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POVZETEK 

Inkluzija na področju vzgoje in izobraževanja omogoča učencem s slepoto ali 

slabovidnostjo izobraževanje tudi v večinski osnovni šoli, ki se nahaja v bližini njihovega 

doma. Vključitev učenca s slepoto ali slabovidnostjo v razred večinske osnovne šole, 

skupaj z videčimi učenci, učitelju razrednega pouka lahko predstavlja izziv, lahko pa tudi 

težave, še posebej, če učitelj na poučevanje učenca s slepoto ali slabovidnostjo ni 

ustrezno pripravljen. Pri delu z učencem s slepoto ali slabovidnostjo je pomembno, da 

učitelj učenca najprej dobro spozna, ga razume in pri delu z njim upošteva njegove potrebe 

in individualne značilnosti. 

Z izvedeno diplomsko raziskavo smo pridobili vpogled v prepričanja stotih učiteljev 

razrednega pouka o poučevanju in vključevanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo v 

večinsko osnovno šolo. Z analizo rezultatov vprašalnika, oblikovanega za namen 

raziskave, smo ugotovili, da se sodelujoči učitelji razrednega pouka zavedajo potreb in 

značilnosti učencev s slepoto ali slabovidnostjo ter razumejo, da ti učenci v učnem procesu 

potrebujejo prilagojen način poučevanja, učna gradiva in didaktične materiale. Ugotovili 

smo, da učitelji pogosto nimajo dovolj informacij in znanja za ustrezno izvedbo vseh 

omenjenih prilagoditev, namenjenih učencu s slepoto ali slabovidnostjo. Učitelji so tudi 

odgovorili, da je načrtno spodbujanje socialnega vključevanja učencev s slepoto ali 

slabovidnostjo v skupino videčih vrstnikov pomembno. Ocenili so, da bi izmed vseh skupin 

učencev s posebnimi potrebami najtežje poučevali učence s slepoto ali slabovidnostjo. Pri 

tem učitelje v največji meri skrbi njihovo pomanjkljivo znanje s področja slepote in 

slabovidnosti ter ustreznost njihovega načina poučevanja. Pri poučevanju pa učiteljem 

izziv predstavljata način poučevanja in vzpostavitev odnosa z učencem s slepoto ali 

slabovidnostjo. Učitelji pri delu z učenci s slepoto ali slabovidnostjo pomoč pričakujejo pri 

vseh šolskih predmetih, še posebej pa pri slovenščini in športu, in sicer pomoč 

tiflopedagoga ali specialno-rehabilitacijskega pedagoga, šolske svetovalne službe in 

staršev učenca s slepoto ali slabovidnostjo. Izmed vseh rezultatov raziskave pa najbolj 

izstopa ta, da se je le 14 % sodelujočih učiteljev (popolnoma) strinjalo s trditvijo, da so za 

poučevanje učenca s slepoto ali slabovidnostjo usposobljeni.  

 

KLJUČNE BESEDE: inkluzija, slepota, slabovidnost, prepričanja, učitelji, učenci  
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ABSTRACT 

In the field of education, inclusion allows blind and visually impaired children to enroll in 

regular primary schools in the vicinity of their homes. In such cases, if teachers are not 

adequately prepared for teaching a class with a blind or visually impaired child, they often 

face challenges, some even greater difficulties. That is why it is very important to get to 

know the child, to understand him or her and to take into consideration the child's needs 

and individual characteristics.  

With this diploma research we gained an insight into beliefs of one hundred primary school 

teachers who teach at the elementary school level. We asked them about their views on 

teaching and inclusion of blind or visually impaired children in regular primary schools. The 

analysis of our questionnaire, designed for the purpose of this research showed, that 

teachers who participated are well aware of the needs and characteristics of blind or 

visually impaired children. They also understand that during the learning process, these 

children require not only adapted ways of teaching, but also adapted learning and teaching 

materials. We have also learned that teachers do not have enough information or 

knowledge to properly perform all previously mentioned adjustments. Furthermore, 

respondents answered that systematic encouragement of social inclusion of blind or 

visually impaired children in a group of visually unimpaired peers is important. They also 

assessed that among all types of disabilities, teaching children with these particular ones 

would be the hardest. Their greatest concerns are lack of knowledge in the field of 

blindness and visual impairment, and the adequacy of their teaching methods. When 

teaching, the greatest challenge for our respondents is precisely this – ways of teaching 

and establishing a relationship with a blind or visually impaired child. The results of this 

research also showed that teachers who work with children with these particular disabilities 

expect additional help during all school classes, especially Slovene and physical 

education. Help should be provided by a typhlo-pedagogue or a special and rehabilitation 

pedagogue, by school counselors and last but not least, by the parents. The most 

surprising result of all was that only 14 % of respondents consider themselves to be 

completely qualified to teach blind or visually impaired children.  

 

KEY WORDS: inclusion, blindness, visual impairment, beliefs, teachers, students.   
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1 UVOD 

Delež učencev s posebnimi potrebami, ki so vključeni v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo znotraj večinske osnovne šole, v Sloveniji 

narašča. V šolskem letu 2004/05 je bilo 3.135 otrok s posebnimi potrebami vključenih 

v večinske osnovne šole po Sloveniji, kar predstavlja 1,8 % takratne populacije 

osnovnošolcev. Le pet let kasneje, v šolskem letu 2009/10, je večinsko osnovno šolo 

obiskovalo 7.275 učencev s posebnimi potrebami, kar predstavlja 4,5 % takratne 

populacije osnovnošolcev (Opara idr., 2010). Na začetku šolskega leta 2014/15 je bilo 

v Sloveniji 170.668 šoloobveznih otrok. Po podatkih Statističnega urada Republike 

Slovenije je vzgojno-izobraževalni program in program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, ki se izvajata v večinskih osnovnih šolah, obiskovalo 

167.249 učencev, prilagojeni program vzgoje in izobraževanja, ki se izvaja znotraj šol 

s prilagojenim programom in zavodov, 1.852 učencev, in posebni program vzgoje in 

izobraževanja, ki ga prav tako izvajajo šole s prilagojenim programom in zavodi, 1.567 

učencev (Ložar, 2015). 

Tako kot je značilno za vse skupine učencev s posebnimi potrebami v Sloveniji, se iz 

leta v leto povečuje tudi delež učencev s slepoto ali slabovidnostjo, vključenih v 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki se izvaja na 

večinskih osnovnih šolah (Cankar in Pinterič, 2014). V šolskem letu 2010/11 je 

prilagojen program vzgoje in izobraževanja, ki se izvaja na Zavodu za slepo in 

slabovidno mladino v Ljubljani (v nadaljevanju ZSSM), obiskovalo 39 učencev s 

slepoto ali slabovidnostjo, 55 učenčev pa je bilo vključenih v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki se izvaja v večinskih osnovnih šolah. V 

šolskem letu 2011/12, se je v ZSSM izobraževalo 43 učencev s slepoto ali 

slabovidnostjo, v večinski osnovni šoli pa 54 učencev s slepoto ali slabovidnostjo 

(Cankar in Pinterič, 2014). V šolskem letu 2015/16 se v ZSSM izobražuje le 8 učencev 

s slepoto ali slabovidnostjo, kar 71 učencev s slepoto ali slabovidnostjo pa se 

izobražuje v večinskih osnovnih šolah po Sloveniji (Koprivnikar, 2015). 

Vstop v osnovno šolo pred učenca s slepoto ali slabovidnostjo postavi mnogo izzivov 

in zahtev, ki naj bi jih ob ustrezni strokovni podpori zmogel izpolnjevati. Težave z 

vključevanjem učencev s slepoto ali slabovidnostjo v večinsko osnovno šolo se lahko 
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pojavijo tedaj, ko šola, predvsem pa učitelji, na vstop učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo niso pripravljeni. Nepoznavanje področja in značilnosti učencev s 

slepoto ali slabovidnostjo vplivajo na učiteljevo vzpostavitev odnosa z učencem z 

omenjenimi značilnostmi in gledano širše, tudi na način poučevanja, ki je ključen za 

učenčevo napredovanje (Cankar in Pinterič, 2014).  

Cankar in A. Pinterič (2014) poudarjata, da mnoge večinske šole še niso »/…/ 

kadrovsko, organizacijsko in strokovno /…/ (str. 16)« pripravljene na inkluzijo, torej 

posledično tudi na vključitev učenca s slepoto ali slabovidnostjo v razred. Pričakujemo 

lahko, da učenec s slepoto ali slabovidnostjo iz osnovnošolskega izobraževanja, 

znotraj katerega ni bil deležen ustreznih prilagoditev in načina dela, ne bo izstopil 

opremljen s predvidenimi (spo)znanji in z razvitimi veščinami ter spretnostmi za 

samostojno življenje (Cankar in Pinterič, 2014). 

Na osnovi zapisanega lahko zaključimo, da so prepričanja učiteljev o izobraževanju 

učencev s slepoto ali slabovidnostjo pomembna in vplivajo na način poučevanja ter 

prilagajanja učnega in didaktičnega materiala učencem v razredu. Za učitelje, ki so ali 

bodo v razred sprejeli učenca s slepoto ali slabovidnostjo, je pomembno tudi strokovno 

izpopolnjevanje na različnih področjih dela s slepimi ali slabovidnimi učenci, saj jim ta 

omogočajo ustrezno pripravo za delo z omenjeno skupino učencev. 

V diplomskem delu smo proučevali učiteljeva prepričanja o poučevanju in vključevanju 

učencev s slepoto ali slabovidnostjo v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, ki poteka v večinski osnovni šoli. Učiteljeva prepričanja in znanje 

o značilnostih učencev s slepoto ali slabovidnostjo so učiteljem razrednega pouka, ki 

so ali bodo v svoj razred sprejeli učenca s slepoto ali slabovidnostjo, v pomoč pri 

prilagajanju načinov dela njihovim značilnostim.   
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2 INKLUZIJA  

V današnjem času o inkluziji vse pogosteje govorimo v povezavi z vzgojo in 

izobraževanjem otrok s posebnimi potrebami. Pogled v zgodovino razvoja ideje 

inkluzije pa nam razkrije njene razsežnosti, saj miselnost izhaja tako s področja vzgoje 

in izobraževanja, kot tudi s političnega in socialnega področja. I. Lesar (2009) v svojem 

delu zapiše, da naj bi ideja inkluzije presegla »/…/ težnjo po razlikovanju, vrednotenju 

in razvrščanju ljudi (str. 1).« Tako se v miselnosti inkluzije nahaja težnja po pravičnemu 

družbenemu življenju za vse ljudi, ki vključuje tudi politično in socialno ter vzgojno-

izobraževalno področje delovanja. Sam pojem inkluzija se prvič uporabi leta 1988, 

predvsem v povezavi s počasnim vključevanjem učencev s posebnimi potrebami v 

večinske osnovne šole (Thomas, Vaughan, 2005, v Lesar, 2009). Intenzivneje se je 

pojem inkluzija na področju vzgoje in izobraževanja začel uporabljati leta 1989, ko so 

bile s Konvencijo o otrokovih pravicah poudarjene enake pravice in možnosti 

obravnave za vse otroke, in leta 1994, ko se s Salamanško izjavo izpostavi težnja po 

omogočanju otrokom s posebnimi potrebami vključitev v vzgojno-izobraževalne 

ustanove v domačem okolje, torej v večinske osnovne šole (Lesar, 2009). 

Če se osredinimo na cilje inkluzije na področju vzgoje in izobraževanja ugotovimo, da 

je namenjena učencem, ki so po odločbi usmerjeni kot učenci s posebnimi potrebami, 

in tudi učencem, ki z omenjeno odločbo niso usmerjeni. To pomeni, da naj bi učitelj za 

vsakega učenca v razredu – glede na njegove značilnosti, posebnosti ali težave – 

pripravil delovni prostor in učno okolje, izbral ustrezne učne metode in oblike dela ter 

v uro vključi učencu prilagojen didaktični material in ustrezna ponazorila. 

Učiteljev odnos do inkluzije ima velik vpliv na njeno uresničevanje v praksi. Raziskave 

so potrdile, da se pozitiven odnos učiteljev do inkluzije razvije na podlagi učiteljevih 

dotedanjih izkušenj s poučevanjem tistih učencev, ki jim predstavljajo izziv, na podlagi 

stalnega strokovnega izpopolnjevanja, dostopnosti pomoči in podpore, odvisen pa je 

tudi od velikosti oddelčne skupnosti in (pre)obremenjenosti (Overcoming exclusion 

through inclusive approaches in education, 2003). 

Ideja inkluzije ni vezana le na področje vzgoje in izobraževanja in na otroke s 

posebnimi potrebami, ampak vključuje tudi težnjo po pravični obravnavi vseh ljudi v 

določeni družbi. Vsi ljudje imamo enake pravice do izobraževanja, zato je pomembno, 
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da jo kot tako tudi omogočimo. Pri tem pa se sprašujemo, ali so pedagoški delavci v 

slovenskih osnovnih šolah sploh pripravljeni na izvajanje inkluzije in kakšne izkušnje 

imajo z njenim izvajanjem. V diplomskem delu se usmerjamo le na populacijo učencev 

s posebnimi potrebami, natančneje na skupino učencev s slepoto ali slabovidnostjo, 

zaradi česar bomo inkluzivnost obravnavali predvsem v odnosu do teh učencev. 

2.1 RAZVOJ INKLUZIJE V SLOVENIJI 

Zakonska podlaga za razvoj inkluzije v Sloveniji je bila postavljena leta 1995, ko je bilo 

v »Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju« izpostavljeno, da imajo starši pravico do izbire 

vrste izobraževanja za svojega otroka. I. Žolgar Jerković (2006) na podlagi spremljanja 

vključevanja učencev s slepoto ali slabovidnostjo v programe večinske osnovne šole 

izpostavi, da se je v praksi vključevanje otrok s posebnimi potrebami v programe 

večinske osnovne šole izvajalo že pred sprejetjem zakonodaje.  

Zakon o osnovni šoli (1996) je utemeljil pravno osnovo za prva razvrščanja učenčev s 

posebnimi potrebami v posamezne skupine. Tako so učence, ki so v procesu 

izobraževanja potrebovali diferencirane oblike dela, uvrstili v različne skupine: učence 

z motnjami v duševnem razvoju, učence s slepoto ali slabovidnostjo, gluhe in naglušne 

učence, učence z govornimi motnjami, gibalno ovirane učence, dolgotrajno bolne 

učence, učence z motnjami vedenja, učence z učnimi težavami in nadarjene učence. 

Za vključitev v programe večinske osnovne šole je bilo potrebno izpolniti tudi pogoj, 

da so bili učenci sposobni doseči veljavne standarde znanja v osnovni šoli (Lesar, 

2009). Leta 2000 je državni zbor sprejel nov zakon, ki je posegel na področje inkluzije 

v vzgoji in izobraževanju. S sprejetjem Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2000) so se pričeli izvajati različni programi, namenjeni tako otrokom s 

posebnimi potrebami v predšolskem in osnovnošolskem izobraževanju, kot tudi 

mladostnikom v času srednješolskega in strokovnega izobraževanja. Tako oblikovani 

programi so predvideli različne oblike dela za učence, kar pomeni, da se učenca, glede 

na njegove značilnosti in potrebe, vključi v enega izmed programov izobraževanja 

(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2000). 

Trenutno veljavna zakonodaja na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami 

temelji na Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz leta 2011, katerega 

spremembe so v veljavi od septembra 2013. Nova zakonodaja prinaša spremembe 
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na področju opredelitve skupin otrok s posebnimi potrebami. Tako danes v skupino 

otrok s posebnimi potrebami uvrščamo otroke z motnjami v duševnem razvoju, slepe 

in slabovidne otroke oziroma otroke z okvaro vidne funkcije, gluhe in naglušne otroke, 

otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane otroke, dolgotrajno bolne 

otroke, otroke s primanjkljaji na posameznem področju učenja, otroke s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami ter otroke z avtističnimi motnjami. Posamezne skupine otrok s 

posebnimi potrebami bomo v nadaljevanju na kratko predstavili in na takšen način 

poskusili pojasniti, kaj učenci s posebnimi potrebami potrebujejo v vzgojno-

izobraževalnemu procesu, in poudarili, da je potrebno ustrezen program vzgoje in 

izobraževanja za posameznika izbrati glede na njegove potrebe in značilnosti.  

Učenci z motnjo v duševnem razvoju 

Za otroke z motnjami v duševnem razvoju je značilna nevrološko pogojena razvojna 

motnja. Pogosto jo opazimo kot odstopanje za tri ali več standardnih deviacij od 

povprečnih intelektualnih sposobnosti ali kot pomembna odstopanja na vsaj dveh od 

treh področij prilagoditvenih funkcij – socialnem, konceptualnem ali praktičnem  (Vovk 

Ornik, 2015). Motnja v duševnem razvoju se razprostira na kontinuumu od lažje do 

težke. Učenci z motnjo v duševnem razvoju se praviloma šolajo v specializiranih 

ustanovah za osebe s posebnimi potrebami. Odrasle osebe zmorejo opravljati manj 

zahtevne poklice oziroma dela, nekateri izmed njih pa potrebujejo stalno oskrbo in 

pomoč (Vovk-Ornik, 2015). 

Učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

Čustvene in vedenjske motnje pri posameznikih najpogosteje sovpadajo s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja, z govorno-jezikovnimi motnjami, motnjo pozornosti 

idr. Čustvene motnje se lahko pojavijo ločeno od vedenjskih in obratno, možno pa je 

tudi njuno sovpadanje. Učenca se kot otroka s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

usmeri takrat, ko njegovo čustvovanje in vedenje dlje časa (npr. pol leta) odstopa od 

pričakovanega in se pojavlja v vsaj dveh različnih okoljih ter hkrati pomembno vpliva 

na posameznikovo delovanje na različnih področjih (v šoli, v socialnih odnosih, pri 

skrbi zase). Učenci s težjimi ali težkimi vedenjskimi motnjami in učenci s čustvenimi 

motnjami so v procesu izobraževanja upravičeni do spremljevalca (Vovk-Ornik, 2015). 
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Učenci z avtističnimi motnjami 

Pri otrocih z avtističnimi motnjami so primanjkljaji vidni na področju interakcije z 

okoljem, ki se kažejo kot primanjkljaji v socialni komunikaciji in socialni interakciji ali 

kot primanjkljaji na področju vedenja, interesov in aktivnosti (Vovk-Ornik, 2015). 

Nekateri posamezniki ne izražajo interesa do druženja z vrstniki, drugi ne vedo, kako 

bi vzpostavili in ohranili interakcijo, pri nekaterih pa so prisotna ponavljajoča dejanja, 

ki jih družba opazi, vendar posameznik ob poskusu spremembe vedenja doživlja 

stisko. Za osebe z avtističnimi motnjami velja, da je njihova sposobnost prilagajanja 

okolju močno znižana. Primanjkljaji na socialnem področju in na področju vedenja se 

razprostirajo na kontinuumu od lažjih, preko zmernih, do težjih primanjkljajev (Vovk-

Ornik, 2015), kar vpliva na izbiro vzgojno-izobraževalnega programa v večinski 

osnovni šoli ali specializiranih ustanovah za delo z učenci s posebnimi potrebami. 

Učenci s primanjkljaji na posameznem področju učenja 

Za otroke s primanjkljaji na posameznem področju učenja (npr. pisanje, branje, 

pravopis, računanje, motorika, pozornost ...) je značilno, da primanjkljaji, kljub 

povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim, pomembno vplivajo na 

usvajanje novih znanj, spretnosti, veščin (Vovk-Ornik, 2015). Odstopanja se v večini 

primerov pokažejo po vstopu v šolo, kjer se začne proces opismenjevanja, zahteva se 

upoštevanje rokov, strukturirano reševanje nalog ipd. Učenca se lahko usmeri kot 

otroka s primanjkljaji na posameznem področju učenja šele takrat, ko izpolnjuje vseh 

pet kriterijev za opredelitev primanjkljajev na posameznem področju učenja, ki so: 

neskladje med intelektualnimi sposobnostmi posameznika in njegovo uspešnostjo na 

področju branja, pisanja, računanja in pravopisa; izrazite težave na področju branja, 

pisanja, računanja ali pravopisa, ki so izrazito izražene vsaj na enem področju in 

pomembno vplivajo na učenčevo osvajanje šolskega znanja; pomanjkljive 

metakognitivne in kognitivne strategije ter počasnejše predelovanje informacij; motnje 

pri vsaj enem od psiholoških procesov; izključitev senzorne okvare, motnje v 

duševnem razvoju, jezikovna različnost in nespodbudno psihosocialno okolje. Ti 

učenci v šoli potrebujejo učinkovite oblike pomoči in podpore s strani strokovno 

usposobljenih oseb (Vovk-Ornik, 2015). 
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Dolgotrajno bolni učenci 

Kot dolgotrajno bolni otroci so usmerjeni tisti učenci, pri katerih je bolezen prisotna več 

kot tri mesece, tudi če v posameznih obdobjih miruje, in tisti učenci, ki so zdravljenje 

že zaključili, vendar še potrebujejo posamezne oblike pomoči (Vovk-Ornik, 2015). 

Otroci, usmerjeni kot dolgotrajno bolni, imajo različne bolezni ali težave s pozornostjo, 

lahko tudi s hiperaktivnostjo. Zanje velja, da bolezen pomembno vpliva na delovanje 

v vzgojno-izobraževalni ustanovi. Učencem, ki potrebujejo fizično pomoč ali pomoč pri 

zadovoljevanju potreb, ki jih ne zmorejo samostojno zadovoljiti, po Zakonu o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011, v Vovk-Ornik, 2015) pripada pomoč 

začasnega spremljevalca. 

Učenci z govorno-jezikovno motnjo 

Otroci z govorno-jezikovno motnjo imajo primanjkljaje na področju usvajanja in 

razumevanja jezika, pri izražanju in smiselni uporabi govora ter pri komunikaciji. 

Primanjkljaji so različno izraziti in se lahko kažejo na enem ali več področjih. Ločimo 

lažje, zmerne, težje in težke govorno-jezikovne motnje, ki so jim skupna odstopanja 

od pričakovanega razvoja na govorno-jezikovnem področju in ta niso posledica motenj 

v duševnem razvoju, splošnega zaostajanja v razvoju, težav s sluhom, motnje 

pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) ali dvo- oziroma večjezičnega okolja (Vovk-

Ornik, 2015). Učenci z govorno-jezikovno motnjo potrebujejo pomoč in podporo pri 

usvajanju in razumevanju jezika ter pri izražanju in njegovi smiselni uporabi, v šolskem 

okolju pa imajo pogosto težave na socialnem področju (Vovk-Ornik, 2015).  

Gibalno ovirani učenci 

Ovira v gibanju je lahko prirojena ali pridobljena in nastane kot posledica okvare 

gibalnega aparata ali kot okvara centralnega oziroma perifernega živčevja, okvara pa 

pomembno vpliva na zmožnost posameznikovega samostojnega gibanja (Vovk-Ornik, 

2015). Glede na stopnjo zmanjšane zmožnosti gibanja ločimo lažjo, zmerno, težjo in 

težko gibalno oviranost (Vovk-Ornik, 2015). Lažje gibalno ovirani učenci v šoli 

potrebujejo prilagoditve pri gibalnih aktivnostih, učenci z zmerno, težjo in težko pa tudi 

fizično pomoč druge osebe.  
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Gluhi in naglušni učenci 

Pri otrocih z gluhoto ali naglušnostjo zaznamo lažjo, zmerno ali težjo izgubo sluha na 

enem ali na obeh ušesih (Vovk-Ornik, 2015). Ker na delovanje posameznika vplivata 

tako vrsta in stopnja izgube sluha, kot tudi čas izgube sluha in učinkovitost 

rehabilitacije, je skupina posameznikov zelo heterogena. Tako pri vsakem 

posamezniku z gluhoto ali naglušnostjo strokovnjaki za usmerjanje oseb s posebnimi 

potrebami ocenijo njegovo delovanje, na podlagi katerega predlagajo ustrezen 

vzgojno-izobraževalni program. Onemogočeno ali upočasnjeno osvajanje glasov in 

pridobivanje slušnih informacij vpliva na posameznikovo učinkovitost v vsakdanjih 

pogovorih. Medicina posameznikom omogoča vstavitev polževega vsadka ali vsadka 

v možgansko deblo, s pomočjo katerega postanejo »funkcionalno gluhi«, kar pomeni, 

da posameznik po definiciji spada med osebe z gluhoto, vendar ob dovolj zgodnji 

vsaditvi polževega vsadka zmore slišati glasove in jih posledično tudi osvajati (Vovk-

Ornik, 2015).  

Slepi in slabovidni učenci oziroma učenci z okvaro vidne funkcije 

Tako kot skupina oseb z gluhoto ali naglušnostjo je tudi skupina oseb s slepoto ali 

slabovidnostjo precej heterogena (Stančić, 1991), saj je posameznikovo delovanje v 

vsakdanu odvisno od stopnje, vrste in časa izgube vida ter od časa, ki je pretekel od 

izgube vida do vključitve v ustrezno rehabilitacijo. Strokovnjaki za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami pripravijo oceno otrokovega delovanja v vsakdanu, na podlagi 

katere predlagajo ustrezen vzgojno-izobraževalni program. 

Učenci s posebnimi potrebami se v okviru vključitve v večinsko osnovno šolo 

izobražujejo po programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Tako za učence, npr. s slepoto ali slabovidnostjo, to pomeni, da bodo v času 

izobraževanja deležni potrebnega števila ur dodatne strokovne pomoči, ki jih opravi 

tiflopedagog, oziroma ob morebitnih ovirah v izobraževanju tudi drug svetovalni 

delavec, razširjenega kurikuluma za pridobitev specialnih znanj (spretnosti socialnih 

veščin, orientacije in mobilnosti, komunikacijske veščine …) in potrebnih prilagoditev 

v načinu poučevanja in ocenjevanja (Hafnar, 2006). Učenci s slabovidnostjo v procesu 

vzgoje in izobraževanja delajo po metodi za slabovidne, učenci s slepoto pa po metodi 

za slepe. Potrebujejo tudi prilagojeno učno okolje in prilagojen didaktični material. 
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2.2 UČITELJ IN INKLUZIJA 

Pričakovanja družbe do učitelja razrednega pouka in njegove naloge so z vpeljavo 

zakonodajnih osnov inkluzije v prakso postale obsežnejše. Od učitelja se pričakuje 

poučevanje v skladu z učnim načrtom, hkrati pa tudi, da prepoznava močna in šibka 

področja učencev, ustrezno prilagaja delo glede na potrebe vsakega učenca v 

razredu, skrbi za posameznikov celostni razvoj in za uspešno vključevanje v skupino 

vrstnikov, se udeležuje in aktivno sodeluje na timskih sestankih, ustrezno opravljanje 

administrativno delo idr. 

Učitelj razrednega pouka je torej oseba, ki načrtuje in izvaja tiste dejavnosti, ki vsem 

učencem (in vsakemu posebej) omogočajo uspešno delovanje v razredu. Učiteljeva 

naloga je tudi, da pozornost posveča sprotnemu razreševanju učnih in vedenjskih 

problemov učencev ter redno sodeluje s starši, s šolsko svetovalno službo, z vodstvom 

šole in po potrebi tudi z zunanjimi institucijami za otroke in mladostnike (Žagar idr., 

2001). Iz zapisanega je razvidno, da učitelj razrednega pouka ne uresničuje le ciljev s 

področja izobraževanja, temveč tudi s področja otrokovega celostnega razvoja. Učitelj 

s svojim načinom dela oblikuje tudi razredno vzdušje in medsebojne odnose, s svojim 

vedenjem pa daje zgled učencem pri sprejemanju različnosti in razreševanju sporov, 

ki so del medsebojnih odnosov in za učence pomembni, saj jim omogočajo izmenjavo 

različnih mnenj, prepričanj, želja ter tudi učenje uspešnih načinov in strategij za 

razrešitev spora (Smrtnik Vitulić, 2009). V razredu, ki predstavlja skupnost vrstnikov, 

učenec razvija komunikacijske veščine in vstopa v medsebojne interakcije. Učenčeva 

socialna sprejetost v razred pozitivno vpliva na njegovo samospoštovanje in ga 

posledično tudi motivira za šolsko delo (Ferrell, 2000). Ker je ravno obdobje 

mladostništva najbolj čustveno obdobje v posameznikovemu življenju (Smrtnik Vitulić, 

2009), je toliko bolj pomembno, da je učitelj v vzgojno-izobraževalnemu oddelku 

pozoren na vključenost vsakega učenca v razredne interakcije in da s svojim zgledom 

pripomore k dobrim medsebojnih odnosom.  

Splošno gledano se od učitelja razrednega pouka pričakuje, da učencem ustrezno 

prilagaja način dela oziroma način obravnave vsebin, določenih z učnim načrtom 

devetletne osnovne šole, in da pozornost posveča tudi posameznikovemu celostnemu 

razvoju. Omenjeno velja tudi za vključevanje učencev s posebnimi potrebami v razred, 

kar je poudarjeno tudi v Predlogu modela inkluzivne šole (Novljan idr., 2004). Ta, med 
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drugim, predvideva, da učitelj posveča dovolj pozornosti napredovanju vsakega 

učenca na učnem in osebnostnem področju ter zazna morebitne posebnosti v 

učenčevem razvoju. Učiteljeva naloga ni le, da učencem postavlja cilje na kognitivnem 

in konativnem področju, nudi ustrezno pomoč in prilagoditve učencem ter zagotavlja 

zadovoljevanje njihovih specifičnih potreb. Pomembno je tudi, da učitelj pridobiva 

ustrezne informacije in znanja o značilnostih in delovanju učenca s posebnimi 

potrebami (Novljan idr., 2004), saj le tako lahko učinkovito načrtuje svoje delo z 

učencem in ga tudi kakovostno izvaja. 

2.2.1 Pomen timskega dela v inkluziji 

Poučevanje in delovanje v inkluzivnemu oddelku pred učitelja postavlja različne 

naloge in zahteve. »Prepoznavanje, upoštevanje in podpiranje učne raznolikosti ni 

zgolj odgovornost učitelja, čeprav je učitelj tisti, ki je v razredu prvi in pogosto edini 

izvajalec učnega procesa« (Pulec Lah, b.d., str. 10). Inkluzivno naravnan vzgojno-

izobraževalni sistem predvidi timsko sodelovanje učitelja, svetovalnih delavcev, 

staršev in tudi zunanjih sodelavcev ter ustanov, kot sta v primeru poučevanja učenca 

s slepoto ali slabovidnostjo tiflopedagog in Zavod za slepo in slabovidno mladino. To 

pomeni, da si člani strokovnega tima z deljeno odgovornostjo prizadevajo za skupni 

cilj, ki je zagotavljanje optimalnih pogojev za učenčev učni in osebnostni razvoj. 

Sodelovanje v timu lahko poteka v fazi načrtovanja, poučevanja in/ali v fazi evalvacije 

pedagoškega dela (Polak, 2007).  

V šolskem prostoru ločimo več vrst timov, ki se med seboj razlikujejo po strokovnemu 

profilu članov in po namenu, ki je bil ključen za njihovo oblikovanje/nastanek. V 

procesu inkluzivnega vzgojno-izobraževalnega procesa se najpogosteje pojavljata 

dve obliki timov, in sicer multidisciplinarni in interdisciplinarni tim. Za multidisciplinarni 

tim je značilno, da so vanj vključeni člani različnih poklicnih profilov in da vsak s svojim 

prispevkom, ki ga lahko opravi individualno, prispeva k uresničitvi skupnega cilja. Tudi 

pri interdisciplinarnemu timu sodelujejo člani različnih strok, razlika med 

interdisciplinarnim in multidisciplinarnim timom pa je v tem, da pri interdisciplinarnemu 

timu sodelovanje med člani poteka v vseh fazah, torej od načrtovanja, preko izvajanja 

do evalvacije, pri multidisciplinarnem timu pa sodelovanje v vseh fazah ni predvideno 

(Polak, 2007).   
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Inkluzija pred učitelje postavlja zahteve po spoznavanju značilnosti posameznikov v 

razredu in zbiranju, iskanju ter pridobivanju novih znanj oziroma informacij, ki so jim v 

pomoč pri uspešnemu poučevanju in vključevanju vseh učencev v razredne 

interakcije. Težnja po pridobivanju dodatnih informacij o posameznem učencu je še 

posebej v ospredju takrat, ko se v razred vključi učenec, ki je po odločbi usmerjen kot 

otrok s posebnimi potrebami, npr. učenec s slepoto ali slabovidnostjo.  

Učiteljev profesionalni razvoj temelji na stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju in 

evalviranju svojega dela ter osebnostnih značilnosti. Odločitev, v kolikšni meri bo 

posameznik skrbel za svoj profesionalni razvoj, v največji meri izhaja iz njega samega, 

torej iz njegove notranje motiviranosti (Valenčič Zuljan, 2008), na katero pa lahko 

pozitivno vplivajo tudi spodbude iz okolja.  

Sprejetost učenca s slepoto ali slabovidnostjo v razred od učitelja zahteva ustrezno 

prilagajanje gradiv, učnih pripomočkov, ponazoril, načina poučevanja pa tudi vodenja 

razreda. Nekaterim učiteljem tovrstne zahteve predstavljajo izziv in jih spodbudijo k 

iskanju informacij in odgovorov na vprašanja o tem, kako naj delujejo, posamezni 

učitelji pa zahteve dojemajo kot dodatno breme. Kako se učitelj odzove na sprejem 

učenca s slepoto ali slabovidnostjo v razred, je tako odvisno tudi od njegovih 

dotedanjih delovnih izkušenj oziroma značilnosti njegovega profesionalnega razvoja. 

Ker se delež učencev s slepoto ali slabovidnostjo, vključenih v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, povečuje in je za učitelje razrednega pouk 

priporočljivo, da so seznanjeni s področjem slepote in slabovidnosti, bomo v 

nadaljevanju na kratko predstavili značilnosti in potrebe učencev s slepoto ali 

slabovidnostjo, vključenih v razred večinske osnovne šole. 

3 KAJ JE SLEPOTA IN KAJ SLABOVIDNOST? 

Veljavno definicijo slepote in slabovidnosti v Republiki Sloveniji je leta 1996 potrdil 

strokovni kolegij za okulistiko. Pri tem so izhajali iz definicije slepote in slabovidnosti, 

ki jo je predlagala svetovna zdravstvena organizacija, znana pod kratico WHO (World 

Healt Organization). Definicija temelji na medicinskemu modelu in slepoto oziroma 

slabovidnost opredeli ter kategorizira na podlagi ostanka vidne ostrine in zožitve 
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vidnega polja. Osebe s slabovidnostjo razvrščamo v dve kategoriji, in sicer v prvo 

uvrščamo tiste posameznike, ki imajo vidno ostrino med 0,3 in 0,1, v drugo kategorijo 

pa posameznike, ki imajo vidno ostrino med 0,1 in 0,05 oziroma je njihovo vidno polje 

zoženo na 20˚ okoli fiksacijske točke. Osebe s slepoto delimo v tri kategorije in sicer 

v prvo uvrščamo posameznike, ki imajo vidno ostrino med 0,05 in 0,02 oziroma vidno 

polje zoženo na 5˚–10˚ okoli fiksacijske točke, v drugo kategorijo posameznike, ki 

imajo vidno ostrino manjšo od 0,02 oziroma vidno polje zoženo na manj kot 5˚ okoli 

fiksacije točke in v tretjo kategorije tiste posameznike, ki ne zaznavajo svetlobe 

(povzeto po Okvare vida, b.d). 

Po medicinski opredelitvi o slepoti in slabovidnosti govorimo tedaj, ko ima posameznik 

na boljšem očesu močno zmanjšano vidno ostrino ali zoženo vidno polje, stanja pa 

kljub uporabi korekcijskih očal ali leč ne more izboljšati do te mere, da v vsakdanjem 

življenju ne bi potreboval prilagoditev in/ali specialno-tehničnih pripomočkov (Vidovič-

Valentinčič, 2014). Iz opredelitve je razvidno tudi to, da posamezniki, ki jih formalno 

uvrščamo med osebe s slepoto, zmorejo zaznavati svetlobo, iz česar je razvidno, da 

osebe s slepoto ne zaznavajo nujno le popolne teme.  

Medicinska opredelitev slepote in slabovidnosti ne poda informacij o tem, kako 

posameznik s slepoto ali slabovidnostjo zaznava predmete v okolici, kako sprejema 

vizualne informacije in kakšne potrebe ima v procesu izobraževanja. Kaj in kako vidijo, 

namreč ni enako za vse osebe s slepoto ali slabovidnostjo, saj na posameznikovo 

vidno zaznavanje okolice vplivajo biološki, psihološki in socialni dejavniki (Stančić, 

1991). Tako je populacija oseb s slepoto ali slabovidnostjo zelo heterogena. Stančić 

(1991) izpostavi, da heterogenost populacije izvira iz različnosti v vzroku, stopnji in 

času nastanka slepote ali slabovidnosti, iz različnosti v posameznikovih razvojnih 

sposobnostih, v stopnji motiviranosti, pestrosti spodbud iz okolja in iz morebitnih 

drugih primanjkljajev oziroma ovir.  

Strokovnjaki (npr. Ferrell, 2000) so enotni, da vid posamezniku poda pomembne 

informacije iz okolja in ga spodbudi h gibanju, k seganju po predmetih, omogoča mu 

nenehen stik z dogajanjem okoli njega, hkrati pa ga spodbudi tudi h komunikaciji. Vid 

otroku omogoča razvoj koordinacije, opazovanje gibanja in sprejemanje povratne 

informacije. Vid pa je tudi edino čutilo, ki ga posameznik zmore nadzirati – tako, da 

zapre oči (Ferrell, 2000). Za osebe s slepoto ali slabovidnostjo velja, da se tudi ob 
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uporabi korekcijskih očal ali leč, ostanek vidne ostrine ne izboljša oziroma vidno polje 

ne razširi do te mere, da posameznik v vsakdanu ne bi potreboval prilagoditev pri 

branju, pisanju, samostojnemu gibanju, zaznavanju predmetov v okolici ipd. 

3.1 UČENCI S SLEPOTO ALI SLABOVIDNOSTJO 

Ob vstopu v vzgojno-izobraževalno ustanovo se začne otrokova sekundarna 

socializacija. Otrok ni več v središču pozornosti, ampak postane del sistema, znotraj 

katerega obstajajo določena pravila in se od učenca pričakuje, da jih sprejme, tako kot 

sprejme svojo novo vlogo v odnosih, v katere vstopa (Warren, 1994).  

Za učenca s slepoto ali slabovidnostjo velja, da je v prvi vrsti učenec s svojimi 

(osebnostnimi) značilnostmi, ki jih lahko prepoznamo tudi pri njegovih videčih vrstnikih, 

vendar pa je zanj značilno tudi to, da ima ostanek vidne ostrine manjši kot 30 %, 

oziroma da ima vidno polje zoženo na vsaj 20˚ okoli fiksacijske točke. Na tem mestu 

je smiselno izpostaviti, da razvoj otrok s slepoto ali slabovidnostjo brez dodatnih 

primanjkljajev lahko poteka po enakih zakonitostih kot pri videčih otrocih, odsotnost 

vidnih informacij pa lahko pomembno vpliva na tempo in kakovost posameznikovega 

razvoja (Bishop, 2004). Lowenfeld (1981, v Tuttle in Tuttle, 1998) izpostavi tri področja, 

kjer otrokov razvoj, zaradi pomanjkanja ali odsotnosti vizualnih informacij, poteka na 

svojstven način. Tako se pri otroku pojavijo omejitve v obsegu in raznolikosti 

pridobljenih izkušenj, omejitve v nadziranju okolja in sebe v odnosu do njega ter 

omejitve v gibanju. Glede na to, da je populacija učencev s slepoto ali slabovidnostjo 

izredno heterogena, je toliko bolj pomembno, da so učno okolje, način poučevanja in 

didaktični pripomočki prilagojeni glede na potrebe posameznega učenca in da so tudi 

specialno-tehnični pripomočki izbrani glede na njegovo delovanje.  

Za učence s slabovidnostjo je značilno, da informacije o okolju sprejemajo po vidni 

poti, zato v šoli delajo po metodi za slabovidne. V procesu izobraževanja potrebujejo 

prilagojeno učno okolje in prilagojen didaktični material, za učenje posebnih znanj pa 

so deležni razširjenega kurikuluma, ki ga izvaja tiflopedagog, zaposlen na Zavodu za 

slepo in slabovidnost mladino. Tiflopedagogi učence seznanijo s specialnimi znanji, 

kot so socialne veščine, veščine orientacije in mobilnosti, komunikacijske veščine ipd., 

ki učencem s slepoto ali slabovidnostjo omogočijo učinkovitejše delovanje v okolju. 

Učenci s slabovidnostjo v šoli za posamezne naloge potrebujejo več časa, saj zaradi 
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slabše vidne ostrine in/ali zožitve vidnega polja kompleksnejše informacije obdelujejo 

nekoliko dlje, kot njihovi videči vrstniki. Splošno gledano pa lahko pričakujemo, da 

bodo učenci z zmerno slabovidnostjo in brez dodatnih primanjkljajev, ob ustreznih 

prilagoditvah, ujeli tempo dela sošolcev v večinski osnovni šoli, medtem ko bodo 

učenci s težko slabovidnostjo za posamezne naloge, v primerjavi z videčimi vrstniki, 

potrebovali še nekoliko več časa (Vovk-Ornik, 2015).  

Učenci s slepoto zaradi manjših ostankov vidne ostrine in/ali zožitve vidnega polja 

večji del informacij sprejemajo s pomočjo tipa, nekaj pa jih pridobijo tudi s pomočjo 

minimalnega ostanka vida. V šoli lahko delajo po kombinirani metodi ali po metodi za 

slepe, prav tako pa so deležni razširjenega kurikuluma, znotraj katerega razvijejo 

različna znanja, spretnosti in veščine. V procesu izobraževanja potrebujejo 

prilagoditve v šolskem okolju ter prilagojen didaktični in učni material. Kljub vsem 

prilagoditvam se pri posameznikih s slepoto v razredu večinske osnovne šole 

praviloma pojavijo manjša odstopanja od tempa dela videčih vrstnikov, zlasti pri 

branju, pisanju in spoznavanju okolice ter predmetov v njej, saj učenci s slepoto 

potrebujejo sistematično in vodeno raziskovanje, ki jim omogoča integriranje 

informacij v celoto (Vovk Ornik, 2015).  

V prvih letih šolanja se učenci opismenijo, spoznajo osnovne matematične koncepte 

in razvijejo številske predstave, kar je temeljno znanje za razumevanje snovi v višjih 

razredih (Information about visual impairment, 2012). Za učenca s slepoto je značilno, 

da informacije pridobi s pomočjo tipa, sluha in preostanka vida, pri čemer se moramo 

zavedati, da slušne in tipne informacije le delno nadomestijo vizualne informacije 

(Webster in Roe, 1998). Pomembno je tudi razumeti, da sluh in tip pri učencih s slepoto 

nista prirojeno bolje razvita, ampak ju učenec z uporabo izuri (Warren, 1994). S tipnim 

raziskovanje predmeta učenec zaporedno pridobiva informacije o manjših delih, ki jih 

nato spaja v celoto, zaradi česar pri opravljanju različnih nalog potrebuje podaljšan 

čas reševanja.  

Pomanjkljive ali odsotne vidne informacije vplivajo na učenčevo razumevanje 

posameznih učnih vsebin. Tako se lahko odstopanja učencev s slepoto ali 

slabovidnostjo v primerjavi z videčimi učenci pojavijo na področju razvrščanja, 

prostorskega zaznavanja, pa tudi na področju pomnjenja (Lechelt idr., b.d.). Specifični 

načini zaznavanja predmetov v okolici pogosto vplivajo na težave pri razumevanju 
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abstraktnih pojavov. Zagotovo pa za učitelja predstavlja posebnost tudi brajica1, če jo 

učenec uporablja. Učenec, ki že dobro razume in uporablja brajico, zmore prebrati 

približno 100 besed na minuto, njegov videči vrstnik pa 250 besed, napisanih v črnem 

tisku (Lechelt idr., b.d), kar ponovno potrjuje že izpostavljeno dejstvo, da s tipnim 

raziskovanjem posameznik pridobiva informacije z manjšega področja in da mora te 

vseskozi spajati v celoto, za kar potrebuje daljši čas kot njegovi videči vrstniki. 

V prvih letih šolanja učenci še potrebuje prosto in vodeno igro. Ta je za učenca s 

slepoto ali slabovidnostjo še posebej pomembna, saj z njo razvija motorične in 

kognitivne spretnosti ter vztrajnost. Hkrati pa je druženje ob igri priložnost za učenca 

s slepoto ali slabovidnostjo, da sklene nova poznanstva oziroma ohranja že 

vzpostavljene interakcije (Information about visual impairment, 2012).  

Učenec s slepoto ali slabovidnostjo lahko ima podobne interese, kot jih imajo njegovi 

videči vrstniki, lahko pa so njegovi interesi tudi zelo specifični. Priporočljivo je, da 

učitelji oziroma učiteljski zbor z mislijo na učenca s slepoto ali slabovidnostjo 

prilagodijo vsaj nekaj obšolskih dejavnosti s področij, ki učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo še posebej zanimajo. Upoštevati pa je potrebno tudi dejstvo, da 

učenca, vsaj v začetnih letih izobraževanja, precej utrudijo že šolske dejavnosti in 

aktivnosti s sošolci, zaradi česar naj učenec premišljeno izbira obšolske dejavnosti 

(Information about visual impairment, 2012).  

Učitelj bo pri delu z nekaterimi učenci s slepoto opazil primanjkljaje na področju 

govorno-jezikovnega izražanja tudi v smislu pojava verbalizma (tj. usvajanje besed 

brez razumevanja njihovega pomena), ki praviloma nastane zaradi pomanjkanja 

neposrednih izkušenj s konkretnimi predmeti. Prav tako pa je možen pojav blindizma 

(tj. stereotipno gibanje, zibanje), ki nastane zaradi težnje po večji senzorni stimulaciji, 

katere vzrok je pomanjkanje dražljajev v okolju in posledično manj priložnosti za razvoj 

gibanja (Warren, 1994). Gre za neželena pojava pri učencih s slepoto, katerih 

pojavnost lahko z ustreznim in pravočasnim pristopom ter načinom dela preprečimo. 

Učenec s slepoto ali slabovidnostjo, ki se je vključil v večinsko osnovno šolo, je v 

predšolskem obdobju praviloma že bil deležen razširjenega kurikuluma, znotraj 

                                                           
1  Brajica ali brajeva pisava je pisava, namenjena osebam s slepoto. Osnovna brajeva celica je 
sestavljena iz 6 točk, ki so enakomerno razporejene v dva stolpca. Vsako črko, ločilo oz. znak sestavlja 
določena, stalna, kombinacija izbočenih pik (Jablan, 2010). 
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katerega je pridobil posamezna specialna znanja in tako razvil potrebne veščine za 

uspešno vključitev v program večinske osnovne šole (Warren, 1994), prav tako pa je 

bil deležen neposrednega ozaveščanja o skrbi za lastno varnost in spodbud za vstop 

in delovanje v skladu z zahtevami šolskega kurikuluma (Webster in Roe, 1998). 

Podpora in spodbude za uspešno delovanje v šolskem okolju so potrebne tudi v času 

šolanja (Webster in Roe, 1998). Učencu bo v pomoč, če učitelj, ob podpori 

tiflopedagoga, učenje različnih veščin (npr. socialnih, vsakodnevnih), ki jih učenec 

spoznava v okviru razširjenega kurikuluma, vključi v učencev šolski vsakdan in mu 

tako omogoči aktivno vključevanje v družbo oziroma spodbuja učencev celostni razvoj. 

Ker je pri učencih s slepoto učenje s posnemanjem odsotno (Zell Sacks, 2004), se 

morajo vsakodnevnih veščin načrtno naučiti na drugačen način, kot jih vključuje 

posnemanje. To pomeni, da učenci s slepoto potrebujejo načrtne spodbude za 

celosten razvoj po posameznih področjih, saj jih ne usvojijo spontano, ob vizualnih 

informacijah iz okolja, kot je to večinoma značilno za njihove videče vrstnike. Učenci, 

ki nimajo težav z vidom, z opazovanjem staršev, učiteljev in ljudi v okolici večinoma 

spontano usvajajo osnove socialnih veščin, ki jim omogočajo učinkovito odzivanje v 

socialnih situacijah. Priporočljivo je, da učitelj učencu s slepoto ali slabovidnostjo nudi 

ustrezno pomoč tako pri usvajanju novega znanja, kot tudi v različnih vsakodnevnih 

situacijah, vendar pa naj bo ves čas pomoči v ospredju težnja po tem, da bo učenec 

posamezno aktivnost čim prej izvajal samostojno. Pričakujemo lahko, da bodo videči 

sošolci učencu s slepoto ali slabovidnostjo postavljali različna vprašanja o slepoti in 

slabovidnosti. Dobro je, da učitelj učenca s slepoto ali slabovidnostjo opolnomoči, da 

bo znal in zmogel odgovoriti na tovrstna vprašanja (Lechelt idr., b.d.).  

Prva leta šolanja so za učenca s slepoto ali slabovidnostjo zelo pomembna in hkrati 

tudi naporna, saj učenec za uspešen celostni razvoj potrebuje ustrezno in načrtno 

zasnovano podporo strokovno usposobljenih oseb, torej tudi učitelja razrednega 

pouka. 
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4 POUČEVANJE UČENCA S SLEPOTO ALI 

SLABOVIDNOSTJO NA RAZREDNI STOPNJI 

Učenci s slepoto ali slabovidnostjo se v našem vzgojno-izobraževalnem procesu lahko 

šolajo tudi v večinski osnovni šoli, ki se nahaja v bližini njihovega doma, in sicer v 

izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

To pomeni, da učenec s slepoto ali slabovidnostjo posluša in usvoji vsebine, ki so 

določene z učnim načrtom posameznih predmetov v devetletni osnovni šoli, učitelj pa 

je tisti, ki načine dela in metode poučevanja prilagodi posameznim potrebam učenca. 

Takšen način poučevanja sovpada z idejo inkluzije. Od učitelja se poleg strokovne 

usposobljenosti za poučevanje (v ožjem pomenu besede) pričakuje tudi 

kompetentnost za oblikovanje spodbudnega učnega okolja za vsakega učenca, 

uporaba sodobne informacijske tehnologije in timsko sodelovanje. Prav tako pa se od 

učitelja pričakuje vseživljenjsko učenje in skrb za lasten profesionalni razvoj 

(Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006).   

Vprašanja: kako bo učenec zapisal snov; kako si bo našel prijatelja; katere prilagoditve 

potrebuje pri pouku, so temeljna vprašanja, ki naj si jih ob sprejemu učenca s slepoto 

ali slabovidnostjo v razred postavijo učitelji. Učitelji pogosto poročajo, da so negotovi 

pri oblikovanju predstav o učenčevih učnih sposobnostih, prav tako pa pogosto iščejo 

dodatne informacije o prilagajanju okolja in materialov (Webster in Roe, 1998). 

Rezultati raziskave, ki sta jo I. Žolgar Jerković in A. Kermauner (2006) izvedli na vzorcu 

365 učiteljev razrednega in predmetnega pouka nakazujejo, da učitelji zbirajo 

informacije s področja poučevanja učencev s slepoto ali slabovidnostjo in imajo 

posledično manj stereotipnih prepričanj o izobraževanju oseb s slepoto ali 

slabovidnostjo. Ker pa imajo učitelji manj informacij in znanja s področja vsakodnevnih 

veščin (npr. prehranjevanje, higiena, oblačenje, rokovanje z denarjem) učencev s 

slepoto ali slabovidnostjo, določena stereotipna prepričanja (npr. učenec s slepoto si 

ne zmore samostojno zavezati čevljev) ohranjajo. 

T. Štemberger (2013) je z raziskavo z manjšim številom udeležencev želela izvedeti, 

kako učitelji razrednega pouka, učitelji naravoslovnih in učitelji družboslovnih 

predmetov ocenjujejo svoje znanje in usposobljenost za delo z otroki s posebnimi 

potrebami, kako se izobražujejo in v kolikšni meri so inkluziji naklonjeni. Rezultati so 
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pokazali povezanost med učiteljevim pridobljenim znanjem in samooceno 

usposobljenosti; več sodelujočih učiteljev pa tudi poroča, da se najpogosteje počutijo 

nemočni ob težavah v komunikaciji z učenci. Na splošno so se učitelji pripravljeni 

prilagajati potrebam učencev s posebnimi potrebami, še posebej učitelji razrednega 

pouka. Avtorica je na podlagi dobljenih rezultatov zaključila, da sta občutek 

usposobljenosti za inkluzijo in naklonjenost do nje premosorazmerni. 

Podobno razmišlja tudi Rutar (2010), ki poudari, da mora učitelj za uspešno delo z 

učencem s posebnimi potrebami, torej tudi za delo z učencem s slepoto ali 

slabovidnostjo, poznati in razumeti njegove značilnosti, kar pa ni mogoče brez 

predhodnega izobraževanja na področju posebnih potreb. Avtor zagovarja, da si je za 

uspešno izvajanje inkluzivnega vzgojno-izobraževalnega procesa, pred vključitvijo 

učenca s posebnimi potrebami, potrebno pritrdilno odgovoriti na naslednja vprašanja: 

ali učitelji poznamo potrebe posameznika, ki ga bomo poučevali; ali imamo učitelji 

znanje o izobraževalnih potrebah učencev s posebnimi potrebami; ali smo učitelji 

seznanjeni z materialnimi potrebami posameznika; ali učitelji razumemo 

posameznikove potrebe po prilagoditvah v prostoru in ali učitelji ocenjujemo, da smo 

sposobni poučevati v inkluzivnem oddelku.  

A. Kermauner (2015) izpostavi, da lahko o uspešni inkluziji učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo govorimo šele tedaj, ko je učenec enakovredna oseba v razredu, 

oziroma gledano širše, v družbenem okolju. Prav tako je za vse ostale učence, z 

odločbo ali brez nje, pomembno, da so enakovredno vključeni v skupino vrstnikov. 

Iz zapisanega lahko povzamemo, da se mora učitelj pred vključitvijo učenca s slepoto 

ali slabovidnostjo v razred na učenčev vstop ustrezno pripraviti, tako v smislu 

poznavanja delovanja učenca s slepoto ali slabovidnostjo, poznavanja njegovih potreb 

po prilagajanju prostora, poučevanja in potreb po uporabi specialno-tehničnih 

pripomočkov, kot tudi v smislu poznavanja ustreznih načinov vključevanja učenca v 

skupino vrstnikov in družbo. 

4.1 UČITELJEVA PRIPRAVA NA VSTOP UČENCA S SLEPOTO ALI 

SLABOVIDNOSTJO V RAZRED 

Učitelji, ki poučujejo v večinski osnovni šoli, naj bi bili pred vključitvijo učenca s slepoto 

ali slabovidnostjo v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
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seznanjeni s splošnimi značilnostmi oseb s slepoto ali slabovidnostjo. Specifična in 

poglobljena znanja s področja poučevanja učenca s slepoto ali slabovidnostjo lahko 

učitelji pridobijo tudi s pregledom strokovne literature in z aktivno udeležbo na 

seminarjih s področja slepote in slabovidnosti, ki se v Sloveniji pripravljajo na Zavodu 

Republike Slovenije za šolstvo in Zavodu za slepo in slabovidno mladino. Programi se 

med seboj razlikujejo tako po številu izvedenih ur, kot tudi po vsebini (Pulec Lah, b.d.). 

Če se pri učencu s slepoto ali slabovidnostjo v času šolanja pojavijo še dodatne težave 

na drugih učenčevih področjih, lahko učitelj odgovore na svoja vprašanja in pomoč 

poišče tudi na zunanjih ustanovah, ki delajo z otroki in mladostniki: npr. na centru za 

socialno delo, svetovalnem centru za otroke in mladostnike, posameznih oddelkih 

znotraj zdravstvenih domov in na različnih društvih.  

Ker pa je vsak učenec unikaten, S. J. Spungin (2002) svetuje, naj učitelj pridobi čim 

več informacij tudi s pogovorom s starši, ki učenca najbolje poznajo. Dobro je, da 

učitelj pred sprejemom učenca s slepoto ali slabovidnostjo od staršev, učenčevega 

tiflopedagoga in oftalmologa pridobi informacije o osnovnih značilnostih 

posameznikove motnje v vidno-senzorni funkciji, o njegovi skrbi za oči in o vsebinah, 

ki jih bo učenec spoznal v okviru razširjenega kurikuluma s področja specialnih znanj. 

Prav je, da se učitelji seznanijo tudi s specialno-tehničnimi pripomočki, ki jih bo učenec 

uporablja v procesu izobraževanja, pri učencih s slepoto pa tudi z brajico (Brvar, 

2010). Ker je za branje brajice s pomočjo tipa potreben predhodni razvoj čutnic, bo 

povsem zadostovalo, da učitelj usvoji brajico po vidni poti, kar pomeni, da kombinacije 

točk prepoznava oziroma bere s pomočjo vida.  

4.2 ZNAČILNOSTI V POUČEVANJU UČENCA S SLEPOTO ALI 

SLABOVIDNOSTJO 

4.2.1 Prilagajanje načina poučevanja 

Na vprašanje, kako za učenca s slepoto ali slabovidnostjo prilagoditi način 

poučevanja, ni povsem enoznačnega odgovora. Izpostavili smo že, da je populacija 

slepih in slabovidnih heterogena, kar pomeni, da pri prilagajanju dela in okolja vedno 

izhajamo iz potreb posameznika (Stančić, 1991). Ker so za učence s slepoto ali 

slabovidnostjo, ki se šolajo v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, učni načrt in standardi znanja enaki kot za videče učence, se odstopanja 
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lahko pojavijo zgolj pri prilagajanju učnega procesa in materiala ter pri posameznih 

vsebinah, za katere oftalmolog poda mnenje, da je bolje, da jih učenec ne izvaja. To 

lahko pričakujemo npr. pri športni vzgoji, pri kateri posamezni gibi lahko poslabšajo 

zdravstveno stanje učenčevega očesa (Webster in Roe, 1998), kar pa seveda ne 

pomeni, da bo učenec s slepoto ali slabovidnostjo opravičen športne vzgoje, ampak 

bo v času, ko bodo njegovi videči vrstniki izvajali gibe, ki lahko poslabšajo njegovo 

zdravstveno stanje, izvajal prilagojeno gibalno dejavnost, ki bo načrtovana v skladu z 

njegovim zdravstvenim stanjem in bo vsebovala potrebne prilagoditve pripomočkov in 

prostora (Koprivnikar, 2006). Dobro je, da se učitelj zaveda, da učenci s slepoto ali 

slabovidnostjo (tako kot videči vrstniki) potrebujejo gibanje in v njem tudi uživajo, 

zaradi česar je toliko bolj pomembno, da učitelj prilagaja športne aktivnosti, gibalne 

igre, rekreativne odmore in športne dneve. Že prelet tekmovalcev, ki se udeležujejo 

paraolimpijskih tekmovanj, nam potrdi, da osebe s slepoto, seveda ob ustreznih 

prilagoditvah, smučajo, plavajo, tečejo, igrajo nogomet idr. 

Pri podajanju novih vsebin, razlag, informacij in pri izmenjavi mnenj z učenci, učitelji 

pogosto svoj govor podkrepijo z nebesedno komunikacijo, tako v smislu kretenj in 

gest, kot tudi v smislu prikazovanja stvari v prostoru ali na tabli. Seveda so nebesedna 

komunikacija in slike, ki niso pojasnjene in nazorno opisane, za učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo neustrezen način poučevanja. Brvar (2010) v svojem delu učiteljem 

svetuje, da naj snov pripovedujejo slikovito, razgibano, z različno intonacijo in jakostjo 

glasu ter multisenzorno. Poleg nazornih opisov slikovnih prikazov bo učenec s slepoto 

ali slabovidnostjo za poznavanje in razumevanje posameznih učnih vsebin in pojmov 

potreboval tudi konkretne predmete, makete in tipna ponazorila. Na takšen način bo 

lahko učenec vsaj delno nadomestil pomanjkljive ali odsotne vizualne informacije in 

lažje usvojil učne vsebine. 

Pri ocenjevanju znanja naj učitelj upošteva prilagoditve za učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo, zapisane v individualiziranemu programu, npr. učenčevo potrebo po 

podaljšanemu času pisanja pisnega preizkusa znanja, preverjanje znanja v ustreznem 

prostoru, tj. v individualni ali skupinski situaciji, kjer je učencu omogočena nemotena 

uporaba prilagoditev in pripomočkov, ki jih je deležen v času pridobivanja znanja. Prav 

tako se lahko pri ocenjevanju znanja pričakuje tudi prilagoditev v smislu, da učenec 

pri predmetih, ko je to mogoče, pridobi več pisnih kot ustnih ocen (Vovk-Ornik, 2006).  
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Učitelj naj bo pozoren, da učenec dogajanje v razredu spremlja s pomočjo sluha in 

vonja, zaradi česar mu je potrebno vsa dejanja, ki potekajo v tišini, in nepričakovane 

dogodke prikazati z nazornim opisom. S tem mislimo, da naj učitelj vedno z besedami 

oziroma s pozdravom opozori na svoj prihod v razred, med učno uro napove morebitne 

premore (npr.: »V dnevnik bom vpisal(a) manjkajoče učence.«) in pojasni 

nepričakovane dogodke, kot je npr. nenaden nemir v razredu, ki nastane zaradi 

motečega dejavnika v okolici. Prav tako naj učitelj opisuje ali zloguje tisto, kar zapisuje 

na tablo (Brvar, 2010). Zavestno naj se učitelj izogiba besedam tam, tisto, tja, takole 

ipd., ki učencu s slepoto ne dajo jasnih informacij. Učitelju pa se ni potrebno izogibati 

besedama poglej in vidiš, saj si tudi učenec s slepoto ogleduje predmete, vendar ne z 

očmi ampak s prsti (Webster in Roe, 1998). Učenec s slepoto ali slabovidnostjo bo 

lažje sledil pogovoru v razredu, če bo učitelj vse učence klical po imenu ter hkrati tudi 

videče učence spodbujal k medsebojnemu naslavljanju (Brvar, 2010).  

Z vnaprejšnjo pripravo zapiskov v povečanemu tisku oziroma zvočnih posnetkov 

zapisa učitelj posamezniku omogoči aktivnejše sodelovanje pri pouku. Prilagojene 

zapiske lahko učitelj učencu izroči takrat, ko njegovi videči sošolci snov prepisuje s 

table (Brvar, 2010).  

Priporočljivo je, da se z učencem s slepoto ali slabovidnostjo izvajajo kratka 

individualna srečanja, na katerih se mu s prilagojenim in individualiziranim pristopom 

nudi dopolnilno razlago tistih pojavov, abstraktnih pojmov, nepoznanega besedišča, ki 

so ključni za razumevanje učne snovi. Ideja je lažje izvedljiva v razredih, v katerih je 

poleg učitelja tudi drugi strokovni delavec in takrat, ko pouku prisostvuje tiflopedagog 

oziroma, v posameznih primerih, učenčev spremljevalec. Tovrstna organizacija 

poučevanja omogoča bolj individualiziran pristop poučevanja in dela z učencem s 

slepoto ali slabovidnostjo (Webster in Roe, 1998). V vseh ostalih primerih pa je dobro, 

da učitelj vnaprej načrtuje individualna srečanja z učencem, ki lahko potekajo pred ali 

po pouku oziroma v vmesnem času, če organizacija dela to dopušča; v teh srečanjih 

učencu po potrebi nudi razlago tistih vsebin, ki so zanj težje razumljive.  

Učitelj v procesu izobraževanja pozornost posveti preprečevanju pojava verbalizma 

oziroma usvajanja besed brez razumevanja njihovega pomena. Pomanjkanje 

neposrednih informacij o okolju lahko vodi do tega, da si oseba s slepoto, kljub ustrezni 

in suvereni rabi posamezne besede v pogovoru, ne zna predstavljati, kaj konkretno ta 
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beseda pomeni – npr. učenec ve, da s pomočjo lestve opravljamo višinska dela, a ni 

nujno, da ve, kako je lestev videti. Verbalizmu se lahko izognemo z doslednim 

prikazovanjem konkretnega materiala oziroma vsaj maket, ki jih učenec otipa in 

pomen prikazanega poveže s konkretno besedo.  

4.2.2 Prilagajanje didaktičnega in učnega materiala ter okolja 

Učenec s slepoto ali slabovidnostjo bo učnemu procesu zmogel samostojno slediti, če 

bodo poleg načina poučevanja prilagojeni tudi didaktični materiali, ponazorila in učno 

okolje. Čeprav obstajajo splošna priporočila za prilagajanje materiala, namenjenega 

učencem s slepoto ali slabovidnostjo, naj bo učitelj pozoren, da bo prilagoditve 

načrtoval na podlagi potreb in delovanja posameznega učenca. 

Učitelj naj pred vključitvijo učenca s slepoto ali slabovidnostjo, po posvetovanju s 

tiflopedagogom, načrtuje postavitev miz v razredu in sedežni red učencev. Pri tem naj 

bo pozoren, da bo učenec s slepoto ali slabovidnostjo sedel na takšnem mestu, s 

katerega bo lahko učitelja dobro slišal tudi takrat, ko se bo učitelj gibal po razredu 

oziroma med učenci – to lahko, na primer, dosežemo z razporeditvijo miz v obliki črke 

U. Prav tako je pomembno, da sedežni red učencu omogoča nemoteno rabo 

specialno-tehničnih pripomočkov. Učenec s slepoto bo praviloma sedel v bližini table, 

ob oknu ali stran od njega, odvisno od značilnosti njegovega vida. Količino svetlobe 

lahko uspešno uravnavamo tudi s pomočjo temnih zaves in namizne lučke. 

Priporočljivo je, da učenec s slabovidnostjo pri delu uporablja bralno mizico, ki mu 

omogoča ustrezno telesno držo pri sedenju (npr. Webster in Roe, 1998).  

Učenec s slabovidnostjo bo, ob zanj prilagojenemu sedežnemu redu, zmogel 

spremljati ustrezno pripravljeno tabelsko sliko. S tem mislimo, da naj učitelj, če 

uporablja zeleno tablo, vedno poskrbi, da bo pisal le na čisto in suho tablo, saj se 

kreda na mokri površini blešči. V primeru uporabe bele magnetne table, ki se ne blešči, 

pa naj učitelj nanjo zapisuje s flomastrom kontrastne barve (Brvar, 2010). Pri tem naj 

bo pozoren, da bo zapis na tabli pregleden, dovolj velik in zapisan na tistem delu table, 

ki je dobro viden tudi za učenca s slabovidnostjo. Pri pouku bo učenec s slabovidnostjo 

praviloma bral in pisal v povečanemu črnemu tisku in uporabljal elektronsko verzijo 

učbenika, ki mu bo omogočal nastavljanje ustrezne povečave, ali pa tiskano verzijo 

učbenika s povečanim zapisom. Ta bo, v primerjavi z neprilagojenim učbenikom, 
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debelejši, zaradi česar se številke strani v prilagojenemu učbeniku ne bodo ujemale s 

številko strani v neprilagojenemu učbeniku (Brvar, 2010), kar naj učitelj upošteva že 

pri pripravi na učno uro. Učenec si bo učno snov zmogel samostojno zapisovati, 

najverjetneje v prilagojen zvezek s širšim prostorom med vrsticami, lahko pa si bo 

snov zapisoval tudi na računalnik, oziroma si bo razlago, z učiteljevim dovoljenjem, 

posnel na diktafon (Brvar, 2010). Učitelj naj bo pozoren, da zapis pri prilagajanju učnih 

listov in preizkusa znanja ne bo vplival na spremembo standardnega formata papirja 

(A4) (Brvar, 2010), npr. povečava zapisa s formatu A4 na format A3 ni ustrezna, saj 

je iskanje informacij po prevelikemu formatu naporno, nepregledno in zamudno. 

Ustrezneje je, da učitelj v računalniški različici dokumenta, ko je to mogoče, poveča 

font pisave na velikost, ki jo učenec zmore učinkovito prebrati, hkrati pa smiselno 

načrtuje in pripravi ustrezno oblikovan in dovolj velik prostor, v katerega bo učenec 

zapisal svoj odgovor na učiteljevo vprašanje. Tako preurejen dokument učitelj natisne 

na format A4. Pri tem naj upošteva, da papir, na katerega se tiska besedilo, namenjeno 

učencu s slabovidnostjo, ni svetleč, lahko pa je barven, če učencu bolj kot kontrast 

med črnim zapisom in belo podlago ustreza kak drug kontrast, npr. rumena podlaga 

in črna barva zapisa.  

Učenec s slepoto bo v razredu lahko delal po metodi za slepe, kar pomeni, da bo bral 

in pisal v brajici. Tako bo pri pouku lahko uporabljal elektronsko verzijo učbenika in 

delovnega zvezka ali pa tiskano verzijo učbenika v brajici. Učbeniki, prilagojeni v 

brajevo pisavo, so obsežnejši zaradi narave zapisa, hkrati pa ne vsebujejo slik. 

Posledično mora učitelj pri načrtovanju pouka upoštevat tudi, da bo potrebno razne 

fotografije in prikaze natančno opisati ter pojasniti. Pri pripravi in preoblikovanju učnih 

listov v brajico naj bo učitelj pozoren, da besedilo ne bo tiskano na prevelik format 

(npr. A3), saj učenec s slepoto informacije sprejema z zaporednim tipnim 

raziskovanjem manjših delov celote, kar je po velikemu formatu težko in zamudno. V 

današnjem času lahko pričakujemo, da bo učenec s slepoto v procesu izobraževanja 

uporabljal računalnik z brajevo vrstico 2 . Učenec si bo s pomočjo računalnika 

samostojno zapisoval učno snov, učitelj pa mu bo učne liste, preizkuse znanja in 

izročke pripravljal in podajal v računalniški različici. Seveda bo tudi učencu s slepoto 

                                                           
2  Brajeva vrstica je elektronska naprava, ki jo preko USB ali BlueTootha priključimo na prenosni 
računalnik. V brajevo vrstico so vgrajene celice, ki se po povezavi z računalnikom izbočijo v različn ih 
kombinacijah, ki predstavljajo posamezne črke brajice. Tako je osebi s slepoto omogočeno branje 
zapisa na računalniškemu zaslonu (Katalog tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne, b.d.). 
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v pomoč, če si bo lahko učiteljevo razlago, z njegovim dovoljenjem, posnel na diktafon 

(Brvar, 2010). 

V procesu izobraževanja učenca s slabovidnostjo ali slepoto je verbalno podajanje 

učnih vsebin potrebno podkrepiti s predmeti, ki jih lahko učenec otipa in s predmeti, ki 

lahko oddajajo tudi zvok ali vonj. Priporočljivo je, da učitelj v proces izobraževanja 

vključi čim več realnih predmetov. Če to ni mogoče zaradi narave stvari (npr. velikost, 

prostor, kjer se nahaja) ali pa zaradi nevarnosti (npr. škodljivosti zdravju), lahko učitelj 

pripravi ustrezno tipno ponazorilo oziroma maketo. Pri načrtovanju in izdelavi naj bo 

učitelj pozoren, da ponazorila ne bodo vsebovala preveč informacij oziroma 

podrobnosti, ki posamezniku s slepoto, pa tudi posamezniku s slabovidnostjo, ne 

podajo bistvenih informacij za razumevanje celote, otežujejo pa mu tipno raziskovanje 

(Brvar, 2010; Kermauner, 2015). A. Kermauner (2015) je v povezavi s prilagajanjem 

poučevanja za učence s slepoto ali slabovidnostjo zapisala: »Treba je poiskati, narediti 

ali kako drugače prikazati nadomestno informacijo za ključne pojme iz učnega načrta 

ali okolja, /…/ ter ustrezno prilagoditi slikovni in grafični material (str. 153)«. Kot 

spodbudo za iskanje in izdelavo ponazoril dodajmo še to, da tovrstni pripomočki ne 

pripomorejo le k lažjemu razumevanje vsebin, pač pa tudi pozitivno vplivajo na učno 

motivacijo učenca s slepoto, učenca s slabovidnostjo in tudi na videčega učenca 

(Kermauner, 2015). 

Učitelj lahko z mislijo na učenca s slepoto ali slabovidnostjo dopolni in prilagodi 

stenske plakate in slike. To stori tako, da pri pripravi plakata uporabi povečan tisk in 

upošteva, da sta podlaga in tisk v kontrastni barvi, hkrati pa lahko, če je le mogoče, 

plakat ali sliko dopolni z informacijami, zapisanimi v brajici. Učitelji, ki začenjajo s 

poučevanjem učenca s slepoto ali slabovidnostjo, si pogosto postavijo vprašanje, kaj 

pomeni, če brajice ne poznajo. Davis (2003) pojasni, da se od učitelja razrednega 

pouka ne pričakuje zelo dobro poznavanje brajice, je pa zaželeno, da pozna osnove, 

ki so mu v pomoč pri prilagajanju učnih gradiv in pri spremljanju učenčevega 

napredovanja v branju in pisanju. Avtor dodaja, da je učiteljevo poznavanje in občasna 

raba osnov brajice učencu dodatna motivacija za učenje in napredovanje v branju in 

pisanju brajice. Če se poskusimo postaviti v vlogo učenca, bi si najverjetneje tudi sami 

želeli, da nam učitelj zmore pregledati nalogo, ki smo jo napisali na brajev stroj. Kot 

smo predhodno že navedli, pa se od učitelja ne pričakuje branje brajice s pomočjo 
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tipa, ampak branje s pomočjo vida oziroma znanje prepoznavanja kombinacij točk s 

pomočjo vizualnih informacij oziroma vida.  

Prilagoditve šolskega okolja in razreda ter pravil v njem lahko pozitivno vplivajo na 

dobro počutje učenca s slepoto ali slabovidnostjo in posledično na njegov proces 

izobraževanja ter tudi na njegovo samospoštovanje. Priporočljivo je, da učitelj, lahko 

tudi v sodelovanju s tiflopedagogom in šolskim hišnikom, za učenca s slabovidnostjo 

s kontrastno barvo označi pomembna mesta v razredu (npr. vrata, stikala, umivalnik, 

učenčeve predale, police) in na šoli (npr. stopnice, garderobne omare). V razredu naj 

učitelj spodbuja sprotno pospravljanje stvari na dogovorjeno mesto, kar učencu s 

slepoto omogoča poznavanje lokacije, na katerih najde iskano stvar, in hranjenje torb 

pod mizo, pospravljanje stolov k mizi in vestno zapiranje vrat, saj v nasprotnem 

primeru, vse to učencu s slepoto ali slabovidnostjo predstavlja oviro pri gibanju. Na 

tak način poskrbimo za varno gibanje učenca s slepoto ali slabovidnostjo po razredu, 

sočasno pa pri videčih učencih razvijamo skrb za urejenost prostora (Webster in Roe, 

1998).  

Učitelj naj pozornost posveti tudi načrtovanju prilagoditev pri izvajanju dni dejavnosti, 

še posebej takrat, kadar te ne potekajo v šolskem okolju. Učitelj oziroma učitelji zbor 

naj v okviru športnih, kulturnih in tehničnih dni načrtuje izvedbo tistih dejavnosti, v 

katerih lahko, ob ustreznih prilagoditvah, aktivno sodeluje tudi učenec s slepoto ali 

slabovidnostjo. Kot primer, v okviru športnega dne lahko učitelj načrtuje plavanje, 

pohod, tek, drsanje, v okviru ekskurzij in ogleda raznih predstav poskrbi za učenčevo 

varno gibanje, nazorno opisovanje okolice, tipno ogledovanje predmetov, če je to 

mogoče, pri praktičnemu delu pa naj učitelj material in njegovo obdelavo prilagodi 

učenčevim zmožnostim. Pri vsem tem lahko učencu s slepoto ali slabovidnostjo 

pomaga spremljevalec in mu na tak način omogoča aktivno udeležbo v vseh 

dejavnostih (Murn, 2002). 

4.2.3 Specialno-tehnični pripomočki za učence s slepoto ali slabovidnostjo 

Pri učenčevi samostojnosti imajo pomembno vlogo prilagoditve v vsakdanu, pes vodič, 

videči vodič in tudi specialno-tehnični pripomočki. Slednji so še posebej pomembni v 

šolskem okolju, saj učencu omogočajo samostojno spremljanje učnega procesa in 

gibanje po šolskih prostorih. V grobem specialno-tehnične pripomočke delimo na 
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optične in neoptične. Z uporabo optičnega pripomočka (npr. raznih povečevalnih lup, 

okularjev) bo učenec v šolskem prostoru bral neprilagojen zapis in spremljal dogajanje 

na nekoliko oddaljenem prostoru, z uporabo neoptičnih pripomočkov (npr. elektronska 

povečala, računalnik, bela palica, bralna mizica, prilagojeni zvezki) pa si bo poleg 

ustrezne povečave prilagodil tudi barvo ozadja, zapis pretvoril v govor oziroma se bo 

lahko z njihovo pomočjo samostojno gibal, skrbel za ustrezno telesno držo in sledil 

poteku učne ure (Bruce in Douglas, 2000). 

Bela palica je eden izmed prepoznavnejših specialno-tehničnih pripomočkov, 

namenjenih osebam s slepoto. Z njo bo učenec zaznaval morebitne ovire in 

spremembe nivoja poti na tolikšni razdalji, da jih bo lahko še varno obhodil. Oseba s 

slepoto si lahko pri samostojnemu gibanju pomaga tudi s psom vodičem; to je izšolan 

pes, ki s svojo poslušnostjo, pozornostjo in ustreznim načinom gibanja osebo s slepoto 

varno vodi mimo ovir oziroma jo nanje opozori (Zovko, 1998). Ker je za pridobitev psa 

vodiča potrebno ustrezati določenim kriterij, lahko pričakujemo, da učencu s slepoto v 

času osnovnošolskega izobraževanja pes vodič še ne bo dodeljen. Seveda pa lahko 

učencu s slepoto pri varnemu gibanju pomagamo tudi videče osebe, in sicer v vlogi 

videčega vodiča. Tehnika je uporabna in izvedljiva vedno in povsod, priporoča pa se, 

da jo učenec s slepoto uporabi tedaj, ko se giba v takšnem okolju, v katerem je 

uporaba bele palice otežena, morda celo nevarna. Avtorji (npr. Dyck, 1992) 

opozarjajo, da videči posamezniki osebe s slepoto nikoli ne pričnemo voditi, ne da bi 

jo pred tem ogovorili oziroma ji ponudili pomoč. Tako ni ustrezno, da učenca s slepoto 

potiskamo pred seboj, vlečemo za seboj ali ga držimo za belo palico. Ustrezno je, da 

učencu s slepoto, po privolitvi, v pomoč ponudimo svojo nadlaket, da se nas oprime 

in tako sledi gibanju videčega vodiča. 

Z informacijami o specialno-tehničnih pripomočkih, ki jih bo učenec s slepoto ali 

slabovidnostjo uporabljal v procesu izobraževanja, bo učitelja seznanil učenčev 

tiflopedagog. Pričakujemo lahko, da bo učenec s slabovidnostjo uporabljal eno izmed 

mnogih različic ročne ali samostoječe lupe oziroma elektronsko različico te, ki 

omogoča nastavljanje kontrastov in souporabo kamere za ogled oddaljenih 

predmetov, barvne filtre, namizno svetilko in bralno mizico. Učenec s slepoto bo morda 

uporabljal preprost brajev tiskalnik, brajev stroj in pretvornik tiska v govorjeno besedo. 

Tako učenec s slepoto kot tudi učenec s slabovidnostjo pa bosta najverjetneje 

uporabljala računalnik z ustreznimi programskimi različicami, namenjenimi osebam s 
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slabovidnostjo oziroma slepoto, pri čemer bo učenec s slepoto z računalnikom povezal 

tudi brajevo vrstico. Zlasti pri naravoslovnih predmetih bodo učencu s slepoto ali 

slabovidnostjo v pomoč pozitivne folije (tj. folija, ki se na mestu, kamor pritisnemo s 

pisalom, izboči), prilagojen geometrijski pribor, reliefni zemljevidi, pri športni vzgoji pa 

tudi zveneče žoge (tj. žoga, znotraj katere je zvonček, ki ob gibanju žoge oddaja zvok) 

ipd. (Katalog tehničnih pripomočkov, b. d.). 

4.2.4 Vključevanje učenca s slepoto ali slabovidnostjo v skupino vrstnikov in 

skrb za dobre medsebojne odnose 

Vključevanje v družbo videčih vrstnikov je lahko za učenca s slepoto ali slabovidnostjo 

oteženo, če okolje ni ustrezno pripravljeno na njegove specifične potrebe in značilnosti 

v delovanju (Warren, 1994) ter če učenec ne dobi ustreznih spodbud in pomoči pri 

učenju strategij za uspešno razumevanje socialnih situacij in uspešno delovanje v njih, 

kar je tudi osnova za ustvarjanje medvrstniških odnosov.  

Interakcija med videčimi in slepimi oziroma slabovidnimi učenci se v večini primerov 

ne razvije spontano. Učitelj z oblikovanjem priložnosti za druženje, s spodbujanjem 

vzpostavljanja in ohranjanja stikov, sklepanja prijateljskih odnosov ter z razvijanjem 

učinkovitega načina razreševanja nastalih sporov posredno spodbuja medsebojne 

interakcije v razredu. Takšna ravnanja učitelja niso vedno samoumevna, ampak so 

odvisna od različnih dejavnikov – učitelj, ki je anksiozen, nezadovoljen, brez ustrezne 

podpore in brez potrebnih informacij o potrebah učencev in uspešnih strategijah dela, 

lahko interakcijam v razredu pripisuje manjši pomen (Webster in Roe, 1998). Za 

učenca s slepoto oziroma slabovidnostjo, ki predhodno ni bil vključen v večinski vrtec 

in v razredu nima prijatelja ali znanca, je lahko vključevanje v skupino vrstnikov 

oteženo, če nima ustrezne podpore in spodbudnega okolja. Učitelj ima to možnost, da 

lahko vpliva na izbor aktivnosti, ki se odvijajo v razredu, in na tak način vodi proces 

vključevanja vsakega učenca v skupino vrstnikov (Warren, 1994). 

Že ob prvem vstopu učenca s slepoto ali slabovidnostjo v razred imajo odzivi videčih 

vrstnikov zanj velik pomen (Webster in Roe, 1998). Kako je živeti s slepoto ali 

slabovidnostjo, si videči težko predstavljamo, zato je toliko bolj pomembno, da o tem 

področju spregovorimo z videčimi sošolci. Prav je, da jih, v sodelovanju s 

tiflopedagogom, seznanimo z značilnostmi delovanja vrstnika s slepoto ali 
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slabovidnostjo, ki jih bodo takoj opazili, npr. s specialno-tehnični pripomočki, 

posebnostmi v orientaciji in mobilnosti, potrebnimi prilagoditvami pri pouku in igri. 

Dobrodošla je tudi simulacija slepote in slabovidnosti ter neposredno rokovanje s 

posameznimi specialno-tehničnimi pripomočki. Takšne oblike dela učencem 

pomagajo pri razumevanju slepote in slabovidnosti, pri razumevanju potrebe po 

izvajanju prilagoditev in rabi specialno-tehničnih pripomočkov. K povezovanju videčih 

učencev z učencem s slepoto bo zagotovo pripomoglo tudi poznavanje tehnike 

videčega vodiča, katere osnovni elementi niso tako zapleteni, da se jih videči učenci 

ne bi mogli naučiti. 

Pri pripravi načrta vključevanja učenca s slepoto ali slabovidnostjo v skupino vrstnikov, 

se je dobro zavedati, da smo si ljudje med seboj različni (Information about visual 

impairment, 2012) in da se učenčeve potrebe in želje po prijateljskih odnosih morda 

razlikujejo od želj in prepričanj odraslih oseb. Dobro je, da učitelj posluša 

posameznikove želje in v skladu z njimi tudi izvaja načrt socialnega vključevanja 

učenca v skupino vrstnikov. Smiselno je izpostaviti, da načrtno spodbujanje 

medsebojnih interakcij med učenci, ki v razredu niso sprejeti, ni priporočljivo, saj se 

lahko na tak način nenaklonjenost posameznim učencem le še poveča (Smrtnik 

Vitulić, 2009).  

Učitelj naj v razredu načrtno spodbuja medsebojne interakcije in izvajanje tistih 

aktivnosti oziroma iger, iz katerih bi lahko bil učenec s slepoto ali slabovidnostjo 

izločen (Warren, 1994). Učitelj lahko družabne igre, ki so priljubljene med učenci, 

prilagodi tako, da bodo dostopne tudi učencu s slepoto ali slabovidnostjo oziroma 

predlaga vodstvu šole nakup že prilagojenih družabnih iger. Tako lahko tudi učenec s 

slepoto ali slabovidnostjo uživa v igri in hkrati vzpostavlja ter ohranja interakcije z 

vrstniki. Prav tako so rekreativni odmori namenjeni vsem učencem. Učitelj lahko s 

predstavitvijo prilagojenih gibalnih aktivnosti, npr. podajanje z zvenečo žogo, in s 

spodbujanjem k skupinski igri, učencu s slepoto ali slabovidnostjo omogoči aktivno 

preživljanje odmora v družbi vrstnikov (Pauline, 2003).  

»Prava« inkluzija se lahko prične s tem, da si prizadevamo za gradnjo enakovrednih 

odnosov med vsemi učenci in na takšen način tudi učencu s slepoto ali slabovidnostjo 

omogočimo, da postane enakopraven član razreda. Z izvajanjem interesnih dejavnosti 

z vsebinami, ki so neposredno vezane na področje slepote in slabovidnosti, pa 
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pozitiven odnos do oseb s slepoto ali slabovidnostjo širimo na raven celotne šole, 

hkrati pa učencu s slepoto ali slabovidnostjo pripravimo več možnosti za razvijanje 

socialnih veščin in vzpostavljanje novih medsebojnih odnosov (Pauline, 2003).  

Pomembno je, da učenec s slepoto ali slabovidnostjo ohranja stik tudi s slepimi ali 

slabovidnimi vrstniki, kajti s posameznimi težavami se srečujejo le oni in priporočljivo 

je, da se o njih pogovorijo ter si na tak način izmenjajo svoje izkušnje (Pauline, 2003). 

4.3 PODPORA PRI DELU Z UČENCEM S SLEPOTO ALI 

SLABOVIDNOSTJO 

V šolskem okolju se pogosto v ospredje postavlja pomoč učencem, redkeje pa se 

govori o pomoči učitelju, ki vse dopoldne poučuje in vodi skupino učencev, med 

katerimi je lahko tudi učenec s slepoto ali slabovidnostjo. Pauline (2003) zapiše, da 

mnogi učitelji poročajo, da se jim zdi najtežje v razred in v pouk vključiti učenca s 

slepoto ali slabovidnostjo, saj obstoječi šolski sistem v večji meri vključuje vizualne 

informacije. Pomembno je, da učitelj ves čas poučevanja dobiva ustrezno strokovno 

podporo in pomoč pri izbiri učinkovitih strategij poučevanja, prilagajanja materiala in 

vodenja razreda. Ob neustrezni podpori, pomoči in pomanjkanju pohvale se pri 

učitelju, ki nenehno išče in uvaja metode, primerne za vsakega posameznika v 

razredu, lahko pojavi občutek nezadovoljstva. Če ta traja dalj časa, govorimo o 

izgorelosti pedagoškega delavca, za katero je znano, da ne nastane kot posledica 

fizične preobremenjenosti, ampak kot posledica doživljanja, da situaciji ni kos, kar 

lahko vodi do izgube smisla in motiva za delo. Med najpogostejše rizične dejavnike na 

delovnemu področju pedagoškega delavca uvršamo pogosto spreminjanje 

pedagoških pristopov (med te lahko uvrstimo tudi prilagajanje poučevanja učencem s 

slepoto ali slabovidnostjo v razredu), pomanjkanje sodelovanja oziroma timskega 

dela, pritiske staršev, ki imajo previsoka pričakovanja za svojega otroka, ter vedenjsko 

problematiko, ki se pojavlja v razredu (Ščuka, 2008). S spodbujanjem medsebojne 

pomoči, pozitivnega (samo)vrednotenja učitelja in z zagotavljanjem dobrih delovnih 

pogojev lahko pri učitelju preprečimo pojav izgorelosti (Ščuka, 2008) in na tak način 

učitelju in učencu omogočimo uspešno izobraževanje in dobro počutje v razredu.  

Učitelju, ki v razred vključuje učenca s slepoto ali slabovidnostjo, lahko pomaga tudi 

šolska svetovalna služba, ki jo sestavljajo svetovalni delavci različnih strok. 
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Najpogosteje so to pedagogi, psihologi, socialni pedagogi ter specialno-rehabilitacijski 

pedagogi. Pomoč, ki jo svetovalni delavec ponudi učitelju, lahko poteka v obliki 

podpore pri uvajanju sprememb v dotedanjem načinu dela ali pa v obliki neposredne 

pomoči posameznemu učencu v oddelku, ki je zasnovana v sodelovanju z učiteljem 

(Pulec Lah, b.d.). Številčnost in pestrost kadra v svetovalni službi je odvisna od 

velikosti in organizacije dela posamezne šole.  

Za primere, ko šola nima zaposlenega svetovalnega delavca, ki je strokovnjak za delo 

z učenci s slepoto ali slabovidnostjo, je v Sloveniji vzpostavljena mobilna specialno 

pedagoška služba (Pulec Lah, b.d.). Tako šolo, v katero je vključen učenec s slepoto 

ali slabovidnostjo, obiskuje mobilni tiflopedagog, ki predstavlja aktivnega člana 

strokovnega tima šole.  

Splošno gledano bi lahko vlogo tiflopedagoga opisali kot nudenje podpore učencu s 

slepoto ali slabovidnostjo, njegovim učiteljem, spremljevalcu, vodstvu šole in staršem. 

Učitelj lahko pri tiflopedagogu pridobi informacijo o tem, kako učenec s slepoto ali 

slabovidnostjo zaznava okolico, kako lahko izkoristi preostali vid in kako mu lahko on, 

kot učitelj, omogoči uspešno izobraževanje. Na podlagi učenčevega funkcioniranja 

tiflopedagog učitelju svetuje pri prilagajanju didaktičnih in učnih pripomočkov, pri izbiri 

ustreznih metod in načinov poučevanja, pri organizaciji dni dejavnosti in šole v naravi 

ter pri vključevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo v skupino vrstnikov. 

Tiflopedagog je učitelju v pomoč tudi pri pripravi sedežnega reda in pri ustreznem 

prostorskem prilagajanju razreda ter šolskih prostorov. Prav tako pa bo učitelj od 

tiflopedagoga pridobil ustrezne informacije o delovanju in rokovanju s specialno-

tehničnimi pripomočki, ki jih v procesu izobraževanja uporablja učenec (Willings, 

2015).  

Predaja informacij med tiflopedagogom in učiteljem oziroma starši, spremljevalcem 

in/ali vodstvom šole praviloma poteka v obliki izmenjave mnenj (Willings, 2015) in 

temelji na skupnem oblikovanju prilagoditev, ki bodo v pomoč učencu, hkrati pa jih bo 

šola zmogla izvajati. Timsko sodelovanje, v smislu izmenjave mnenj in iskanja skupne 

rešitve učitelja in tiflopedagoga je pomembno, saj ima učitelj didaktična znanja za 

poučevanje posameznih učnih predmetov, tiflopedagog pa ima specialna znanja s 

področja delovanja učenca s slepoto ali slabovidnostjo (Spungin, 2002). Tako je nujno 

potrebno, da si učitelj in tiflopedagog znanje podelita in na tak način pripravita 
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učinkovit program poučevanja učenca s slepoto ali slabovidnostjo. Izmenjava 

informacij med tiflopedagogom in učiteljem oziroma drugimi člani strokovnega tima je 

pomembna tudi zaradi tega, ker mobilni tiflopedagog z učencem nima tako pogostega 

stika, kot ga imajo učitelji, starši in spremljevalec. Informacije o delovanju učenca v 

razredu in v domačem okolju so tiflopedagu v pomoč pri pripravi individualiziranih ciljev 

na tistih področjih, na katerih učenec potrebuje razširjen kurikulum specialnih znanj. 

Razširjen kurikulum specialnih znanj, ki ga pri nas izvaja mobilni tiflopedagog ob 

individualnemu delu z učencem na osnovni šoli ali na Zavodu za slepo in slabovidno 

mladino v Ljubljani, zajema učenje tistih veščin in znanj, ki so ključna za samostojno 

izobraževanje in življenje učenca s slepoto ali slabovidnostjo. Tiflopedagog 

najpogosteje skrbi za učenčev razvoj na področju funkcionalne rabe vida in specialno-

tehničnih pripomočkov, kompenzatornih spretnosti, orientacije in mobilnosti, socialnih 

veščin, vsakodnevnih veščin, prostočasnih aktivnosti, samoodločanja in poklicnega 

svetovanja. Vsebine, cilje in obseg izvajanja svoje pomoči učencu tiflopedagog določi 

na podlagi posameznikovih potreb. To za učitelja razrednega pouka pomeni, da bo 

tiflopedagog učenca s slepoto naučil brati in pisati v brajici ter hoditi z belo palico. Prav 

tako pa bo učenca s slepoto ali slabovidnostjo usposobil za rokovanje s specialno-

tehničnimi pripomočki, ki jih bo uporabljal v šoli ter mu z individualnimi srečanji 

pomagal pri razumevanju konceptov, potrebnih za razumevanje tekoče učne snovi 

(Spungin, 2002). Priporočljivo je, da se v proces uresničevanja razširjenega 

kurikuluma aktivno vključi tudi učitelj, ki razvoj posameznih učenčevih spretnosti 

spodbuja v šolskem vsakdanu.   

V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz leta 2011 je zapisano, da 

učenci s slepoto ali slabovidnostjo lahko izjemoma pridobijo začasnega ali stalnega 

spremljevalca, če izpolnjujejo pogoje, določene s strani ministrstva. Učenec s 

slabovidnostjo in učenec z okvaro vidne funkcije je praviloma do stalnega 

spremljevalca upravičen le v primeru, ko se na spremembo v vidnem zaznavanju še 

privaja in do začasnega spremljevalca na izletih, ekskurzijah, ob dnevih dejavnosti, v 

šoli v naravi, pri izvajanju praktičnega pouka ipd. Učenec s slepoto pa je izjemoma 

upravičen do stalnega ali začasnega spremljevalca v smislu fizične pomoči. 

Učinkovito podporo učitelju pri izvajanju inkluzije nudijo tudi vnaprej načrtovana in 

stalna timska ter pogovorna srečanja z drugimi učitelji, ki že imajo izkušnje z delom z 
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učenci s slepoto ali slabovidnostjo. Ob tovrstnih srečanjih si učitelji izmenjajo svoje 

izkušnje in dileme ter se pogovorijo o primerih dobre prakse. Posamezne šole so v 

svoje prostore že vnesle tudi možnost udeležbe na supervizijskih srečanjih (Pulec Lah, 

b. d.). Pomembno je, da je pomoč učitelju sistemsko urejena in fleksibilna, saj bo to 

omogočilo večjo možnost učinkovitega dela z učenci. 

Učitelj, ki že poučuje in dela z učencem s slepoto ali slabovidnostjo oziroma bo z delom 

in poučevanjem šele pričel, že ima izoblikovana določena prepričanja ali pojmovanja 

o značilnostih učencev s slepoto ali slabovidnostjo in o tem, kakšne pristope lahko 

izbere pri delu z njimi. Prepričanja vključujejo posameznikove osebne, subjektivne 

konstrukte, razumevanja in predpostavke o določeni tematiki (Valenčič Zuljan, 2012), 

ki vodijo učiteljevo razumevanje, interpretacijo in delovanje z učenci (Pajares, 1992), 

zaradi česar je pomembno, da jih razumemo in po potrebi preoblikujemo. To je tudi 

razlog, da smo za temo diplomskega dela izbrali raziskovanje učiteljevih prepričanj o 

učencih s slepoto in slabovidnostjo ter njihovemu vključevanju v večinske osnovne 

šole. 
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5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Delež učencev s posebnimi potrebami, ki so vključeni v večinsko osnovno šolo v 

Sloveniji, narašča. Vzporedno s tem se povečuje delež učencev s slepoto ali 

slabovidnostjo, vključenih v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo (Cankar in Pinterič, 2014). Priprava prilagojenih učnih 

aktivnosti, didaktičnega materiala, procesa izvajanja učnih vsebin in izbira ustrezne 

metode poučevanja zahteva poznavanje in upoštevanje individualnih značilnosti ter 

potreb učenca s slepoto ali slabovidnostjo, kar naj bi pri svojem delu z omenjeno 

skupino učencev upoštevali tudi učitelji. Ker raziskave s področja poučevanja in 

vključevanja učencev s slepoto ali slabovidnostjo v program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo niso pogoste in prav tako niso pogoste tudi raziskave 

o razumevanju omenjene skupine učencev, so nas v diplomski raziskavi zanimala 

prepričanja učiteljev razrednega pouka o poučevanju in vključevanju učencev s 

slepoto ali slabovidnostjo v razred večinske osnovne šole. 

5.1 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 

Z izvedeno raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšna so prepričanja učiteljev razrednega 

pouka o vključevanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo v večinsko osnovno šolo in 

kolikšna je njihova pripravljenost na poučevanje te skupine učencev s posebnimi 

potrebami. Hkrati smo želeli pridobiti vpogled v strahove in izzive učiteljev, ki so 

povezani z vključevanjem učencev s slepoto ali slabovidnostjo v večinsko osnovno 

šolo ter izvedeti, na katerih področjih in čigavo pomoč bi učitelji pričakovali pri delu z 

učencem s slepoto ali slabovidnostjo. 

5.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE IN VPRAŠANJA 

Na podlagi zastavljenih ciljev smo si postavili štiri raziskovalna vprašanja in oblikovali 

dve hipotezi. 

1. Katera prepričanja o poučevanju (prilagoditvi učnega materiala, načina poučevanja 

in izvajanja športnih aktivnosti) učencev s slepoto ali slabovidnostjo so značilna za 

učitelje razrednega pouka? 
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2. Katera prepričanja o vključevanju (socialno vključevanje in značilnosti 

komunikacije) učencev s slepoto ali slabovidnostjo v razred večinske osnovne šole so 

značilna za učitelje razrednega pouka? 

3. Kako učitelji razrednega pouka vrednotijo poučevanje učencev s slepoto ali 

slabovidnostjo, kaj jih pri tem skrbi, kaj jim predstavlja izziv in katero skupino učencev 

bi najtežje poučevali? 

4. Na katerem področju (npr. prilagajanje gradiv in načina poučevanja, didaktična 

priporočila, socialno vključevanje, komunikacija) in od koga (npr. tiflopedagoga, 

svetovalne službe) učitelji razrednega pouka najpogosteje pričakujejo pomoč pri delu 

z učenci s slepoto ali slabovidnostjo? 

H1: Večina učiteljev razrednega pouka meni, da ni dovolj kompetentna za poučevanje 

učenca s slepoto ali slabovidnostjo. 

H2: Večina učiteljev razrednega pouka je znanje s področja slepote in slabovidnosti 

pridobila z udeležbo na izobraževanjih. 

5.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Pri raziskovalnem delu smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. Raziskovalni pristop je bil kombinacija kvantitativnega in 

kvalitativnega.  

5.3.1 Vzorec 

Na prošnjo po izpolnitvi spletnega vprašalnika se je odzvalo 125 učiteljev in učiteljic 

razrednega pouka, ki poučujejo na centralni ali podružnični devetletni osnovni šoli. V 

končni vzorec smo zajeli le tiste vprašalnike, ki so bili v večini izpolnjeni. Tako naš 

končni vzorec predstavlja 100 učiteljev in učiteljic razrednega pouka. 

V raziskavi je sodelovalo 96 učiteljic in 4 učitelji razrednega pouka. Od tega je 24 

učiteljev poučevalo 1. razred, 19 učiteljev 2. razred, 11 učiteljev 3. razred in ravno tako 

11 učiteljev 4. razred, 16 učiteljev je poučevalo 5. razred, 17 učiteljev kombiniran 

oddelek, 2 učitelja pa sta bila v oddelku podaljšanega bivanja (Graf 1).  
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Graf 1: Struktura vzorca glede na spol in oddelek, ki so ga sodelujoči učitelji poučevali 

 

Sodelujoči učitelji so poučevali na centralnih in podružničnih osnovnih šolah. V 

raziskavi je sodelovalo 66 učiteljev razrednega pouka, ki so poučevali na centralnih 

devetletnih osnovnih šolah, in 34 učiteljev, ki so poučevali na njihovih podružničnih 

šolah (Graf 2). 

 

Graf 2: Struktura vzorca glede na vrsto šole 

 

Sodelujoče učitelje smo na podlagi delovne dobe uvrstili v 5 skupin (Graf 3), pri čemer 

smo se opirali na S-model razvoja kariere (Javrh, 2011). V prvi skupini (t.i. »preživetje 

in odkrivanje«) so učitelji (n = 12), ki so imeli od 1 do 3 leta delovne dobe; zanje je 

značilno ukvarjanje s težavami z disciplino razreda ter s samim seboj. V drugi skupini 
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(t.i. »stabilizacija«) so učitelji (n = 3), ki so imeli od 4 do 6 let delovne dobe; zanje je 

značilno, da so po uspešni razrešitvi začetnih težav uspeli vzpostaviti ravnotežje in s 

pomočjo strokovnih nasvetov hitro napredujejo. V tretji skupini (t.i. »poklicna aktivnost 

ali negotovost«) so učitelji (n = 37), ki so imeli med 7 in 18 let delovne dobe; zanje je 

značilno vpeljevanje novosti v pouk ali pa negotovost in doživljanje strahu pred rutino. 

V četrti skupini (t.i. »sproščenost ali nemoč«) so učitelji (n = 33) z delovno dobo od 19 

do 30 let; zanje je značilno bodisi aktivno poučevanje in sproščenost bodisi doživljanje 

nezadovoljstva s trenutnim stanjem in razmišljanje o upokojitvi. V peti skupini (t.i. 

»sproščeno ali zagrnjeno izpreganje«) so učitelji (n = 15), ki so imeli od 31 do 40 let 

delovne dobe; zanje je značilno suvereno poučevanje in sproščeno pripravljanje na 

aktivno upokojitev ali na drugi strani utrujenost in nizko samospoštovanje, povezano 

s sabo, kot učiteljem (Javrh, 2011).  

 

Graf 3: Struktura vzorca glede na delovno dobo po modelu profesionalnega razvoja (Javrh, 2011) 

 

Največ sodelujočih učiteljev (n = 37) v raziskavi je imelo od 7 do 18 let delovne dobe 

in nekoliko manj učiteljev (n = 33) od 19 do 30 let delovne dobe. Opažamo, da v našem 

vzorcu prevladujejo učitelji, za katere je, na podlagi modela profesionalnega razvoja, 

značilno vpeljevanje novosti, raziskovanje, postavljanje izzivov in suvereno delo 

oziroma na drugi strani občutje nezadovoljstva, strahu pred rutino in negotovosti pri 

svojem delu (Javrh, 2011). 
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5.4 OPIS UPORABLJENEGA INSTRUMENTARIJA 

Za namen izvedbe raziskave smo oblikovali vprašalnik, ki smo ga razdelili na tri 

vsebinske razdelke (glej Priloga 1). V prvem razdelku so vprašanja, vezana na spol, 

leta delovne dobe, vrsto šole in razred, v katerem sodelujoči učitelji poučujejo, ter na 

informacije o njihovih dosedanjih izkušnjah s področja slepote in slabovidnosti. Drugi 

razdelek je v celoti vezan na področje slepote in slabovidnosti, s poudarkom na 

poučevanju in vključevanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo v razred. Sodelujoči 

učitelji so na podlagi 5-stopenjske ocenjevalne lestvice izrazili svoje (ne)strinjanje s 27 

postavljenimi trditvami. Na tak način smo dobili vpogled v obstoječa prepričanja 

sodelujočih učiteljev razrednega pouka o prilagajanju učnega materiala, načina 

poučevanja, značilnostih komunikacije, socialnem vključevanju in izvajanju športnih 

aktivnosti učencev s slepoto ali slabovidnostjo. Prav tako smo izvedeli, kako učitelji 

ocenjujejo svojo usposobljenost za poučevanje učenca s slepoto ali slabovidnostjo. V 

zadnjem, tretjem razdelku, so učitelji dopolnili nedokončane povedi. Z dobljenimi 

odgovori, ki smo jih razdelili v kategorije, smo pridobili informacije o vrednotenju 

poučevanja učencev s slepoto ali slabovidnostjo in izvedeli, kaj jih pri tem skrbi, kaj 

jim predstavlja izziv, na katerih področjih in od koga bi pričakovali pomoč pri delu z 

učencem s slepoto ali slabovidnostjo ter katero skupino učencev bi najtežje poučevali. 

5.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Dopis s prošnjo po sodelovanju v raziskavi o Prepričanju učiteljev razrednega pouka 

o poučevanju in vključevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo v večinsko osnovno 

šolo s priloženo povezavo do spletnega vprašalnika smo posredovali 48 osnovnim 

šolam po Sloveniji. Pri tem smo težili k približno enakomerni porazdelitvi sodelujočih 

šol med dvanajstimi slovenskimi regijami, kar pomeni, da je sodelovalo od 3 do 5 šol 

na regijo. Povezavo do spletnega vprašalnika smo objavili tudi v skupini Razredi pouk 

– učitelji, ustanovljeni na facebooku.  

Zbiranje podatkov je potekalo od 1. 3. 2016 do vključno 18. 4. 2016. V tem času smo 

zabeležili 233 klikov na nagovor k anketi. 125 učiteljev razrednega pouka je pričelo z 

reševanjem ankete, do vključno zadnjega vprašanja pa je odgovorilo 100 učiteljev, kar 

predstavlja naš končni vzorec. 
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5.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate, ki smo jih pridobili z empirično raziskavo, bomo prikazali in interpretirali 

znotraj vsebinskih sklopov, ki se nanašajo na raziskovalna vprašanja in hipotezi. V 

prvem podpoglavju bomo predstavili rezultate, vezane na učiteljeva prepričanja o 

poučevanju (prilagajanje učnega materiala, načina poučevanja in izvajanja športnih 

aktivnosti) učencev s slepoto ali slabovidnostjo. V drugem podpoglavju predstavimo, 

katera prepričanja o vključevanju (socialno vključevanje, značilnosti komunikacije) 

učencev s slepoto ali slabovidnostjo v razred večinske osnovne šole so značilna za 

učitelje razrednega pouka. V tretjem podpoglavju predstavimo rezultate o tem, kako 

učitelji razrednega pouka vrednotijo poučevanje učenca s slepoto ali slabovidnostjo, 

kaj jih pri tem skrbi, kaj jim predstavlja izziv in katero skupino učencev s posebnimi 

potrebami bi učitelji najtežje poučevali. V četrtem podpoglavju predstavimo, na katerih 

področjih (npr. prilagajanje gradiv, način poučevanja) in od koga (npr. tiflopedagog, 

svetovalna služba) bi učitelji razrednega pouka pričakovali pomoč pri poučevanju 

učenca s slepoto ali slabovidnostjo. V zadnjem (petem) podpoglavju pa predstavimo 

podatke o tem, ali se učitelji razrednega pouka ocenjujejo kot usposobljeni za 

poučevanje učenca s slepoto ali slabovidnostjo in ali so informacije  o področju slepote 

in slabovidnosti pridobili v okviru študijskega programa ali na izobraževanjih. 

5.6.1 Prepričanja učiteljev razrednega pouka o poučevanju učencev s slepoto 

ali slabovidnostjo  

V diplomski raziskavi so nas zanimala prepričanja učiteljev razrednega pouka o 

poučevanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo, in sicer o prilagajanju učnega 

materiala učencem in značilnostih organizacije dela, o prilagajanju načina poučevanja 

učencem in o izvajanju športnih aktivnosti z učenci s slepoto ali slabovidnostjo. 

Učitelji so na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici (1 – sploh se ne strinjam, 5 – popolnoma 

se strinjam) podali svojo oceno strinjanja z zapisanimi trditvami. Analiza rezultatov 

nam je omogočila odgovor na prvo raziskovalno vprašanje: katera prepričanja o 

poučevanju (prilagajanje učnega materiala, načina poučevanja in izvajanja športnih 

aktivnosti) učencev s slepoto ali slabovidnostjo so značilna za učitelje razrednega 

pouka. 
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Učiteljeva prepričanja o prilagajanju učnega materiala za učence s slepoto ali 

slabovidnostjo in značilnostih organizacije dela 

Rezultati kažejo, da so se skoraj vsi učitelji (99 %) popolnoma strinjali, da učenci s 

slepoto ali slabovidnostjo pri pouku v večinski osnovni šoli potrebujejo prilagojeno 

učno gradivo (npr. učbenike, delovne zvezke, zvezke). Pri tem izstopa podatek, da pri 

navedeni trditvi nihče izmed učiteljev ni ostal neopredeljen, ampak so vsi izrazili 

(ne)strinjanje z njo (Preglednica 1).  

Nekoliko manj »odločni« so bili učitelji pri trditvi, da didaktična ponazorila, namenjena 

učencu s slepoto ali slabovidnostjo, vsebujejo le tiste podrobnosti, ki so pomembne za 

razumevanje celote. Rezultati kažejo, da se je največ učiteljev (35 %) odločilo za 

srednjo vrednost na ocenjevalni lestvici (M = 3,24), pri čemer pa se je le nekoliko manj 

učiteljev s podano trditvijo strinjalo (34 %) ali popolnoma strinjalo (9 %)  (Preglednica 

1).  

Učitelji so se v večini strinjali s trditvijo, da učencem s slabovidnostjo besedilo 

povečamo na format A3. Kar 40 % učiteljev je izrazilo močno strinjanje s podano 

trditvijo (ocena 5 na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici) in le nekoliko več (41 %) učiteljev 

strinjanje s trditvijo (ocena 4 na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici). Pri tem izstopa nizek 

delež učiteljev (8 %), ki je izrazil, da se s podano trditvijo (sploh) ne strinja, kar pomeni, 

da bi povečali le zapis, ne pa tudi formata (Preglednica 1). 

Ponovno manj »odločni« (M = 3,44) so bili učitelji pri trditvi, v kateri je izpostavljeno, 

da so standardi znanja devetletne večinske osnovne šole enaki za učence s slepoto 

ali slabovidnostjo in za videče učence. S podano trditvijo se je (popolnoma) strinjalo 

le nekoliko več kot polovica sodelujočih učiteljev (54 %), medtem ko se 20 % učiteljev 

s trditvijo (sploh) ni strinjalo oziroma se o stopnji (ne)strinjanja (26 %) niso opredelili 

(Preglednica 1). 

Več učiteljev (46 %) se je (popolnoma) strinjalo s trditvijo, da učenec s slabovidnostjo 

dohaja tempo dela vrstnikov v razredu. Pri tem izstopa delež učiteljev (35 %), ki so 

izbrali srednjo vrednost (ne morem se odločiti) na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici. S 

trditvijo, da učenec s slepoto zaostaja v tempu dela vrstnikov v razredu, se je 

(popolnoma) strinjalo 28 % sodelujočih učiteljev, nekoliko manj učiteljev (24 %) pa je 

izrazilo (popolno) nestrinjanje z njo. Največ učiteljev (48 %) se o (ne)strinjanju s 
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trditvijo, da učenec s slepoto zaostaja v tempu dela vrstnikov  v razredu, ni opredelilo 

(Preglednica 1). 

Preglednica 1: Učiteljeva prepričanja o prilagoditvah materiala in značilnostih organizacije dela za učence s 
slepoto ali slabovidnostjo 

 sploh se 
ne strinjam 

ne strinjam 
se 

ne morem 
se odločiti 

se strinjam popolnoma 
se strinjam 

M 

Učenec s slepoto ali 
slabovidnostjo v večinski 
osnovni šoli potrebuje 
prilagojene učbenike, 
delovne zvezke, zvezke,…   

- 1 % - 34 % 65 % 4,63 

Didaktična ponazorila, 
namenjena učencu s slepoto 
ali slabovidnostjo, vsebujejo 
le tiste podrobnosti, ki so 
pomembne za razumevanje 
celote. 

6 % 16 % 35 % 34% 9 % 3,24 

Učencu s slabovidnostjo 
besedilo povečamo na 
format A3. 

2 % 6 % 11 % 41 % 40 % 4,11 

Za učenca s slepoto ali 
slabovidnostjo v večinski 
osnovni šoli veljajo enaki 
standardi znanja kot veljajo 
za njihove videče vrstnike. 

5 % 15 % 26 % 39 % 15 % 3,44 

Učenec s slabovidnostjo 
dohaja tempo dela vrstnikov 
v razredu.  

- 19 % 35 % 39 % 7 % 3,34 

Učenec s slepoto zaostaja v 
tempu dela vrstnikov v 
razredu. 

4 % 20 % 48 % 22 % 6 % 3,06 

 

Učiteljeva prepričanja o prilagajanju načina poučevanja za učence s slepoto ali 

slabovidnostjo 

Visok delež učiteljev (87 %) se s podano trditvijo, da pri delu z učenci s slepoto ali 

slabovidnostjo ne uporabljamo fotografij, posnetkov in plakatov (sploh), ni strinjal, 

medtem ko sta strinjanje s podano trditvijo izrazila le 2 % sodelujočih učiteljev 

(Preglednica 2).  

Tudi pri drugi trditvi je visok delež sodelujočih učiteljev (90 %) na 5-stopenjski 

ocenjevalni lestvici izbral oceno 1 (sploh se ne strinjam) ali 2 (ne strinjam se), kar se 

kaže v nizkem povprečnem rezultatu (M = 1,79) in tako izrazil nestrinjanje s trditvijo, 

da se pri delu z učenci, med katerimi je tudi učenec s slepoto ali slabovidnostjo, 

izogibamo izvajanju skupinskih dejavnosti (Preglednica 2).  
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Veliko sodelujočih učiteljev (85 %) se je (popolnoma) strinjalo s trditvijo, da je potrebno 

v razredu, v katerega je vključen učenec s slepoto ali slabovidnostjo, vse učence 

dosledno naslavljati z imeni. 11 % učiteljev je pri tej trditvi ostalo neopredeljenih, 6 % 

učiteljev pa se s podano trditvijo (sploh) ni strinjalo (Preglednica 2). 

Prav tako se je veliko učiteljev (85 %) (popolnoma) strinjalo s trditvijo o prilagajanju 

ekskurzij in dni dejavnosti glede na potrebe in značilnosti učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo. Pri tem je 12 % učiteljev izbralo srednjo vrednost na ocenjevalni lestvici 

(ne morem se odločiti) in le 3 % učiteljev je izrazilo, da se s podano trditvijo ne strinjajo 

(Preglednica 2). 

Preglednica 2: Učiteljeva prepričanja o prilagajanju poučevanja za učence s slepoto ali slabovidnostjo 

 sploh se 
ne strinjam 

ne strinjam 
se 

ne morem 
se odločiti 

se strinjam popolnoma 
se strinjam 

M 

Pri poučevanju in delu z 
učenci, med katerimi je tudi 
učenec s slepoto ali 
slabovidnostjo, ne uporabljamo 
fotografij, video posnetkov, 
plakatov … 

26 % 61 % 11 % 2 % - 1,89 

Pri poučevanju razreda, v 
katerega je vključen učenec s 
slepoto ali slabovidnostjo, ne 
izvajamo skupinskih aktivnosti. 

32 % 58 % 9 % 1 % - 1,79 

V razredu, v katerega je 
vključen učenec s slepoto ali 
slabovidnostjo, smo dosledni 
pri naslavljanju učencev z 
imeni. 

2 % 4 % 9 % 51 % 34 % 4,11 

Ekskurzije in ostale dni 
dejavnosti vedno prilagodimo 
tako, da lahko učenec s 
slepoto ali slabovidnostjo 
aktivno sodeluje. 

- 3 % 12 % 48 % 37 % 4,49 
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Učiteljeva prepričanja o izvajanju športnih aktivnostih z učenci s slepoto ali 

slabovidnostjo 

Gibanje je pomembno za razvoj vsakega učenca. Zavedamo se, da vključevanje 

učenca s slepoto ali slabovidnostjo v različne gibalne aktivnosti in igre zahteva 

poznavanje učenčevega zdravstvenega stanja in pripravo individualiziranega 

programa športne vzgoje, ki temelji na ustreznemu prilagajanju športnih vsebin, 

športnih rekvizitov in prostora, prav tako pa je potrebno prilagoditi ocenjevanje znanja, 

spretnosti in sposobnosti (Koprivnikar, 2006). 

Največ učiteljev se s trditvijo, da učencu s slepoto opravičimo sodelovanje pri uri 

športa, (sploh) ni strinjalo (69 %). Pri tem se 22 % učiteljev ni opredelilo, ali se s 

podano trditvijo strinjajo ali ne, 9 % učiteljev pa se je s trditvijo (popolnoma) strinjalo 

in menilo, da so učenci s slepoto ali slabovidnostjo opravičeni sodelovanja pri urah 

športa (Preglednica 3). 

V primerjavi s področjem slepote se visok delež sodelujočih učiteljev (87 %) s trditvijo, 

da učencu s slabovidnostjo opravičimo sodelovanje pri urah športne vzgoje, (sploh) ni 

strinjal. Nizek delež učiteljev (10 %) je ostal neopredeljen, še manj učiteljev (3 %) pa 

je izrazilo strinjanje s trditvijo. Pri tem se nihče od sodelujočih učiteljev ni popolnoma 

strinjal s podano trditvijo (Preglednica 3).  

Visok delež učiteljev (89 %) se s trditvijo, da učenci s slepoto ali slabovidnostjo ob 

športnih dneh lahko ostanejo doma, (sploh) ni strinjal. Pri tem je 6 % učiteljev ostalo 

neopredeljenih, 5 % sodelujočih učiteljev pa se je s podano trditvijo (popolnoma) 

strinjalo (Preglednica 3). 

V primerjavi s področjem slepote se nekoliko nižji delež učiteljev (75 %) s trditvijo, da 

lahko učenci s slepoto ob športnih dneh ostanejo doma, (sploh) ni strinjal, je pa 5 % 

učiteljev izrazilo (močno) strinjanje s podano trditvijo, kar pomeni, da menijo, da so 

učenci s slepoto ali slabovidnostjo ob športnih dneh lahko doma (Preglednica 3). 

Več učiteljev (75 %) se s trditvijo, da učenci s slepoto ali slabovidnostjo med 

rekreativnim odmorom lahko ostanejo v razredu, (sploh) ni strinjalo. Se je pa s trditvijo 

(popolnoma) strinjalo kar 14 % učiteljev (Preglednica 3). 
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Preglednica 3: Učiteljeva prepričanja o izvajanju športnih aktivnosti z učenci s slepoto ali slabovidnostjo 

 sploh se 
ne strinjam 

ne strinjam 
se 

ne morem 
se odločiti 

se strinjam popolnoma 
se strinjam 

M 

Učencu s slepoto opravičimo 
sodelovanje pri športni 
vzgoji. 

20 % 49 % 22 % 8 % 1 % 2,21 

Učencu s slabovidnostjo 
opravičimo sodelovanje pri 
športni vzgoji. 

24 % 63 % 10 % 3 % 0 % 1,92 

Učenec s slepoto ali 
slabovidnostjo je lahko ob 
športnih dnevih doma. 

25 % 64 % 6 % 3 % 2 % 1,93 

Učenec s slepoto ali 
slabovidnostjo lahko med 
rekreativnim odmorom 
ostane v razredu. 

19 % 56 % 11 % 13 % 1 % 2,21 

 

Z analizo rezultatov lahko odgovorimo na prvo raziskovalno vprašanje o prepričanjih 

učiteljev razrednega pouka o poučevanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo. 

Ugotovili smo (Preglednica 1), da se učitelji razrednega pouka zavedajo potreb 

učencev s slepoto ali slabovidnostjo po uporabi prilagojenih učnih gradiv. Rezultat je 

pričakovan, saj delež učencev s posebnimi potrebami v večinski osnovni šoli narašča 

(Cankar in Pinterič, 2014) in vsak učenec, usmerjen v program s prilagojenih 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, potrebuje vsaj eno prilagoditev, npr. 

gradiva, okolja, organizacije dela. Tako so različne prilagoditve prisotne v šolskem 

vsakdanu, na podlagi česar sklepamo, da jih učitelji ob sprejemu učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo v razred pričakujejo, še posebej pri učbenikih in delovnih zvezek, iz 

katerih videče osebe informacije o vsebini pridobivamo s pomočjo vida. Izmed vseh 

rezultatov nas preseneča podatek, da se je le nekoliko več kot polovica (54 %) 

sodelujočih učiteljev (popolnoma) strinjala, da za učence s slepoto ali slabovidnostjo 

v večinski osnovni šoli veljajo enaki standardi znanja kot za videče učence. Tovrstni 

rezultat ni pričakovan, saj za vse učence s posebnimi potrebami, vključenimi v 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, veljajo enaki 

standardi znanja kot za ostale učence v večinski osnovni šoli. Prilagoditve v učnem 

procesu in okolju za učence s slepoto ali slabovidnostjo se v večji meri nanašajo na 

prilagajanje tistega, kar videče osebe zaznamo z vidom, torej tudi na učno gradivo. 

Učiteljeva neopredeljenost (35 %) o (ne)strinjanju s trditvijo, vezano na pripravo 

ponazoril za učence s slepoto ali slabovidnostjo, ni bila pričakovana in skupaj z 

deležem učiteljev (22 %), ki se s podano trditvijo (sploh) niso strinjali, nakazuje, da 

imajo učitelji premalo ustreznih informacij s področja prilagajanja ponazoril, za katere 
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vemo, da naj vsebujejo čim manj podrobnosti, ki učencu s slepoto ali slabovidnostjo 

otežujejo sistematičen pregled in razumevanje celote (Brvar, 2010). Tudi odgovori 

učiteljev, ki so se v visokem deležu (81 %) (popolnoma) strinjali s povečavo besedila 

za učenca s slabovidnostjo na format A3, nakazujejo na učiteljevo pomanjkanje 

informacij s področja prilagajanja gradiv za učence s slabovidnostjo. Tovrsten način 

prilagajanja učnih listov in preizkusov znanja (na format A3) za učenca s 

slabovidnostjo učitelji morda izvajajo zaradi preproste izvedbe, s pomočjo 

fotokopirnega stroja, s programom povečave iz formata A3 na A4. Na takšen 

(preprost) način učitelj v skladu z učenčevimi potrebami poveča zapis in zagotovi 

ustrezno velik prostor za zapis odgovorov. Pri tem pa učitelj najverjetneje ne pomisli 

na dejstvo, da večji format učencu oteži iskanje posameznih informacij. Brvar (2010) 

v svojem delu navede splošno priporočilo, da učencu s slabovidnostjo vedno 

prilagodimo tip in velikost pisave ter vsebino natisnemo na običajen format, torej A4. 

Pomembno razliko v prepričanjih učiteljev med področjem slepote in slabovidnosti 

smo opazili pri trditvah o dohajanju oziroma zaostajanju učencev s slepoto ali 

slabovidnostjo v tempu dela za videčimi vrstniki v razredu. Skoraj polovica učiteljev 

(48 %) je pri trditvi o zaostajanju učencev s slepoto v tempu dela vrstnikov v razredu 

na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici izbralo srednjo vrednost (ne morem se odločiti) in 

le 28 % učiteljev se je s podano trditvijo (popolnoma) strinjalo. 46 % sodelujočih 

učiteljev se je (popolnoma) strinjalo, da učenci s slabovidnostjo dohajajo tempo dela 

vrstnikov v razredu, 35 % učiteljev pa je izbralo srednjo vrednost (ne morem se 

odločiti) na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici. Ugotovili smo, da učitelji, v primerjavi s 

področjem slabovidnosti, slabše poznajo področje organizacije dela pri učencih s 

slepoto, saj ne vedo, ali učenci zmorejo slediti tempu dela videčih vrstnikov v razredu. 

Predvidevamo, da si učitelji, zaradi majhnosti populacije slepih in slabovidnih učencev 

in pomanjkanja izkušenj, ne zmorejo predstavljati, kaj za organizacijo dela v razredu 

pomeni vključitev učenca z omenjenimi značilnostmi v skupino videčih učencev.  

Na podlagi rezultatov smo ugotovili (Preglednica 2), da bi učitelji razrednega pouka, 

tudi po vključitvi učenca s slepoto ali slabovidnostjo v razred, pri pouku uporabljali 

slikovna gradiva in video posnetke ter izvajali skupinske aktivnosti, prav tako pa bi 

ekskurzije in dni dejavnosti prilagodili potrebam in značilnostim učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo. Raba slikovnih gradiv v skupini učencev, med katerimi je tudi učenec 

s slepoto ali slabovidnostjo, zahteva ustrezno prilagajanje, predstavljanje oziroma 
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opisovanje prikazane fotografije, slike, video posnetka (Brvar,  2010). Znotraj naše 

raziskave nismo preverjali učiteljevega znanja in morebitna odstopanja v izvajanju 

prilagoditev s področja priprave in izvedbe skupinskih aktivnosti, dni dejavnosti in 

predstavitve slikovnega gradiva. Menimo pa, da bi bilo zanimivo to preveriti z 

nadaljnjimi raziskavami. Ugotovili pa smo, da se učitelji zavedajo potrebe po 

naslavljanju vseh učencev z imeni. Na takšen način zlasti učencu s slepoto omogočijo 

aktivno sledenje skupinskemu pogovoru, saj učenec ve, kdo govori in hkrati tudi ve, 

kdaj je k besedi povabljen (Brvar, 2010). Sodelujoči učitelji so se pri danih trditvah 

(Preglednica 2) redko odločili za srednjo vrednost na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici, 

prav tako pa so se pogosto izognili skrajnim vrednostim. Sklepamo lahko, da večji 

delež sodelujočih učiteljev o ustreznosti podanega odgovora ni povsem prepričan. 

Prilagoditve poučevanja, po katerih smo spraševali in ugotovili, da so učiteljem 

poznane, so v skladu s splošnimi smernicami za poučevanje in delo z učenci s slepoto 

ali slabovidnostjo (npr. Brvar, 2010).  

Z zbranimi rezultati smo ugotovili (Preglednica 3), da se učitelji zavedajo potrebe in 

pravice učencev s slepoto ali slabovidnostjo po gibanju. Učiteljevi odgovori nakazujejo, 

da si učitelji lažje zamislijo poučevanje športne vzgoje učenca s slabovidnostjo kot 

učenca s slepoto, saj je le 69 % učiteljev izrazilo, da učencem s slepoto ne opravičimo 

sodelovanja pri urah športne vzgoje, medtem ko je za učenca s slabovidnostjo to 

izrazilo kar 87 %. Prav tako se je 9 % učiteljev strinjalo s trditvijo, da so učenci s slepoto 

ob športnih dneh lahko doma in le 3 % učiteljev so enako menili za učence s 

slabovidnostjo. Opazimo, da so bili učitelji »odločnejši«, da učenci s slepoto ali 

slabovidnostjo ob športnih dnevih ne ostanejo doma. V okviru naše raziskave 

sodelujočih učiteljev nismo spraševali po prilagoditvah, ki bi jih v okviru športnega dne 

pripravili za učenca s slepoto ali slabovidnostjo. Z nadaljnjimi raziskavami bi bilo 

zanimivo pridobiti tovrstne odgovore, s katerimi bi izvedeli, v kolikšni meri bi učitelji 

učence s slepoto ali slabovidnostjo vključili v izvajanje športnih dejavnosti, načrtovanih 

za športni dan, in posledično tudi njihovo poznavanje značilnosti poučevanja športa 

pri učencih s slepoto oziroma slabovidnostjo. Več učiteljev (75 %) meni, da učenci s 

slepoto ali slabovidnostjo v času rekreativnega odmora ne ostanejo v razredu. Na tem 

mestu se nam pojavi vprašanje, ali sodelujoči učitelji razrednega pouka pri vseh 

učencih v razredu pričakujejo oziroma želijo, da se rekreativnega odmora aktivno 

udeležijo ali ne. Iz dobljenih rezultatov ni razvidno, ali bi učenec s slepoto ali 
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slabovidnostjo v primeru neudeležbe na rekreativnem odmoru ostal sam v razredu 

oziroma bi bili z njim tudi nekateri videči sošolci. Odgovori sodelujočih učiteljev 

razrednega pouka nakazujejo, da se učitelji zavedajo potrebe po vključevanju učenca 

s slepoto ali slabovidnostjo v športne aktivnosti. Smiselno bi bilo preveriti tudi 

poznavanje značilnosti posameznih prilagoditev gibalnih iger in dejavnosti, saj so te, 

zaradi omejenih vizualnih informacij, specifične. Z dobljenimi rezultati smo tudi 

ugotovili, da se med učitelji še vedno pojavljajo prepričanja, da je za učence s slepoto 

ali slabovidnostjo bolje, da se gibalnim aktivnostim izogibajo, kar nakazuje na potrebo 

po nadaljnjem ozaveščanju učiteljev o prilagajanju pouka pri predmetu šport za 

učence s slepoto ali slabovidnostjo.  

Prepričanja učiteljev razrednega pouka o poučevanju učencev s slepoto ali 

slabovidnostjo nakazujejo, da se učitelji zavedajo potreb in značilnosti učencev s 

slepoto ali slabovidnostjo, saj vedo, da učenci s slepoto ali slabovidnostjo pri šolskem 

delu potrebujejo prilagoditve učnega materiala, gradiva in načina poučevanja, prav 

tako pa bi učitelji, glede na potrebe in značilnosti učenca s slepoto ali slabovidnostjo, 

prilagodili športne aktivnosti in dneve dejavnosti. Z analizo podatkov smo ugotovili, da 

imajo učitelji razrednega pouka premalo informacij o ustreznem načinu poučevanja in 

prilagajanja učnega procesa ter gradiv, namenjenih učencem s slepoto ali 

slabovidnostjo. Prav tako pa posamezni učitelji še vedno menijo, da učencem s 

slepoto ali slabovidnostjo opravičimo sodelovanje pri urah športa. Tako se nam 

vseskozi postavlja vprašanje, v kolikšni meri sodelujoči učitelji poznajo značilnosti in 

potrebe učencev s slepoto ali slabovidnostjo ter v kolikšni meri zmorejo pripraviti in 

izvajati ustrezne prilagoditve dela, glede na potrebe in značilnosti učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo.  

5.6.2 Učiteljeva prepričanja o vključevanju učencev s slepoto ali 

slabovidnostjo v razred večinske osnovne šole 

V diplomski raziskavi so nas zanimala tudi prepričanja učiteljev razrednega pouka o 

vključevanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo v večinsko osnovno šolo, in sicer 

socialno vključevanje učencev s slepoto ali slabovidnostjo in značilnosti komunikacije 

z njimi. 
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Učitelji so na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici (1 – sploh se ne strinjam, 5 – popolnoma 

se strinjam) podali svojo oceno strinjanja s podano trditvijo. Na podlagi analize 

rezultatov smo odgovorili na drugo raziskovalno vprašanje, v katerem nas je zanimalo, 

kakšna prepričanja o vključevanju (socialno vključevanje in značilnosti komunikacije) 

učencev s slepoto ali slabovidnostjo v večinsko osnovno šolo so značilna za učitelje 

razrednega pouka. 

Učiteljeva prepričanja o socialnem vključevanju učencev s slepoto ali 

slabovidnostjo v razred 

Socialno izključevanje učenca iz skupine vrstnikov ima zlasti v otroštvu in 

mladostništvu negativen vpliv na njegov razvoj (Kobal Grum in Kobal, 2009). Učenec 

s slepoto se v skupino videčih vrstnikov težje vključi, če okolje in dejavnosti niso 

ustrezno prilagojene in če z njegovimi potrebami in značilnostmi v delovanju niso 

ustrezno seznanjeni videči vrstniki (Warren, 1994). Tako je pomembno, da učitelji 

pozornost posvečajo socialnemu vključevanju vseh učencev v razred in pri tem 

upoštevajo značilnosti učenca s slepoto ali slabovidnostjo. 

Rezultati diplomske raziskave kažejo, da so se skoraj vsi učitelji (98 %) bodisi 

popolnoma strinjali bodisi strinjali s trditvijo, da je videče učence potrebno pripraviti na 

vstop učenca s slepoto ali slabovidnostjo v šolo. Pri tem nihče izmed sodelujočih 

učiteljev ni izrazil popolnega nestrinjanja s podano trditvijo, se pa 1 % učiteljev o 

(ne)strinjanju s trditvijo ni opredelil (Preglednica 4). 

Skoraj vsi učitelji (99 %) so se (popolnoma) strinjali, da je učenec s slepoto ali 

slabovidnostjo v razredu enakopraven član in da je videče učence smiselno načrtno 

spodbujati k učenju in izvajanju tistih aktivnosti, v katerih lahko učenec s slepoto ali 

slabovidnostjo sodeluje enakovredno videčim učencem. Pri obeh izpostavljenih 

trditvah je 1 % sodelujočih učiteljev ostal neopredeljen, kar pomeni, da nihče izmed 

učiteljev ni izrazil nestrinjanja s podanima trditvama (Preglednica 4). 

Visok delež učiteljev (77 %) se je (popolnoma) strinjal s trditvijo, da je na šoli, ki jo 

obiskuje učenec s slepoto ali slabovidnostjo, smiselno izvajati interesne dejavnosti, pri 

katerih se videči učenci seznanijo z brajico. Pri tem je 19 % učiteljev ostalo 

neopredeljenih, nekaj učiteljev (4 %) pa se s trditvijo (sploh) ni strinjalo (Preglednica 

4). 
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Visok delež učiteljev (85 %) se je strinjal, da so za vzpostavitev interakcije med 

videčimi in slepimi ali slabovidnimi učenci potrebne zunanje spodbude učitelja. S 

podano trditvijo se ni strinjalo 7 % sodelujočih učiteljev, nekoliko več (8 %) pa jih je 

ostalo neopredeljenih (Preglednica 4).  

Preglednica 4: Učiteljeva prepričanja o socialnem vključevanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo v razred 

 sploh se 
ne strinjam 

ne strinjam 
se 

ne morem 
se odločiti 

se strinjam popolnoma 
se strinjam 

M 

Pred vključitvijo učenca s 
slepoto ali slabovidnostjo v 
šolo je na njegov vstop 
potrebno pripraviti tudi videče 
sošolce. 

- 1 % 1 % 43 % 55 % 4,52 

Učenec s slepoto ali 
slabovidnostjo je v razredu 
enakopraven član, kar pomeni, 
da lahko opravlja tudi 
(prilagojene) naloge reditelja. 

- - 1 % 44 % 55 % 4,54 

Videče učence je smiselno 
načrtno spodbujati k učenju in 
izvajanju aktivnosti, v katerih 
lahko vrstnik s slepoto ali 
slabovidnostjo enakovredno 
sodeluje. 

- - 1 % 54 % 45 % 4,44 

Na šoli, ki jo obiskuje učenec s 
slepoto ali slabovidnostjo, je 
smiselno organizirati interesne 
dejavnosti, v katerih učenci 
spoznajo in uporabljajo brajico. 

1 % 3 % 19 % 50 % 27 % 3,99 

Za vzpostavitev interakcij med 
videčimi in slepimi ali 
slabovidnimi učenci so 
potrebne zunanje spodbude 
učitelja. 

- 7 % 8 % 55 % 30 % 4,08 

 

Učiteljeva prepričanja o značilnostih komunikacije z učenci s slepoto ali 

slabovidnostjo 

Neposreden pogovor med videčimi osebami je pogosto podkrepljen z mimiko telesa 

in izhaja iz tistega, kar videče osebe zaznamo z vidom (npr. dogajanje v okolici). Tudi 

učiteljeva navodila, vprašanja, razlage pogosto vključujejo različna nebesedna 

sporočila, za katere vemo, da, zlasti učencu s slepoto, ne podajo ustreznih informacij 

za razumevanje prikazanega. Ker videče osebe z nebesedno komunikacijo mnogokrat 

spontano nadomestimo besedno, je toliko bolj pomembno, da se učitelji, ki poučujejo 
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učenca s slepoto ali slabovidnostjo, zavedajo posebnosti v komunikaciji z njimi (npr. 

Brvar, 2010).  

Rezultati diplomske raziskave kažejo, da se je visok delež sodelujočih učiteljev (91 %) 

s podano trditvijo, da moramo pri pogovoru z osebo s slepoto ali slabovidnostjo našo 

mimiko in geste podkrepiti z besedami, (popolnoma) strinjal. Nekaj učiteljev (8 %) je 

ostalo neopredeljenih, 1 % učiteljev pa se s podano trditvijo ni strinjal (Preglednica 5). 

Precejšen delež učiteljev (62 %) se je (popolnoma) strinjal s trditvijo, da se pri 

pogovoru z osebo s slepoto ali slabovidnostjo izogibamo besedam tam, sem, tisto. Pri 

tem izstopa podatek, da je kar 23 % učiteljev ostalo neopredeljenih glede (ne)strinjanja 

s podano trditvijo (Preglednica 5).  

17 % sodelujočih učiteljev se ni strinjalo s trditvijo, da se pri pogovoru z osebo s slepoto 

izogibamo besedama poglej in vidiš. Pri tem se več učiteljev (19 %) o (ne)strinjanju ni 

opredelilo, najvišji delež učiteljev (64 %) pa se je s podano trditvijo (popolnoma) strinjal 

(Preglednica 5). 

Visok delež sodelujočih učiteljev (80 %) se je (popolnoma) strinjal s trditvijo, da je v 

pogovoru z učencem s slepoto smiselno preverjati razumevanje pomena posameznih 

besed (npr. lestev, goba, popkovina). 17 % učiteljev je pri tej trditvi ostalo 

neopredeljenih, manj učiteljev (3 %) pa se s podano trditvijo ni strinjalo. Pri tem izstopa 

podatek, da nihče izmed sodelujočih učiteljev ni izbral ocene 1 (sploh se ne strinjam) 

na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici (Preglednica 5). 

Učitelje smo spraševali tudi po vzpostavljanju očesnega kontakta učenca s slepoto in 

učenca s slabovidnostjo. Skoraj polovica sodelujočih učiteljev (47 %) je izbrala srednjo 

vrednost (ne morem se odločiti) na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici. Nekoliko manj 

učiteljev (32 %) se s podano trditvijo (sploh) ni strinjalo in še manj učiteljev (21 %) je 

izrazilo, da se s podano trditvijo (popolnoma) strinjajo (Preglednica 5).  
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Preglednica 5: Učiteljeva prepričanja o značilnostih komunikacije z učenci s slepoto ali slabovidnostjo 

 sploh se 
ne strinjam 

ne strinjam 
se 

ne morem 
se odločiti 

se strinjam popolnoma 
se strinjam 

M 

Pri pogovoru z osebo s slepoto 
ali slabovidnostjo našo mimiko 
in geste podkrepimo z 
besedami. 

- 1 % 8 % 57 % 34 % 4,24 

Pri pogovoru z osebo s slepoto 
ali slabovidnostjo se izogibamo 
besedam tam, sem, tisto,… 

1 % 14 % 23 % 44 % 18 % 3,64 

Pri pogovoru z osebo s slepoto 
se izogibamo besedama poglej 
in vidiš. 

1 % 16 % 19 % 44 % 20 % 3,66 

V pogovoru o učni snovi je pri 
učencu s slepoto smiselno 
preveriti razumevanje pomena 
posameznih besed (npr. lestev, 
goba, popkovina,…).  

- 3 % 17 % 49 % 31 % 4,08 

Učenec s slepoto ali 
slabovidnostjo ne vzpostavlja 
očesnega kontakta. 

4 % 28 % 47 % 20 % 1 % 2,86 

 

Z analizo rezultatov lahko odgovorimo na drugo raziskovalno vprašanje o prepričanjih 

učiteljev razrednega pouka o vključevanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo v 

razred večinske osnovne šole. Ugotovili smo (Preglednica 4), da se skoraj vsi 

sodelujoči učitelji (98 %) zavedajo potrebe po pripravi videčih učencev na vstop 

vrstnika s slepoto ali slabovidnostjo, kot to priporočajo strokovnjaki s področja dela z 

učenci s slepoto ali slabovidnostjo (npr. Warren, 1994). Prav tako se skoraj vsi učitelji 

(99 %), skladno s strokovno doktrino inkluzivnega dela v razredu (Pauline, 2003) 

zavedajo, da je učenec s slepoto ali slabovidnostjo v razredu enakopraven član in da 

je videče učence smiselno spodbujati k učenju in izvajanju tistih aktivnosti, v katerih 

lahko učenec s slepoto ali slabovidnostjo aktivno in enakovredno sodeluje. Visok delež 

učiteljev (85 %) se zaveda, da so za vzpostavitev interakcij med videčimi in slepimi ali 

slabovidnimi učenci potrebne spodbude učitelja, kar je prav tako spodbuden podatek 

in kaže, da se učitelji zavedajo pomena socialnega vključevanja, ki je ključno za razvoj 

inkluzije (Kobal Grum in Kobal, 2009). Interesne dejavnosti, katere vsebine so 

neposredno vezane na področje slepote in slabovidnosti, pozitivno vplivajo na 

poznavanje in razumevanje učencev s slepoto ali slabovidnostjo na ravni celotne šole 

(Pauline, 2003), zato jih je priporočljivo izvajati z videčimi učenci. Rezultat, da se je 

več sodelujočih učiteljev (77 %) strinjalo s trditvijo, da na šoli, ki jo obiskuje učenec s 

slepoto ali slabovidnostjo, izvajamo interesne dejavnosti, v katerih videči učenci 
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spoznajo brajico, je spodbuden in nakazuje, da se učitelji zavedajo pomembnosti 

ozaveščanja videčih učencev o področju slepote in slabovidnosti. 

Rezultati o učiteljevih prepričanjih o socialnemu vključevanju učencev s slepoto ali 

slabovidnostjo (Preglednica 4) so spodbudni, saj nakazujejo, da se učitelji razrednega 

pouka zavedajo potrebe po načrtnem spodbujanju socialnega vključevanja učencev s 

slepoto ali slabovidnostjo v razred večinske osnovne šole. Na podlagi ugotovitev 

različnih avtorjev (npr. D'Allura, 2002; Gray, 2005; McGaha in Farran, 2001), ki 

izpostavljajo, da so učenci s slepoto ali slabovidnostjo v skupino vrstnikov slabo 

sprejeti ali iz nje celo izločeni, se nam postavi vprašanje, v kolikšni meri učitelji v 

šolskem vsakdanu spodbujajo videče vrstnike k izvajanju prilagojenih iger in k 

medsebojnemu druženju ter kako poteka priprava videčih učencev na vstop učenca s 

slepoto ali slabovidnostjo.  

Prepričanja učiteljev razrednega pouka o posameznih značilnostih komunikacije z 

učenci s slepoto ali slabovidnostjo (Preglednica 5) so skladna s splošnimi priporočili o 

ustreznem opisu nebesedne komunikacije (npr. Brvar, 2010), potrebi po izogibanju 

posameznim besedam (npr. Webster in Roe, 1998) in preprečevanju verbalizma, ki 

ga prepoznamo po rabi besed, katerih pomena ne poznamo (npr. Warren, 1994). 

Visok delež učiteljev (91 %) se je (popolnoma) strinjal, da je pri pogovoru z osebo s 

slepoto ali slabovidnostjo potrebno mimiko in geste podkrepiti z besedami. Nekoliko 

manj, a še vedno razmeroma veliko učiteljev (62 %) bi se pri pogovoru z osebo s 

slepoto ali slabovidnostjo ustrezno izogibalo besedam tam, sem, tisto, saj z njimi 

učenec ne pridobi potrebnih informacij za razumevanje pogovora (npr. Hafnar, b.d.).  

Več 64 % učiteljev bi se izogibalo tudi besedama poglej in vidiš. Ti besedi lahko videče 

osebe brez zadržkov uporabljamo v pogovoru z osebo s slepoto, ki stvari okoli sebe 

ne zaznava s pomočjo čuta za vid, pač pa jih gleda in vidi s pomočjo drugih čutil (npr. 

Webster in Roe, 1998). Visok delež sodelujočih učiteljev (80 %) se je strinjal s trditvijo, 

da je pri učencu s slepoto potrebno preveriti razumevanje pomena posameznih besed 

in pojmov, s čimer lahko preprečimo pojav verbalizma (Warren, 1994). 

Pri analizi rezultatov o učiteljevih prepričanjih o značilnostih komunikacije učencev s 

slepoto ali slabovidnostjo (Preglednica 5) nas je presenetilo, da se skoraj polovica 

sodelujočih učiteljev (47 %) ni opredelila o (ne)strinjanju s podano trditvijo, da učenec 

s slepoto ali slabovidnostjo ne vzpostavlja očesnega kontakta. Ob analizi izpostavljene 
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trditve smo ugotovili, da ta ni bila najbolje zastavljena. Menimo, da bi bilo smiselno 

trditev ločiti na vprašanje o očesnemu kontaktu učenca s slepoto in učenca s 

slabovidnostjo, saj bi na tak način lahko dobili odgovore za posamezni skupini 

učencev. Opisi značilnosti oseb s slabovidnostjo namreč kažejo, da te zmorejo 

vzpostaviti očesni kontakt, osebe s slepoto pa vzpostavljajo le navidezni očesni 

kontakt, kar pomeni, da na podlagi sogovorčevega glasu in dihanja zavestno 

usmerjajo pogled proti njegovemu obrazu, zaradi česar L. A. Barclay (2011) poudarja, 

da je vzpostavljanje očesnega kontakta pri učencih s slepoto potrebno spodbujati. 

Prepričanja učiteljev razrednega pouka o socialnemu vključevanju učencev s slepoto 

ali slabovidnostjo v večinsko osnovno šolo nakazujejo, da se učitelji zavedajo 

pomembnosti načrtnega spodbujanja socialnega vključevanja učencev s slepoto ali 

slabovidnostjo v skupino videčih vrstnikov. Učitelji bi se v pogovoru z učencem s 

slepoto ali slabovidnostjo izogibali posameznim besedam, ki (zlasti učencu s slepoto) 

ne podajo ustreznih informacij (npr. sem, tisto, tja), prav tako pa bi nebesedno 

komunikacijo podkrepili z ustreznim opisom in s preverjanjem razumevanja 

posameznih besed preprečili pojav verbalizma. Na podlagi podatka, da so učitelji 

redkeje izbrali skrajne vrednosti na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici, lahko 

predvidevamo, da ti morda niso povsem prepričani glede ustreznosti podanih 

odgovorov. 

5.6.3 Učiteljeva vrednotenja poučevanja učenca s slepoto ali slabovidnostjo, 

izzivi in strahovi 

Učitelje razrednega pouka smo v okviru diplomske raziskave prosili, da dokončajo 

začetke različnih povedi o tem, kakšno se jim zdi poučevanje učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo, kaj jih pri poučevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo skrbi, kaj jim 

pri tem predstavlja izziv in katero skupino učencev s posebnimi potrebami bi najtežje 

poučevati. 

Na podlagi vsebinske analize učiteljevih odgovorov smo najprej oblikovali kategorije, 

v katere smo nato uvrstili posamezne odgovore. Nekateri sodelujoči učitelji so zapisali 

več kot en odgovor, zato skupno število odgovorov ni enako številu vzorca (n = 100). 

Z analizo odgovorov smo izvedeli, kako učitelji razrednega pouka vrednotijo 

poučevanje učenca s slepoto ali slabovidnostjo, kaj jih pri razmišljanju o tovrstnem 
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poučevanju skrbi in kaj jim pri tem predstavlja izziv. Prav tako smo izvedeli, katero 

skupinsko učencev s posebnimi potrebami bi učitelji razrednega pouka najtežje 

poučevati.  

Učiteljevo vrednotenje poučevanja učenca s slepoto ali slabovidnostjo 

Približno polovica učiteljev (47 %) je zapisala, da se jim poučevanje učenca s slepoto 

zdi zahtevno (npr. zahtevno, težko, naporno, kompleksno, dodatna obremenitev). 

Podobno kot pri učencih s slepoto, tudi pri učencih s slabovidnostjo opažamo, da je 

največ sodelujočih učiteljev (43 %) navedlo, da se jim poučevanje učencev s 

slabovidnostjo zdi zahtevno (Graf 4). 

Poučevanje učenca s slepoto ali slabovidnostjo več učiteljem (Graf 4) predstavlja izziv 

(npr. izziv, nova izkušnja). Tovrsten odgovor je za poučevanje učenca s slepoto 

navedlo 35 % sodelujočih učiteljev in le nekoliko več učiteljev (36 %) za poučevanje 

učenca s slabovidnostjo.  

V manjšem deležu (Graf 4) so učitelji razrednega pouka zapisali, da se jim poučevanje 

učenca s slepoto (8 %) ali slabovidnostjo (4 %) zdi odgovorno (npr. odgovorno) in 

izpostavili potrebo po pridobivanju dodatnega znanja za poučevanje učenca s slepoto 

(8 %) in za učenca s slabovidnostjo (3 %) (npr. obisk Zavoda za slepo in slabovidno 

mladino, udeležba na izobraževanju, premalo znanja).  

Posamezni učitelji so izrazili (Graf 4), da se jim poučevanje učenca s slepoto (6 %) ali 

s slabovidnostjo (3 %) v večinski osnovni šoli zdi (ne)izvedljivo (npr. neprimerno za 

učenca s slepoto, neprimerno za učitelja razrednega pouka, ne nemogoče, pogojno 

mogoče), za učenca s slepoto (4 %) ali slabovidnostjo (10 %) pa tudi (ne)običajno 

(npr. dobro, drugačno, pozitivno, normalno, sprejemanje drugačnosti, primerno, že 

vsakodnevno).  

V kategorijo razno (4 % oziroma 8 % odgovorov) smo uvrstili posamezne odgovore 

(npr. nepredstavljivo, nesmiselno, pomembno, zanimivo, specifično), ki so jih učitelji 

zapisali le enkrat (f = 1) in jih na podlagi vsebinske analize nismo mogli uvrstiti v 

obstoječe kategorije. Prav tako pa smo v kategorijo razno uvrstili vse odgovore, ki po 

vsebini niso predstavljali odgovorov na zastavljeno vprašanje (npr. nič posebnega – 

imajo očala in sedijo blizu table, prilagajam material, učenec dosega cilje) (Graf 4).  
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Graf 4: Vrednotenje poučevanja učenca s slepoto ali slabovidnostjo 

Učiteljeve skrbi pri poučevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo 

Učitelji razrednega pouka so zapisali (Graf 5), da jih pri poučevanju učenca s slepoto 

(26 %) ali slabovidnostjo (30 %) skrbi način poučevanja (npr. nazornost, predstavitev 

snovi, prilagajanje snovi, podajanje snovi, usposabljanje za življenje, podajanje 

slikovnega gradiva) in jih pri delu z učencem s slepoto (29 %) oziroma z učencem s 

slabovidnostjo (22 %) skrbi pomanjkanje znanja (npr. neusposobljenost, premalo 

znanja, neznanje, veščine). 

Sodelujoči učitelji so prav tako izpostavili (Graf 5), da jih pri poučevanju učenca s 

slepoto (8 %) ali slabovidnostjo (15 %) skrbi ustreznost prilagoditev in pripomočkov 

(npr. prilagoditve, prilagajanje dejavnosti, učne snovi, prostorov in ocenjevanja znanja) 

ter odnos, ki bi ga razvili z učencem s slepoto (9 %) ali slabovidnostjo (6 %) (npr. slabo 

počutje učenca, komunikacija, vzpostavljen odnos, strokovni pristop, kako me bo 

učenec sprejel).  

Manj sodelujočih učiteljev je zapisalo, da v povezavi s poučevanjem in delom z 

učencem s slepoto (4 %) ali slabovidnostjo (10 %) nimajo skrbi (npr. nič, nimam skrbi, 

nič posebnega), medtem ko drugi učitelji navajajo, da jih pri delu z učencem s slepoto 

(9 %) in slabovidnostjo (4 %) skrbi varnost (npr. preprečitev poškodb, učenčeva 

varnost, da se mu kaj zgodi) ter pri učencem s slepoto (6 %) ali slabovidnostjo (3 %) 

tudi sprejetost v skupino videčih vrstnikov (npr. sprejemanje med sošolci, vključitev 
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učenca v razred). Posamezni učitelji so izpostavili tudi zaskrbljenost glede tega, da bi 

v razredu učencu s slepoto (5 %) ali slabovidnostjo (3 %) posvečali preveliko 

pozornost (npr. preveč posvečanja temu učencu in manj drugim, manj časa za ostale 

učence).  

V kategorijo razno (7 % oziroma 9 %) smo uvrstili posamezne odgovore (npr. 

sprejemanje slepote/slabovidnosti s strani staršev, sodelovanje s starši, da bi država  

v večinsko osnovno šolo vključila vse slepe/slabovidne učence, nekaj novega, 

poškodbe očal, zagotavljanje celostnega razvoja, ne vem), ki so se pojavili redko in jih 

na podlagi vsebinske analize nismo mogli uvrstiti v obstoječe kategorije odgovorov.     

 

 

Graf 5: Skrbi, ki jih izražajo učitelji pri poučevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo 
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Izzivi pri poučevanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo 

Sodelujočim učiteljem (Graf 6) izziv pri poučevanju učenca s slepoto (26 %) in pri 

poučevanju učenca s slabovidnostjo (22 %) v največji meri predstavlja način 

poučevanja (npr. posredovanje enakovrednega znanja, metode dela, ustreznost 

zastavljenih ciljev, hitrost dela, poučevanje športne vzgoje, nazornost) in z učencem s 

slepoto (13 %) in s slabovidnostjo (14 %) tudi vzpostavljanje odnosa z njim (npr. 

sodelovanje z učencem, komunikacija, odnos, sprejetost). 

Sodelujoči učitelji so izpostavili (Graf 6), da jim izziv pri delu z učencem s slepoto (9 

%) ali slabovidnostjo (16 %) predstavljajo tudi pripomočki in prilagoditve (npr. 

pripomočki, prilagoditve, priprava didaktičnega materiala), pomanjkanje znanja o 

slepoti (11 %) in slabovidnosti (6 %) (npr. nova didaktična znanja, oblike dela, rešitev 

neznanega) ter sprejetost učenca s slepoto (6 %) ali slabovidnostjo (7 %) v skupino 

videčih vrstnikov (npr. vključitev učenca v skupino vrstnikov, naučiti videče učence 

strpnosti). 

Posameznim učiteljem (Graf 6) izziv pri poučevanju učencev s slepoto (6 %) ali 

slabovidnostjo (5 %) predstavlja branje in pisanje (npr. brajica, branje, pisanje, 

opismenjevanje), z učenci s slepoto (5 %) ali slabovidnostjo (8 %) tudi šolsko delo na 

vseh področjih (npr. delo z njim, vse, na vseh področjih) ter organizacija dela za 

učence s slepoto (5 %) ali slabovidnostjo (4 %) (npr. organizacija dela/pouka, korektna 

izpeljava pouka). 

V kategorijo razno (19 % oziroma 17 % odgovorov) smo uvrstili odgovore, ki so jih 

sodelujoči učitelji redko navedli in jih na podlagi vsebinske analize nismo mogli uvrstili 

v nove ali obstoječe kategorije (npr. osebnostna rast, povezovanje, prevelika 

pozornost učencu, varnost učenca, strah, ne vem), in vse odgovore, ki niso neposredni 

odgovori na vprašanje, kaj učiteljem razreda pouka predstavlja izziv pri delu z učenci 

s slepoto ali slabovidnostjo (npr. da, ne, velik izziv, ne poznam, se strinjam) (Graf 6). 
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Graf 6: Izziv, o katerem poročajo učitelji zaradi poučevanja učenca s slepoto ali slabovidnostjo 

Skupina učencev s posebnimi potrebami, ki bi jo učitelji najtežje poučevali 

V današnjem času učitelji v razred večinske osnovne šole sprejemajo tudi učence z 

različnimi posebnimi potrebami. Zavedamo se, da je vsak učenec nekaj posebnega in 

potrebuje prilagoditve v procesu izobraževanja. Učitelje smo vprašali, katero skupino 

otrok s posebnimi potrebami se bi jim zdelo najtežje poučevati.  

Največ sodelujočih učiteljev (38 %) je navedlo (Graf 7), da bi najtežje poučevali učence 

s slepoto ali slabovidnostjo, visok delež učiteljev (22 %) pa je navedel, da se ne more 

odločiti, katero skupino učencev s posebnimi potrebami bi najtežje poučeval. Sledili 

so odgovori učiteljev, da bi težko poučevali gluhe ali naglušne učence (21 %), učence 

s čustveno-vedenjskimi motnjami (9 %), dolgotrajno bolne učence (7 %), učence z 

motnjo avtizma (4 %) ter učence z motnjami v duševnem razvoju (2 %). 

V kategorijo razno (Graf 7) smo uvrstili posamezne odgovore učiteljev (8 %), ki jih 

nismo mogli uvrstiti v druge kategorije (npr. PPPU, gibalno ovirani učenci, 

nezainteresirani, učenci s premalo domačega dela, razvajeni, več motenj, motnje v 

razvoju). 
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Graf 7: Skupina učencev s posebnimi potrebami, ki jo učitelj/ica najtežje poučeval/a 

 

Z analizo predstavljenih podatkov lahko odgovorimo na tretje raziskovalno vprašanje 

o tem, kako učitelji razrednega pouka vrednotijo poučevanje učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo, kaj jih pri tem skrbi, kaj jim predstavlja izziv in katero skupino učencev 

s posebnimi potrebami bi najtežje poučevali. 

Na podlagi analize odgovorov smo ugotovili (Graf 4), da nekoliko manj kot polovica 

sodelujočih učiteljev poučevanje učenca s slepoto (47 %) ali slabovidnostjo (43 %) 

povezuje z zahtevnostjo dela. Sklepamo, da se učitelji zavedajo potrebe učencev s 

slepoto ali slabovidnostjo po prilagoditvah v načinu poučevanja, učnih gradiv in okolja, 

a se jim to, ob pomanjkanju izkušenj in znanja, lahko zdi zahtevno. Rezultat, ki kaže, 

da več učiteljem poučevanje učenca s slepoto (35 %) ali slabovidnostjo (36 %) 

predstavlja izziv, je spodbuden in nakazuje, da se učitelji razrednega pouka 

poučevanja učenca s slepoto ali slabovidnostjo ne bi prestrašili, pač pa se bi bili 

pripravljeni soočiti z značilnostmi tovrstnega dela in bi jih to lahko dodatno motiviralo 

pri delu.  

Na podlagi rezultatov smo ugotovili (Graf 5), da učitelje pri poučevanju učencev s 

slepoto v največji meri skrbi pomanjkanje znanja o področju slepote, pri učencih s 

slabovidnostjo pa jih v največji meri skrbi ustreznost načina poučevanja. Nekoliko 
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poučevanju učencev s slepoto skrbita tudi ustreznost načina poučevanja in 

vzpostavljanje odnosa z učencem s slepoto, medtem ko jih pri učencih s 

slabovidnostjo skrbita pomanjkanje znanja s področja slabovidnosti in ustreznost 

prilagoditev oziroma pripomočkov. Ugotovili smo, da skrb učiteljev pri poučevanju 

učencev s slepoto v večji meri ni vezana na področje izobraževanja, kot so to rezultati 

pokazali pri učencih s slabovidnostjo, saj so učitelji v ospredje postavljali pomanjkanje 

znanja s področja slepote in vzpostavljanje odnosa z učencem s slepoto. Pri tem 

izstopa podatek, da je le 4 % sodelujočih učiteljev zapisalo, da glede poučevanja 

učenca s slepoto nimajo skrbi, medtem ko je takšen odgovor o odsotnosti skrbi pri 

poučevanju učencev s slabovidnostjo navedlo kar 10 % sodelujočih učiteljev. 

Sklepamo, da se učitelji za delo z učenci s slepoto ocenjujejo kot manj usposobljeni v 

primerjavi z delom z učenci s slabovidnostjo, saj morda ocenjujejo, da je delo z učenci 

s slabovidnostjo nekoliko lažje, najverjetneje zato, ker imajo taki učenci vsaj delno 

ohranjen vid in s tem drugačne zmožnosti za šolsko delo. 

Učiteljem razrednega pouka izziv (Graf 6) pri poučevanju učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo v največji meri predstavlja način poučevanja, ki ga mora učitelj uskladiti 

s smernicami za poučevanje učencev s slepoto ali slabovidnostjo (npr. Brvar, 2010, 

Warren, 1994).  Hkrati pa učiteljem izziv pri delu z učenci s slepoto ali slabovidnostjo 

predstavlja tudi vzpostavitev odnosa z učenci in ustreznost prilagoditev ter 

pripomočkov namenjenih učencem s slepoto ali slabovidnostjo. 

Največ sodelujočih učiteljev razrednega pouka (38 %) je navedlo (Graf 7), da bi 

najtežje poučevali učence s slepoto ali slabovidnostjo, kar ugotavljajo tudi tuje 

raziskave (npr. Pauline, 2003). Precej učiteljev (22 %) je navedlo, da se ne morejo 

odločiti, katero skupino učencev s posebnimi potrebami bi najtežje poučevali, najbrž 

tudi zato, ker z vsemi skupinami učencev s posebnimi potrebami nimajo osebne 

izkušnje. Presenetili pa so nas odgovori učiteljev, ki so izpostavili, da bi najtežje 

poučevali razvajene in nezainteresirane učence ter učence, ki doma nimajo ustrezne 

podpore. Tovrstni odgovori nakazujejo, da učitelji razrednega pouka težav glede 

poučevanja ne vidijo le v učenčevih posebnih potrebah, ampak tudi v učenčevi 

vzgojenosti. 

Z analizo odgovorov smo ugotovili, da bi učitelji razrednega pouka najtežje poučevali 

ravno skupino učencev s slepoto ali slabovidnostjo. Pri tem jih v največji meri skrbi 
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pomanjkanje znanja o področju slepote in slabovidnosti ter ustreznost načina 

poučevanja za učence s slepoto ali slabovidnostjo. Učiteljem razrednega pouka izziv 

pri poučevanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo predstavljata način poučevanja in 

vzpostavitev odnosa z učencem s slepoto ali slabovidnostjo. Splošno gledano pa 

učitelji poučevanje in delo z učenci s slepoto ali slabovidnostjo povezujejo z 

zahtevnostjo dela. 

5.6.4 Učiteljeva pričakovanja o pomoči pri delu z učenci s slepoto ali 

slabovidnostjo 

V diplomski raziskavi smo želeli izvedeti, kakšna so pričakovanja učiteljev razrednega 

pouka, v zvezi s pomočjo pri delu z učenci s slepoto ali slabovidnostjo. Učitelje smo 

prosili, da dokončajo začetke različnih povedi o tem, na katerih področjih (npr. 

prilagajanje gradiva, načina poučevanja) in od koga (npr. tiflopedagog, svetovalna 

služba) pričakujejo pomoč pri delu in poučevanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo. 

Z analizo odgovorov smo odgovorili na četrto raziskovalno vprašanje, v katerem smo 

se spraševali, na katerem področju (npr. prilagajanje gradiv, načina poučevanja) in od 

koga (npr. tiflopedagog, svetovalna služba) učitelji razrednega pouka najpogosteje 

pričakujejo pomoč pri delu z učenci s slepoto ali slabovidnostjo. 

Področja, na katerih bi učitelji pričakovali pomoč pri delu z učencem s slepoto 

ali slabovidnostjo 

Največ učiteljev (30 %) razrednega pouk je izpostavilo (Graf 8) , da bi pomoč pri delu 

z učencem s slepoto ali slabovidnostjo pričakovali pri vseh predmetih (npr. vseh 

predmetih, večini predmetov, pri pouku, celotnemu delu). Učitelji so z enakim deležem 

za učence s slepoto in za učence s slabovidnostjo (11 %) izpostavili, da bi pomoč pri 

delu z njimi potrebovali pri pouku slovenščine (npr. pri slovenščini, abecedi, branju, 

pisanju) in športa (npr. šport). 

Sodelujoči učitelji so prav tako z enakim deležem za učence s slepoto ali 

slabovidnostjo (9 %) izpostavili (Graf 8), da bi pomoč pri delu z učencem s slepoto ali 

slabovidnostjo potrebovali pri prilagajanju dela in pripomočkov (npr. pri delu z IKT 

tehnologijo, prilagoditvah, pripravi pripomočkov) ter pri dejavnostih, ki se odvijajo izven 

razreda (npr. dejavnosti na prostem, dnevi dejavnosti). Nekoliko manj učiteljev (8 %) 
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je izpostavilo, da bi pomoč pri delu z učencem s slepoto ali slabovidnostjo potrebovali 

pri poučevanju (npr. pri metodah, pristopih k poučevanju), 6 % učiteljev pa bi pomoč 

pričakovalo v spremljevalcu (npr. spremljevalec, dodatni učitelj). 

Nekaj učiteljev (5 %) je izpostavilo (Graf 8), da bi pomoč pri delu z učenci s slepoto ali 

slabovidnostjo pričakovali pri organizaciji dela za učenca s slepoto ali slabovidnostjo 

(npr. organizacija dela, priprave na vključitev učenca v razred, načrtovanje dela) in pri 

pouku matematike (npr. matematika), medtem ko so drugi izrazili (5 %), da ne vedo 

(npr. ne vem, si ne znam predstavljati), na katerih področjih bi potrebovali pomoč pri 

delu z učencem s slepoto ali slabovidnostjo. 

V kategorijo drugo (28 %) smo uvrstili posamezne odgovore (Graf 8), ki so jih učitelji 

redko navedli (npr. v odmoru, dodatnemu izobraževanju, vzgojnemu delu, 

zagotavljanju varnosti, pri pouku spoznavanje okolja in likovna umetnost) in vse 

odgovore, ki niso podali odgovora na zastavljeno vprašanje o področju, na katerem bi 

učitelji pričakovali pomoč pri delu z učencem s slepoto ali slabovidnostjo (npr. specialni 

pedagog, Zavod za slepo in slabovidno mladino, starši, vsi sodelavci, strokovnjaki s 

tega področja, mobilni strokovni sodelavci, vodstvo šole, odvisno od vrste 

slepote/slabovidnosti).  

 

Graf 8: Pomoč, ki bi jo učitelji potrebovali pri poučevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo 
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Viri, s strani katerih učitelji pričakujejo pomoč pri delu z učencem s slepoto ali 

slabovidnostjo 

Največ učiteljev (35 %) je navedlo (Graf 9), da bi pomoč pri delu z učencem s slepoto 

ali slabovidnostjo pričakovali od specialno-rehabilitacijskega pedagoga ali 

tiflopedagoga (npr. specialnega pedagoga, tiflopedagoga, defektologa, strokovnjakov 

za slepe in slabovidne, strokovnjakov na tem področju, specialnega učitelja) ter v 

enakem deležu (35 %) od šolske svetovalne službe (npr. svetovalne službe, šolskih 

pedagogov, izvajalcev dodatne strokovne pomoči, strokovnih delavcev – pedagogov, 

psihologov). 

Precejšen delež učiteljev (34 %) je zapisalo (Graf 9), da bi pomoč pri delu z učencem 

s slepoto ali slabovidnostjo pričakovali od staršev učenca s slepoto ali slabovidnostjo 

(npr. staršev). 17 % učiteljev bi pomoč pričakovalo od Zavoda za slepo in slabovidno 

mladino (npr. Zavod za slepo in slabovidno mladino, center za slepe in slabovidne, 

Zavod, šola za slepe) in 15 % sodelujočih učiteljev od vodstva šole (npr. vodstva, 

ravnatelja). 

Posamezni učitelji so zapisali (Graf 9), da bi pomoč pri delu z učencem s slepoto ali 

slabovidnostjo pričakovali od drugih učiteljev in sodelavcev (11 %), npr. od 

sodelavcev, kolegov, učiteljev, ki že imajo tovrstno izkušnjo, od države (6 %), npr. 

ustreznih institucij, Ministrstva za šolstvo in s strani zdravstva (5 %), npr. oftalmologa, 

zdravniške stroke. 

V kategorijo drugo (16 %) smo uvrstili odgovore, ki so jih navedli le posamezni učitelji, 

zato jih nismo mogli uvrstiti v že obstoječe kategorije (npr. pomoč od zunanjih 

sodelavcev, posvetovalnic, psihologa, pedagoga, socialne delavke, strokovnjakov ter 

v obliki spremljevalca in osebe, ki je vešča brajice in ki ima izkušnje) (Graf 9).  
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Graf 9: Pomoč, ki bi jo učitelji potrebovali pri poučevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo 

 

Z analizo odgovorov lahko odgovorimo na četrto raziskovalno vprašanje, v katerem 

nas zanima, na katerem področju in od koga učitelji razrednega pouka pričakujejo 

pomoč pri delu z učencem s slepoto ali slabovidnostjo. Ugotovili smo (Graf 8), da bi 

največ učiteljev pomoč pri delu z učencem s slepoto ali slabovidnostjo potrebovalo pri 

vseh predmetih, predvsem pa pri pouku slovenščine in športa. Rezultat, da so učitelji 

pogosto odgovorili, da bi pomoč pri poučevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo 

potrebovali pri branju, pisanju oziroma pri pouku slovenščine, je pričakovan, zlasti 

zaradi opismenjevanja v brajici. Učitelju bo brajico predstavil tiflopedagog in ga tudi 

seznanil z branjem brajice s pomočjo vida – s tem mislimo na prepoznavanje črk na 

podlagi kombinacije točk v brajevi celici, ki jih videče osebe zaznamo s pomočjo vida. 

Prav tako pa bo tiflopedagog učenca s slepoto opismenil v brajici, kar pomeni, da je 

priporočljivo, da učitelj pri pouku učenca spodbuja pri branju in pisanju v brajici. Pri 

tem je potrebno vedeti, da posameznik, ki že dobro razume in uporablja brajico, zmore 

prebrati približno 100 besed na minuto, med tem ko njegov videči vrstnik v tem času 

prebere 250 besed, napisanih v črnem tisku (Lechelt idr., b.d.). Pričakovano učitelje 

razrednega pouka pri delu z učencem s slepoto ali slabovidnostjo skrbi tudi 

poučevanje športa, saj je pri izvajanju gibalnih aktivnosti z učencem s slepoto ali 

slabovidnostjo potrebno upoštevati učenčevo zdravstveno stanje in v skladu z 

njegovimi sposobnostmi prilagoditi vsebine, izvajanje in ocenjevanje (Koprivnikar, 

2006). Posamezni učitelji so zapisali, da bi pomoč pri delu z učencem s slepoto ali 
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slabovidnostjo potrebovali pri prilagajanju dela oziroma pripravi pripomočkov in pri 

dejavnostih izven razreda. Rezultat  nakazuje, da učitelje skrbi samostojnost učenca 

s slepoto ali slabovidnostjo tako v znanem, šolskem okolju, kot tudi v novem okolju. 

Učenec s slepoto ali slabovidnostjo bo v vsakdanu uporabljal specialno-tehnične 

pripomočke, s katerimi bo zmogel vsakodnevne aktivnosti opraviti samostojno, prav 

tako pa bo samostojen pri gibanju v znanem okolju (Bruce in Douglas, 2000). Kadar 

se s skupino učencev gibljemo v zanje neznanem okolju, pa je priporočljivo, da učencu 

s slepoto ali slabovidnostjo zagotovimo pomoč spremljevalca, ki je lahko tudi učenčev 

vrstnik. Posamezni učitelji so izpostavili, da pri delu z učencem s slepoto ali 

slabovidnostjo pričakujejo pomoč v obliki spremljevalca, ki po Zakonu o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami (2011) pripada redkim učencem s slepoto ali 

slabovidnostjo. Le posamezni učitelji pa so izpostavili, da bi pomoč pri delu z učencem 

s slepoto ali slabovidnostjo pričakovali pri pouku matematike (5 %). Nizek delež 

odgovorov nas preseneča, saj, zlasti učenci s slepoto, potrebujejo specifične pristope 

za razvijanje številskih predstav, učenje geometrije in računanja, zaradi česar smo 

pričakovali, da bo več učiteljev izpostavilo, da bi pomoč pri delu z učencem s slepoto 

ali slabovidnostjo potrebovali pri pouku matematike. 

Z analizo rezultatov smo ugotovili (Graf 9), da bi največ učiteljev razrednega pouka 

pomoč pri delu z učencem s slepoto ali slabovidnostjo pričakovali od specialno-

rehabilitacijskega pedagoga ali tiflopedagoga, od šolske svetovalne službe in od 

staršev učenca s slepoto ali slabovidnostjo. Odgovori so pričakovani, saj so 

tiflopedagogi, specialno-rehabilitacijski pedagogi in strokovnjaki v šolski svetovalni 

službi tisti, ki se v šolskem prostoru ukvarja z učenci s posebnimi potrebami oziroma 

z učenci s slepoto ali slabovidnostjo. Podatek, da bi učitelji pomoč pri delu z učencem 

pričakovali od staršev, je spodbuden. Informacije o učenčevemu delovanju in njegovih 

potrebah, ki jih učitelj pridobi od starša, ki otroka najbolje pozna, pa tudi od članov 

strokovnega tima, so pomembne in so učitelju v pomoč pri načrtovanju in izvajanju 

ustreznih prilagoditev, tako v načinu poučevanja, kot tudi v prilagajanju didaktičnega 

materiala, prostora in dni dejavnosti. 

Ugotovili smo, da bi učitelji razrednega pouka pri delu z učenci s slepoto ali 

slabovidnostjo pomoč pričakovali pri vseh šolskih predmetih, še posebej pa pri pouku 

slovenščine in športa. Učitelji bi pomoč v največji meri pričakovali od tiflopedagoga ali 
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specialno-rehabilitacijskega pedagoga, od šolske svetovalne službe in od staršev 

učenca s slepoto ali slabovidnostjo. 

5.6.5 Učiteljeve ocene usposobljenosti za poučevanje učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo in vir informacij o značilnostih poučevanja 

V okviru diplomske raziskave smo želeli izvedeti, kako učitelji razrednega pouka 

ocenjujejo svojo usposobljenost za poučevanje učenca s slepoto ali slabovidnostjo in 

kje so pridobili potrebne informacije o značilnostih dela in poučevanja učencev s 

slepoto ali slabovidnostjo. 

Učitelje smo povabili, da na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici (1 – sploh se ne strinjam, 

5 – popolnoma se strinjam) podajo svojo oceno o usposobljenosti za poučevanje 

učenca s slepoto ali slabovidnostjo. Z analizo odgovorov smo potrdili prvo hipotezo, v 

kateri smo predpostavili, da večina učiteljev razrednega pouka meni, da ni dovolj 

kompetentna za delo z učenci s slepoto ali slabovidnostjo.  

Učitelje smo tudi prosili, da odgovorijo na vprašanja zaprtega tipa o načinu 

pridobivanja znanja s področja slepote in slabovidnosti. Z analizo odgovorov smo 

ovrgli hipotezo, v kateri smo predpostavili, da je večina učiteljev razrednega pouka 

znanje s področja slepote in slabovidnosti pridobila z udeležbo na izobraževanjih. 

Učiteljeva ocena usposobljenosti za poučevanje učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo 

V skladu z našimi pričakovanji se skoraj vsi sodelujoči učitelji razrednega pouka (98 

%) strinjajo ali popolnoma strinjajo s trditvijo, da bi pred vključitvijo učenca s slepoto 

ali slabovidnostjo v razred želeli pridobiti dodatna znanja in informacije s tega področja 

(Preglednica 6). 

Več sodelujočih učiteljev (76 %) se (sploh) ni strinjalo s trditvijo, da se za poučevanje 

učenca s slepoto ali slabovidnostjo čutijo dovolj usposobljeni. Pri tem je kar 20 % 

sodelujočih učiteljev izbralo srednjo vrednost (ne morem se odločiti) na 5-stopenjski 

ocenjevalni lestvici, 4 % učiteljev pa se je s podano trditvijo strinjalo (Preglednica 6). 

Nekaj učiteljev (12 %) je izrazilo (popolno) strinjanje s trditvijo, da bi se, če bi bilo to 

možno, poučevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo izognili, kar 31 % sodelujočih 
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učiteljev pa je pri tej trditvi ostalo neopredeljenih. Tako se več ko polovica učiteljev (57 

%) s podano trditvijo (sploh) ni strinjala, kar pomeni, da se poučevanju učenca s 

slepoto ali slabovidnostjo ne bi izognili (Preglednica 6). 

Preglednica 6: Učiteljeva ocena usposobljenosti za poučevanje učenca s slepoto ali slabovidnostjo 

 sploh se 
ne strinjam 

ne strinjam 
se 

ne morem 
se odločiti 

se 
strinjam 

popolnoma 
se strinjam 

M 

Pred vključitvijo učenca s 
slepoto ali slabovidnostjo bi 
želel(a) pridobiti dodatna znanja 
in informacije s tega področja. 

- 1 % 1 % 34 % 64 % 4,61 

Za poučevanje učencev s 
slepoto ali slabovidnostjo se 
čutim dovolj usposobljen(a). 

22 % 54 % 20 % 4 % - 2,06 

Če bi bilo možno, bi se 
poučevanju učenca s slepoto ali 
slabovidnostjo izognil(a). 

18 % 39 % 31 % 11 % 1 % 2,38 

Učiteljevi viri informacij o značilnostih poučevanja učencev s slepoto ali 

slabovidnostjo 

Študenti razrednega pouka, starega in bolonjskega študijskega programa, že v času 

študija pridobijo osnovne informacije o inkluziji in delu z učenci s posebnimi potrebami, 

npr. znotraj predmeta Pedagogika otrok z motnjami v razvoju (Splošni podatki o 

programu dodiplomskega študijskega programa Razredni pouk, b.d.) in Inkluzivna 

vzgoja in izobraževanje (Predmetnik univerzitetnega študijskega programa Razredni 

pouk, 1. stopnja, b.d.). Kasneje, v času poučevanja, pa lahko dodatna znanja o 

posameznemu področju učenčevih značilnostih pridobijo z udeležbo na izobraževanju 

in/ali s pregledom literature. Med vsemi sodelujočimi učitelji razrednega pouka v naši 

raziskave se je izobraževanja o področju slepote in slabovidnosti udeležilo le 13 % 

učiteljev, medtem ko je nekoliko več učiteljev (24 %) informacije pridobilo že v času 

študija (Preglednica 7).  

Preglednica 7: Učiteljevi viri pridobivanja informacij o značilnostih poučevanja učencev s slepoto ali 
slabovidnostjo 

 UDELEŽBA NA 
IZOBRAŽEVANJU 

INFORMACIJE V ČASU 
ŠTUDIJA 

DA 13 % 24 % 

NE 87 % 76 % 

SKUPAJ 100 % 100 % 

 

Z analizo rezultatov smo ugotovili (Preglednica 6), da bi večji del učiteljev  (M = 4,61) 

pred vključitvijo učenca s slepoto ali slabovidnostjo v razred želel pridobiti dodatna 
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znanja in informacije, kar je spodbuden podatek in sovpada s potrebo po stalnemu 

strokovnemu izpopolnjevanju pedagoških delavcev ter fazama poklicnega razvoja 

»poklicna aktivnost ali negotovost« ter »sproščenost ali nemoč« (Javrh, 2011), znotraj 

katerih je tudi največji delež sodelujočih učiteljev. Zanimivo je, da se le 57 % 

sodelujočih učiteljev poučevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo ne bi izognilo. Kar 

31 % učiteljev se glede izognitve poučevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo ni 

opredelilo, na podlagi česar lahko sklepamo, da o tem še niso razmišljali, a hkrati niso 

povsem prepričani, da se poučevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo ob ponujeni 

možnosti ne bi izognili.  

Na podlagi ugotovitev (Preglednica 6), da približno tri četrtine sodelujočih učiteljev (76 

%) ocenjuje, da se za poučevanje učenca s slepoto ali slabovidnostjo ne čutijo dovolj 

usposobljeni, hipotezo, v kateri smo predvideli, da večina učiteljev razrednega pouka 

meni, da ni dovolj kompetentna za poučevanje učenca s slepoto ali slabovidnostjo, 

sprejemamo. Dobljeni rezultati namreč kažejo, da le 14 % sodelujočih učiteljev 

ocenjuje, da so usposobljeni za poučevanje učenca s slepoto ali slabovidnostjo. 

Tovrsten podatek zagotovo ni spodbuden, ko govorimo o vključevanju učencev s 

slepoto ali slabovidnostjo v večinsko osnovno šolo. 

Dobljeni rezultati kažejo (Preglednica 7), da se je izobraževanja s področja slepote in 

slabovidnosti udeležilo le 13 % sodelujočih učiteljev, nekoliko večji delež učiteljev (24 

%) pa je znanje o omenjenemu področju pridobilo v času študija. Hipotezo, v kateri 

smo predvideli, da je večina učiteljev razrednega pouka znanje s področja slepote in 

slabovidnosti pridobila z udeležbo na izobraževanjih, zavrnemo, saj so tisti sodelujoči 

učitelji, ki so pridobili znanje o področju slepote in slabovidnosti v večji meri (24 %) 

navedli, da so znanje pridobili znotraj študijskega programa. 
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6 ZAKLJUČEK 

Učenci s slepoto ali slabovidnostjo se vse pogosteje izobražujejo v programu s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Ustrezne prilagoditve učnega 

procesa in materiala učencem s slepoto ali slabovidnostjo omogočajo samostojno delo 

in osvajanje učnih vsebin, predvidenih za devetletno osnovno šolo. Učitelj lahko 

učencu s slepoto ali slabovidnostjo ustrezne prilagoditve in pripomočke za samostojno 

šolsko delo zagotovi le ob poznavanju njegovih značilnosti in potreb, ki so za vsakega 

posameznika s slepoto ali slabovidnostjo specifične – npr. prilagoditve učnih listov, 

namenjene učencem s slabovidnostjo, se razlikujejo po velikosti in tipu pisave, po 

kontrastu med barvo pisave in podlage itd. V diplomski raziskavi so nas zanimala 

prepričanja učiteljev razrednega pouka o poučevanju in vključevanju učencev s 

slepoto ali slabovidnostjo v razred večinske osnovne šole, njihovo vrednotenje 

poučevanja učenca s slepoto ali slabovidnostjo, skrbi in izzivi, povezani z omenjenim 

poučevanjem ter viri pomoči, ki jo učitelji razrednega pouka v večinski osnovni šoli 

pričakujejo pri delu z učencem s slepoto ali slabovidnostjo.  

V raziskavi nas je zanimalo, kakšna so prepričanja učiteljev o poučevanju učencev s 

slepoto ali slabovidnostjo glede prilagoditve učnega materiala, načina poučevanja in 

izvajanja športnih aktivnosti (prvo raziskovalno vprašanje). Ugotovili smo, da se učitelji 

razrednega pouka zavedajo potrebe učencev s slepoto ali slabovidnostjo po 

prilagajanju učnih gradiv in načina poučevanja ter izvajanja dni dejavnosti. Posamezni 

učitelji se strinjajo, da se pri delu z omenjenimi učenci ni potrebno izogibati učenju ob 

fotografijah, video posnetkih in skupinskemu delu ter da je komunikacijo potrebno ves 

čas ustrezno prilagajati potrebam učenca s slepoto ali slabovidnostjo. Kljub temu da 

so omenjeni rezultati spodbudni in nakazujejo, da se več učiteljev zaveda potreb 

učencev s slepoto ali slabovidnostjo po uporabi posameznih prilagoditev dela, smo 

ugotovili, da učitelji nimajo ustreznega znanja in informacij o poučevanju in prilagajanju 

učnega procesa ter gradiv za učence s slepoto ali slabovidnostjo. To potrjuje tudi 

rezultat, da se je le 54 % sodelujočih učiteljev strinjalo s trditvijo, da učencem s slepoto 

ali slabovidnostjo v večinski osnovni šoli ne prilagajamo standardov znanja, 

predvidenih za devetletno osnovno šolo. Prav tako smo ugotovili, da se več 

sodelujočih učiteljev zaveda potrebe po vključevanju učenca s slepoto (69 %) in 

učenca s slabovidnostjo (87 %) v športne dejavnosti, pri čemer pa izstopajo odgovori 
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posameznikov, ki menijo, da so učenci s slepoto ali slabovidnostjo opravičeni 

sodelovanja pri pouku športa. Dobljeni rezultati nakazujejo, da je izobraževanje 

učiteljev o področju slepote in slabovidnosti pomembno že pred učenčevo vključitvijo 

v razred in da učitelji tudi med šolskim letom v času priprave učnih vsebin in materiala 

potrebujejo stalno strokovno pomoč in podporo. V okviru raziskave sodelujočih 

učiteljev razrednega pouka nismo spraševali po načinu prilagajanja športnih vsebin za 

učenca s slepoto ali slabovidnostjo. Z nadaljnjimi raziskavami bi bilo zanimivo 

ugotoviti, kako bi učitelji razrednega pouka konkretno prilagajali način dela z učencem 

s slepoto ali slabovidnostjo. S tem bi lažje ocenili, ali so učitelji pri načrtovanju in 

izvajanju posameznih prilagoditev dovolj prilagodljivi in usmerjeni k specifičnim 

potrebam in značilnostim učenca.  

 V raziskavi nas je prav tako zanimalo, kakšna so prepričanja učiteljev o vključevanju 

učencev s slepoto ali slabovidnostjo v razred večinske osnovne šole, pri čemer smo 

se usmerili predvsem na področje socialnega vključevanja in značilnosti komunikacije 

(drugo raziskovalno vprašanje). Prepričanja učiteljev razrednega pouka o socialnemu 

vključevanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo v razred večinske osnovne šole 

nakazujejo, da se učitelji zavedajo pomembnosti načrtnega spodbujanja socialnega 

vključevanja učencev s slepoto ali slabovidnostjo v skupino vrstnikov, saj predvidoma 

razumejo, kako pomembno je učenčevo dobro počutje v razredu in sprejetost od 

sošolcev. Učitelji, vključeni v raziskavo, so izkazali visoko stopnjo strinjanja, da je 

videče vrstnike potrebno seznaniti z značilnostmi področja slepote in slabovidnosti ter 

jih spodbuditi k vzpostavljanju kakovostnih interakcij v razredu. Omenjeni rezultati so 

spodbudni, saj je področje socialnega vključevanja v skupino vrstnikov pomembno 

tudi za učence s slepoto ali slabovidnostjo, hkrati pa so ravno učitelji tisti, ki lahko s 

svojim zgledom in načrtnimi spodbudami pripomorejo k uspešnejši vključitvi učenca v 

družbo videčih vrstnikov. Že z ozaveščanjem o značilnostih oseb s slepoto ali 

slabovidnostjo lahko pripomoremo k temu, da videči učenci lažje razumejo potrebe 

vrstnikov s slepoto ali slabovidnostjo, ki se v posameznih značilnostih razlikujejo od 

videčih vrstnikov, npr. po uporabi prilagojenega učnega materiala in specialno-

tehničnih pripomočkov, po značilnostih v socialnih stikih zaradi omejenega zaznavanja 

dogajanja v okolici, po nezmožnosti branja nebesedne govorice itd.  

Učitelj mora delo in poučevanje v oddelku, v katerega je vključen tudi učenec s slepoto 

ali slabovidnostjo, skrbno načrtovati in izvajati ter pri tem upoštevati vse potrebne 
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prilagoditve za učenca s slepoto ali slabovidnostjo. Zato smo učitelje, vključene v 

raziskavo, vprašali, kako vrednotijo poučevanje učencev s slepoto ali slabovidnostjo, 

kaj jih pri tem skrbi, kaj jim predstavlja izziv ter katero skupino učencev bi najtežje 

poučevali (tretje raziskovalno vprašanje). Ugotovili smo, da bi učitelji od vseh skupin 

učencev s posebnimi potrebami najtežje poučevali ravno učenca s slepoto ali 

slabovidnostjo. Učitelji poučevanje učenca s slepoto ali slabovidnostjo v večji meri 

povezujejo z zahtevnostjo dela, več učiteljev pa je tudi navedlo, da jim poučevanje 

učenca s slepoto ali slabovidnostjo predstavlja izziv. Ugotovili smo, da učiteljem 

razrednega pouka izziv pri poučevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo v največji 

meri predstavljata ustreznost načina poučevanja in vzpostavitev odnosa z učencem s 

slepoto ali slabovidnostjo. Pri tovrstnem načinu poučevanja največ sodelujočih 

učiteljev skrbi, da pri poučevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo ne bi bili dovolj 

nazorni oziroma uspešni pri izbiri ustreznega načina poučevanja in da imajo premalo 

znanja s področja poučevanja učenca s slepoto ali slabovidnostjo.  

V raziskavi nas je zanimalo tudi to, na katerem področju (npr. prilagajanje gradiv, 

socialno vključevanje, komunikacija) in od koga (npr. tiflopedagoga, svetovalne 

službe) učitelji najpogosteje pričakujejo pomoč pri delu z učenci s slepoto ali 

slabovidnostjo (četrto raziskovalno vprašanje). Ugotovili smo, da bi učitelji pri 

poučevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo pomoč pričakovali pri vseh šolskih 

predmetih, še posebej pri pouku slovenščine in športa. Učitelji bi pomoč v največji meri 

pričakovali s strani tiflopedagoga ali specialno-rehabilitacijskega pedagoga, s strani 

šolske svetovalne službe in s strani staršev učenca s slepoto ali slabovidnostjo. 

V raziskavi smo predpostavili, da večina učiteljev razrednega pouka meni, da ni dovolj 

kompetentna za poučevanje učenca s slepoto ali slabovidnostjo (prva hipoteza). Z 

analizo odgovorov smo omenjeno hipotezo potrdili, saj je približno tri četrtine učiteljev 

(76 %) odgovorilo, da ni dovolj kompetentna za delo z učenci s slepoto ali 

slabovidnostjo, 20 % učiteljev pa je ostalo neopredeljenih.  

Prav tako smo predvidevali, da je večina učiteljev, vključenih v raziskavo, znanje s 

področja slepote in slabovidnosti pridobila z udeležbo na izobraževanjih (druga 

hipoteza). Z analizo rezultatov smo omenjeno hipotezo zavrnili, saj so rezultati 

pokazali, da so se le redki učitelji (13 %), udeležili izobraževanja s področja slepote in 

slabovidnosti, nekoliko več učiteljev (24 %) pa je informacije s področja poučevanja 
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učencev s slepota ali slabovidnostjo pridobilo v času študija. Omenjen rezultat je 

nekoliko zaskrbljujoč, saj se sprašujemo, ali so vsi učitelji, ki že imajo osebno izkušnjo 

s poučevanjem učenca s slepoto ali slabovidnostjo, pridobili informacije o poučevanju 

in delu z učencem s slepoto ali slabovidnostjo in v kolikšni meri so zmogli učencem s 

slepoto ali slabovidnostjo zagotoviti ustrezne prilagoditve pri poučevanju in 

vključevanju v šolsko okolje.  

Izvedena raziskava, s katero smo pridobili nekaj pomembnih ugotovitev, ima tudi 

pomanjkljivosti. Smiselno bi bilo preoblikovati vsebino vprašalnika tako, da bi nam, za 

razliko od sedanjega, omogočil pridobitev še bolj konkretna spoznanja o učiteljevih 

prepričanjih o učencih s slepoto ali slabovidnostjo ter delu z njimi. V vprašalnik bi bilo 

smiselno vključiti več trditev, ki bi omogočale še boljši vpogled v konkretnejše načine 

prilagajanja pouka učencem s slepoto ali slabovidnostjo. V vprašalniku bi bilo smiselno 

razjasniti trditev, pri kateri je več sodelujočih učiteljev (47 %) ostalo neopredeljenih. 

Ob analizi izpostavljene trditvi smo ugotovili, da bi bilo smiselno napisati dve trditvi, 

eno o očesnemu kontaktu učenca s slepoto in drugo o očesnemu kontaktu učenca s 

slabovidnostjo. Na tak način bi lahko dobili odgovore za posamezni skupini učencev, 

kar bi nam omogočilo vpogled v prepričanja učiteljev razrednega pouka o 

vzpostavljanju očesnega kontakta s strani učenca s slepoto, pa tudi s strani učenca s 

slabovidnostjo. 

Na osnovi rezultatov raziskave lahko zaključimo, da so nekateri učitelji razrednega 

pouka pogosto premalo opremljeni z znanjem o slepoti in slabovidnosti. Posledično se 

lahko srečujejo s težavami in različnimi strahovi pri delu z omenjeno skupino učencev, 

prav tako pa imajo težave pri prilagajanju učnega procesa, ki ga pogosto dojemajo kot 

dodatno obremenitev. Izpostavili smo že podatek, da so se le redki učitelji udeležili 

izobraževanja s področja slepote in slabovidnosti. Smiselno je, da učitelje razrednega 

pouka ozaveščamo o pomembnosti izobraževanja in iskanja informacij (tudi v obliki 

timskega sodelovanja) s področja dela z učenci s slepoto in slabovidnostjo. Kljub 

temu, da je učitelj razrednega pouka eden izmed pomembnih članov strokovnega 

tima, pa skrb za celostni razvoj učenca ni le njegova naloga, ampak naloga celotnega 

tima, ki (so)deluje pri delu z učencem. Je pa razredni učitelj tisti, ki z učencem preživi 

največ šolske časa in posledično z njim tudi največ dela, zaradi česar je učitelj učencu 

še toliko bolj pomemben. Želimo si, da bi bili pridobljeni podatki, s katerimi smo dobili 

splošen vpogled v prepričanja učiteljev razrednega pouka o poučevanju in 
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vključevanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo v večinsko osnovno šolo, izhodišče 

nadaljnjim raziskavam, ki bi nam podale še bolj poglobljene rezultate o učiteljevih 

prepričanjih, vezanih na posamezna področja dela z učenci s slepoto ali 

slabovidnostjo (npr. o načinih prilagajanja in izvajanja učnih vsebin, o športnih 

aktivnostih, dnevih dejavnosti itd.). Prav tako pa si želimo, da bi izsledki nadaljnjih 

raziskav pripomogli k oblikovanju in izvajanju sistematične pomoči in podpore 

učiteljem, ki se pri poučevanju srečujejo z učenci s slepoto ali slabovidnostjo oziroma 

z različnimi vrstami (posebnih) potreb.   
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8 PRILOGA 1: Vprašalnik, pripravljen za namen raziskave 

Spoštovani! 

Moje ime je Iva Habjan in v okviru študijskega programa Razredni pouk na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani pripravljam diplomsko delo z naslovom Prepričanja učiteljev razrednega pouka o 

poučevanju in vključevanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo v večinsko osnovno šolo. Na 

Vas se obračam s prošnjo po izpolnitvi vprašalnika, s katerim želim preveriti prepričanja 

učiteljev razrednega pouka o vključevanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo v večinsko 

osnovno šolo in njihovo pripravljenost na poučevanje omenjene skupine učencev ter izvedeti, 

na katerih področjih pričakujejo dodatne informacije in pomoč.  

Vprašalnik je sestavljen iz treh delov. V prvem delu izberete odgovor na vprašanje, v drugem 

izrazite svoje strinjanje s trditvijo na 5-stopenjski lestvici, v tretjem delu pa dokončate poved. 

Odgovarjanje Vam bo vzelo približno 15 minut. Vprašalnik je anonimen. 

Za sodelovanje se Vam že v naprej zahvaljujem. 

Slabovidnost – vidna ostrina od 0,3 do 0,05 ali zoženo vidno polje na manj kot 20 stopinj okrog 

fiksacijske točke, kar pomeni, da posameznik tudi ob najvišji korekciji vidi le predmete v svoji bližini, 

preostala slika je nejasna. V šoli uporablja povečan tisk, opore kontrastnih barv, povečevalne lupe … 

Slepota – vidna ostrina manj kot 0,02 ali zoženo vidno polje na manj kot 5 stopinj okrog fiksacijske 

točke, kar pomeni, da nekateri posamezniki zmorejo zaznati večje predmete, ki se nahajajo pred njimi 

v razdalji 1 metra; drugi zmorejo zaznavati le svetlobo in sence; redki pa so tisti, ki ne zaznavajo niti 

svetlobe. V šoli uporabljajo brajico, računalnik, taktilna ponazorila … 

 

Označite odgovor, ki velja za vas. 

 

Spol: M Ž 

Kateri razred poučujete v tem 

šolskem letu? 

 

 

Vrsta šole na kateri poučujete:   centralna podružnična 

Koliko let poučujete?  

 

  

Imate osebno izkušnjo s poučevanjem učenca s slabovidnostjo?     da ne 

Imate osebno izkušnjo s poučevanjem učenca s slepoto?      da ne 

Ste se udeležili izobraževanja na temo slepota in slabovidnost? da ne 

Ste v času študija pridobili informacije o poučevanju učencev s 

slepoto in slabovidnostjo? 

da ne 
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Označite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami. 

1 2 3 4 5 

sploh se ne 

strinjam 

ne strinjam se ne morem se 

odločiti 

se strinjam popolnoma se 

strinjam 

 

Učenec s slepoto ali slabovidnostjo v večinski osnovni šoli potrebuje 

prilagojene učbenike, delovne zvezke, zvezke …   

1 2 3 4 5 

Didaktična ponazorila, namenjena učencu s slepoto ali slabovidnostjo, 

vsebujejo le tiste podrobnosti, ki so pomembne za razumevanje celote. 

1 2 3 4 5 

Učencu s slabovidnostjo besedilo povečamo na format A3. 1 2 3 4 5 

Za učenca s slepoto ali slabovidnostjo v večinski osnovni šoli veljajo 

enaki standardi znanja kot veljajo za njihove videče vrstnike. 

1 2 3 4 5 

Učenec s slabovidnostjo dohaja tempo dela vrstnikov v razredu.  1 2 3 4 5 

Učenec s slepoto zaostaja v tempu dela vrstnikov v razredu. 1 2 3 4 5 

 

Pri poučevanju in delu z učenci, med katerimi je tudi učenec s slepoto 

ali slabovidnostjo, pri poučevanju ne uporabljamo fotografij, video 

posnetkov, plakatov … 

1 2 3 4 5 

V razredu, v katerega je vključen učenec s slepoto ali slabovidnostjo, 

smo dosledni pri naslavljanju učencev z imeni. 

1 2 3 4 5 

Ekskurzije in ostale dni dejavnosti vedno prilagodimo tako, da lahko 

učenec s slepoto ali slabovidnostjo aktivno sodeluje. 

1 2 3 4 5 

Pri poučevanju razreda, v katerega je vključen učenec s slepoto ali 

slabovidnostjo, ne izvajamo skupinskih aktivnosti. 

1 2 3 4 5 

 

Učencu s slepoto opravičimo sodelovanje pri športni vzgoji. 1 2 3 4 5 

Učencu s slabovidnostjo opravičimo sodelovanje pri športni vzgoji. 1 2 3 4 5 

Učenec s slepoto ali slabovidnostjo je lahko ob športnih dnevih 

doma. 

1 2 3 4 5 

Učenec s slepoto ali slabovidnostjo lahko med rekreativnim odmorom 

ostane v razredu. 

1 2 3 4 5 

 

Pri pogovoru z osebo s slepoto ali slabovidnostjo našo mimiko in geste 

podkrepimo z besedami. 

1 2 3 4 5 

Pri pogovoru z osebo s slepoto ali slabovidnostjo se izogibamo 

besedam tam, sem, tisto … 

1 2 3 4 5 

Pri pogovoru z osebo s slepoto se izogibamo besedi poglej in vidiš. 1 2 3 4 5 

V pogovoru o učni snovi je pri učencu s slepoto smiselno preveriti 

razumevanje pomena posameznih besed (npr. lestev, goba, popkovina 

…).  

1 2 3 4 5 

Učenec s slepoto ali slabovidnostjo ne vzpostavlja očesnega kontakta. 1 2 3 4 5 
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Pred vključitvijo učenca s slepoto ali slabovidnostjo je na njegov vstop 

potrebno pripraviti tudi videče sošolce. 

1 2 3 4 5 

Učenec s slepoto ali slabovidnostjo je v razredu enakopraven član, kar 

pomeni, da lahko opravlja tudi (prilagojene) naloge reditelja. 

1 2 3 4 5 

Videče učence je smiselno načrtno spodbujati k učenju in izvajanju 

aktivnosti, v katerih lahko vrstnik s slepoto ali slabovidnostjo 

enakovredno sodeluje. 

1 2 3 4 5 

Na šoli je smiselno organizirati interesne dejavnosti, v katerih učenci 

spoznajo in uporabljajo brajico. 

1 2 3 4 5 

Za vzpostavitev interakcij med videčimi in slepimi ali slabovidnimi 

učenci so potrebne zunanje spodbude učitelja. 

1 2 3 4 5 

 

Pred vključitvijo učenca s slepoto ali slabovidnostjo bi želel(a) pridobiti 

dodatna znanja in informacije s tega področja. 

1 2 3 4 5 

Za poučevanje učencev s slepoto ali slabovidnostjo se čutim dovolj 

usposobljen(a). 

1 2 3 4 5 

Če bi bilo možno, bi se poučevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo 

izognil(a). 

1 2 3 4 5 

 

Dokončajte poved. 

Poučevanje učencev s slepoto se mi zdi: 

 

Poučevanje učencev s slabovidnostjo se mi zdi: 

 

Pri poučevanju učenca s slepoto me skrbi: 

 

Pri poučevanju učenca s slabovidnostjo me skrbi: 

 

Poučevanje učenca s slepoto mi predstavlja izziv, : 

 

Poučevanje učenca s slabovidnostjo mi predstavlja izziv, : 

 

Pri poučevanju in vključevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo v razred bi pričakoval(a) 

pomoč s strani:_________________________________________________ . 

 

Pomoč pri poučevanju in vključevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo v razred bi 

potreboval(a) pri: _____________________________________________ . 

 

Izmed vseh skupin učencev s posebnimi potrebami se mi zdi najtežje poučevati:_______________ 

 

 


