom ali branja s pisanjem nam poda zgolj okvir za razumevanje posebnih potreb, ki 
jih ima otrok s slepoto.  

Tradicionalni pristop, ki primerja povprečni celostni razvoj otrok s slepoto s 
povprečnim celostnim razvojem otrok s tipičnim razvojem, služi le za grobo 
orientacijo, skozi katero je lažje razumeti specifične potrebe in načrtovati dejavnosti v 
procesu opismenjevanja ter se izogniti spregledanim področjem, na katerih se 
pojavljajo zaostanki in težave. Ne kot primerjava, ampak v kontekstu določanja 
razvojno ustreznega ocenjevanja in načrtovanja dela. Pristopi, ki iščejo razlike znotraj 
iste populacije, pa poudarjajo upoštevanje individualnih razlik, ki so znotraj populacije 
zaznane (Warren, 1984). Zaradi heterogenosti v populaciji je ključna individualizacija. 
Tudi v posodobljenem učnem načrtu za slovenščino je razvidno, da se tudi med 
samimi učenci s tipičnim razvojem pojavljajo večje razlike, saj »učenci prehajajo 
skozi navedene faze glede na razvite veščine, spretnosti in zmožnosti ter glede na 
svoje znanje branja/pisanja (to je šele tedaj, ko imajo ustrezno razvito predhodno 
zmožnost). Zato naj učitelj na začetku vzgojno-izobraževalnega obdobja in tudi sproti 
pri vsakem učencu preverja razvitost veščin, spretnosti in zmožnosti, potrebnih za 
branje/pisanje, nato pa naj za vsakega učenca izdela individualni načrt razvijanja 
zmožnosti branja in pisanja. Ob tem naj pri učencih razvija zanimanje za branje in 
pisanje« (Program Osnovna šola – Slovenščina – Učni načrt, 2011, 9).  

Gould, Northcott in Mizera (b.d.) menijo, da je fleksibilnost pri izbiri in uporabi 
programov in metod ključna za otrokov uspeh v procesu opismenjevanja.  
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4. IZZIVI OPISMENJEVANJA V BRAJICI 

 

Odgovoriti želimo na naslednja raziskovalna vprašanja: Koga bomo opismenjevali v 
brajici, kdo opismenjuje, kdaj se začne začetno opismenjevanje, katere pripomočke 
in materiale mora zajemati program začetnega opismenjevanja? 

 

Koga bomo opismenjevali v brajici, kdo opismenjuje, kje in s katerimi pripomočki, so 
vprašanja, katera predstavljajo izziv v vsakodnevni praksi poučevanja otrok s slepoto 
in na katera je težko podati enoznačen odgovor. 

 

4.1. IZBIRA MEDIJA OPISMENJEVANJA 

Z namenom izpostavitve pomembnosti pravilne izbire medija opismenjevanja ter 
izpostavitve kandidatov za opismenjevanje v brajici smo v pregled vzeli dela 
naslednjih avtorjev: 

Argyropoulus in sod., 2008; Caton, 1991; Koening in Holbrook, 1995; McCoy, 1975; 
Sauerburger, 1993; Who should learn braille, 1996. 

Uporabili smo naslednje ključne besede: 

Learning media assessment, media, print, braille. 

 

V prvi vrsti moramo določiti, če je oseba primeren kandidat za učenje brajice ali pa 
mu vizualne sposobnosti še omogočajo opismenjevanje v črnem tisku. Pri tem 
ocenjujemo vizualne zmožnosti, taktilno-kinestetične in motorične spretnosti (Caton, 
1991; Koening in Holbrook, 1995).  

V tujini se za določanje učnega medija uporablja testni material Learning Media 
Assessment avtorjev Koeniga in Holbrooka (1995), kjer se preverijo uporaba 
senzornih kanalov oz. določi primarni in sekundarni senzorni kanal, izbor splošnega 
učnega medija (vizualni, taktilni ali avditivni), izbor medija opismenjevanja (brajica, 
črni tisk ali dvojni medij), zapišejo informacije o stanju vida na podlagi oftalmološkega 
pregleda in pregleda funkcionalnega vida ter se zapišejo implikacije na poučevanje 
oz. na izbor programa in ciljev opismenjevanja.  

S tovrstnim ocenjevanjem se izognemo dilemam, pri kolikšnem ostanku vida je otrok 
primeren kandidat za opismenjevanje v brajici in pri kolikšnem za opismenjevanje v 
dvojnem mediju, ki se mnogokrat pojavljajo v strokovnih timih ter tako olajšamo samo 
poučevanje in učenje.  

Argyropoulus in sod. (2008) izpostavljajo, da izbira medija opismenjevanja pogosto ni 
usklajena z Oceno učnega medija in priporočili stroke, pač pa je pod vplivom stališč 
staršev, učiteljev in drugih pomembnih oseb v procesu izobraževanja, npr. videčih 
vrstnikov. Odločitev o izbiri medija naj bi podali tiflopedagogi in ostali strokovnjaki, 
starši in ne nazadnje tudi otrok sam.  

Člani Nacionalne zveze slepih iz Marylanda (National Federation of the Blind of 
Maryland) in zaposleni na Maryland Department of Education so kandidate za učenje 
brajice opredelili z naslednjimi postavkami (Who should learn braille, 1996):  
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- Zdravstveni faktorji: Učenci s popolno slepoto ali z minimalnim ostankom vida, 
učenci, pri katerih je pričakovana popolna izguba vida. 

- Fizični faktorji: Dodatne motnje ne vplivajo na sposobnost učenja brajice. 

- Okoljski faktorji: Prilagoditve na področju osvetlitve ne izboljšajo učenčeve 
sposobnosti za branje črnega tiska. 

- Faktor črnega tiska: Učenec je zmožen brati črni tisk, a je branje zelo počasno 
in težavno, tudi ob maksimalnih prilagoditvah bralnega gradiva.  

- Faktor lastnoročnega podpisa: Učenec ne more prebrati lasnega podpisa in je 
tako nezmožen za opravljanje funkcionalnih zahtev tipa papir-svinčnik.  

- Faktorji uporabe tehnologije: Kljub uporabi elektronskih lup in drugih 
pripomočkov, učenec ne zmore prepoznati simbolov v črnem tisku.  

 

Poleg oseb s slepoto so kandidati za učenje brajice tudi osebe, ki so gluhoslepe 
(Sauerburger, 1993), osebe z disleksijo (McCoy, 1975) ter osebe z motnjami v 
duševnem razvoju. Vendar za njih veljajo drugačni metodično-didaktični postopki in 
principi, katerih v tem delu ne bomo posebej obravnavali.  

 

4.2. DOSTOPNOST IN IZBIRA GRADIV IN PRIPOMOČKOV 

Z namenom izpostavitve primernih gradiv in pripomočkov za opismenjevanje v brajici 
smo v pregled vzeli dela naslednjih avtorjev: 

Cvetković, (1989); Rex, Koenig, Wormsley, Baker, (1994); Wormsley, D'Andrea, 
(1997). 

Uporabili smo naslednje ključne besede: 

Semenska škatla, braile cell, braille typewriter, swing cell, Abecednik, stavnica, slate 
and stylus, play. 

 

 
Zaradi manjšega dostopa do gradiv v brajici, manjše zmožnosti naključnega učenja in 
spoznavanja z brajico, slabšim poznavanjem brajice oseb znotraj otrokove okolice ter 
občutno manjšim virom in priložnostim za spoznavanje in uporabo pripomočkov za 
opismenjevanje, izhodiščno stanje otroka s slepoto ni primerljivo s stanjem otroka s 
tipičnim razvojem (Rex, Koenig, Wormsley, Baker, 1994; Wormsley, D'Andrea, 
1997). Potrebno je graditi na preprečevanju zaostankov – z večanjem možnosti 
dostopa do gradiv in pripomočkov ter možnostjo izobraževanja o brajici.  

Za poučevanje tako predbralnih zmožnosti kot samega branja in pisanja v brajici so 
potrebni različni pripomočki, danes tudi tehnološki. Nekateri so komercialno oziroma 
prosto dostopni, drugi nastanejo na podlagi idej, izkušenj in prepoznave potreb iz vrst 
tiflopedagogov.   
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Povečana brajeva celica 

V našem prostoru se kot povečana brajeva celica za pridobivanje predstav o poziciji 
točk v brajevi celici uporablja tako imenovana semenska škatla, ki je navadno lesena 
škatla s šestimi manjšimi polji (tri vrstice s po dvema prostorčkoma) in enim večjim za 
shranjevanje predmetov, ki jih otrok razvršča po navodilih v posamezno polje 
oziroma celico.  

 

Slika 1: Semenska škatla  

Za pridobivanje predstav o poziciji točk v brajevi celici se lahko uporablja kateri koli 
predmet s tremi vrsticami s po dvema prostorčkoma (npr. jajčna škatla).  

1 4 

2 5 

3 6 

Slika 2: Razpored prostorov v celici 

 

Slika 3: Različni pripomočki za prikaz povečane brajeve  

Velika in majhna stavnica 

Poleg semenske škatle se z namenom pridobivanja predstav o brajevih črkah 
uporablja tudi brajeva stavnica, avtorja Ž. Cvetkovića. Velikost celic, ki so postavljene 
v nizu štirih vrstic, od zgoraj navzdol pada – od največje (28x18 mm) do najmanjše 
velikosti (7x4 mm). Naloga učenca je, da po navodilu vstavlja žebljičke v določeno 
celico in tako uri orientacijo v brajevi celici (Cvetković, 1989). V Sloveniji uporabljamo 
veliko in majhno brajevo celico. Z vstavljanjem žebljičkov v posamezen prostor otrok 
uri orientacijo v celici in razpored brajevih pik za posamezen brajev znak.  
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Abecednik  

Abecednik je leta 1969 izdelala/priredila Cvetka Rožanec po predlogi Početnice 
avtorja Josipa Kobala iz leta 1921 in se je v vseh letih izkazal za zelo koristen 
pripomoček za opismenjevanje otrok s slepoto. Uporablja se tudi za opismenjevanje 
kasneje oslepelih. Leta 1974 je bil Abecednik dopolnjen z reliefnimi podobami pri 
obravnavi posameznih črk in tiskan na plastiko. Tisk na plastiko se je izkazal kot zelo 
praktičen, saj se učencu prsti pri branju potijo in puščajo sledi, kar privede do 
mečkanja običajnega brajevega papirja in posledično do neuporabnosti za branje. Na 
plastiki pa lahko te sledi očistimo in je tako pripomoček ohranjen dlje časa.  

Abecednik (Rožanec, 2004) na začetku vsebuje vrsto vaj za urjenje v branju; zlasti 
pravilnega tipanja v vodoravni legi, vračanja v novo vrsto in ugotavljanja posamezne 
skupine točk od celice do celice. Prav tako vsebuje reliefne podobe črk latinične 
pisave, ki omogočijo osebi s slepoto spoznavanje s pisavo videčih in učenje 
lastnoročnega podpisa.  

 

Razstavljiva celica 

Razstavljiva celica je pripomoček, s katerim učencu pomagamo razumeti povezavo 
med točkami v brajevi celici in tipkami na brajevem stroju. Sestavljena je iz povečane 
brajeve celice s šestimi vzvodi ali luknjami za vsako točko. Celica se razstavi po 
dolžini in ima na vrhu spono, ki drži levo in desno stran skupaj. Poleg tega, da se 
učenec nauči, katera tipka predstavlja točko v brajevi celici, se nauči tudi, kateri prst 
uporabiti za določeno tipko na brajevem stroju. Učenec pritiska določeno točko in 
nato razstavi celico na levo in desno stran. V vertikalni liniji – zaprti poziciji, vzvodi ali 
luknje odgovarjajo poziciji brajeve celice. V horizontalni liniji – odprti poziciji, vzvodi 
odgovarjajo tipki na brajevem stroju. Kazalec vsake roke se uporablja za točki 1 in 4, 
sredinca za točki 2 in 5 ter prstanec za točki 3 in 6. V začetni fazi učenja si učenec 
pomaga z verbaliziranjem vsake točke posebej in si tako lažje predstavlja povezavo 
točka – tipka (Rex, Koenig, Wormsley, Baker, 1994; Wormsley, D'Andrea, 1997).  

     

Slika 4: Razstavljiva celica 

  

Tablica in šilo  

Brajeve tablice so posebni okvirji, sestavljeni iz brajevih celic, kamor se s pomočjo 
pisalke − šila v zrcalnem načinu vpisujejo posamezne brajeve znake. 

Tablica in šilo, ki se pogosto omenja kot svinčnik za brajico, je najstarejši, najcenejši 
in najlažje prenosljiv pripomoček za pisanje v brajici. »Pogosto je bil deležen kritik, da 
se ga je težko naučiti, ker od uporabnika zahteva, da ta piše od desne proti levi, da 
so torej simboli zrcalni, ko beremo od leve proti desni« (Wormsley in D`Andrea, 1997, 
94). Zato je njegova raba vse manjša. Tudi v slovenskem prostoru ga uporabljajo le 
še redki posamezniki.  
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A vendar sta Wormsley in D`Andrea (1997) mnenja, da se tovrstnega pripomočka ni 
težko naučiti uporabljati, sploh če gre za začetnike, ki jim razpored pik narekuje 
učitelj. Za pritisk s pisalko je potrebna razvita fino motorika, uporaba tega pripomočka 
tako služi tudi pri razvoju le-te.  

 

Slika 5: Brajeva tablica in pisalka 

Drugi pripomočki za igro 

Na trg prihajajo novi pripomočki, eni bolj, drugi manj uporabni, oboji z enakim ciljem – 
omogočiti, da se otrok na prijeten način, skozi igro spoznava z brajico oziroma s 
tiskano besedo, enako kot to počno otroci s tipičnim razvojem v procesu porajajoče 
se pismenosti.  

Eden bolj vsestransko uporabnih je pripomoček Reach & Teach Kid® 
(http://www.reachandmatch.com/?v=ce774d9cab3a), ki pomaga razvijati motorične, 
kognitivne, socialne in komunikacijske spretnosti ter omogoča spoznavanje brajice 
skozi igro.  

 

Slika 6: Reach & Teach Kid 

Tack Tiles® (http://www.tack-tiles.com/Tack-Tiles.pdf) je sestavljen iz podloge in 
kock z izbočenimi pikami, ki predstavljajo črke, številke in ločila v brajici.  

    

Slika 7: Tack Tiles 

 

Omeniti velja tudi aplikacije za tablice, prosto dostopne ali plačljive, ki so motivacijski 
element, s katerim obogatimo proces opismenjevanja, in predstavljajo vzporedni 
pripomoček tradicionalnim oblikam.  

 

http://www.reachandmatch.com/?v=ce774d9cab3a
http://www.tack-tiles.com/Tack-Tiles.pdf
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4.2. KDAJ SE ZAČNE ZAČETNO POUČEVANJE BRAJICE IN ČASOVNA 
RAZPOREDITEV TRENINGA 

Z namenom izpostavitve primernega časa za opismenjevanja v brajici smo v pregled 
vzeli dela naslednjih avtorjev: 

Barlow-Brown in Connelly (2002); Corn in Koenig (2002); Koenig in Holbrook (2000); 
Rex, Koenig, Wormsley in Baker (1994); Treiman in Rodriguez (1999); Wormsley 
(2008). 

Uporabili smo naslednje ključne besede: 

Letter knowledge, formal instruction, beginning, readiness. 

 

Ne glede na to, ali brajico razumemo kot specifičen (re)habilitacijski medij ali kot 
komunikacijski in izobraževalni medij, je njeno rabo potrebno poučevati čim bolj 
zgodaj. Za večino otrok bi se poučevanje brajice moralo začeti v predšolskem 
obdobju. Tudi priporočila stroke nakazujejo, da bi otrok moral biti opismenjen še pred 
vstopom v šolo, torej še pred šestim letom starosti.   

Rezultati raziskave, ki sta jo naredila Treiman in Rodriguez (1999), so pokazali, da 
večina otrok s tipičnim razvojem pozna petnajst črk abecede še pred vstopom v 
vrtec. Na drugi strani otroci s slepoto ne poznajo nobene črke v brajici, kar jih 
postavlja v slabši položaj že na samem začetku šolanja. Barlow-Brown in Connelly 
(2002) pišeta, da učenci za osvajanje abecede z učenjem črke za črko potrebujejo 
vsaj leto in več, Wormsley (2008) pa poudarja, da za obvladovanje potrebujejo dve 
leti dlje kot videči vrstniki.  

Rex, Koenig, Wormsley in Baker (1994) opozarjajo, da poučevanju maternega jezika 
v črnem tisku navadno namenjamo uro in pol do dve uri na dan, zato moramo vsaj 
toliko časa nameniti tudi za poučevanje maternega jezika v brajici. Corn in Koenig 
(2002) pišeta, da je ura do dve na dan ključnega pomena v zgodnjem obdobju 
spoznavanja z brajico.  

 Koenig in Holbrook (2000) predlagata naslednjo razvrstitev časa za poučevanje: 

1. Spodbujanje zgodnje/porajajoče se pismenosti = 30−60 minut dnevno. 

Za to obdobje strokovnjaki (Jurišič, 2000; Grginič, 2005; Rex in sod., 1994; 
Whitehurst in Lonigan, 1998) predlagajo naslednje aktivnosti: spoznavanje nekaterih 
zapisov iz okolja, razumevanje govora, razumevanje, da tisk prinaša sporočilo, 
razumevanje pravil tiska, spoznavanje povezave med črko in glasom, jezikovno-
fonološko zavedanje idr.). 

2. Začetno branje in pisanje = 2 uri dnevno. 

Med aktivnosti v obdobju začetnega branja sodijo začetno branje z dekodiranjem, 
obvladovanje jezika in njegove glasovne strukture, jezikovno obvladovanje, pisanje z 
določenim namenom, branje z namenom razumevanja pomena idr. (Jurišič, 2000; 
Grginič, 2005; Rex in sod., 1994; Whitehurst in Lonigan, 1998). 

3. Začetno branje in pisanje, dvojni medij = minimalno 2 uri dnevno. 
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Učenje branja črnega tiska in brajice zahteva posebno oblikovan pristop poučevanja 
– otrok hkrati usvaja črke in zakonitosti branja v črnem tisku in tudi v brajici Rex in 
sod., 1994).  

4.3. KDO OPISMENJUJE V BRAJICI 

Z namenom izpostavitve osebe, ki opismenjuje v brajici smo v pregled vzeli dela 
naslednjih avtorjev: 

Drezek (1999); Harrison, Cooch in Alsup (2003); Koenig in Holbrook (2000); 
MacComiskey (1996); Matok (2007); Munro, M. in Munro H. (2013); Rex, Koenig, 
Wormsley in Baker (1994); Rosenketter, 2004, v Building a foundation (b.d.);  
Treiman in Rodriguez (1999); Stratton in Wright (1991); Swenson (1999); Wormsley 
(2008). 

Uporabili smo naslednje ključne besede: 

Teacher of visually impaired, school teacher, collaboration, parents, team. 

 

Sodobne težnje in potrebe po vključevanju oseb s posebnimi potrebami v programe z 
enakovrednim izobrazbenim standardom zahtevajo sodelovanje večih profilov – tako 
šolskega osebja kot strokovnjakov iz institucij za učence s slepoto in slabovidnostjo – 
tiflopedagogov. Odgovor na vprašanje, kdo je tisti, ki lahko poučuje brajico – razredni 
učitelj ali tiflopedagog, nam poda naslednja trditev: tiflopedagog ima kompetence in 
izkušnje z brajico in uporabo pripomočkov, namenjenih populaciji oseb s slepoto, 
vendar pa morda ni toliko izurjen v podajanju vaj iz fonemskega zavedanja, grajenja 
tekočnosti, razumevanja in razvoja besednjaka. Razredni učitelj lahko o teh področjih 
ve več, ni pa strokovnjak v poučevanju oseb, ki uporabljajo brajico (Wormsley, 2008). 
Kljub nekaterim podobnostim med bralci črnega tiska in bralci brajice, razredni učitelj 
potrebuje pomoč kompetentnega tiflopedagoga, ki prilagodi poučevanje tako, da 
upošteva specifične potrebe učenca s slepoto (Rex, Koenig, Wormsley in Baker, 
1994).  

Oba učitelja morata torej delati sodelovalno in s tem zagotoviti, da učenec prejme 
znanje iz vseh področij učenja branja (Munro, M. in Munro H., 2013).  

National Reading Panel (2000) navaja, da najboljši učitelji razumejo definicijo branja 
kot kompleksen sistem, ki vsebuje:  

- Razvoj in vzdrževanje motivacije za branje, 

- razvoj ustreznih aktivnih strategij za oblikovanje pomena napisanega, 

- zadostne informacije in besednjak za spodbujanje bralnega razumevanja 

- sposobnost tekočega branja, 

- sposobnost dekodiranja nepoznanih besed, 

- sposobnost in znanje, da bi razumeli, kako so fonemi povezani s tiskom.  

Swensonova (1999) izpostavlja naslednje ključne komponente zgodnjega 
opismenjevanja v brajici, ki jih tiflopedagog pozna in vključuje v oblikovanje svojega 
dela z otrokom s slepoto: otrok mora biti obdan z brajico; integriranje poslušanja, 
govorjenja, branja in pisanja; osredotočanje na pomen; modeliranje bralnega 
vedenja; poudarjanje tako procesa kot produktov pri opismenjevanju; spodbujanje 
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učencev k aktivni participaciji in sodelovanju pri odločanju o izbiri medija 
opismenjevanja.  

Tiflopedagog, ki poučuje brajico v inkluzivnih oddelkih, pogosto čuti pritisk zaradi 
usklajevanja časa dela v oddelku in časa za individualno poučevanje specialnih 
znanj. Prepoznano je, da je socialna narava pri opismenjevanju zelo pomembna. 
Otroci se učijo drug od drugega medtem ko govorijo o knjigah, si kažejo zapiske, 
sodelujejo pri bralnih skupinah ali delajo v skupinskih projektih. Na drugi strani je čas 
za individualno poučevanje pomemben zato, ker je potrebno krepiti polje same 
brajice, pregledati naloge iz razreda in dosegati cilje kurikuluma. Cilj vsakega otroka 
v inkluzivnih oddelkih bi morala biti polna participacija v skupini. Včasih je za to 
potrebno več individualnih vaj na začetku, da zagotovimo, da učenec obvlada 
spretnosti, potrebne za kasnejšo neodvisno udeležbo v skupini. Tekoče, široko 
zasnovane ocene vsakega področja pismenosti, skrbno dokumentiranje napredka in 
redno posvetovanje članov strokovne skupine pomagajo določiti primerno ravnovesje 
med inkluzivnim in individualnim poučevanjem (Koenig in Holbrook, 2000).  

Vloga staršev 

Pomembno vlogo pri začetnem opismenjevanju igrajo starši in drugi člani družine. Če 
so opremljeni z zadostnim znanjem o brajici, pomembno prispevajo k poučevanju in 
napredku učenca (Harrison, Cooch in Alsup, 2003, MacComiskey, 1996), zato je še 
kako pomembno »opismenjevanje« staršev v brajici preko vidne poti (Matok, 2007).  

Večina priporočil za spodbujanje zgodnje pismenosti (Drezek, 1999; Stratton in 
Wright, 1991; Swenson, 1999) vključuje zagotavljanje s tiskom bogatega okolja in 
modeliranje bralnega vedenja v zgodnjem obdobju in v krogu družine.  

Primarna vloga staršev in strokovnega osebja je, da otroku omogočimo, da lahko 
»bere svet« (Rosenketter, 2004, v Building a foundation, b.d.), ta proces pa se začne 
že z rojstvom (Rex, Koenig, Wormsley in Baker, 1994). 
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5. BRANJE IN PISANJE 

Odgovoriti želimo na naslednje raziskovalno vprašanje: Kakšne so posebnosti branja 
in pisanja oseb s slepoto? 

 

Z namenom izpostavitve posebnosti branja in pisanja v brajici smo v pregled vzeli 
dela naslednjih avtorjev: 

Bickford in Falco (2012); Gerbec (1999); Jablan (2010); Kamei-Hanna in Ansari Ricci, 
(2015); Mangold, (1987); Marjanovič Umek, Fekonja Pekljaj, Pečjak (2011); Miller 
(1997); Olson (1986); Rex, Koenig, Wormsley in Baker (1994); Potočnik (2003); 
Swenson (1999); Wormsley in D'Andrea, (2006). 

Uporabili smo naslednje ključne besede: 

Reading, writing, branje, pisanje, ćitanje, letter knowledge, poznavanje črk,proces 
branja, sposobnost predvidevanja, efficient readnig, hands movements, difficulties in 
reading, braille writing. 

 

O branju kot receptivni dejavnosti težko govorimo brez hkratnega obravnavanja 
pisanja kot produktivne dejavnosti. Branja in pisanja tako ne učimo ločeno, temveč ta 
proces poteka istočasno, saj sta to »dva medsebojno odvisna procesa s podobno 
nevrofiziološko in govorno osnovo« (Jablan, 30, 2010).  

Otrok s pisanjem utrdi povezavo glas−črka, v mislih razčlenjuje besede na glasove in 
hkrati za seboj tudi bere (Potočnik, 2003; Swenson, 1999).  

 

5.1. BRANJE 

Golubović (2000, v Jablan, 19, 2010) smatra, da proces branja vključuje tri sisteme, 
ki se uporabljajo simultano in so medsebojno odvisni. To so grafični, sintaktični in 
semantični sistem. V skladu s tem lahko branje smatramo kot aktiven proces, ki ni 
odvisen le od semantične in sintaktične kompetentnosti, pač pa tudi od iniciative 
bralca in njegovih veščin reševanja problemov.  

Proces branja pri ljudeh, ki nimajo težav z vizualno zaznavo, se lahko predstavi kot 
zaporedje naslednjih dejanj (Jablan, 100, 2010): 

 Vizualno opazovanje črk, 

 razlikovanje črk, 

 prepoznavanje črk, 

 zvočna reprodukcija, 

 branje besed, 

 razumevanje prebranega z povezovanjem zvočne forme besed z njenim 
pomenom. 
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Gerbec (1999) učenje brajice razdeli na tri osnove; fiziološko, psihološko, pedagoško.  

 

Slika 8: Osnove učenja brajice (Povzeto po Gerbec, 1999) 

Fiziološko osnovo predstavljajo tipna telesca, ki se nahajajo na blazinicah prstov 
(Vagner-Meissner) in v podkožju (Vater-Pacinian). Ta telesca reagirajo na pritisk in 
sodelujejo pri tipanju. V vezivnih tkivih in sklepih se nahajajo kinestetični senzorni 
končiči, v mišičnih vlaknih pa mišične in tetivne čutnice, ki bralca obveščajo o 
raztezanju in krčenju mišic pri gibanju med branjem. Informacije, ki jih bralec dobi 
preko tipnih celic, nato potujejo po živčnih poteh do centrov možganih, kjer se 
informacije obdelajo in določijo pomen. 

Če je tipno prepoznan znak tesno povezan z asociacijo za odgovarjajoč glas, se 
poveže z motoriko govoril in bralec izgovori ustrezen glas, ob tem pa velja upoštevati, 
da bo glas pravilno izgovorjen le, če niso prisotne govorne motnje, okvarjen sluh ali 
če niso kakor koli prekinjene poti živčnega sistema (Gerbec,1999).  

Pomembna informacija tipnega zaznavanja fiziološke osnove je tipni prag – 
najmanjša razdalja med dvema točkama, ki ju s tipom še lahko zaznamo kot dva 
dražljaja. Tipni prag oseb s slepoto je 1,9−2mm (Gerbec, 1999).  

Kot psihološko osnovo branja brajice Gerbec (1999) izpostavlja proces analize in 
sinteze pik v znaku. Skupino pik bralec najprej razčleni, nato pa zopet združi v 
določeno celoto. Z vajami učenec postopoma doseže simultanost prepoznavanja, 
torej hitrega spajanja pik v črko oz. več črk v besedo. Uspešnost spajanja 
nevrofiziološke komponente zaznav je odvisna od stopnje psihofizične zrelosti, od 
razvitosti poti živčnega sistema in od intelektualne razvitosti učenca (Gerbec, 1999).  

Pedagoška osnova učenja brajice zagotavlja, da proces razvoja fizioloških in 
psiholoških funkcij poteka usklajeno in uspešno. Tiflodidaktično in metodično osnovo 
pri opismenjevanju v brajici predstavljajo učna sredstva in pripomočki, metode in 
principi ter učiteljevo znanje in usposobljenost v ožjem in širšem smislu (Gerbec, 
1999; Amato, 2006).  

Otrok v procesu opismenjevanja usvaja številna znanja in veščine. Med naloge 
učenja branja in pisanja brajice Jablan (108, 2010) uvršča: 

- Usvajanje pravilne izgovarjave glasov, glasovnih skupin, besed in stavkov. 

- Razstavljanje besed na glasove (določanje vrstnega reda posameznih glasov v 
besedi). 

- Analiza in sinteza glasov v besedi. 
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- Razvijanje smisla in sposobnosti za pravilno in tekoče ustno in pisno izražanje. 

- Pridobivanje in razvijanje navad, vezanih na branje in rokovanje s knjigo. 

- Pridobivanje in razvijanje navad, vezanih na pisanje in uporabo brajevega stroja. 

- Postopno spoznavanje z gramatičnimi pravili in pravopisom v brajici. 

- Usposabljanje za uporabo ustne in pisne komunikacije v različnih situacijah (vloga 
poslušalca, sogovornika, bralca). 

- Prakticiranje in usposabljanje za glasno branje (pravilno, logično in ekspresivno) 
in za tiho branje (doživljajsko, usmerjeno, raziskovalno). 

- Usposabljanje za samostojno branje in pisanje. 

- Postopno, sistematično in dosledno usposabljanje za logično razumevanje in 
ocenjevanje prebranega besedila. 

Colheart, Rastle, Perry, Langdon in Ziegler (2001, v Marjanovič Umek, Fekonja 
Pekljaj, Pečjak, 2011) razlagajo proces branja s pomočjo modela dveh poti: 

1. Prva je direktna leksična pot, pri kateri si bralec pomaga s poznavanjem 
pravila/zveze črka–glas. Pri branju preprosto pretvori vse vidne znake v 
glasovne, jih poveže in prebere besedo. Tako lahko prebere vse besede 
(znane, neznane, nebesedne), pri čemer pa ni nujno, da prebrano razume. 

2. Druga je indirektna neleksična pot, pri kateri si bralec lahko pomaga ali s 
semantičnim znanjem, tj. poznavanjem pomena besed, ali skladenjskim 
znanjem, tj. poznavanjem pravilnega skladenjskega zapisa besede. Tako 
bere znane besede, tj. besede, ki so že v njegovem pomenskem in/ali 
skladenjskem besedišču. 

»Ko se učenec loti branja besede (besedila), se sočasno sprožita obe poti. Večje ko 
ima otrok svoje notranjo besedišče (pomensko in skladenjsko), bolj mu to – poleg 
poznavanja zveze med črko in glasom – pomaga pri procesu branja« (Marjanovič 
Umek in sod., 2011, 51). Brez poznavanja besed oziroma z osiromašenim 
besednjakom si tako učenec s slepoto kot tudi učenec s tipičnim razvojem pri branju 
v večjem delu pomaga le z rabo direktne leksične poti.  

Pojmovni razvoj in razvoj fonološkega zavedanja sta pomembna dejavnika razvoja 
bralne hitrosti in bralnega razumevanja, ne glede na stopnjo ostanka vida.  

5.1.1 Poznavanje črk 

»Poznavanje črk se kaže v poimenovanju, prepoznavanju in pisanju črk« (Toth, 
2015, 76). Ta proces se pri učencih s slepoto razvija sistematično in načrtno in je 
povezan s celovitim razvojem v zgodnjem obdobju.  

Če želi učenec brati, mora vzpostaviti asociativno zvezo črka–glas. Čeprav obstajajo 
tudi drugi načini prepoznavanja besed pri branju oziroma razkrivanju pomena tiskane 
besede, je fonološka pot ali glasovni ključ, ki vključuje pretvarjanje črk v glasove in 
nato spajanje glasov, zelo pomembna in kritična pri začetnem razvoju branja. 
Empirične študije kažejo, da je poznavanje črk povezano z večjo bralno zmožnostjo 
med 5. in 8. letom ter močan napovednik uspeha pri začetnem branju (Ehri, 2002; 
Ehri in Sweet, 1991; Wagner, Torgesen in Rashotte, 1999, v Marjanovič Umek in 
sod., 2011).   
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Usvajanje zvočno-grafičnih oznak se gradi s pomočjo procesa govorne analize 
povedi na besede, besed na glasove in črke. Tako ponovno pridemo do fenomena 
fonemskega zavedanja. »Odnos med fonemskim zavedanjem in učenjem branja je 
dvosmeren: fonemsko zavedanje je predpogoj za učenje branja, učenje branja pa 
pomaga pri nadaljnjem razvoju fonemskega zavedanja« (Jablan, 100, 2010). 

Poznavanje črk je povezano s spominskimi funkcijami. Učenci s slepoto ali 
slabovidnostjo imajo pogosto dobro razvite sposobnosti poslušanja, priklic iz 
delovnega spomina in slušni spomin (Kamei-Hanna in Ansari Ricci, 2015), vendar pa 
je za branje brajice potreben predvsem dobro razvit taktilni spomin. V kolikor ta ni 
tako dober, je oteženo prepoznavanje črk, kar pa posledično povzroča počasnejše 
branje (Rex, Koenig, Wormsley in Baker, 1994).  

 

5.1.2 Sposobnost predvidevanja 

Otroci lahko za branje besed poleg glasovnega ključa uporabijo še druge »ključe« 
(namige, poti) in si z njimi pomagajo pri branju. Raziskave (Colheart idr., 2001, 
Goodman, 1976, Pearson, 1976 v Marjanovič Umek in sod., 2011) kažejo, da 
učinkoviti bralci usklajeno uporabljajo vsaj tri vrste ključev: 

 Semantični ali pomenski ključ (učenec si pri branju povedi pomaga s tem, da 
manjkajočo besedo dopolni s pomensko smiselno besedo); 

 Sintaktični ali skladenjski ključ (učenec si pri branju besed pomaga s tem, da 
prebere besedo na način, ki je skladenjsko, ortografsko ustrezen); 

 Grafo-fonetični ali glasovni ključ (učenec posamezne črke pretvarja v glasove 
in jih povezuje med seboj).  

»Za  bralce začetnike je značilno, da pri branju največ uporabljajo predvsem glasovni 
ključ, s čimer preobremenijo svoje delovni spomin z dekodiranjem, tako da ne morejo 
hkrati spremljati in predvidevati pomena prebranega. Sam proces dekodiranja lahko 
nekoliko sprostijo, če si pri branju pomagajo še s preostalima ključema – torej s 
predvidevanjem ali uganjevanjem besed, ki so pomensko ali pravopisno ustrezne« 
(Marjanovič Umek in sod., 2011, 54). Ravno zato je pomembno, da je otrok 
seznanjen s pojmi v njegovi okolici in obdan z zapisom le teh, četudi jih še ne zna 
prebrati.  

 

5.1.3 Učinkovito branje 

Branje brajice je sestavljeno iz dekodiranja simbolov in razumevanja pomena le-teh, 
na kar pa pomembno vplivajo kognitivni in čustveni dejavniki. Poleg teh na uspešnost 
branja vplivajo še drugi dejavniki (glej sliko 10). 
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Preglednica 2: Diagram branja pri osebah s slepoto (Prirejeno po Jablan, 2010) 

 

Tehnika učinkovitega branja brajice (Mangold, 1987; Olson, 1986; Miller, 1997) 
vključuje uporabo tekočih gibov obeh rok, uporabo leve roke za lociranje naslednje 
vrstice, uporabo lahkega dotika - brez da posameznik »drgne« brajev znak, uporabo 
čim večih prstov, upogibanje prstov ter branje brez vokalizacije ali subvokalizacije.  

Na področju povezave gibov in uporabe rok s hitrostjo branja je bilo narejenih kar 
nekaj raziskav: (1) Eatman (1942, v Wright, Wormsley, Kamei-Hannan, 2009) navaja, 
da 48,4 % hitrih bralcev za branje uporablja obe roki. V skupini počasnejših bralcev 
obe roki uporablja le 13,33 % bralcev; (2) Williams (1971, v Wright in sod., 2009) je 
primerjal 50 hitrih bralcev s 50 počasnimi in odkril, da v skupini hitrih z obema 
rokama bere 72 % ljudi, od katerih 64 % roki uporablja neodvisno. V skupini počasnih 
bralcev obe roki uporablja 60 % ljudi, obe roki neodvisno pa le 2 %; (3) Davidson in 
sod. (1992, v Wright in sod., 2009) je pri proučevanju uspešnih bralcev, ki uporabljajo 
obe roki, ugotovil, da ti preberejo skoraj dvakrat več brajevih simbolov kot tisti, ki 
uporabljajo samo eno roko.  

 

5.1.4 Gibanje rok in prstov 

Gibanje rok in prstov lahko razdelimo v dve kategoriji: eno-ročno ali dvo-ročno branje 
(Wormsley, 1979; Kusajima, 1974 v Wright in sod., 2009). Eno-ročni bralci za branje 
uporabljajo le levo ali desno roko, pri čemer se roka, ki ne bere, občasno dotakne 
knjige. Dvo-ročni bralci lahko pri branju uporabljajo enega ali več izmed štirih glavnih 
načinov: levi označevalec, paralelni, razcepljen, škarjast način. Z uporabo načina levi 
označevalec se leva roka uporablja kot označevalka, medtem ko desna bere. 
Navadno torej desna roka bere vsako vrstnico do konca, leva roka pa ohranja svoje 
mesto na začetku vrstice. Na eni točki branja se leva roka premakne navzdol da 
locira naslednjo vrstico in ostane na tistem mestu, dokler se ji ne pridruži desna, ki 
nadaljuje z branjem te vrstice. Pri paralelnem načinu se roki ves čas skupaj ali 
paralelno premikata po vrstici od leve proti desni in nato nazaj ter se skupaj spustita 
do naslednje vrstice. Razcepljen način vključuje branje obeh rok skoraj do konca 
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vrstice, ko se razcepita – desna nadaljuje do konca vrstice, leva pa se vrne po isti 
poti in nato locira naslednjo vrstico. Desna roka se nato pridruži levi in skupaj 
nadaljujeta pot. Škarjasti način vključuje obe roki, vendar se za razliko od 
paralelnega načina roki ločita. Leva roka prebere do sredine, nato z branjem 
nadaljuje desna, leva pa se vrne in poišče naslednjo vrstico. Medtem ko ena roka 
bere, se druga premika na novo lokacijo (Kusajima, 1974; Wormsley, 1979 v Wright, 
in sod., 2009).  

 

5.1.5 Možne težave pri branju 

V začetnih vajah so v veliki meri prisotni nepotrebni gibi prstov znotraj enega znaka 
(ang. scrubbing). Pri ugotavljanju posamezne črke otrok z blazinicami kazalcev 
ugotavlja razdaljo od pike do pike, kroži po simbolu in ga raziskuje, da bi ga zajel kot 
reliefno celoto. Pogosto se dogaja, da del črke prebere kot samostojen glas ali da del 
črke pripoji k drugemu znaku. S pogostim tipanjem istega znaka in vajami se 
zmanjša čas za prepoznavanje le-tega (Wormsley in D'Andrea, 2006). 

Težave oseb s slepoto pri tehničnem obvladovanju procesa branja se torej nanašajo 
predvsem na sukcesivni vidik opazovanja, ki je tipičen za čutilo tipa, medtem ko pri 
vizualnem zaznavanju dominira simultani vidik opazovanja. To pomeni, da je pretok 
informacij, ki jih dobivamo preko vida, hitrejši v nasprotju s pretokom informacij, ki jih 
pridobimo preko tipa. Osnovne karakteristike sukcesivnega opazovanja pisane 
besede pri začetnih bralcih brajice sta opazovanje in analitično preučevanje vsake 
črke posebej. Ti učenci v začetku navadno tiho izgovarjajo zaznane črke in šele nato 
preberejo besedo naglas. Oseba s tipičnim razvojem pa s hitrim pregledom »zajame« 
celo besedo in jo šele nato, po potrebi, razstavi na sestavne dele (Jablan, 2010; 
Swenson, 1997). 

Pri začetnem usvajanju in prepoznavanju črk se lahko pojavijo težave pri zrcalnih 
črkah (e-i, d-f, j-h, s-š, z-ž). V Abecedniku razpored učenja teh črk zagotavlja, da se 
jih usvaja s premorom, torej nikoli eno za drugo ali hkrati.  

Jablan (2010, 100) opozarja na specifičnost opazovanja pri otrocih s slepoto, saj 
obstaja časovna neusklajenost med taktilnim opazovanjem besed in razumevanjem 
prebranega. Otroci so usmerjeni na taktilno prepoznavanje grafične strukture 
simbolov, ki predstavljajo določeno besedo, tako da se šele po taktilnem opazovanju 
in izgovarjavi besed na glas začenja proces razumevanja.  

 

5.2 PISANJE 

 »Pisanje je simbolično sredstvo izražanja in komunikacije, izredno zapletena 
psihofiziološka, motorična in mehanična veščina, katero je pri otrocih s slepoto 
potrebno dlje časa trenirati« Jablan (2010, 101).  

Osnove pisanja (Učni načrt, 14, 2002) zajemajo: 

 Pravilno držo telesa pri pisanju, 

 držo in uporabo raznih pisal, 

 orientacijo na svojem telesu, v prostoru in na papirju, 
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 smer pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol, poteze, ki tvorijo prvine 
črk in števk.  

Cilji, ki veljajo po Učnem načrtu za splošno populacijo, (Učni načrt, 2005) z manjšimi 
modifikacijami veljajo tudi za populacijo otrok s slepoto.  

To pomeni, da se kot pravilno držo smatra, da: 

- So stopala trdno na tleh, kar zagotavlja stabilnost, 

- je podlahet v kotu 100 stopinj na nadlahet, 

- učenec uporablja obe roki, razen če fizične ovire tega ne dopuščajo, 

- prilagodimo višino mize in stola. 

 

Etape, ki spremljajo proces pisanja pri otrocih s slepoto, se lahko predstavijo kot niz 
naslednjih dogodkov (Jablan, 2010, 103):  

- Motivacija in usmerjenost na nalogo, 

- analiza zvočne strukture besed in ločevanje fonemov, 

- reprodukcija grafemov, 

- smiselnost pisanja. 

Motivacija za pisanje temelji na gradnji interesa za grafične aktivnosti in želji, da se 
naredijo določene grafične aktivnosti. Motiv za opismenjevanje spremlja tudi razvoj 
ljubezni do knjig preko oblikovanja zainteresiranosti in potreb za poslušanje zgodb, 
pesmi, ogledovanja slikanic, kar vse vodi otroke do stika s pisano besedo. Med 
samim treningom priprave na pisanje je potrebno otroku omogočiti udoben prostor, 
vnesti določeno mero sproščenosti in otroku izbirati zanimive naloge. Osnovni motiv 
je potrebno najti v sami funkciji pisanja, torej v prenosu sporočila, deljenju idej in 
komunikaciji (Jablan, 2010; Swenson, 1991).  

Pisanje torej mora imeti cilj in namen rabe v vsakodnevnem življenju, ne zaradi 
učitelja, ki pisanje narekuje, oblikuje aktivnosti in ocenjuje. Otrok resnično vrednost 
pisanja občuti takrat, ko njegovo pisanje prenaša sporočilo ali ko napiše pismo, pa 
naj bo to seznam želja za novo leto, rojstnodnevna čestitka ali pismo babici.  

Pri osebah s slepoto branje povezujemo z uporabo brajevega pisalnega stroja, 
največkrat sta to stroja ameriškega proizvajalca Perkins in poljskega proizvajalca 
Mountbatten. Danes na trg prihajajo nove različice takšnega stroja. Ti so lažje 
prenosljivi, prav tako za pritisk tipk ni potreben tako močan pritisk kot pri starejših 
različicah. Lahko imajo elektronski zaslon, ki je v pomoč videčim za lažji in hitrejši 
pregled napisanega v brajici. Bickford in Falco (2012) sta izvedla raziskavo, v kateri 
sta hotela dobiti odgovor na vprašanje, ali obstaja razlika med rezultati poučevanja s 
tradicionalnim brajevim strojem in novim, elektronskim. Natančnega odgovora nista 
dobila, konsistentnih razlik med rabo enega ali drugega ni, je pa nivo motivacije pri 
rabi elektronskih različic višji, s tem pa so morda tudi pričakovano boljši dosežki. 

Jablan (2010) navaja, da se metodiki branja in pisanja strinjajo, da je pri otrocih s 
tipičnim razvojem pisanje veliko bolj zapleten proces kot branje. Otroci s slepoto pa 
imajo več težav z branjem, saj se namreč hitro naučijo kombinacijo tipk za določeno 
črko in uporabo stroja, problem se pojavlja pri prepoznavanju, branju napisanega – 
torej v taktilnem pregledovanju in kodiranju pik v smiseln obrazec, tj. znak. Če 
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začetno branje spremljajo nerazvite taktilne funkcije, slaba motorika rok in 
nediferenciranost prstov, ima lahko otrok s slepoto dolgo vtis, da zgolj taktilno 
pregleduje skup točk brez pomena. 

V lestvicah ocenjevanja učencev EVALS: Evaluating Visually Impaired Students 
(Texas School for the Blind and Visually Impaired, 2007), v sekciji Prilagojenega 
kurikuluma, smernice za predšolske otroke na področju pisnega jezika priporočajo, 
da otrok: 

- Poskuša pisati sporočila kot del aktivnosti pri igri, 
- uporablja znane črke in približke črk da predstavi pisni jezik (npr. svoje ime), 
- poskuša povezati zvoke v besedi s svojimi črkovnimi oblikami, 
- razume, da se pisanje uporablja za prenašanje idej in informacij, 
- poskuša uporabljati različne oblike pisanje (npr. seznami, sporočila, zgodbe), 
- narekuje besede, besedne zveze in povedi odraslemu, ki zapisuje na papir.   

 
Otrok naj bi poznal dele brajevega stroja in jih znal uporabljati. V Neformalni oceni 
razvoja spretnosti otrok s slepoto in slabovidnostjo (Swallow, Mangold S., Mangold 
F., v Wormsley in D'Andrea, 2006, 93) ocenjujemo rabo brajevega stroja z 
naslednjimi postavkami:  

1. Identificira in uporablja naslednje dele brajevega stroja: 
- Tipke za zapis brajevih pik, 
- preslednico, 
- zatič za prijem papirja, 
- tipko za vračanje, 
- tipko za menjavo vrstice, 
- brajevo vračalko, 
- gumba za obračanje valja. 
2. Uporablja brajev stroj: 
- Pravilno pozicionira brajev stroj na delovno podlago, 
- brajevo vračalko postavi na primerno mesto, 
- vrti gumb za obračanje valja stran od sebe, 
- potisne zatič za prijem papirja proti sebi, 
- vstavi papir na mesto za vstavljanje in ga pritrdi z zatičem, 
- vrti gumb za obračanje valja, dokler ni list vstavljen v stroj, 
- odstrani papir iz brajevega stroja, 
- brajev stroj pospravi na zanj primerno mesto.  
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6. PREDPOGOJI UČENJA BRANJA IN PISANJA 

 

Odgovoriti želimo na naslednje raziskovalno vprašanje: Katerim spretnostim, 
potrebnim za začetek sistematičnega opismenjevanja, naj bi namenili največ 
pozornosti? 

Z namenom izpostavitve predpogojev učenja branja in pisanja v brajici smo v pregled 
vzeli dela naslednjih avtorjev: 

Braille Reading Standards (2006); Gamsar (2011); Jablan (2010); Potočnik (2003); 
Bickford in Falco (2012); Gerbec (1999); Jablan (2010); Kamei-Hanna in Ansari Ricci, 
(2015); Mangold, (1987); Marjanovič Umek, Fekonja Pekljaj, Pečjak (2011); Miller 
(1997); Olson (1986); Rex, Koenig, Wormsley in Baker (1994); Swenson (1999); 
Wormsley in D'Andrea (2006). 

Uporabili smo naslednje ključne besede: 

Reading, writing, branje, pisanje, ćitanje, letter knowledge, poznavanje črk,proces 
branja, sposobnost predvidevanja, efficient readnig, hands movements, difficulties in 
reading, braille writing. 

 

Preden otrok začne s formalnim učenjem branja in pisanja, mora usvojiti določena 
znanja in veščine. Bissel, Fisher, Owens in Polcyn (1988, v Gamsar, 2011) 
izpostavljajo devet senzornih in motoričnih komponent: (1) slušno procesiranje, (2) 
telesna shema, (3) koordinacija telesa, (4) fino-motorična kontrola, (5) motorično 
načrtovanje, (6) okulo-motorična kontrola, (7) zaznavanje gibanja, (8) zaznavanje 
dotika ter (9) vidno-prostorska orientacija, ki vplivajo na naše vedenje in učenje ter 
imajo pomembno vlogo na kasnejšo uspešnost pri spretnostih kot so branje, pisanje 
in računanje.  

Strokovnjaki po svetu podajajo določena priporočila o znanjih in spretnostih, ki naj bi 
jih otrok obvladal pred vstopom v formalno izobraževanje. Strokovnjaki (npr. 
Golubović, 2000, v Jablan, 2010; Potočnik, 2003) so si enotni, da lahko kot znak 
pripravljenosti otroka za učenje branja in pisanja smatramo, da: 

 Pozna govorni jezik in razume sporočilo besedila, 

 zna razstaviti besedo na dele (glasove in zloge), 

 razume povezavo med zlogi in glasovi, 

 obvlada orientacijo v prostoru, na telesu in na listu,  

 obvlada sledenje vrstice, 

 razume, da je pisana beseda znak za izgovorjeno, 

 razume pisano sporočilo, 

 obvlada strukturo stavkov, 

 ima čisto izgovarjavo. 
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Med znake pripravljenosti za učenje branja in pisanja, ki veljajo za učence s tipičnim 
razvojem, lahko za učence s slepoto dodamo še:  

 Ima razvito taktilno diskriminacijo, 

 obvlada osnove taktilnega sledenja.  

Za ocenitev pripravljenosti za učenje branja in pisanja v brajici ocenjujemo naslednja 
področja, povzeta po ocenjevalnem obrazcu iz šole za učence s slepoto in 
slabovidnostjo v Teksasu (Texas school for blind and visually impaired): 

1. Kognitivni koncepti 

a. Prepoznavanje prostorskih razmerij. 

b. Razumevanje pomena temeljnih konceptov. 

c. Prepoznavanje velikostnih razmerij. 

d. Prepoznavanje številskih razmerij. 

e. Prepoznavanje razmerij teže. 

f. Prepoznavanje gibanja. 

g. Prepoznavanje časovnih konceptov. 

h. Prepoznavanje zvokov. 

2. Motorične sposobnosti 

3. Taktilna diskriminacija 

a. Prepoznavanje taktilnih karakteristik predmetov. 

b. Prepoznavanje in interpretiranje taktilnih stimulansov. 

c. Prepoznavanje in interpretiranje grafičnih informacij. 

4. Jezik in sposobnosti poskušanja 

5. Veščine pisanja 

6. Veščine rokovanja s knjigo 

Vsako navedeno področje lahko razširimo oziroma specificiramo po konceptih, katere 
večina avtorjev in vodilnih avtoritet na področju učenja brajice (npr. Frances Mary 
D’Andrea, Amanda Hall, Alan J. Koenig, M. Cay Holbrook, Anna M. Swenson, Diane 
D. Miller idr.) smatra kot ključne za uspeh in jih vključuje v vsakdanjo prakso.  
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7. OCENA PRIPRAVLJENOSTI  

Za potrebe preverjanja začetnega in vmesnega stanja v procesu opismenjevanja je 
oblikovana kontrolna lista Ocena pripravljenosti, povzeta po Braille Reading 
Standards (2006):  

 

 
Učenec razume, da je brajica način branja s pomočjo zaznavanja preko prstov.  

 
Učenec kaže zanimanje za brajico in za knjige, opremljene z brajico. 

 
Učenec kaže zanimanje in pozornost za pripovedke in prebrane zgodbice ter 
zapete pesmi. 

 
Učenec je sposoben sedeti za mizo in ohraniti pozornost na zahtevano nalogo 
vsaj deset minut.  

 
Učenec je sposoben slediti navodilu, ki vključuje eno zahtevo (zaželeno dve). 

 Učenec ima znanje o zavedanju leve in desne strani na lastnem telesu in v 
knjigi.  

 
Učenec razume pojma enako in različno v različnih situacijah.  

 
Učenec kaže zanimanje za začetek dejavnosti.  

 Učenec se je pripravljen dotakniti različnih materialov. 
 Učenec je sposoben razvrščati material v dve ali več kategorij. 
 Učenec je sposoben združevati predmete glede na zahtevano spremenljivko 

(oblika, velikost, tekstura). 
 Učenec je sposoben razvrščati predmete glede na skupno lastnost in navesti 

razlike med predmeti (oblika, velikost, tekstura).  
 Učenec je sposoben prepoznati predmete istih oblik v različnih položajih (npr. 

prepozna dva trikotnika kot enaka, čeprav ima eden vrh navzgor, drugi pa 
navzdol). 

 Učenec ima razvite sposobnosti za izvedbo številnih gibov rok; za sledenje, 
stiskanje, pobiranje, sukanje, rezanje, lepljenje. 

 Učenec ima razvite sposobnosti za izvedbo številnih gibov rok; za sledenje, 
stiskanje, pobiranje, sukanje, rezanje, lepljenje … 

 Učenec uporablja obe roki na usklajen način za dokončanje opravila. 
 Učenec ima zadosti moči in gibljivosti v prstih, da zmore pritisniti na tipke na 

brajevem stroju. 
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POJMOVNI RAZVOJ 

PROSTORSKA RAZMERJA  Daleč  Pred 

 Blizu  Po 

 Gor  Tukaj 

 Dol  Tam 

 Na  Okoli 

 V  Stran 

 Pod  Blizu 

 Nad  Daleč 
 

VELIKOSTNA RAZMERJA  Velik 

 Majhen 

 Širok 

 Ozek 

 Dolg 

 Kratek 

 Vitek  

 Debel  
 

ŠTEVILSKA RAZMERJA  Malo 

 Mnogo 

 Nekaj 

 Nič 

 Več 

 Manj 

 Štetje do 10 

 Prvi, drugi,…deseti 

 Zadnji  
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ČASOVNI POJMI  Zdaj  Hitro 

 Kasneje  Počasi 

 Prej  Preteklost 

 Potem  Prihodnost 

 Medtem  Naslednje 

   Zadnje 
 

OSNOVNI LIKI IN OBLIKE  Kvadrat 

 Pravokotnik 

 Trikotnik 

 Krog 

 Srce 

 Valj  

 Krogla 

 Kvader  
 

DELI TELESA  Glava  Koleno 

 Roka  Komolec 

 Noga  Gleženj 

 Trebuh  Stopalo 

 Nos  Palec 

 Oči  Kazalec 

 Usta  Sredinec 

 Ušesa  prstanec 

 Lica  Mezinec 

    
 

KNJIGA  Naslovnica  Kazalo  

 Platnice  Številka strani  

 Strani   Sredina stran  
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MOTORIČNE SPOSOBNOSTI 

PINCETNI PRIJEM 
 Ima razvit pincetni prijem. 

 

MOČ V PRSTIH 
 Ima zadosti moči v rokah, da zmore 

pritisniti na tipke brajevega stroja. 
 

DIFERENCIRANA RABA PRSTOV 
 Iz razprte dlani na ravni površini dviguje 

v zrak vsak prst posebej. 
 

LAHEK DOTIK 
 Ima razvit lahek dotik. 

 

ROTACIJSKI GIB V ZAPESTJU 
 Vrti zapestje.  

 

TAKTILNA PERCEPCIJA 

TIPNE STRUKTURE  Parket  Trdo 

 Ploščice  Mehko 

 Preproga  Gladko  

 Pesek  Hrapavo  

 Trava  Suho  

 Asfalt  Mokro 

   Toplo 

   Mrzlo  

    
 

TIPNO – KINESTETIČNI SPOMIN 

- združevanje 

- razvrščanje 

 Združuje predmete. 

 Združuje tipne strukture. 

 Razvršča predmete po velikosti.  

 Razvršča predmete po obliki.  

 Razvršča predmete po teži.  

 Razvršča po sestavi.  

 
 

ODNOS DEL – CELOTA  Pokrov – lonec 

 Ključ – ključavnica 
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2-D GRAFIČNA PONAZORILA  Sledi horizontalni liniji iz leve proti 
desni. 

 Sledi vertikalni liniji. 

 
Sledi liniji enakih brajevih simbolov od 
leve proti desni, ki si sledijo brez 
presledka. 

 
Sledi liniji različnih brajevih simbolov od 
leve proti desni, ki si sledijo brez 
presledka. 

 
Sledi liniji enakih brajevih simbolov od 
leve proti desni, ki si sledijo z enim ali 
dvema presledkoma. 

 
Sledi liniji različnih brajevih simbolov od 
leve proti desni, ki si sledijo z enim ali 
dvema presledkoma. 

 
Sledi liniji enakih brajevih simbolov od 
zgoraj navzdol (najprej »debela« črta 
(1, 2, 3, 4, 5, 6), nato »tanka« črta (1, 2, 
3). 

 

BRAJEVI ZNAKI   Prepozna enake/različne brajeve znake. 
 

SLUŠNA PERCPECIJA 

NARAVNI GLASOVI  Povezuje zvok z določenim predmetom.  

 Prepozna različne živali po njihovem 
oglašanju.  

 Prepozna ljudi po njihovem glasu.  

 Razlikuje zvok po jakosti. 

 Razlikuje zvok po višini. 

 Razlikuje zvok po trajanju.  
 

ISKANJE RIM  Prepozna, če se dani besedi rimata ali 
ne. 

 Med tremi besedami najde dve, ki se 
rimata. 

 Najde rimo na določeno besedo.  
 

ZAZNAVANJE DOLŽINE BESED  Slušno razlikuje dolge in kratke besede.   
 

ZAZNAVANJE ZLOGOV  Slušno zaznava število zlogov 
(ploskanje k besedam). 
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ISKANJE PRVEGA GLASU  Določi začetni glas v besedi. 

 a  e  i  o  u 

 b  c  č  d  f 

 g  h  j  k  l 

 m  n  p  r  s 

 š  t  v  z  ž 
 

 Prepoznava besede z enakim začetnim 
glasom. 

 

ISKANJE ZADNJEGA GLASU  Določi končni glas v besedi.  

 a  e  i  o  u 

 b  c  č  d  f 

 g  h  j  k  l 

 m  n  p  r  s 

 š  t  v  z  ž 
 

 Prepoznava besede z enakim končnim 
glasom. 

 

ISKANJE GLASU V SREDINI  Določi glas v sredini besede. 

 a  e  i  o  u 

 b  c  č  d  f 

 g  h  j  k  l 

 m  n  p  r  s 

 š  t  v  z  ž 
 

 Razlikuje besede po določenem glasu 
znotraj besed. 

 

ZAZNAVANJE POSAMEZNIH 
GLASOV 

 Razločuje glasove v nizu (npr. m-u-c-a). 

 Ustvarja verige besed (avto, oblak, kolo 
...). 

 

GLASKOVANJE DALJŠIH BESED  Pravilno glaskuje daljše besede. 
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ODSTRANJEVANJE GLASOV  Besedi odstrani prvi glas. 

 Besedi odstrani zadnji glas. 
 

DODAJANJE GLASOV  Besedi doda prvi glas. 

 Besedi doda zadnji glas. 
 

 

Zgornjo kontrolno listo lahko smatramo kot sistematičen pristop k izpostavljanju otrok 
k mnogoterim izkušnjam in kot pripomoček za oblikovanje temeljev začetka učenja 
branja in pisanja. Tovrsten način prikaza temeljnih spretnosti je v pomoč članom tima 
v zgodnji obravnavi ter vodilo in spodbuda staršem za vzpostavitev zgodnjih izkušenj 
pismenosti.  
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8. PODROČJA RAZVOJA V PROCESU OPISMENJEVANJA 

Odgovoriti želimo na naslednje raziskovalno vprašanje: Katera področja mora 
program vsebovati? 

Za izhodišče smo izbrali diplomsko delo Hrastovšek (2013), kjer smo na podlagi 
pregleda del vodilnih praktikov na področju začetnega opismenjevanja identificirali 
naslednja področja, pomembna v procesu opismenjevanja: (1) razvoj konceptov; (2) 
razvoj taktilno-kinestetične percepcije; (3) razvoj govornih sposobnosti in glasovnega 
zavedanja; (4) razvoj motorike; (5) orientacija v mikro in makro prostoru.  

Za vsako navedeno področje smo v magistrskem delu naredili izbor ciljev in predloge 
aktivnosti, ki jih predlagajo naslednji avtorji:   

Barclay, (2012); Barlow-Brown, Connelly, (2002); Bigelow, 1987; Cratty in Sams, 
(1968); Cvetković, (1989); Duquette, (2012); Fraiberg, (1977); Gillette, (1994); Gillon, 
Young, (2002); Harley, Truan, Sanford, (1997); Hernja in Brumec, (2002); Jablan, 
(2010); Koenig in Farrenkopf, (1997); Lamb, (1996); Lowenfeld, (1973); Mangold 
(1977); Maves in Telleffson, (2011); Melby-Lervåg, in sod. (2012); Miller, (1997); 
Monson, Bowen, (2008); Pečjak, (2009); Pečjak (2010); Preisler, (1995); Rex, 
Koenig, Wormsley in Baker, 1994); Rosel, Caballer, Jara in Oliver, (2005); Rupar 
(2006); Stratton, Učni načrt za slovenščino (2005); Urwin, (1984); Tomori, (1990); 
Wright, (1991); Wormsley in D'Andrea, (2006); Potočnik, (2003). 

Uporabili smo naslednje ključne besede:  

Orientacija, telesna shema, vocabulary, besednjak, concept development, tactile 
skills, taktilne vještine, taktilne funkcije, tracking skills, sledenje, fine motor skills, fino 
motorika, listening skills, phonological awarness, fonološko zavedanje, poslušanje, 
govor, language, approach, methods. 

 

10.1. RAZVOJ ORIENTACIJE 

Otrok se najprej nauči orientirati na lastnem telesu, nato v prostoru in nazadnje na 
papirju. Za orientacijo na lastnem telesu navadno uporabljamo izraz telesna shema.  

Telesno shemo lahko razumemo kot koncept, sestavljen iz dveh elementov: 
zavedanja telesa in telesne slike. Zavedanje telesa je informacija o svojem telesu, 
položaju telesa v prostoru, delih telesa (forma, funkcije, položaj), položaju v povezavi 
z drugimi in v povezavi z gibanjem (smer, intenziteta in rezultat). Telesna slika je 
posameznikova subjektivna ocena lastnega zavedanja telesa, ki sestoji iz njegovega 
znanja o lastnih motoričnih in fizičnih kapacitetah in omejitvah, torej je rezultat učenja 
(Cratty in Sams, 1968; Duquette, 2012; Tomori, 1990).  

Razmerje telo do predmetov se nanaša na poznavanje prostorskih konceptov, 
topogafičnih znakov, oznak smeri neba, pozicijskih konceptov. Vključuje egocentrični 
okvir gledanja – torej v odnosu do sebe.  

Razmerje predmet do predmeta se nanaša na lokalizacijo predmetov v razmerju drug 
do drugega, brez upoštevanja posameznikove prisotnosti v prostoru. Imenujejo se 
topografske informacije, kartografske informacije in razmerja med lokacijami.  

Hkrati z orientacijo se razvijata tudi poimenovalna zmožnost – otrok poimenuje prvine 
stvarnosti (polnopomenske besede) in razmerja v stvarnosti (predvsem prostorsko – 
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na, pod, pred, v …) in primerjalno (večji, manjši …). Z izražanjem razmerij v 
stvarnosti pa se razvija tudi zmožnost logičnega mišljenja (Potočnik, 2003, 20).  

Pomembni področji za začetno opismenjevanja sta še orientacija v delovnem 
prostoru in orientacija na delovnem listu in knjigi, obe pa se ne moreta razviti brez 
osvojene telesne sheme in vzpostavljenega razmerja telesa do predmetov.  

Rezultati raziskave Hellerjeve (1993, v Jablan, 2010) so pokazali pozitivno korelacijo 
med orientacijo v delovnem prostoru in sposobnostjo branja in pisanja v brajici. 
Orientacija v delovnem prostoru zajema poznavanje strani prostora v širini otrokovih 
razprtih rok (orientacija na šolski klopi, v knjigi, zvezku, itd.). Središčna točka 
orientacije na delovnem prostoru je delovna miza, orientacijska točka pa ni več otrok 
sam, ampak je center zunaj njegovega telesa (Cvetković, 1989). Preden otroka 
spodbudimo k raziskovanju delovnega prostora, mora imeti usvojene prostorske 
pojme kot so levo, desno, zgoraj, spodaj, spredaj, zadaj, na sredini itd. 

Razvoj orientacije je v procesu učenja brajice ključnega pomena zato, ker se mora 
otrok ne nazadnje znati orientirati v brajevi celici (poznati pojme leva/desna stran; 
prva, druga, tretja, četrta, peta, šesta; zgoraj, spodaj, sredina) in se orientirati na 
brajevem stroju (položaj tipk na stroju; položaj prstov na tipkah).  

 

Primeri aktivnosti 

V spodnjih tabelah so zapisani cilji in predlogi aktivnosti za razvoj področja:  

PODROČJE ORIENTACIJA  

PODPODROČJE ORIENTACIJA NA LASTNEM TELESU 

CILJI Cilji:  
Učenec: 

- Usvaja besednjak o delih telesa z izvajanjem natančno 
določenih gibov, 

- telesno shemo, 
- pridobi zavedanje lastnega telesa v primerjavi s prostorom, 
- razvija psihomotoriko. 

AKTIVNOSTI Deli telesa:  
- dotakni se 
vrha glave 
- dotakni se 
spodnjega 
dela 
stopala 
- dotakni se 
boka 
- dotakni se 
sprednjega 
dela telesa 
(trebuha) 
- dotakni se 
hrbta 
 

Deli 
obraza:  
- dotakni se 
svojega 
ušesa 
- dotakni se 
svojega 
nosu 
- dotakni se 
svojih ust 
- dotakni se 
svojega 
očesa 
- dotakni se 
svojega 
lica 
 

Deli 
zgornjih 
okončin: 
- dotakni se 
svojega 
zapestja 
- dotakni se 
svoje 
podlakti 
- dotakni se 
svoje 
nadlakti 
- dotakni se 
svojega 
ramena 
- dotakni se 
svoje dlani 
 

Deli 
spodnjih 
okončin: 
- dotakni se 
svoje noge 
- dotakni se 
svojega 
gležnja 
- dotakni se 
svojega 
kolena 
- dotakni se 
svoje pete 
 

Deli dlani: 
- dvigni 
palec 
- dvigni 
kazalec 
- dvigni 
sredinec 
- dvigni 
prstanec 
- dvigni 
mezinec  



 
 

40 
 

 

 

PODROČJE ORIENTACIJA  

PODPODROČJE ORIENTACIJA NA DRUGIH IN LATERALIZACIJA 

CILJI Učenec: 
- Locira dele telesa na drugih, 
- generalizira različne dele telesa na sliki ali lutki,  
- imitira gibanje specifičnih delov telesa, 
- identificira levo in desno roko in nogo,  
- identificira levo in desno stran na drugih delih telesa, 
- premakne imenovani del telesa v zahtevano smer,  
- pokaže na desno stran in se zavrti okoli osi v desno in 

obratno v levo, 
- sortira leve in desne rokavice in čevlje, sprednjo in zadnjo 

stran oblačil, 
- po vrstici se premika od leve proti desni, 
- označi začetek, sredino in konec linije. 

AKTIVNOSTI Dotakni se svojega desnega kolena. 
Dotakni se svoje leve roke. 
Dotakni se svoje desne noge. 
Počasi se prepogni in se dotakni svojega levega stopala. 
Dotakni se svojega levega ušesa. 
Z levo roko se dotakni svoje desne roke. 
Z desno roko se dotakni svojega levega kolena. 
Z levo roko se dotakni svojega desnega ušesa. 
Z desno roko se dotakni svojega levega komolca. 
Z levo roko se dotakni svojega desnega zapestja. 

 

PODROČJE ORIENTACIJA  

PODPODROČJE ORIENTACIJA V PROSTORU 

CILJI Učenec: 
- Usvoji prostorske pojme levo, desno, zgoraj spodaj, na 

sredini, poleg, iz, v, na, pod, pred, za, spredaj, zadaj, 
- spozna prostorsko razsežnost delovnega prostora oz. 

mize, 
- razvije orientacijo na delovnem prostoru, 
- spozna dele knjige, 
- najde začetek, sredino in konec knjige, 
- sledi vrsticam v knjigi, 
- razvija prostorsko orientacijo v povečani brajevi celici, 
- usvoji imena posameznih delov celice, 
- z vstavljanjem žebljičkov pridobiva prostorsko orientacijo v 

brajevi celici, 
- prepozna presledek med brajevimi celicami. 
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AKTIVNOSTI Prostorski pojmi 
- Dvigni igračko iz škatle, 
- položi igračko v škatlo, 
- igračko položi na desno stran škatle, 
- položi igračko na sredino mize, 
- zlezi pod mizo, 
- odloži knjigo na polico, 
- vrzi žogo čez stol, 
- stopi za mene, 
- odloži torbo poleg mize. 

Delovni prostor: 
- Z zgornjo stranjo dlani se dotakni roba mize, ki je pred 

teboj, 
- z dlanema poišči levi in desni rob mize, tako da drsiš do 

vogalov mize, 

- s pomočjo položaja rok, kateri sta na levem in desnem 
robu mize, se pomakni s stolom na sredino mize, 

- dlani pomakni na zgornji rob mize, dokler ne najdeš 
zgornjih vogalov, 

- dlani od zgornjih vogalov pomikaj proti sredini, dokler se 
dlani se dotakneta, 

- od sredine zgornjega roba mize pomikaj dlani proti sebi in 
postavi dlani v začetni položaj. 

Knjiga: 
- Orientacija na zaprti knjigi: knjiga leži zaprta na sredini 

mize pred učencem: določi robove knjige in mize (kje je 
zgornji rob knjige, kje je levi rob knjige, kje je desni rob 
knjige, itd., kje je prva in kje zadnja stran), 

- orientacija na odprti knjigi glede na strani: poišči sredino 
knjige (kje je leva stran knjige, kje je desna stran knjige, 
kje je zgornja leva stran knjige, kje je spodnja leva stran 
knjige, kje je zgornja desna stran knjige, kje je spodnja 
stran desne knjige, obračaj liste), 

- orientacija na strani knjige glede na vrstice: učenec z 
obema rokama išče vrstice in se premika po strani knjige 
(S prsti leve in desne roke se po sredinski liniji premika do 
zgornjega roba knjige. Z levo roko poišče levi vogal knjige, 
desno pa pomakne k levi. Obe roki nato drsita ob levem 
robu, da bi našli vrstice na strani knjige. Ko roka najde 
odstavek ali vrstico, leva roka ostane na levem robu, s 
prsti desne roke pa sledi liniji brajevega zapisa.). 
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Povečana brajeva celica: 
- Postavi želode v levo stran celice. 
- Postavi orehe na desno stan celice. 
- Postavi želoda na sredino celice. 
- Postavi oreha v celici zgoraj. 
- Postavi oreha v celici spodaj. 
- Postavi kocko v prvo polje. Poimenuj to polje.  
- Postavi ključ v drugo polje. Poimenuj polji, kjer sta kocka in 

ključ.  
- V enem izmed polj se skriva gumb. Poišči ga in imenuj 

polje.  
- Položi frnikoli v drugo in četrto polje. Imenuj polji, kamor si 

položil frnikoli.  
- Učenec vrže kocko in število na kocki mu pove, v katero 

polje naj postavi figuro. 

- Učenec vrže dve kocki in zopet postavlja figure v polja. 
 

Brajeva stavnica: 
- Postavi vse žebljičke v prvo vrstico in poimenuj vsako 

točko v celici, 
- z žebljički zapolni levo stran celice, 
- z žebljički zapolni desno stran celice, 
- postavi žebljičke v zgornjo, srednjo ali spodnjo vrsto celice, 
- postavi žebljiček v vsako drugo luknjo. 

 

10.2. BESEDNJAK  

Razvoj besednjaka se nanaša na osnovno razumevanje, ki je potrebno, da osmislimo 
svet okoli nas. Vključuje ideje o sebi in drugih, o predmetih in okolju in je ključnega 
pomena za komunikacijo in neodvisnost. Medtem ko otroci s tipičnim razvojem 
razvijejo razumevanje osnovnih konceptov skozi nezavedno učenje, moramo za 
učence s slepoto razvoj pojmov graditi skozi ponavljajočo izpostavljenost in 
preverjanje razumevanja (Lowenfeld, 1973; Koenig in Farrenkopf, 1997). Opaženo je 
namreč, da se na področju jezika in besednjaka pri učencih s slepoto pojavljajo 
zaostanki (Bigelow, 1987; Fraiberg, 1977; Preisler, 1995; Urwin, 1984). 

Vpliv slepote na razvoj pojmov se kaže skozi težave na naslednjih področjih 
(Concept development, b.d.; Lowenfeld, 1973; Rex, Koenig, Wormsley in Baker, 
1994):  

 Razumevanje obstoja predmeta (obstoj predmetov, ker jih ne vidijo). 

 Razumevanje prisotnosti predmeta (predmet obstaja in je prisoten v prostoru 
tudi takrat, ko se ga ne dotikamo). 

 Razumevanje razlik med predmeti (med predmeti obstajajo razlike, čeprav se 
ne dotaknemo oz. ne raziščemo vseh predmetov iste vrste). 

 Razumevanje karakteristik predmetov (npr. barva in velikost določenih stvari). 
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 Razumevanje funkcij in rabe predmetov. 

Vsa navedena področja se v procesu učenja uči namerno s poudarkom na 
razumevanju in kasnejši aplikaciji v vsakdanjem življenju.  

Pojme lahko razvrstimo v naslednje kategorije (Concept development, b.d.):  

 Realni pojmi (npr. avto, stol), 

 pol-realni pojmi (se nanašajo na akcije, barve, pozicije in nekaj, kar je lahko 
demonstriramo, a ne moremo držati v rokah), 

 abstraktni pojmi (vključujejo čustva). 

Za opismenjevanje je ključnega pomena, da otrok pozna in razume pojme o svetu in 
okolici, še posebej pa se osredotočimo na pojme o prostorskih razmerjih, telesni 
shemi in konceptih o knjigi (Gillette, 1994; Rex, Koenig, Wormsley in Baker, 1994; 
Young 1995). 

Hall (1982, v Wormsley in D'Andrea, 2006, 32) je oblikovala skupine konceptov, ki 
naj bi jih otrok poznal v vsakodnevnem življenju. Razumevanje le-teh igra pomembno 
vlogo tudi v procesu opismenjevanja in pri nadaljnjem branju, zato pri poučevanju 
otrok ne smemo izpustiti naslednja področja:  

- Zavedanje telesa (kinestetično zavedanje, proprioceptivno zavedanje, občutki, 
obrazna mimika, geste), 

- zavedanje okolja, 

- zavedanje karakteristik predmetov (velikost, oblika, zvok, barva, tekstura, 
primerjalne karakteristike), 

- zavedanje časa, 

- zavedanje prostora, 

- koncepti o gibanju, 

- koncepti o kvantiteti, 

- zavedanje simbolov, 

- emocionalno in socialno zavedanje, 

- presojanje uporabe. 

Koening in Farrenkopf (1997) sta na podlagi raziskave, v kateri sta proučevala 254 
zgodb za otroke, naredila seznam najpogosteje omenjenih pojmov, katere mora otrok 
poznati, da bi razumel pomen zgodbe. Njun seznam je naslednji:  

- Raziskava narave/rastlin/živali, 

- izkušnje z živimi bitji, 

- doživljanje emocij/občutkov 
dobrega počutja, 

- izkušnje z družino/družinskimi 
tradicijami, 

- izkušnje v skupnosti, 

- izkušnje doma, 

- izkušnje s prijatelji, 

- izkušnje s hranjenjem, 

- šolske izkušnje, 

- izkušnje s knjigami, 

- izkušnje z vremenom, 

- uporaba različnih oblik 
transporta, 

- obisk kmetije, 
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- delo v skupini/deljenje/pomoč, 

- delanje/izdelovanje stvari, 

- učenje o ljudeh, ki so drugačni, 

- zahajanje v težave, 

- iskanje/najdenje stvari, 

- potovanje/obiskovanje. 

 

Mangoldova (1982, v Wormsley in D'Andrea, 2006, 31) je iz zgodb za začetne bralce 
izbrala naslednje skupine, ki so bistvenega pomena, da otrok razume pomen:  

- Kako stvari občutimo: grobo, mehko, težko, lahko, gobasto, 

- velikost stvari: majhno, tanko, veliko, debelo, ogromno, dolgo, ozko, široko, 
gosto, redko, 

- kako stvari vohamo: sladko, kislo, smrdeče, dišeče, prijetno. 

 
Zaradi omejitev, ki jih prinaša slepota, je za usvajanje pojmov potrebno načrtno in 
sistematično urjenje. Da bi otrok razumel vsebino prebranega, so potrebne 
mnogotere izkušnje. Kadar je le mogoče, se za učenje konceptov uporabljajo realni 
predmeti in učenje v naravnem okolju. Ko to ni mogoče, ker so realni predmeti 
prevroči ali kako drugače nevarni, premajhni ali preveliki, preveč oddaljeni, 
uporabimo modele, saj neposredne in globalne izkušnje sodelujejo pri usvajanju 
jezika in specifičnih konceptov pri opismenjevanju  (Lowenfeld, 1973; Wormsley in 
D'Andrea, 2006; Koenig, Farrenkopf, 1997; Stratton, Wright, 1991).  
  

10.3. RAZVOJ TAKTILNIH SPRETNOSTI 

Taktilne spretnosti se nanašajo na občutke dotika, pritiska in vibracije. Taktilna 
občutljivost oziroma tip predstavlja dominanten kanal za pridobivanje informacij pri 
otrocih s slepoto.  

Griffin in Gerber (1982, v Jablan, 2010, 72) opisujeta razvoj taktilnih spretnosti skozi 
naslednje štiri stopnje: 

1. Pridobivanje kvalitetnega taktilnega občutka za objekte: razlikovanje glede na 
material, temperaturo, konsistenco objekta. 

2. Določanje oblike tridimenzionalnih predmetov in njihovo prepoznavanje.  
3. Razumevanje linijskih grafičnih prikazov.  
4. Uporaba brajevih simbolov.  

 
Razvoj funkcionalnih spretnosti, ki temeljijo na otrokovi potrebi po znanju in 
participaciji v funkcionalnih in socialnih aktivnostih vključujejo naslednje stopnje 
(Griffin in Gerber, 1982, v Jablan, 2010, 72):  

1. Lociranje: naključno ali namerno iskanje predmeta.  
2. Raziskovanje: premikanje roke nad nečim, da bi dobili informacije o taktilnih 

lastnostih. 
3. Manipuliranje: namerno premikanje predmeta. 
4. Prepoznavanje: povezovanje predmeta s spominom o predmetu. 
5. Primerjava: odkrivanje podobnosti, razlik in preferenc. Združevanje in 

kategorizacija. 
6. Komuniciranje: uporaba predmetov za zahtevo, zavrnitev, pripombe in 

vprašanja. 
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7. Organizacija: najti predmete na svojem običajnem mestu, vračanje predmetov 
na običajno mesto, sortiranje ali kategorizacija, zbiranje gradiva za nalogo.  

  

»Če želi oseba s slepoto pridobiti kvalitetne informacije o realnem okolju, je nujno, da 
se taktilna poveže s kinestetično občutljivostjo« (Jablan, 2010, 65), zato na tem 
mestu lahko govorimo o taktilno-kinestetični percepciji, obenem pa »se mora naučiti 
kompenzatornih veščin somatosenzornega iskanja« (Jablan, 2010, 68). 
»Somatosenzorni sistem vključuje taktilne, proprioceptivne in kinestetične 
komponente percepcije. Diskriminacija individualnih karakteristik simbolov je 
primarno taktilna funkcija, vendar v primeru, da jo smatramo izolirano, ni zadostna, 
da bi otrok bral brajico. Premikanje prstov preko črk ali iskanje nove vrstice so 
proprioceptivni in kinestetični elementi, a izolirano gledano tudi ti niso dovolj za 
učenje branja in pisanja« (Jablan, 2010, 68). Skladen in enoten razvoj taktilnih in 
motoričnih funkcij pri otrocih s slepoto predstavlja pot, preko katere se odvija 
pridobivanje izkušenj, s tem pa se določa tudi njihov psihosocialni razvoj (Jablan, 
Eškirović, 212, 2002, v Jablan, 2010, 69).  

TAKTILNE FUNKCIJE 

Taktilne funkcije se nanašajo na vlogo in naloge, ki jih nosi čutilo tipa. Taktilne 
funkcije morajo biti skladno razvite v nameri, da posameznik funkcionalno uporablja 
tip. Jablan (2010, 69) po literaturi tujih avtorjev povzema naslednje taktilne funkcije:  

- Topognozija – sposobnost lokalizacije mesta dotika. 
- Taktilna diskriminacija – sposobnost razlikovanja dveh istočasnih dražljajev. 
- Diferenciacija dvojnega dražljaja – sposobnost razlikovanja dveh istočasno 

prejetih dražljajev. 
- Občutek za bolečino in temperaturo – sposobnost razlikovanja različnih 

termičnih in bolečinskih dražljajev. 
- Stereognozija – sposobnost taktilnega prepoznavanja znanih predmetov. 
- Grafestezija – sposobnost prepoznavanja simbolov (številk, črk, geometrijskih 

likov) na koži brez sodelovanja vida.  

Izobraževalno delo mora vsebovati postopke, ki izravnavajo razvoj vseh taktilnih 
funkcij na levi in desni roki.  

Strokovnjaki na področju opismenjevanja v brajici (Swenson, 1999; Wormsley, 2004; 
Wormsley in D'Andrea, 1997) za razvoj taktilnih funkcij v okviru priprav za učenje 
branja in pisanja brajice predlagajo aktivnosti, ki vključujejo raziskovanje reliefnih linij: 
roke so postavljene druga ob drugi, kazalca se dotikata in prsti so v kontaktu z linijo. 
Z uporabo obeh rok se omogoči, da prsti postanejo enakomerno občutljivi na brajeve 
pike in da pridobijo enakovredno funkcijo pri kasnejšem branju brajice. Wright in sod. 
(2009) menijo, da slaba občutljivost vodi v gibe »gor in dol« po brajevi celici, kar pa 
vpliva na počasnejše branje (glej Možne težave pri branju).  

Ob rabi obeh rok bo dominantna roka prevzela vodstvo. Strokovnjaki (Swenson, 
1999; Wormsley, 2004; Wormsley in D'Andrea, 1997) predlagajo, da se spodbuja 
predvsem rabo nedominantne roke.  
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Primeri vaj 

Prepoznavanje presledka: 

   

Prepoznavanje zgornje in spodnje vrste: 

 

Prepoznavanje zgornje, spodnje in srednje vrste: 

 

Prepoznavanje leve in desne strani: 

 

Prepoznavanje pozicij pik:  

a) Prva pika  

 

b) Druga pika 

 

c) Tretja pika 
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d) Četrta pika 

 

e) Peta pika 

 

f) Šesta pika 

 

Primeri aktivnosti 

PODROČJE TAKTILNO – KINESTETIČO ZAZNAVANJE 

CILJI Učenec: 
- Pozna različne tipne strukture, 
- ima razvit tipno-kinestetičnega spomin,  
- vzpostavlja razmerje med strukturami in oblikami znanih 

predmetov, 
- razume odnos med deli in celoto, 
- interpretira dvodimenzionalna grafična ponazorila, 
- zaznava in razlikuje reliefne brajeve znake.  

AKTIVNOSTI - Med semeni (zdrob, ječmen) poišči skriti predmet; 
- iz množice dveh, treh, štirih, petih, šestih vrst različnih 

elementov (semen, predmetov) odbira eno vrsto elementov, 
- raziskovanje predmetov (različnih velikosti, oblik, temperatur in 

teže) iz vsakodnevnega življenja, 
- iskanje in združevanje podobnih predmetov (gumbov, kock iste 

vrste, podobnih jedilnih priborov, ploščic, prekritih z različnimi 
materiali …), 

- izbiranje in sortiranje raznovrstnih predmetov (npr. dve do šest 
različnih vrst), 

- poimenovanje predmetov in njihovih lastnosti, 
- razstavljanje in ponovno sestavljanje predmeta (npr. otrok 

postavi pokrov na lonec, ključ v ključavnico, izvijač v glavico 
vijaka, slušalko na telefon, poklopec na flomaster ali 
kozmetične izdelke …), 

- zlaganje različnih sestavljanke (dvo- in trodimenzionalnih), 

- sledenje horizontalni liniji  iz leve proti desni (kasneje vertikalni 
liniji npr. za branje grafov in podobnih struktur), narejeni iz 
vrvice ali žice; s pomočjo šila na foliji, plastiki ali papirju; 
sledenje drugim reliefnim risbam narejenim s pomočjo lepila, 
silikona ..., 

- sledenje liniji enakih (kasneje različnih) brajevih simbolov od 
leve proti desni, ki si sledijo brez presledka (kasneje z enim ali 
dvema presledkoma), 
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- sledenje liniji enakih brajevih simbolov od zgoraj navzdol 
(najprej »debela« črta (1, 2, 3, 4, 5, 6), nato »tanka« črta (1, 2, 
3), 

- identificiranje dveh geometričnih oblik glede na podobnost in 
razlike (otrok pove, če sta dani geometrijski obliki (kvadrat, 
pravokotnih, trikotnik, krog, elipsa) enaki ali različni), 

- prepoznavanje dveh enakih ali različnih brajevih simbolov 
(otrok pove, če sta dva brajeva simbola iz drugega stolpca 
enaka ali različna v primerjavi s simboloma iz prvega stolpca), 

- prepoznavanje simbola, ki se razlikuje glede na ostale (otrok 
sledi liniji enakih brajevih simbolov, med njimi pa mora poiskati 
enega, ki se razlikuje). 
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10.4. RAZVOJ MOTORIKE ROK 

Za obvladovanje zahtev iz vsakodnevnega življenja je potrebna razvita motorika rok, 
v procesu opismenjevanja pa predstavlja ključen predpogoj za vse aktivnosti v okviru 
predvaj za opismenjevanje v brajici.  

Fino motorika 

Fino motorika je delovanje majhnih telesnih mišic. Pri osebah, ki se učijo branja 
brajice, je ključnega pomena fino motorika rok in prstov, saj je pri branju brajice 
pomembno tekoče sledenje liniji od leve proti desni, sočasna uporaba več prstov 
obeh rok, rahel dotik, sproščeni in rahlo pokrčeni prsti (v pomoč nam je modificiran 
pincetni prijem) ter zmožnost učinkovitega prehajanja iz ene v drugo vrstico (Lamb, 
1996, Miller, 1997). 

Razvoj funkcijske rabe rok poteka preko aktivnosti, zajetih v naslednjih področjih 
Olson, 1981, v Koenig in Farrenkopf, 1997; Harley, Truan, Sanford, 1997):  

 Prijem z dlanjo, 

 prijem s palcem in ostalimi prsti, 

 pincetni prijem, 

 rotacijski gib v zapestju, 

 izolacija oziroma sposobnost diferencirane rabe prstov, 

 bilateralna raba rok, 

 moč v prstih in rokah, 

 primerna pozicija prstov, 

 lahek dotik in 

 sledenje. 

 
Vse navedene aktivnosti so ključnega pomena tako za branje brajice kot za 
zmožnost pisanja na brajev stroj in zmožnost prepoznavanja reliefnega zapisa.  
 

Za pisanje na brajev stroj je pomembna pozicija šestih prstov (obeh kazalcev, 
sredincev in prstancev). Tipkanje na brajev stroj zahteva močnejši pritisk v primerjavi 
z računalniško tipkovnico ali navadnim pisalnim strojem. Stroj vsebuje mehanizem za 
ročno vstavljanje in prestavljanje papirja, tako da mora imeti posameznik razvit 
rotacijski gib v zapestju (Maves in Telleffson, 2011). Prav tako mora imeti razvito 
sposobnost diferencirane rabe prstov, ki mu bo omogočala pritisk na različne 
kombinacije tipk na brajevem stroju (Swenson, 1999). 

Za uspešno obvladovanje brajice je pri otroku s slepoto torej potrebno razviti 
motorične funkcije, ki vključujejo (Skala za oceno motoričnih funkcij C1 v Jablan,  
2010, 84): 

- Motorično hitrost in spretnost prstov, 
- gibe, zasnovane na kinesteziji, 
- poznavanje zaključnega nivoja doživljanja telesne celovitosti, 
- izmenične alternativne aktivnosti z rokami, 
- usklajevanje gibov po verbalnih usmeritvah.   



 
 

50 
 

Motorične sposobnosti začnemo razvijati čim prej. Cleveland in Sewel (2009) pravita, 
da razvoj lahko poteka preko izvajanja vsakodnevnih aktivnostih. Otroka skozi 
dejavnosti vodimo in mu omogočimo postopno pridobivanje izkušenj in osvajanja 
napredka. Avtorja zapišeta, da pridobivanje taktilnih sposobnosti poteka dlje časa kot 
razvijanje vizualnih sposobnosti. Potrebno je načrtno ustvarjanje priložnosti za 
taktilno interakcijo, pri tem pa moramo otroku zagotoviti dovolj zanimivih aktivnosti in 
predmetov, da bodo aktivnosti izvajali pogosto in za dlje časa.   

Primeri aktivnosti 

PODROČJE FINO MOTORIKA 

CILJI Učenec: 
- Razvija pincetni prijem, 
- razvija spretnost gibanja rok, 
- krepi moč v prstih, 
- razvija sposobnost diferencirane rabe prstov, 
- razvija lahki dotik,  
- razvija rotacijski gib v zapestju.  

AKTIVNOSTI Razvijanje pincetnega prijema in spretnosti gibanja rok:  
- S pincetnim prijemom iz ene posodice v drugo prenaša 

majhne predmete kot so perlice, stročnice, koščke papirja, 
kamenčke itd. Velikost prilagajamo sposobnostnim. 

- Vstavlja predmet v odprtino, npr. kovanec v hranilnik, 
sladoledne palčke v zareze, ki jih naredimo na plastični 
posodi, slamice v strgalo, kroglice v plastenke, žebljičke v 
pluto itd. 

- Natika ali niza predmete na palico ali vrvico, npr. lesene ali 
plastične obročke na stojalo, perlice, testenine, gumbe in 
podobne predmete na vrvico. Velikost odprtine prilagajamo 
posamezniku.  

- Slika s prstnimi barvami. 
- Manipulira in igra na otroške glasbene inštrumente. 
- Pritrjuje različne ščipalke na vrvico ali izbrano podlago. 

Uporabimo lahko tudi sponke za papir, ki jih posameznik 
niza na list papirja. 

- Manipulirala s kapalko in na različne podlage kaplja 
različne tekočine ali pa tekočino s pomočjo kapalke 
prenaša iz ene v drugo posodo. 

- Odpira in zapira plastične posode z različnimi pokrovi.  
- S pomočjo pincete (najprej uporabimo veliko, nato vedno 

manjšo) prenaša predmete različnih velikosti, oblik in teže 
iz ene posode v drugo. 

- Na podlago z vidnimi ali taktilni označbami lepi nalepke 
različnih oblik in velikosti tako, da sledi označeni liniji.  

- Napeljuje različne vrvice med trdnimi mrežami (npr. 
mrežica za odlaganje piškotov, pomanjšana različica 
lestve …). 
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Krepitev moči prstov in razvijanje rotacijskega giba v zapestju:  
- Mečka in trga papir. 
- Gnete glino, das maso, testo in vanj odtiskuje svoje prste 

ali druge predmete. 
- Tolče s kladivom po pripravljeni podlagi. Najprej naj bo 

kladivo lahko, nato pa postopoma posamezniku ponujamo 
težja. 

- Stiska tubo lepila, da lahko zalepi izbran list ali predmet. 
Pri vsakodnevni negi naj posameznik stiska tubo zobne 
paste, krem … Manipulira lahko z majhno žogo. 

- Z obema rokama razteza različne elastike. 
- Poljubno pritiska na tipke klavirja, brajevega stroja in 

drugih podobnim naprav. 
- Luknja papir različne teže. 
- Preliva tekočino iz različnih valjev in posod v drugi valj ali 

posodo. 
- Manipulira z ročnim kavnim mlinčkom. 
- Navija vrvico, volno, nit okoli pripravljenega tršega papirja, 

tube, tulca. 
- Riše krožne gibe v mivki ali drobnem pesku. 
- Navija matice na vijake, vrti gumb za jakost na radiu, odvija 

v papirček zavite bombone ali kroglice, navija in odvija 
pokrovček na plastenki. 

- Išče skrite predmete v drobnem pesku ali mivki. 
- Ročno ožema agrume. 
- Prenaša tekočino iz ene v drugo posodo s pomočjo dobro 

vpojne gobe – jo namoči v vodo in ožame nad drugo 
posodo. 

Razvijanje sposobnosti diferencirane rabe prstov: 
- Na mizo položi dlani z razprtimi prsti. Vodja se postopno 

dotika posamičnih prstov, ki jih posameznik po dotiku 
dvigne. Vajo nadgradimo z dotikanjem več prstov 
naenkrat. 

- Odtiskuje prste v glino ali podoben material (po navodilih). 
- Slika s prstnimi barvami z določenimi prsti. 
- Po podlagi premika kovance od starta do cilja s pomočjo 

določenega prsta. S časoma dodajamo število kovancev in 
prstov. 

Razvijanje lahkega dotika: 
- Prenaša kroglice iz vate iz ene posodice v drugo. 
- Vleče kroglico iz vate po ravni ali razgibani površini. 
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10.5. RAZVOJ SPRETNOSTI POSLUŠANJA, RAZVOJ GOVORNIH 
SPRETNOSTI IN BESEDNA ANALIZA 

Osnova pismenosti je razumevanje govorjenega jezika in konceptov, ki jih govor 
predstavlja. Učenje povezave besed s predmeti je pomemben korak pri učenju 
poslušanja in razumevanja govornega jezika. Identifikacija predmetov z njihovim 
zvokom je prva stopnica pri razvoju slušne diskriminacije, ki jo usvoji že majhen 
dojenček, npr. učenje identificirati mamo po njenem glasu (Pathways Towards 
Reading Readiness for Braille, 2015).  

Poslušanje 

Poslušanje je spretnost, ki se je naučimo, saj nanjo vplivajo procesi razvoja in 
zorenja, okolje in tudi posameznik sam. To je osnova za razvoj govora in jezika, saj s 
poslušanjem določamo pomen slišanega, jezik sporočila. Preko poslušanja se 
naučimo ločiti govor od šuma. Pri poslušanju je največjega pomena razvoj slušne 
pozornosti že v najzgodnejših otrokovih letih (Hernja in Brumec, 2002).  
 
Na poslušanje vplivajo slušni spomin, pozornost in koncentracija poslušalca ter 
povezanost novih informacij s poslušalčevim predznanjem (Pečjak, 2009). 

Razvoj veščin poslušanja lahko razdelimo na naslednje faze (Hernja in Brumec, 
2002; VI Goals and Objectives, 2012): 

- Zaznava ali detekcija zvoka je sposobnost reagiranja na pričakovane ali 
nepričakovane zvoke ter razlikovanje med zvokom in tišino. 

- Razlikovanje ali diskriminacija je sposobnost razlikovanja med dvema ali več 
zvoki, otrok primerja zvoke med seboj in ugotavlja, da niso enaki, tako 
prepoznava razlike med zvoki in značilnostmi govora, kar je osnova za nadaljnji 
govorni razvoj. 

- Prepoznavanje ali identifikacija je sposobnost prepoznavanja slišanega, kjer otrok 
slišano poimenuje, pokaže, ponovi, nauči se prepoznavati elemente govora 
(prozodija, intonacija, glasnost, dolžine besed, število zlogov, preprost stavek, 
fraza …).  

- Slušni spomin: otrok si zapomni zvoke/besede/zgodbe skozi daljše časovno 
obdobje; 

- Razumevanje, kar pomeni, da otrok razume jezik sogovornika in je sposoben 
pogovora. To je sposobnost izvesti navodilo, ponoviti slišano. Razumevanje 
govora gradimo od razumevanja posameznih besed do preprostih stavkov, zelo 
postopoma. Za poslušanje z razumevanjem se morajo razviti sposobnosti 
detekcije, diskriminacije, analize, sinteze in kodiranja slišanega. 

Sposobnost poslušanja in gradnje le-tega do faze razumevanja je eden izmed 
prediktorjev uspešnega opismenjevanja. Težave v zgodnjih letih kažejo na možnost 
kasnejših težav pri usvajanju veščin branja in pisanja (Barclay, 2012). 

Govorne spretnosti 

D. Golli (1996) piše, da je govorna razvitost otroka najpomembnejši dejavnik uspeha 
pri začetnem opismenjevanju.  

Razvoj govora ima pri učencih s slepoto v procesu učenja branja in pisanja dvojni cilj 
in sicer da obogati obseg besed, ki imajo semantični pomen v maternem jeziku, ter 
da učenca pripravi na govorno komunikacijo v širši družbi (Cvetković, 1989). »Širina 
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besednjaka pri otrocih s slepoto predstavlja pomembno osnovo za učenje brajice« 
(Jablan, 2011, 77).  

Na področju govora je potrebno izpostaviti posebno težavo pri učencih s slepoto – 
verbalizem – uporabo abstraktnih pojmov brez konkretne izkušnje (Cutsforth, 1951,  
v Rosel, Caballer, Jara in Oliver, 2005). Rosel, Caballer, Jara in Oliver (2005) 
verbalizem razumejo kot težavo semantične in pragmatične narave. Pri učencih s 
slepoto je verbalizem rezultat specifičnosti zaznavanja in funkcioniranja brez 
podpore, pridobljene s pomočjo informacij, ki jih sicer pridobimo z vidnim 
perceptivnim kanalom. Učenci torej besede lahko koristijo v pravilnem kontekstu, 
ampak brez razumevanja pravega pomena besed.  

Glasovno zavedanje 

Glasovno ali fonološko zavedanje vključuje fonemske spretnosti, ki se uporabljajo za 
analiziranje korespondence med črkami in glasovi v besedi in je pomembno 
povezano z učenjem branja (Barlow-Brown, Connelly, 2002; Gillon, Young, 2002; 
Melby-Lervåg in sod., 2012). 

Otroci, ki so uspešnejši pri prepoznavanju zlogov, rim in glasov, se zaradi spretnosti 
razumevanja delov besed hitreje naučijo brati (Barlow-Brown, Connelly, 2002; Gillon, 
Young, 2002, Monson, Bowen, 2008). Pri pridobivanju bralnih spretnosti imajo velik 
pomen sposobnosti fonološkega procesiranja, ki predstavljajo uporabo glasov ali 
fonemov v procesiranju verbalnih informacij v ustni ali pisni obliki v kratkoročnem ali 
dolgoročnem spominu. Glasovno zavedanje se nanaša na posameznikove mentalne 
operacije, ki uporabljajo fonološko ali zvokovno strukturo verbalnega jezika ob učenju 
dekodiranja pisnega jezika (Rupar, 2006). 

Fonološko zavedanje vpliva tudi na učenje pisanja. Pri abecednem zapisu je 
najpomembnejše, da se otrok zaveda glasov v besedi. Spoznati mora, da je beseda 
sestavljena iz segmentov, imenovanih fonemi. To so glasovi določenega jezika, ki so  
pomensko razlikovalni. Takoj ko se spremeni vrstni red posameznih delov oziroma 
dodajanje ali odvzem fonemov, se spremeni pomen besede. Preden otrok začne s 
formalnim učenjem branja in pisanja, je nujno potrebno, da razlikuje foneme in 
zaznava posamezne segmente v besedi (Barlow-Brown, Connelly, 2002; Gillon, 
Young, 2002, Monson, Bowen, 2008). 

Raziskave s tega področja govorijo o treh medsebojno povezanih sposobnostih 
fonološkega procesiranja: o fonološki občutljivosti, fonološkem spominu in 
fonološkem poimenovanju (Wagner in Torgesen, 1987, v Pečjak, 2010).  

»Fonološka občutljivost označuje sposobnost odrivanja in manipuliranja z glasovi, ki 
se pojavljajo v govoru. Kaže se v otrokovi zmožnosti, da besedi poišče rimo, da dva 
zloga združi v besedo, da odmisli določen zlog slišane besede in ponovi preostali del 
besede, da prešteje število glasov v slišani besedi ipd. Fonološka občutljivost vpliva 
na sposobnost dekodiranja, ker mora učenec pretvoriti slišane glasove v črke in 
obratno. Če otrok v slišanih besedah ne zaznava posameznih glasov, potem bo imel 
težave tudi pri določanju zveze glas−črka−glas« (Pečjak, 2010, 28−29).  

»Fonološki spomin se nanaša na glasovne informacije iz kratkoročnega spomina in 
se ugotavlja s takojšnjo ponovitvijo slušno predstavljenega gradiva. Npr. otrok mora 
ponoviti serijo nebesed, povedi, številk ipd., ki jih sliši. Učinkovit fonološki spomin 
omogoča otroku zadržati trenutno asociativno zvezo med črkami besede in glasovno 
podobo besede, s čimer se povečuje njegova zmožnost dekodiranja« (Pečjak, 2010, 
29).   
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»Fonološko poimenovanje vključuje sposobnost priklica glasovnih informacij iz 
dolgoročnega spomina s pomočjo poimenovanja izoliranih besed ali serije besed. Ta 
sposobnost kaže, s kakšno lahkoto otrok prikliče fonološke informacije, povezane s 
črkami, deli besed ali celimi besedami, kar seveda vpliva na njegovo hitrost 
dekodiranja« (Pečjak, 2010, 29).  

Učni načrt za slovenščino (2005) spodbuja glasovno zavedanje in sicer učenci 
poslušajo različne zvoke, navajajo njihov izvor/pomen in jih gibalno, ritmično, likovno 
in glasbeno izražajo. Poslušajo posamezne besede in nato: 

- V besedah prepoznajo in ponavljajo zloge in njihovo zaporedje, 

- v besedah prepoznavajo in ponavljajo začetni/končni glas in navajajo besede na 
isti začetni/končni zlog, 

- v besedah prepoznajo in ponavljajo začetni/končni glas in navajajo besede na isti 
začetni/končni glas, 

- v besedah prepoznajo in ponavljajo glasove in njihovo zaporedje.  

Tako pri učencih s tipičnim razvojem kot pri učencih s slepoto sta dobro razvit sluh in 
spretnosti poslušanja ključnega pomena pri opismenjevanju. Raziskava avtorjev 
Gillon in Young (2002) je potrdila, da so težave z branjem brajice povezane z 
zaostanki pri razvoju fonološkega zavedanja in so enake narave kot pri vrstnikih s 
tipičnim razvojem. Barlow-Brown in Connelly (2002) sta v raziskavi vpliva 
izpostavljenosti pisnim črkam in vpliva poznavanja le-teh na razvoj fonološkega 
zavedanja med učenci s slepoto potrdila pomen zgodnje izpostavljenosti na kasnejšo 
bralno uspešnost.  

 

Primeri aktivnosti 

PODROČJE SLUŠNA PERCEPCIJA 

CILJI Učenec prepozna, kdo ali kaj proizvaja določen zvok. 
Učenec prepozna, od kod prihaja določen zvok. 
Učenec zazna prisotnost in odsotnost zvoka. 
Učenec se zaveda glasnosti zvoka. 
Učenec identificira glasnost zvoka. 

AKTIVNOSTI Poslušanje posameznih zvokov in ugotavljanje njihovega izvora. 
Poslušanje posameznih glasov in ugotavljanje, kaj z njimi izražamo.  
Ponavljanje slišanega glasu.  

 

PODROČJE GLASOVNO ZAVEDANJE 

CILJI Učenec prepozna število zlogov v besedi. 
Učenec prepozna prvi zlog v besedi. 
Učenec prepozna zadnji zlog v besedi. 
Učenec prepozna srednji zlog v besedi. 
Učenec prepozna prvi glas v besedi. 
Učenec prepozna prvi glas v besedi.  
Učenec prepozna zadnji glas v besedi.  
Učenec prepozna srednji glas v besedi.  
Učenec prepozna rime.  
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AKTIVNOSTI Igre poslušanja (različni zvoki, navodila za aktivnosti) 
Prepoznavanje in tvorjenje rim: 

- Je na glavo padla hruška, je na glavi zrasla … 
- Kuža je šel čez most, pa je našel … 
- Hladno je, so dnevi kratki, so na nogah spet … 
- Priletel je kos in se zaletel v moj … 
- To je lopata, to ni … 
- Na mizi je muha, od daleč jo gleda debela … 
- Na roko si nataknem rokavico, ne pa … 

Štetje besed v povedi 
Ugotavljanje dolžine besed 
Štetje zlogov – zlogovanje: 

- Poimenovanje stvari. 
- Razčlenitev na zloge (s ploskanjem ali trkanjem). 
- Ponovno zlogovanje ob ploskanju ali trkanju drugega. 

- Primeri besed: muca, hiša, riba, goba, luna, kolo, sonce, hlače, 
ovca, krava, žirafa, veverica.  

Štetje glasov – glaskovanje: 
- Poimenovanje stvari. 
- Določanje števila glasov besedam: luna, sonce, regrat, mak, 

kolo, balon, knjiga. 
Razločevanje glasov v dvojicah: 

- a–a         
- a–u  
- u–n  
- n–n  
- m–m  
- b–e 
- f–t  
- š–z  
- c–c 
- h–k  
- t–k  
- z–s  
- h–h  
- k–h  
- c–s  
- d–d  
- a–e  
- m–m  
- n–m  

Iskanje prvega glasu v besedi: 

- Poimenovanje stvari. 
- Poišči začetni glas besedam: čebela, smreka, očala, torba, 

kitara, sir, hlače, grad. 
Iskanje zadnjega glasu v besedi: 

- Poimenovanje stvari. 
- Poišči končni glas besedam: telefon, riba, sonce, slon, 

kozarec, semafor, klovn, stol, grad. 
Iskanje srednjega glasu v besedi:  
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- Poimenovanje stvari. 
- Poišči enega izmed glasov iz sredine besed: čevelj, muca, 

boben, ura, žirafa, veverica, sladoled. 
Prepoznavanje določenega glasu v dvojicah besed 
Primerjanje besed glede na isti/različni prvi/zadnji/srednji zlog/glas: 

- gos – bos  
- kos – nos  
- mit – bit  
- lonec – konec  
- moka – loka  
- miška – hiša  

Prepoznavanje določenega glasu/zloga znotraj besede 
Glasovno razčlenjevanje in odstranjevanje glasov/zlogov: 

- Učenec izpusti prvi glas iz besede, da dobi pomensko novo 
besedo. 

- Primeri besed: bled, kmet, klas, most, mrak, ples, blok, 
slikanje. 
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9. SPOZNAVANJE ČRK 

 

V procesu opismenjevanja obstajajo različni postopki, metode in pristopi, ki jih učitelji 
uporabljajo za predstavljanje črk in usmerjanje k branju.  

Poudarjanje in upoštevanje individualnih razlik med učenci vodi k učinkovitosti enih 
ali drugih.  

POSTOPKI 

Monografski postopek: Pri monografskem postopku učitelj obravnava posamezne 
črke in glasove, enega za drugim. Učenci morajo pravilno oblikovati glas in zapis črke 
(Golli, 1996, 46). Vrstni red črk/glasov je po navadi vnaprej določen in poteka od 
lažjih k težjim in od pogosteje do manj pogosto rabljenih. Na začetku učitelj izbira 
glasovno lažje besede, kratke in enostavne. Tak način spoznavanja črk je za vse 
učence enak. Pomanjkljivost tega postopka je omejenost števila črk, ki jih učenci na 
začetku spoznajo in s tem majhna izbira besed za nastavljanje in zapis.  

Skupinski postopek: Pri tem postopku učitelj izbere določeno skupino črk, ki jih 
učenci spoznajo in utrjujejo naenkrat (Pečjak, 2010, 69). 

Kompleksni postopek: Pri kompleksnem postopku učitelj učencem pokaže vse črke 
naenkrat, učenci se jih učijo po lastni izbiri, ob tem pa si pomagajo s stavnico. Vrstni 
red ni vnaprej določen, ampak ga posamezni učenec izbere sam (Pečjak, 2010, 69).  

METODE  

Na izbiro metod in postopkov v začetnem poučevanju branja in pisanja vplivajo 
struktura jezika, veljavni pravopis, pedagoška tradicija, načrt in program ter 
karakteristike učenca. Cilj novodobnih metod je, da se učenec na čimbolj enostaven 
in učinkovit način nauči brati in pisati (Jablan, 2010).  

Fonemski pristop je zasnovan na principu identifikacije obstoječih odnosov med 
glasovi in črkami in na poučevanju otroka, da te odnose uporabi za konstruiranje ali 
dekodiranje besed. V okviru tega pristopa lahko metode v poučevanju začetnega 
branja in pisanja razdelimo na sintetične in analitične.  

Analitične metode lahko izpeljemo v celem besedilu, stavku ali celo zlogu. Izhajajo iz 
celote (besedila, povedi, besede). Do elementov – glasov in črk pridemo z analizo te 
celote. Ideja o analitični poti se je porodila kot reakcija na težave sintetičnih metod pri 
vezavi glasov v besede.  

Bistvo sintetičnih metod je v tem, da otroci začnejo s posameznimi glasovi in črkami, 
ki jih potem vežejo, sintetizirajo v zveze, zloge ali besede.  

Bistvo globalnih metod je, da otroci ne razčlenjujejo besed na posamezne glasove, 
ampak besedo prepoznajo kot celoto. Pri tej metodi se nek dogodek ali predmet iz 
otrokove zavesti poveže z določeno besedo ali povedjo. Beseda se ne analizira na 
posamezne glasove, ampak se utrjuje kot celota (Pečjak, 2010; Jablan, 2010).  

 

Pri poučevanju otrok s slepoto v slovenskem prostoru je izbira načina omejena z 
dostopnostjo materialov. V večini uporabljamo monografski postopek, pri katerem 
sledimo razporedu usvajanja črk in besed v Abecedniku (Rožanec, 2004). 
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Izbira vrstnega reda usvajanja črk v brajici v slovenskem prostoru je pogojena z 
razporedom usvajanja črk po predlogu C. Rožanc (2004) v Abecedniku, ki se sicer 
razlikuje od vrstnega reda spoznavanja črk v angleškem prostoru.   

 

 

Za primerjavo si poglejmo še razpored usvajanja črk po predlogu S. Mangold (1977):  

 

 

A v praksi se pogosteje dogaja, da so učenci bolj motivirani z izbiro črk in besed, s 
katerimi so čustveno povezani, npr. začetna črka lastnega imena ali imen družinskih 
članov, ime najljubše igrače, imena najljubših aktivnosti. Glede na sodobne težnje po 
individualizaciji in krepitvi motivacijskih strategij je neizogibno upoštevati to dejstvo in 
obravnavati tudi črke, ki se sicer še ne pojavljajo v Abecedniku.  

 

PODROČJE SPOZNAVANJE ČRK 

CILJI Učenec pozna pozicijo pik v celici za posamezno črko brajeve 
abecede.  

AKTIVNOSTI  Učenec za črko A postavi predmet v prvo celico. 

 Učenec za črko B postavi predmeta v prvo in drugo celico. 

 Učenec za črko C postavi predmeta v prvo in četrto celico. 

 Učenec za črko Č postavi predmet v prvo in šesto celico. 

 Učenec za črko D postavi predmet v prvo, četrto in peto celico. 

 Učenec za črko E postavi predmet v prvo in peto celico. 

 Učenec za črko F postavi predmet v prvo, drugo in četrto 
celico. 

 Učenec za črko G postavi predmet v prvo, drugo, četrto in peto 
celico. 

 Učenec za črko H postavi predmet v prvo, drugo in peto celico. 

 Učenec za črko I postavi predmet v drugo in četrto celico. 

 Učenec za črko J postavi predmet v drugo, četrto in peto 
celico. 

 Učenec za črko K postavi predmet v prvo in tretjo celico. 

 Učenec za črko L postavi predmet v prvo, drugo in tretjo celico. 

 Učenec za črko M postavi predmet v prvo, tretjo in četrto 
celico. 

 Učenec za črko N postavi predmet v prvo, tretjo, četrto in peto 
celico. 
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 Učenec za črko O postavi predmet v prvo, tretjo in peto celico. 

 Učenec za črko P postavi predmet v prvo, drugo, tretjo in 
četrto celico. 

 Učenec za črko R postavi predmet v prvo, drugo tretjo in peto 
celico. 

 Učenec za črko S postavi predmet v drugo, tretjo in četrto 
celico. 

 Učenec za črko Š postavi predmet v prvo, peto in šesto celico. 

 Učenec za črko T postavi predmet v drugo, tretjo, četrto in peto 
celico. 

 Učenec za črko U postavi predmet v prvo, drugo, tretjo in šesto 
celico. 

 Učenec za črko V postavi predmet v prvo, tretjo in šesto celico. 

 Učenec za črko Z postavi predmet v prvo, tretjo, peto in šesto 
celico. 

 Učenec za črko Ž postavi predmet v drugo, tretjo, četrto in 
šesto celico. 

*Učenec najprej postavlja velike žebljičke v t. i. veliki stavnici, nato 
preide na majhno stavnico.  

 

PODROČJE PISANJE ČRK NA BRAJEVEM STROJU 

CILJI Učenec s pomočjo brajevega stroja pravilno zapiše posamezno črko. 

AKTIVNOSTI  Učenec za črko A pritisne prvo tipko. 

 Učenec za črko B pritisne prvo in drugo tipko. 

 Učenec za črko C pritisne prvo in četrto tipko. 

 Učenec za črko Č pritisne prvo in šesto tipko. 

 Učenec za črko D pritisne prvo, četrto in peto tipko. 

 Učenec za črko E pritisne prvo in peto tipko. 

 Učenec za črko F pritisne prvo, drugo in četrto tipko. 

 Učenec za črko G pritisne prvo, drugo, četrto in peto tipko. 

 Učenec za črko H pritisne prvo, drugo in peto tipko. 

 Učenec za črko I pritisne drugo in četrto tipko. 

 Učenec za črko J pritisne drugo, četrto in peto tipko. 

 Učenec za črko K pritisne prvo in tretjo tipko. 

 Učenec za črko L pritisne prvo, drugo in tretjo tipko. 

 Učenec za črko M pritisne prvo, tretjo in četrto tipko . 

 Učenec za črko N pritisne prvo, tretjo, četrto in peto tipko. 

 Učenec za črko O pritisne prvo, tretjo in peto tipko . 

 Učenec za črko P pritisne prvo, drugo, tretjo in četrto tipko. 

 Učenec za črko R pritisne prvo, drugo tretjo in peto tipko. 

 Učenec za črko S pritisne drugo, tretjo in četrto tipko. 

 Učenec za črko Š pritisne prvo, peto in šesto tipko. 

 Učenec za črko T pritisne drugo, tretjo, četrto in peto tipko. 

 Učenec za črko U pritisne prvo, drugo, tretjo in šesto tipko. 

 Učenec za črko V pritisne  prvo, tretjo in šesto tipko. 

 Učenec za črko Z pritisne prvo, tretjo, peto in  šesto tipko. 

 Učenec za črko Ž pritisne drugo, tretjo, četrto in šesto tipko. 
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PODROČJE ZAPOREDJE SPOZNAVANJA ČRK Z ABECEDNIKOM 

CILJI 
 

Učenec določi lego pik v posameznih skupinah. 
Učenec razvija taktilno diskriminacijo. 
Učenec uri orientacijo v brajevi celici. 
Učenec prepozna posamezne celice (ne črko kot simbol). 

Učenec spozna prvo in drugo piko oz. črki a (1. pika) in b (1. in 2. 
pika).  

Učenec spozna črko v (1., 2., 3., in 6. pika). 
Učenec utrjuje prepoznavanje črk a in b.  

Učenec spozna črko e (1. in 5. pika). 
Učenec spozna znak za veliko začetnico (4. in 6. pika). 
Učenec ve, da rojstna imena pišemo z veliko začetnico. 

Učenec spozna črko l (1., 2. in 3. pika). 

Učenec spozna črko m (1., 3. in 4. pika). 
Učenec utrjuje zvezo med črkami a, b, v, e, l in veliko začetnico.  
Učenec pozna spodnjo ali zgornjo lego.  

Učenec spozna črko i (2. in 4. pika). 
Učenec spozna znak za piko (2., 5. in 6. pika). Bere kratke povedi.  

Učenec spozna črko k (1. in 3. pika). 

Učenec spozna črko o (1., 3. in 5. pika). 

Učenec spozna črko j (2., 4. in 5. pika). 
Učenec bere daljše povedi.  

Učenec spozna črko p (1., 2., 3., in 4. pika). 

Učenec spozna črko u (1., 3. in 6. pika). 

Učenec spozna črko n (1., 3., 4. in 5. pika). 
Učenec ve, da imena glavnih mest pišemo z veliko začetnico.  
Učenec ve, da gremo pri branju stavkov, ki imajo na koncu piko, z 
glasom navzdol.  

Učenec spozna črko d (1., 4. in 5. pika). 

Učenec spozna črko s (2., 3. in 4.). 

Učenec bere sestavek z vsemi do sedaj obravnavanimi črkami (a, b, 
v, e, l, m, i, k, o, j, p, u, n, d, s). 
Učenec spozna znak za vezaj (3. in 6. pika). 
Učenec spozna vejico (2. pika). 

Učenec spozna črko r (1., 2., 3. in 5. pika). 

Učenec spozna znak za klicaj (2., 3. in 5. pika). 
Učenec ve, da ob vzklični povedi dvignemo glas. 

Učenec spozna črko c (1. in 4. pika). 

Učenec spozna črko š (1., 5. in 6. pika). 

Učenec spozna črko g (1., 2., 4. in 5. pika). 

Učenec spozna črko t (2., 3., 4. in 5. pika). 

Učenec spozna črko z (1., 3., 5. in 6. pika). 

Učenec spozna črko h (1., 2. in 5. pika). 

Učenec spozna črko č (1. in 6. pika). 

Učenec spozna črko ž (2., 3., 4. in 6. pika). 

Učenec spozna črko f (1., 2. in 4. pika). 
Učenec spozna znak za vprašaj (2. in 6. pika). 

Učenec spozna znak za oklepaj (2., 3., 5. in 6. pika). 
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10. REZULTATI 

 

RV1: Katera so izhodišča za oblikovanje programa začetnega opismenjevanja v 
brajici? 

RO1: Razlike med branjem v mediju brajica in mediju črni tisk ter neupoštevanje 
potreb za vzpostavitev tipno-slušno-motorične triade v kurikulumu za splošno 
populacijo, so razlogi, da je potreben poseben program opismenjevanja v brajici.  

 

RV2: Koga bomo opismenjevali v brajici? 

RO2: Za opismenjevanje v brajici so primerni učenci s popolno slepoto ali z 
minimalnim ostankom vida in učenci, pri katerih je pričakovana popolna izguba vida; 
učenci, pri katerih dodatne motnje ne vplivajo na učenje brajice; učenci, pri katerih 
prilagoditve na področju osvetlitve ne izboljšajo njihovih sposobnosti za branje 
črnega tiska; učenci, ki so zmožni brati črni tisk, a je branje zelo počasno in težavno 
tudi ob maksimalnih prilagoditvah bralnega gradiva; učenci, ki ne morejo prebrati 
lastnega podpisa in tisti, ki kljub uporabi elektronskih lup in drugih pripomočkov ne 
zmorejo prepoznati simbolov v črnem tisku. 

Prav tako lahko v brajici opismenjujemo učence z disleksijo, z gluhoslepoto in z 
motnjami v duševnem razvoju.  

 

RV3: Kdo opismenjuje v brajici? 

RO3: Otroka v brajici opismenjuje tiflopedagog. V obdobju porajajoče se pismenosti, 
ki poteka od rojstva naprej, tilopedagog skrbi, da učenec usvaja predstave in pojme o 
okolici, razvija spretnosti za začetno branje in pisanje. Branje brajice pa otrok uri tako 
s tiflopedagom kot tudi z razrednim učiteljem.   

 

RV4: Kdaj se začne opismenjevanje v brajici? 

RO4: Proces opismenjevanja se začne od rojstva naprej. Učenje branja in pisanja 
brajice je mogoče, ko ima otrok usvojeno glasovno zavedanje, razvito fino motoriko in 
taktilno-kinestetično občutljivost, razvit slušni in taktilni spomin in je čustveno zrel.  

 

RV4: Katere pripomočke in materiale mora zajemati program opismenjevanja v 
brajici?  

RO4: Program opismenjevanja v brajici mora zajemati pripomočke za urjenje 
predstave in orientacije v brajevi celici, pripomočke in materiale za razvoj taktilne 
občutljivosti, pripomočke in materiale za razvoj slušnih sposobnosti, veliko in majhno 
brajevo stavnico, brajev Abecednik, brajev pisalni stroj.  

 

RV5: Kakšne so posebnosti branja in pisanja oseb s slepoto? 
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RO5: Učenje branja brajice ima drugačno fiziološko osnovo, saj je potrebno razviti 
tipno-kinestetično zaznavanje (funkcionalno rabo rok in prstov) in vzpostaviti tipno-
slušno-motorično triado. V procesu opismenjevanja se uporabljajo drugačna 
tiflodidaktična sredstva, gradiva in materiali, ki jih mora otrok obvladati za učinkovito 
branje in pisanje. Samo branje in pisanje brajice se v primerjavi z branjem črnega 
tiska razlikuje po načinu zaznavanja besed; številu, času, lokaciji in funkciji premorov 
med branjem; po uporabljenih besednih namigih; po tehniki in senzornem kanalu.  

 

RV6: Katerim spretnostim, potrebnim za začetek sistematičnega 
opismenjevanja, moramo nameniti največ pozornosti? 

RO6: Pred začetkom sistematičnega opismenjevanja moramo pozornost usmerjati v 
krepitev obvladovanja kognitivnih konceptov iz otrokove okolice, urjenju motoričnih 
sposobnosti (pincetni prijem, moč v prstih, diferencirana raba prstov, lahek dotik, 
rotacijski gib v zapestju), razvoju taktilne in slušne percepcije, jezikovnih spretnosti in 
sposobnosti poslušanja ter metaliterarnih veščin. 

 

RV7: Katera področja mora program vsebovati? 

RO7: Program mora zajemati začetno oceno izbire medija opismenjevanja, določitev 
vloge in sodelovanja članov strokovnega tima in staršev, načine spremljanja in 
evalviranja napredka ter področja razvoja: konceptov, taktilno-kinestetične 
percepcije, govornih sposobnosti in glasovnega zavedanja, motorike, orientacije v 
mikro in makro prostoru.  
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11. ZAKLJUČEK 

 

V magistrskem delu smo v prvi vrsti izpostavili potrebo po posebnem programu 
opismenjevanja za otroke s slepoto ter opredelili pogoje in kriterije za začetno 
opismenjevanje otrok v brajici. V procesu učenja branja in pisanja pri primerjavi otrok 
s tipičnim razvojem in otrok s slepoto prihaja do pomembnih razlik med načini 
usvajanja znanj in zahtevanega poučevanja. Kljub temu, da so intelektualne 
značilnosti otrok s slepoto povsem primerljive z intelektualnimi značilnostmi otrok s 
tipičnim razvojem, je pregled raziskav s področja primerjave obeh populacij potrdil 
smiselnost posebnega programa za zgodnje opismenjevanje in osvetlil področja, 
katerim moramo nameniti še posebno pozornost.  

Naredili smo pregled posebnosti pri začetnem opismenjevanju otrok s slepoto in 
osvetlili področja, kjer se navadno pojavljajo vprašanja in dileme – začetna izbira 
medija opismenjevanja, kdo poučuje in kdaj. Izpostavili smo pomen sistematičnega 
pristopa in sprotnega spremljanja napredka ter potrebo po različnih pripomočkih in 
materialih za opismenjevanje. 

Pregled raziskav je potrdil domneve, da je za uspešen začetek opismenjevanja 
potrebna močna in trdna baza – dobro razviti predpogoji, katerih razvoj poteka vse 
od rojstva naprej v stimulativnem okolju. Ravno zato je sodelovanje staršev in 
strokovnjakov ključnega pomena za uspeh. Prav tako je pomembno, da je 
poučevanje personalizirano, da se upoštevajo individualne značilnosti posameznega 
otroka in stopnja razvoja, na kateri se nahaja ter se glede na usvojeno znanje 
določijo izhodiščni pogoji za nadaljevanje dela v procesu opismenjevanja.  

Cilj magistrskega dela je bil oblikovati predlog dokumenta z zbranimi viri ter cilji in 
postopki za dosego le-teh. Oblikovali smo ocenjevalno listo za oceno pripravljenosti 
za opismenjevanje. Za posamezna področja smo oblikovali nabor ciljev in aktivnosti 
za dosego ciljev, ki bodo v pomoč tiflopedagogom pri pripravi individualiziranih 
programov začetnega opismenjevanja v brajici.  

V prihodnje predlagamo empirično preverjanje učinkovitosti in uporabnosti predloga 
programa v praksi ter oblikovanje programa za naslednje stopnje (npr. razvoj bralne 
hitrosti) in druge skupine (npr. za osebe, ki so kasneje oslepele; za osebe s slepoto 
in dodatnimi motnjami). Prav tako predlagamo, da se v oblikovanje programa 
začetnega opismenjevanja vključi uporaba sodobne tehnologije oziroma primernih 
tehnoloških pripomočkov, ki se prepoznajo kot učinkoviti za urjenje in razvoj 
posameznih področij.  
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