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POVZETEK 

Z vključevanjem učencev s slepoto in slabovidnostjo v večinske osnovne šole 
jim zagotavljamo pravico do enakovrednega vključevanja v prav vse aktivnosti 
– tudi športne. Vendar pa tako raziskave, kot poročanja iz prakse, nakazujejo, 
da učenci velikokrat niso deležni izkušenj s področja športa, posledično pa 
izkazujejo nižjo stopnjo telesne pripravljenosti, manjši obseg obvladovanja 
motoričnih spretnosti oziroma počasnejši motorični razvoj. Na drugi strani pa 
se srečujemo z učitelji – s športnimi pedagogi, ki se soočajo z izjemno 
heterogeno populacijo, za delo s katero nimajo zadostnih znanj, kompetenc in 
izkušenj. S teoretičnimi dognanji je bil oblikovan polstrukturiran intervju, s 
katerim smo v empiričnem delu te naloge preverjali, v kolikšni meri so učenci s 
slepoto in slabovidnostjo vključeni v športne aktivnosti in s katerimi izzivi se 
strokovnjaki ob tem soočajo. Ugotavljamo, da športni pedagogi sicer 
ocenjujejo, da so učenci s slepoto in slabovidnostjo vključeni v športne 
aktivnosti, obenem pa izkazujejo malo znanja s področja prilagajanja prostora, 
opreme, pripomočkov ter rabe različnih metod poučevanja. Vključevanje je v 
veliki meri odvisno tudi od tega, ali je aktivnost, ki se izvaja, individualne ali 
skupinske oblike. Prav pri skupinskih igrah oziroma igrah z žogo so namreč 
učenci s slepoto in slabovidnostjo prepogosto izključeni. Preveč je 
osredotočanja na sam primanjkljaj, torej motnjo vida, kot pa na konstruktivno, 
timsko reševanje obstoječih izzivov. V zadnjem delu naloge so zapisana še 
osnovna priporočila in smernice, ki športnim pedagogom omogočajo lažje in 
kvalitetnejše načrtovanje, izvedbo in evalvacijo vzgojno-izobraževalnega 
procesa. Obenem pa smo poudarili pomembnost sodelovanja z ostalimi 
strokovnjaki, predvsem s tiflopedagogi, z namenom povišanja stopnje 
vključevanja učencev s slepoto in slabovidnostjo v športne aktivnosti in s tem 
dolgoročno omogočanje tem učencem razvoj potencialov na vseh razvojnih 
področjih ter zagotavljanje čim kvalitetnejšega, neodvisnega in samostojnega 
življenja.  

Ključne besede: prilagajanje športnih aktivnosti, vključevanje, učenec s 
slepoto ali slabovidnostjo, športni pedagog 

 



	

ABSTRACT 

With inclusion of students with visual impairments in mainstream schools, we 
guarantee them the right to equally participate in all activities – including sports. 
However research and practice reports show, that students often do not receive 
the necessary sports experiences, which consequently disclose a lower level 
of physical fitness, lower extent of motor skills and slower motor development. 
On the other hand, we meet with teachers – physical education teachers, who 
are introduced to a very heterogenic population, with which they do not have 
enough knowledge, competencies and experiences to work. In the empirical 
part of this master’s thesis we examined to what extent the students with visual 
impairments were included in sports activities and with what challenges the 
physical education teachers are facing. For this we designed a semi-structured 
interview, based on theoretical findings. The results show that physical 
education teachers consider that students with visual impairments are included 
in sports activities, but at the same time they show lack of knowledge in areas 
of adapting the school environment, equipment, aids and usage of different 
teaching methods. Inclusion is also mostly dependent on whether or not the 
activity, which is carried out, is that of an individual or group form. Students with 
visual impairments tend to be excluded from activities that are in a group and 
ball games. The majority of the focus is on the visual impairment, rather than 
on a constructive and team way of solving the existing challenges. In the last 
part of the master’s thesis we have written the basic recommendations and 
guidelines that enable physical education teachers to plan, execute and 
evaluate the educational process easier and of better quality. At the same time 
we were able to emphasize the importance of cooperating with other experts, 
primarily teachers of students with visual impairments, with the purpose of 
increasing the level of inclusion among students with visual impairments in 
sports activities. With this we can also achieve a long-term enabling of these 
students with the development of their potential on all the developmental areas 
and ensure a more independent and autonomic life of a much better quality.  

Keywords: adapting sports activities, inclusion, student with visual impairment, 
physical education teacher 
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1 UVOD 

Športne aktivnosti v splošnem in najširšem smislu prinašajo veliko pozitivnih 
izidov in spodbud za vsakega posameznika na različnih področjih življenja. 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) že od leta 2000 
zagotavlja otrokom s posebnimi potrebami, torej tudi otrokom s slepoto in 
slabovidnostjo, vključevanje v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem 
in z dodatno strokovno pomočjo v osnovni šoli. Torej tudi k pouku športa. To pa 
za seboj prinaša nemalo izzivov za učitelje – športne pedagoge, ki se s temi 
učenci srečujejo.  

Teoretična spoznanja, rezultati raziskav kažejo na kasnitve v motoričnem 
razvoju, usvajanju motoričnih spretnosti in nižji stopnji vključevanja učencev s 
slepoto in slabovidnostjo v športne aktivnosti na eni strani, na drugi strani pa 
športni pedagogi izkazujejo pomanjkanje znanja, izkušenj pri delu s temi 
učenci. Zato nas je zanimalo, v kolikšni meri so učenci s slepoto in 
slabovidnostjo vključeni v športne aktivnosti in kakšni so razlogi za njihovo 
nevključevanje. Prav tako smo želeli izvedeti, kje športni pedagogi vidijo ovire 
in morebitne rešitve pri prilagajanju opreme, pripomočkov, prostora, uporabi 
različnih metod poučevanja, procesu od načrtovanja do izvedbe in evalvacije 
lastnega dela ter pri sodelovanju s starši, z učitelji, s tiflopedagogi ter z drugimi 
strokovnimi sodelavci. Obenem smo želeli iz njihovih odgovorov izluščiti 
primere dobre prakse ter s pomočjo teoretičnih podlag  oblikovati  smernice in 
predloge za povečanje stopnje vključevanja teh učencev v športne aktivnosti. 
Vsekakor je pomembno izpostaviti, da so smernice in predlogi koristni za prav 
vse učence in ne le tiste s slepoto in slabovidnostjo, kakor tudi za druge šolske 
predmete oziroma njihove učitelje. V tem delu pa se fokusiramo na prilagoditve 
pri pouku športa.  

Magistrsko delo je nastalo kot posledica opažanj v praksi, skrb zbujajočih 
poročanj tujih raziskovalcev v povezavi s samimi motoričnimi spretnostmi, 
telesno pripravljenostjo in z vključevanjem učencev s slepoto in slabovidnostjo 
v športne aktivnosti. Prav tako pa je za nekatere otroke pouk športa prvi stik s 
športno, telesno aktivnostjo (Stuart, Lieberman in Hand, 2006), kar še enkrat 
več nakazuje pomembnost pouka športa za optimalen razvoj teh otrok. Na tem 
mestu je izredno pomembno zavedanje odgovornosti, ki jo imamo vsi, ki 
delamo z učenci s slepoto in slabovidnostjo, da jim ponudimo in zagotovimo 
priložnosti za športno udejstvovanje. To pa lahko storimo zgolj z vseživljenjskim 
učenjem in s sodelovanjem med različnimi strokovnjaki. 1 

 

																																																								
1 	V magistrski nalogi je prisotna raba moškega spola; učenec, učitelj, športni pedagog, 
tiflopedagog ipd. Podatek o spolu ni relevanten in velja tako za moški kot za ženski spol, 
obenem pa zagotavlja varovanje podatkov in anonimnost v empiričnem delu naloge.	
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2 POMEN VIDA, OSNOVNE OMEJITVE PRI SLEPOTI IN 
SLABOVIDNOSTI IN VPLIV NA MOTORIČNI RAZVOJ IN 
SPRETNOSTI 

Kvalitetno vključevanje učencev s slepoto in slabovidnostjo v procese vzgoje in 
izobraževanja zahteva temeljito načrtovanje, izvedbo in evalvacijo vzgojno-
izobraževalnega procesa. V tem kontekstu je pomembno in nujno, da poznamo 
pomen vizualnih informacij za posameznika, saj je velik del informacij v življenju 
nasploh, kakor tudi v šoli in pri pouku športa, podan tako, da zahteva 
sprejemanje po vizualni poti. Obenem moramo za ta namen poznati značilnosti 
motoričnega razvoja in omejitev ter posebnosti, do katerih lahko prihaja pri 
osebah s slepoto in slabovidnostjo.  

2. 1 POMEN VIDA ZA GIBANJE 

Avtorji (Barraga in Erin, 1992; Ferrell, 2011; Ferrell, Shaw in Deitz, 1998; Norris, 
Spaulding in Brodie, 1957; v Ferrell, 2000, idr.) navajajo najpomembnejše 
vidike tega, kako pomembne so za posameznika vizualne informacije v 
povezavi z gibanjem na sploh in posledično z vključevanjem v športne 
aktivnosti. Ali povedano drugače, na kaj vse moramo biti pozorni vsi 
strokovnjaki – vzgojitelji, učitelji, tiflopedagogi, športni pedagogi - in pomembni 
drugi ter upoštevati pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji dela z učenci s 
slepoto in slabovidnostjo. 

1. Vid daje razlog za gibanje 

Vizualne informacije so tiste, ki vsakega posameznika od rojstva naprej 
motivirajo h gibanju. Otrok vidi igračo, predmet oziroma nekaj, kar se mu zdi 
zanimivo in se z namenom pridobitve le-tega prične gibati. Na ta način otrok 
prične spoznavati in raziskovati okolje. Omogoča tudi pričetek taktilnega 
raziskovanja. 

2. Vid omogoča nenehen kontakt z okoljem 

Vizualne informacije oziroma vid omogočajo nenehen kontakt z okoljem; kaj se 
dogaja, kateri predmeti so na voljo, kdo je v bližini ipd. 

3. Vid daje oziroma omogoča oceno prostora 

Z vidom lahko posameznik oceni razdaljo do želenega predmeta, pregleda 
prostor, prepozna oziroma določi lahko prazen prostor (npr. če manjka stol pri 
mizi) in to lahko izvede povsem brez gibanja, zgolj z opazovanjem. 
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4. Vid stimulira koordinacijo in kontrolo 

Vid posamezniku omogoča opazovanje gibanja nekoga drugega in omogoča 
koordinacijo lastnega gibanja. Pripomore tudi k razvoju zavedanja lastnega 
telesa in delov telesa samo z opazovanjem koordiniranega gibanja drugih. 

5. Vid daje povratne informacije 

Vid posamezniku nenehno omogoča prejem povratnih informacij o izvedenem 
gibu. Gibanju daje pomen. Posameznik se tako lahko nauči, koliko in kakšen 
gib je potreben za npr. dosego nekega predmeta. 

6. Vid omogoča, da preko demonstracije ponovimo gibe 

Posameznik lahko z opazovanjem določenega dela giba ali gibanja ta gib 
ponovi. Metoda demonstracije in učenja s posnemanjem je pogosto 
uporabljena v šoli, tudi pri pouku športa. 

7. Vid daje vpogled v celoten postopek oziroma proces 

Neko gibalno aktivnost lahko razdelimo na več delov in vid omogoča, da vidimo 
aktivnost od njenega začetka do konca. 

8. Vid predstavlja model motoričnim spretnostim in daje povratno 
informacijo o rezultatu 

Posameznik z vidom opazuje samo gibanje drugega posameznika in tudi 
rezultat gibanja. Tako lahko določeno gibalno aktivnost ponovi in uporabi 
povratne informacije za popravo in prilagoditev lastnega gibanja, predvsem z 
namenom doseganja boljšega, učinkovitejšega rezultata. 

9. Vid spodbuja razumevanje telesne sheme, spodbuja kognitivni razvoj in 
razvoj konceptov 

Tudi z opazovanjem drugih oseb se lahko posameznik nauči, kje so njegovi deli 
telesa oziroma kje se začnejo in končajo. Vid omogoča razvoj občutka za 
globino, smer, vpliva na razvoj lateralizacije in omogoča učenje odnosov med 
predmeti in odnosov med njim samim in predmeti v prostoru. Vid soustvarja 
razvoj konceptov, abstraktnih pojmov in miselnih predstav oziroma kognitivnih 
map, ki pa so brez vizualnih informacij precej težje ustvarjene. 

10. Vid zagotavlja konstantne, koordinirane in preverljive informacije 

Vid je sicer čut, ki ga posameznik lahko izklopi na način, da zapre oči, vendar 
za razliko od na primer vonja ali tipa ne izgine, če smo od predmeta oddaljeni. 
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Prav tako je vid tisti, ki preveri, od kod prihaja določen zvok. Omogoča 
nenehne, koordinirane informacije in daje možnost preverjanja informacij. 

11. Vid je oddaljen čut, nad katerim imamo kontrolo 

Vid, tako kot tudi sluh, posamezniku omogoča, da lahko zazna, prepozna 
predmete, osebe, ki so tako blizu kot daleč. Vid je mogoče, za razliko od sluha, 
izključiti. 

12. Vid daje pobudo za komunikacijo 

Interakcija z ljudmi je v življenju izrednega pomena in vid omogoča, da se 
posameznik odzove na osebe, ki jih zazna v svoji okolici. Obenem omogoča 
povratno informacijo o tem, ali se in kako se odziva druga oseba na njegovo 
aktivnost. To pa daje dodatno motivacijo za ponovitev giba ali aktivnosti. Torej 
spodbuja aktivno vključevanje v okolje in v aktivnosti. 

Podobne delitve pomena ali vpliva čutil, predvsem vida, najdemo tudi pri drugih 
avtorjih (Brambring, 2006; Foulke, 1982, Gibson, 1979, v Brambring, 2006), ki 
delijo primarne in sekundarne vplive na usvajanje novih motoričnih spretnosti. 
Med primarne spadajo motivacijska funkcija (spodbuja začetek gibanja), 
prostorska funkcija, (zaznavanje in ocena prostora in odnosov med predmeti, 
posameznikom) in kontrolna funkcija (posameznik ima možnost preverjanja 
učinkovitosti gibanja). Dodali so še varovalno funkcijo (predvidevanje 
potencialno nevarnih situacij). Med sekundarne vplive pa uvrščajo funkcijo 
socialne povratne informacije ter funkcijo opazovanja. 

Predstavitev pomena vida oziroma vizualnih informacij za posameznika ni 
zapisana z namenom, da bi dejali, da posamezniki z izgubo vida ne zmorejo ali 
ne bodo usvojili različnih konceptov komunikacije ali učinkovitega gibanja, 
marveč so predstavljeni zato, da izguba vida lahko predstavlja povečano 
tveganje za kasnitev na različnih področjih posameznikovega razvoja. Obenem 
pa to pomeni, da morajo biti tako starši kot vsi strokovnjaki – učitelji, razredniki, 
tiflopedagogi, športni pedagogi idr. – pozorni na to, da se posamezniku 
zagotavlja dovolj izkušenj in priložnosti za učenje na drugačen način, preko 
drugih senzornih poti (Ferrell idr., 1998; Norris idr., 1957, v Ferrell, 2000; 
Warren, 1994). 

2. 2 PODROČJA OMEJITEV PRI OSEBAH S SLEPOTO IN 
SLABOVIDNOSTJO 

Zaradi izgube vida imajo osebe s slepoto in slabovidnostjo določene omejitve. 
Lowenfeld (1981, v Ferrell, 2000) je zapisal, da slepota in slabovidnost 
posamezniku predstavljata tri osnovna področja omejitev, ki veljajo tudi za 
področje športnih aktivnosti.  
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Omejitve v obsegu in raznolikosti izkušenj 

Posamezniki z izgubo vida imajo omejitve tako v obsegu kot raznolikosti 
izkušenj. Zaradi izpada vizualnih informacij se učijo in spoznavajo svet preko 
drugih čutov, v veliki večini preko sluha in tipa. Z njima pridobivajo tako 
informacije o govoru, jeziku, komunikaciji, kot tudi o gibanju po prostoru, vendar 
pa so te informacije omejene. Tip sicer omogoča informacije o predmetih, 
vendar mora biti posameznik dovolj blizu predmeta, da ga lahko raziskuje. 
Obenem pa ni mogoče otipati vseh predmetov; nekateri so premajhni, 
nedostopni, tudi nevarni (Lowenfeld, 1981, v Ferrell, 2000).  

Tako bi lahko tudi na področju, ki ga to magistrsko delo obravnava, dejali, da 
imajo učenci s slepoto in slabovidnostjo velikokrat premalo izkušenj z različnimi 
gibalnimi aktivnostmi, kakor tudi, da se te prepogosto ponavljajo oziroma niso 
dovolj raznolike. 

Omejitve v gibanju 

Do omejitev v gibanju prihaja predvsem pri posameznikih, ki imajo nič ali zelo 
malo ostanka vida. Nanašajo se tako na gibanje v notranjih kot zunanjih 
prostorih. Izrednega pomena je, da so posamezniki s slepoto in slabovidnostjo 
deležni treninga orientacije in mobilnosti, kjer se usposobijo in pridobijo različna 
znanja, spretnosti in veščine, ki jim omogočajo čim bolj samostojno in 
neodvisno raziskovanje okolja (Lowenfeld, 1981, v Ferrell, 2000). Vsekakor pa 
skrb za motorični razvoj že od zgodnjih let in z nadaljevanjem pridobivanja 
spretnosti pri pouku športa zmanjša omejitve v gibanju.   

Omejitve v kontroli okolja in sebe v odnosu do njega 

Lowenfeld (1981, v Ferrell, 2000) pravi, da imajo posamezniki s slepoto in 
slabovidnostjo omejitev tudi v kontroli okolja in sebe v odnosu do njega, kar 
pomeni težave pri  pridobivanju informacij o okolju in prostoru, o osebah in 
predmetih v njem v zgolj nekaj sekundah.  

Na tem mestu je pomembno zavedanje vseh vključenih strokovnjakov – 
učiteljev, tiflopedagogov, športnih pedagogov idr. – da učencem omogočijo 
tako spoznavanje prostora in pripomočkov, da je lahko učenec v prostoru čim 
bolj samostojen.   

2. 3 MOTORIČNI RAZVOJ, MOTORIČNE SPRETNOSTI IN 
TELESNA PRIPRAVLJENOST 

Tako pomen vizualnih informacij za posameznika, kakor tudi področja omejitev 
pri osebah s slepoto in slabovidnostjo nakazujejo, da ima vid velik vpliv na 
razvoj posameznika. Prav tako pa ima motorični razvoj vpliv na ostala področja 
razvoja (kognitivni, socialni, emocionalni itd.) oziroma se z njim močno prepleta 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Zato je pomembno, da vsi strokovnjaki 



	

	 17 

– tiflopedagogi, učitelji, športni pedagogi idr. – poznajo potek in posebnosti 
motoričnega razvoja ter telesne pripravljenosti populacije oseb s slepoto in 
slabovidnostjo. 

2. 3. 1 Motorični razvoj in motorične spretnosti 

Avtorji (Brambring, 2006; Ferrell, 2000; Fraiberg 1977; Warren, 1994; idr.) 
ugotavljajo, da otroci s slepoto in slabovidnostjo brez dodatnih težav kasnijo na 
razvojnih področjih, ki so odvisna od vida; poleg razvoja percepcije, razvoja 
konceptov, itd. tudi na področju motoričnih spretnosti in prostorskih odnosov 
oziroma kot pravita Adelson in Fraiberg, (1977, v Strickling in Pogrund, 2002) 
obstaja pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo določeno tveganje v razvoju, ki 
pogosto vsebuje kasnitev na področju motoričnega razvoja.  

V preteklosti je bilo tako prevladujoče mišljenje, da je razvoj otrok z izgubo vida 
podoben razvoju videčih vrstnikov, vendar le-ti  kasnijo na določenih področjih. 
To so dopolnjevale tudi zgodnje študije (Fraiberg, 1977; Maxfield in Buchholz, 
1957, Norris idr., 1957, v Ferrell, 2000), in sicer da osebe s slepoto brez 
dodatnih motenj razvijejo enake spretnosti v enakem zaporedju kot videči, 
vendar počasneje.  

Warren (1994) je zgodnje raziskave dopolnil ter opozoril, da moramo biti 
pozorni pri primerjavi otrok s slepoto z videčimi. Možna sta torej dva pristopa 
pri proučevanju: primerjalni (tradicionalni) in diferencialni. Prvi omogoča 
primerjavo med posamezniki s slepoto in slabovidnostjo z njihovimi videčimi 
vrstniki. Drugi, diferencialni, pa razlike išče v sami populaciji oseb z izgubo vida. 
Warren (1994) dodaja, da je sicer pomembno, da se vzpostavi razpon običajnih 
vedenj ali tipičnih mejnikov razvoja, a vseeno se moramo zavedati dejstva, da 
se učenci z izgubo vida učijo drugače, po drugačnih poteh. V tem razmišljanju 
so raziskovalci (Ferrell idr., 1998) s projektom PRISM, upoštevajoč dotakratna 
dognanja, postavili pred izziv dejstvo, da otroci s slepoto sledijo enakemu 
zaporedju razvoja kot videči vrstniki. Obenem pa so potrdili, da dodatne težave 
močno vplivajo na hitrost razvoja.   

Bistveno za dosego razumevanja pri starših, učiteljih, razrednikih, športnih 
pedagogih, tiflopedagogih idr. je predvsem to, da otroci s slepoto in 
slabovidnostjo lahko kasnijo pri motoričnem razvoju in usvajanju motoričnih 
spretnosti oziroma izkazujejo manjši nabor motoričnih spretnosti (Dunn in 
Leitschuh, 2006, Hatton, Bailey, Burchinal in Ferrell, 1997, Jan, Sykanda in 
Groenveld, 1990, Troster in Brambring, 1993, Troster, Hecker in Brambring, 
1994, v O’Connell, Lieberman in Petersen, 2006; Lieberman, Ponchillia in 
Ponchillia, 2013) ter da lahko imajo drugačen potek motoričnega razvoja 
oziroma le-ta  poteka po drugačnem zaporedju. Obenem pa je potrebno 
poudariti, da se rodijo z enakim telesnim potencialom kot videči vrstniki. 
Pomanjkanje priložnosti za pridobivanje raznolikih izkušenj na področju 
gibanja, nizka pričakovanja in slaba podpora bližnjih odraslih pa so tisti 
dejavniki, ki jim onemogočajo doseganje potencialov (Fraiberg, 1977; 
Lieberman, Houston-Willson in Kozub, 2002; Lieberman idr., 2013; O’Connell 
idr., 2006). Prav tako je potrebno dodati, da je prisotnost drugih motenj v veliki 
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večini razlog kasnejšega ter počasnejšega razvoja (Ferrell, 2000). Na hitrost 
motoričnega razvoja pa vpliva tudi stopnja izgube vida – večja kot je, večja je 
možnost kasnitve - in kdaj je nastopila okvara (Hatton idr., 1997, v O'Connell 
idr., 2006; Heydt in Allon, 1992, v Farrenkopf in McGregor, 2000). Zanimivi so 
tudi rezultati raziskave avtorjev Ponchillia, Armbruster in Wiebold (2005), ki so 
učence (10-12 let) povprašali o poznavanju določenega meta, torej neke 
motorične spretnosti.  Večina njih je odgovorila, da to pozna. Ob prošnji po 
demonstraciji motorične spretnosti pa je dejansko manj kot polovica znala 
izvesti oziroma demonstrirati met.  

2. 3. 2 Telesna pripravljenost 

Rezultati večih raziskav kažejo, da imajo posamezniki s slepoto in 
slabovidnostjo nižjo telesno pripravljenost v primerjavi z njihovimi vrstniki 
(Blessing, McCrimmon, Stovall in Williford, 1993, Buell, 1973, Jankowski in 
Ewans, 1981, v Lieberman idr., 2013; Buell, 1950, Winnick in Short, 1982, v 
Winnick, 1985; Lieberman, Byrne, Mattern, Watt in Fernandez-Vivo, 2010). 
Prav tako pa je telesna pripravljenost nižja pri posameznikih, ki imajo težjo 
izgubo vida (Buell, 1966, Winnick in Short, 1982, v Winnick, 1985). Obenem ni 
bilo najdenih nobenih pomembnih razlik v telesni pripravljenosti med 
posamezniki s slepoto in tistimi s slabovidnostjo (Kozub in Oh, 2004, v Stuart 
idr., 2006; Lieberman in McHugh, 2001).   

Na testu telesne pripravljenosti (Fitnessgramm), sestavljenem iz 4 testov, sta 
Lieberman in McHugh (2001) na vzorcu 46 otrok z motnjo vida ugotovila, da je 
le 20 % teh otrok izvedlo štiri teste v primerjavi z videčimi vrstniki, kjer je 
odstotek izvedbe vseh štirih testov 70%.  

Za nekatere otroke s slepoto in slabovidnostjo je pouk športa prvi stik s športno 
aktivnostjo (Stuart idr., 2006), kar še enkrat več nakazuje pomembnost pouka 
športa za optimalen razvoj teh otrok.  
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3 VKLJUČEVANJE UČENCEV S SLEPOTO IN 
SLABOVIDNOSTJO  V ŠPORTNE AKTIVNOSTI 

3. 1 OFTALMOLOŠKI IN DRUGI ZDRAVSTVENI DEJAVNIKI 

Učenci so lahko opravičeni od pouka športa zaradi različnih razlogov. To so 
lahko oftalmološki dejavniki, ko učenci popolnoma ali delno ne sodelujejo v 
športnih aktivnostih zaradi zaščite ostankov vida (v primerih: visoka 
progresivna miopija, težje napake refrakcije, degenerativne spremembe retine, 
afakija, glavkom, aniridija ipd.). Pogosto pa gre zgolj za določene vaje, kot so 
nenadni gibi, dvigovanje težkih pripomočkov, možnost udarca v glavo, 
sklanjanje (Eškirović, Vučinić in Jablan, 2001, v Grbović, 2012). Prav tako pa 
imajo lahko tako tisti, ki nimajo in tisti, ki imajo težave zaradi oftalmoloških 
dejavnikov, priključena tudi druga zdravstvena stanja, kot so različne kronične 
bolezni, ki delno ali v celoti onemogočajo vključevanje v športne aktivnosti 
(Grbović, 2012). Pri tem je pomembno, da se v sodelovanju s starši, 
tiflopedagogi, z učitelji, s športnimi pedagogi in z oftalmologi in drugimi zdravniki 
dogovori, katere so tiste aktivnosti, ki ne ogrožajo zdravja ali očesnega stanja 
posameznika (Farrenkopf in McGregor, 2000). Tako se lahko za te učence 
dodatno prilagodi in izvaja zgolj tiste aktivnosti, ki ne ogrožajo njihovega 
zdravstvenega in očesnega stanja (Grbović, 2012).  

3. 2 RAZLOGI ZA (NE)VKLJUČEVANJE UČENCEV V ŠPORTNE 
AKTIVNOSTI 

Rezultati različnih raziskav (Hodge, Ammah, Casebolt, LaMaster, Hersman, 
Samalot-Rivera in Sato, 2009; Lieberman idr., 2002; Lieberman idr., 2010; 
Lieberman idr., 2013; Meegan in MacPhail, 2006; O’Brien, Kudlaček in Howe, 
2009; Ponchillia, 1995) nakazujejo, da učenci s slepoto in slabovidnostjo niso 
v zadostni meri vključeni v športne aktivnosti oziroma pogosto sploh ne 
sodelujejo pri pouku športa. Kot glavne ovire navajajo stopnjo izgube vida 
(večja kot je, manjša je vključenost), stopnjo učiteljeve pripravljenosti in različne  
dejavnike, kot so npr. preveliki razredi (Hodge idr., 2009). 

Učenci pogosto v času pouka športa opravljajo druge naloge in zadolžitve, ki 
niso nujno vezane na športne aktivnosti. Irving, (1993, v Ponchillia, 1995) 
poroča, da v času pouka športa beležijo točke oziroma so sodniki, »opazujejo« 
druge, poslušajo zgodbe, gredo v drug prostor ali pišejo domače naloge. Če pri 
pouku športa sodelujejo, športne aktivnosti, metode poučevanja, prostor, 
oprema in pravila iger pogosto niso prilagojene njihovim posebnim potrebam. 
Jankowski in Evans (1981, v Lieberman idr., 2013) ugotavljata, da pouk športa 
pogosto ni dovolj, da bi dosegli in vzdrževali telesno pripravljenost. Obenem pa 
se učitelji športa, športni pedagogi soočajo s pomanjkanjem specifičnih znanj, 
s katerimi bi lahko omogočili vključevanje učencev (Herold in Dandolo, 2014; 
Lieberman idr., 2013; Ponchillia, 1995). Športni pedagogi prav tako poročajo o 
precejšnjih izzivih pri načrtovanju in strukturiranju skupine tako, da bi povečali 



	

	 20 

vključevanje učencev s slepoto in slabovidnostjo, o pomanjkanju specifičnih 
metod in strategij poučevanja, pomanjkanju učinkovitosti pri podpori s strani 
spremljevalcev in vrstnikov ter izražajo potrebo po svetovanju in podpori s strani 
strokovnjakov, predvsem tiflopedagogov. Obenem izražajo potrebe po 
izobraževanju na področju načrtovanja, diferenciacije učnega načrta in tudi 
treninga o tem, kako se učenci s slepoto in slabovidnostjo sploh učijo (Conroy, 
2012).  

To, da učenci niso aktivno vključeni v športne aktivnosti, ima posledice na 
razvoj posameznika in različne raziskave potrjujejo, da učenje in sodelovanje v 
športnih aktivnostih z vrstniki daje učencem s slepoto in slabovidnostjo 
priložnost, da gradijo veščine orientacije in mobilnosti, veščine samoodločanja, 
krepijo samozavest, socialno vključenost ter se tako naučijo različnih spretnosti 
in veščin. Športna aktivnost pozitivno vpliva na različna področja 
posameznikovega življenja, njegovo samostojnost in neodvisnost ter kvaliteto 
življenja (Allman, Lewis, Lieberman in Ross, 2014; Farrenkopf in McGregor, 
2000; Lieberman idr., 2013).  

3. 3 PRIPOROČILA ZA POUČEVANJE IN KOMUNIKACIJO 

Za vse strokovnjake – učitelje, športne pedagoge, tiflopedagoge idr. – ki 
sodelujejo v učnem procesu učenca s slepoto ali slabovidnostjo so potrebna 
znanja, vednosti o sledečem (Downing in Chen, 2003; Grbović, 2012; 
Lieberman in Cowart, 1996, v O' Connell idr., 2006; Lieberman idr., 2013):  

• zmožnosti posameznika z izgubo vida, tako na motoričnem kot drugih 
področjih razvoja, 

• stopnja izgube vida, 

• vizualno funkcioniranje posameznika, 

• čas nastopa izgube vida (prirojena, pridobljena), 

• druge posebne potrebe, oftalmološke in zdravstvene omejitve. 

Za pridobitev teh informacij, znanj je nujno medsebojno sodelovanje vseh 
vpletenih – učiteljev, razrednikov, športnih pedagogov, tiflopedagogov, staršev, 
oftalmologov idr. (Farrenkopf in McGregor, 2000; Lieberman idr., 2013). 

3. 3. 1 Splošna priporočila 

Z vključitvijo učenca s slepoto ali slabovidnostjo v razred in k pouku športa je 
potrebno biti pozoren na funkcioniranje posameznika v najširšem pomenu in v 
različnih okoliščinah. Za poučevanje, komunikacijo, organizacijo, prilagajanje in 
rabo pripomočkov različni avtorji (Allman idr., 2014; Corn, 1983, v Erin, Fazzi, 
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Gordon, Isenberg in Paysse, 2002; Lieberman idr., 2013) navajajo naslednja 
splošna priporočila, ki so primerna tudi za učence brez posebnih potreb:   

- učenec je najprej oseba, šele nato je oseba s slepoto ali slabovidnostjo. 

- Vsak učenec je enakovreden član razreda. 

- Učencu omogočimo čim več izkušenj, kar pomeni, da nismo preveč 
zaščitniški, saj lahko le tako učencu omogočimo čim večjo samostojnost. 
Vsekakor je varnost pomembna, vendar je prezaščitenost lahko v škodo 
učenca.  

- Učencu razložimo, kaj se dogaja okoli njega, obveščamo ga o 
spremembah v športni dvorani; na primer o razporeditvi opreme, 
pripomočkov.  

- Poučujmo multisenzorno, ne zgolj preko vida. Vsi učenci se učijo na 
različne načine.  

- Vzdržujmo red in organizacijo. Stvari naj imajo svoje mesto, odstranimo 
nepotrebne pripomočke, saj lahko tako učencu zagotovimo lažje in bolj 
varno gibanje po prostoru.  

- Vrata, vrata omar naj bodo popolnoma zaprta ali popolnoma odprta, da 
učenec ve, kaj lahko pričakuje, ko mora prinesti na primer športni 
pripomoček.  

- Za vse učence naj veljajo enaka razredna pravila.  

Pomemben vidik je torej zavedanje, da večino informacij iz okolja (70%- 80%) 
pridobimo preko vida (Haibach, Reid in Collier, 2011) in da je to pri učencih z 
izgubo vida popolnoma ali delno onemogočeno. Pri pouku športa se učenci 
namreč v veliki meri učijo z opazovanjem, s posnemanjem, oziroma z metodo 
demonstracije, ki pa za večino učencev s slepoto in slabovidnostjo ne pride v 
poštev. Prav tako je športna dvorana velik prostor z velikim številom športnih 
pripomočkov in opreme, kjer se ti učenci težje znajdejo brez ustreznih 
usmeritev, podpore in spretnosti.  

3. 3. 2 Priporočila za komunikacijo 

Vsi strokovnjaki v vzgojno-izobraževalnem procesu moramo biti pozorni na 
komunikacijo. Pri interakciji z učenci z izgubo vida je lahko zaradi  pomanjkanja 
vizualnih informacij predvsem neverbalna komunikacija omejena. Pri 
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komunikaciji smo pozorni na naslednje (Angelidis  in Maraffa, 2013; Lieberman 
idr., 2013): 

• učenca naslavljamo neposredno. Velikokrat se namreč zgodi, da se   
namesto z učencem učitelji o stvareh, ki se tičejo njega, pogovarjajo s 
spremljevalcem, sošolcem ipd.  

• Vse učence kličemo po imenu, saj lahko le tako učenec s slepoto in 
slabovidnostjo, kakor vsak drug učenec v razredu, ve, kdaj je poklican.  

• Učencu povemo, ko zapustimo prostor, saj se lahko v nasprotnem 
primeru pogovarja sam s seboj, misleč, da smo še zmeraj v bližini.  

• Govorimo naravno, ne povzdigujemo glasu, vendar pazimo na rabo 
kazalnih zaimkov (»tam«, »tukaj«), saj učencu ne omogočajo zadostne 
informacije. Nič ni narobe z rabo glagolov »videti«, »gledati«.   

• Učiteljev glas omogoča usmerjanje in orientacijo v prostoru. Ko 
podajamo navodila, moramo pridobiti učenčevo pozornost (na primer 
pokličemo ga po imenu, ga primemo za ramo). Med govorjenjem se ne 
premikamo, saj bo tako lažje slišal navodila, obenem pa smo pozorni, če 
smo v zelo hrupnem okolju, da bomo med podajanjem navodil blizu 
učenca.  
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4 PRILAGODITVE PROSTORA IN PRIPOMOČKOV 

Izguba vida se lahko kompenzira na različne načine, namen pa ostaja enak: 
pridobivanje informacij preko različnih senzornih kanalov: tipa, sluha, ostankov 
vida, vonja (Farrenkopf in McGregor, 2000; Lieberman idr., 2013).  

Načini kompenziranja se lahko uporabijo na vseh področjih delovanja učenca, 
v šoli in tudi pri pouku športa. Učencem pa omogočajo višjo stopnjo sodelovanja 
in vključevanja v športne aktivnosti. Predstavljeni bodo načini in predlogi 
prilagajanja prostora in opreme ter pripomočkov. Čeprav morda izgleda, da so 
nekateri izmed njih namenjeni zgolj učencem s slepoto ali slabovidnostjo, pa so 
lahko koristni za prav vse učence. 

Zaradi velike heterogenosti populacije oseb s slepoto in slabovidnostjo je 
potrebno upoštevati, da lahko učenci s popolnoma enakimi diagnozami in 
ostanki vida izredno različno funkcionirajo. Zato je pri pripravi učnih ur potrebno 
izhajati iz posameznika ter skupaj s tiflopedagogom, z učencem, učiteljem, s 
športnim pedagogom, starši idr. pregledati in določiti, kaj je tisto, kar učencu 
najbolj ustreza (Farrenkopf in McGregor, 2000; Haegerstrom-Portnoy, 2004; 
Lieberman idr., 2013; idr.).  

4. 1 VELIKOST IN RAZDALJA 

Boljšo vidljivost predmeta lahko dosežemo s samo velikostjo predmeta oziroma 
na način, da se učenec približa predmetu, opazovani osebi ipd. To dosežemo 
tako, da vzamemo dejansko večji predmet in ga približamo učencu. Uporabimo 
lahko različne optične pripomočke (npr. lupe, povečala, teleskope), ki ustvarijo 
povečano sliko opazovanega objekta. To, da učencu približamo predmet med 
določenimi aktivnostmi ali uporaba optičnih pripomočkov za opazovanje, pri 
določenih aktivnostih ne pride v poštev, je pa ta način zelo uporaben, ko se 
učenec spoznava s predmetom, športno opremo in pripomočki. Za to potrebuje 
več časa, saj opazovanje od blizu, z ali brez optičnih pripomočkov, pomeni 
spoznavanje predmeta, športne opreme in pripomočkov po delih (Corn, 
DePriest in Erin, 2000; Farrenkopf in McGregor, 2000; Lieberman idr., 2013; 
Sticken in Kapperman, 2010; Zimmerman, Zebehazy in Moon, 2010).  

4. 2 OSVETLITEV 

Pomemben dejavnik za čim boljšo vidljivost predmeta ali znajdenje v prostoru 
je osvetlitev oziroma količina svetlobe, ki se odbije od površine. Pri učencih, ki 
še imajo ostanke vida, je namreč izrednega pomena, da z uporabo ustrezne 
osvetlitve izkoristimo ostanke vida (Arditi, 2002; Duffy, 2002; Lieberman idr., 
2013; Lueck in Heinze, 2004; Sticken in Kapperman, 2010). 

V splošnem sicer velja, da boljša kot je osvetlitev, boljša je tudi vidljivost. 
Najprimernejša je pa tista, kjer lahko posameznik aktivnost izvaja dalj časa in 
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je pri tem čim manj utrujen (Lueck in Heinze, 2004; »OPTIC, 2010). Vendar pa 
lahko preveč svetlobe povzroči pojav bleščanja, ki pa povzroči povsem obraten 
učinek. Bleščanje nastaja pri odbijanju svetlobe z odsevnih površin (ekrani, 
ogledala, svetle ploščice, steklo, itd.). Nekateri učenci s slepoto in 
slabovidnostjo so lahko preobčutljivi na močno svetlobo (fotofobija) in jim pojav 
bleščanja onemogoči najvišjo stopnjo vizualnega funkcioniranja. Bleščanje 
lahko kontroliramo na dva načina: prvi je ta, da se prilagodimo glede na vir 
svetlobe, pri drugem pa položimo opazovan predmet na površino, ki je manj 
odsevna oziroma odbija manj svetlobe. Prav tako lahko zmanjšamo npr. 
dnevno svetlobo z zavesami, blagom ipd. (Corn idr., 2000; Sticken in 
Kapperman, 2010; Zimmerman idr., 2010).  

Športne dvorane so v večini dobro osvetljene, v primeru da niso, je smiselno, 
da se prižgejo luči oziroma se poskrbi za dodatno osvetlitev (Duffy, 2002; 
Lieberman idr., 2013).  

Izhajati moramo iz posameznika in s sodelovanjem vseh vpletenih – učenca, 
tiflopedagoga, učitelja, športnega pedagoga - načrtovati in preveriti, kakšna 
svetloba (naravna, umetna, itd.) in koliko svetlobe učencu najbolj ustreza (Corn 
idr., 2000; Lieberman idr., 2013). 

4. 3 KONTRAST IN BARVE 

Vidljivost in boljše vizualno funkcioniranje učenca lahko zagotovimo tudi z 
ustrezno rabo barv in kontrastov. Pozorni moramo biti pri barvnem kombiniranju 
- ni primerno kombinirati barv, ki so si v barvnem krogu blizu. Najbolj učinkoviti 
so močni kontrasti. Ta način prilagajanja, tako prostora kot športnih 
pripomočkov, je izredno enostaven in precej finančno neobremenjujoč. Dobro 
vidljivost dosežemo takrat, ko ustvarimo kontrast med pripomočkom oziroma 
opremo in delovno podlago oziroma pohištvom in ozadjem v celoti (Arditti, 
2002; Lieberman idr., 2013; »OPTIC«, 2010; Sticken in Kapperman, 2010).  

Tudi na tem mestu je pomembno, da v sodelovanju z učencem, s športnim 
pedagogom in tiflopedagogom idr. dorečemo, kateri so tisti kontrasti in barve, 
ki učencu najbolj ustrezajo. Potrebno je upoštevati, da se lahko zgodi, da 
učenec s slepoto ali slabovidnostjo ne vidi določenih barv (Lieberman idr., 
2013; Sticken in Kapperman, 2010). Pri prilagajanju prostora in opreme je 
potrebno izhajati iz učenčevih individualnih potreb za zagotavljanje čim bolj 
učinkovite rabe ostanka  vida.  

4. 4 ORGANIZACIJA 

Organizacija in red v prostoru, pospravljena športna oprema in pripomočki bodo 
pripomogli k lažjemu, učinkovitejšemu in varnejšemu gibanju učenca. Prav tako 
bo lahko samostojno našel pripomočke. Zato omare s pripomočki organiziramo 
tako, da bodo barvno ločene, da bodo imele napise v povečanem tisku ali 
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brajici, pripomočke lahko ločimo tudi z različnimi škatlami ali pregradami. 
Predvsem pa je potrebno vračanje stvari na svoje mesto (Duffy, 2002).  

4. 5 OZNAČEVANJE 

Namen označevanja je, da učenec s slepoto ali slabovidnostjo lahko 
samostojno ponovno prepozna oziroma najde predmet, pripomoček. Poznamo 
veliko načinov za označevanje – s povečanim tiskom, taktilnimi ali reliefnimi 
oznakami, z brajico ipd. Z malo iznajdljivosti so označbe cenovno ugodne in 
preproste (Duffy, 2002). Pri učencih, ki imajo ostanke vida in tistih, ki le-teh 
nimajo, lahko dopolnjujemo ali nadomestimo vizualne informacije s slušnimi 
in/ali taktilni informacijami (Farrenkopf in McGregor, 2000; Lieberman idr., 
2013) 

4. 6 NADOMESTITEV S TAKTILNIMI INFORMACIJAMI 

Veliko oseb s slepoto in slabovidnostjo za nadomestitev vizualnih informacij 
uporablja tip. Avtorji (Heller Carello in Turvey, 2000, Millar, 2000, v Lieberman 
idr., 2013; McLinden in McCall, 2002; idr.) delijo različne vrste dotika, saj tip kot 
čutilo zaobjema veliko različnih senzornih informacij in izkušenj ter ne 
predstavlja le izkušenj rok in prstov, marveč vključuje celotno telo. 

• Pasivni dotik -  zajema izkušnje kontakta, brez aktivnega gibanja 
posameznika (ko se posameznika nekdo dotakne). 

• Haptični dotik -  se nanaša na aktivni dotik, ko se na primer posameznik 
dotakne predmeta z namenom zaznave (branje brajice, manipuliranje s 
predmetom, žogo). 

• Dinamični dotik -  se nanaša na izkušnjo dotika preko naprav, 
pripomočkov (raba bele palice, kija, loparja, povezava z elastiko s 
sošolcem pri teku). 

• Kinestetični dotik -se nanaša na delovanje možganov (miselnih 
predstav), ki omogočajo kontrolo okolja preko gibanja in mišic. Na ta 
način pa  prihaja do učenja in pomnjenja gibov. 

Pri pripravi in poučevanju športnih aktivnosti, motoričnih spretnosti je za 
športnega pedagoga in ostale sodelujoče pomembno, da razmislijo o vseh 
aspektih dotika (Lieberman idr., 2013). Tudi omejitve prostora, igrišča 
(označevanjem s kontrastnim lepilnim trakom za tiste učence, ki imajo ostanke 
vida), lahko ustvarimo s taktilnimi pristopi. 

Pomembnost taktilnih informacij pa potrjujejo rezultati raziskav (Sathian in 
Lacey, 2008, Sadato idr., 1996, Merabet idr., 2008, v Lieberman idr., 2013), ki 
kažejo, da plastičnost možganov omogoča reorganizacijo nevronskih poti, kar 
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lahko vodi do tega, da se slika v možganih, ki jo prinašajo taktilne informacije 
oblikujejo v okcipitalnem delu možganov, ki je v splošnem odgovoren za 
vizualno zaznavanje. To pomeni, da so taktilne informacije lahko enakovredne 
vizualnim in da učenje po taktilni poti zmore nadomestiti vizualne informacije. 
Vsekakor pa to predpostavlja veliko vaje in treninga, obenem pa sporoča 
športnim pedagogom, da so učenci s slepoto in slabovidnostjo zmožni učenja 
tudi izredno zahtevnih športnih, gibalnih aktivnosti ter spoznavanja 
najrazličnejše opreme in pripomočkov (Lieberman idr., 2013).  

4. 7 NADOMESTITEV S SLUŠNIMI INFORMACIJAMI 

Sluh je drugo čutilo, s katerim lahko nadomestimo izgubo vizualnih informacij. 
Sluh v primerjavi s tipom razširi obseg informacij. Pri tipu smo namreč omejeni 
na doseg rok, sluh pa seže veliko dlje. Učinkovita raba slušnih informacij pa se 
tudi med osebami s slepoto in slabovidnostjo razlikuje. Eni ga uporabljajo za 
splošno zbiranje informacij o okolju (velikost prostora), prometu, za poslušanje 
učitelja ipd. Spet drugi so s treningom zmožni zaznavati zelo minimalne razlike 
v tonih in uporabljajo eholokacijo. Eholokacija je spretnost zaznavanja 
predmetov in okolja z zaznavanjem odmevov teh predmetov, ki jih posameznik 
pridobi s proizvajanjem glasov -  s tleskanjem, ploskanjem ipd. (Kellog, 1962, 
Welch, 1964, v Teng in Whitney, 2011).  

Pri samem pouku športa se poleg pridobivanja informacij o prostoru preko 
sluha, poslužujemo predvsem prilagojenih pripomočkov, ki bazirajo na slušnem 
dražljaju. To so zveneče žoge, ki vsebujejo različne zvončke, ki ob premikanju 
oddajo zvok. Prav tako zvočne žoge, ki vsebujejo elektronske naprave, ki 
oddajajo zvočni signal ali različne zvočne naprave, ki jih namestimo na npr. koš, 
tarčo, gol ipd., da jih posameznik z žogo lažje zadane. V primerih neustrezne 
akustike v športnih dvoranah, kjer se zvok preveč odbija, so zvočne naprave 
manj uporabne. Vpliv na kvaliteto sprejemanja pa je tudi v kvaliteti samega 
zvočnega signala in prisotnosti hrupa (Lieberman idr., 2013).   

Podobno kot pri taktilnih informacijah se tudi slušni dražljaji ob reorganizaciji 
nevronskih poti lahko oblikujejo v okcipitalnem režnju možganov (Merabet idr., 
2008, v Lieberman idr., 2013), kar pomeni, da je nadomestitev vida možna – 
ob primernem, konstantnem, kvalitetnem treningu in spodbudi od zgodnjih let. 
Vsekakor pa do tega ne pride samodejno, učenci s slepoto nimajo 
nadnaravnega sluha, marveč se učinkovito poslušanje razvije z usmerjanjem 
in poučevanjem, kar zahteva sistematično in načrtno delo tiflopedagogov, 
športnih pedagogov in drugih vključenih v učni proces (Barclay, 2012).  

Nadomestitev oziroma uporaba drugih čutil je izrednega pomena, saj ti načini 
učencem s slepoto in slabovidnostjo omogočajo usvajanje enakih znanj z 
določenimi prilagoditvami, kot jih usvajajo videči vrstniki.  
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5 METODE POUČEVANJA 

Avtorji (Allman idr., 2014; Downing in Chen, 2003; Lieberman idr., 2013; 
O'Connell idr., 2006) predstavljajo različne metode poučevanja, ki nadomestijo 
poučevanje po metodi opazovanja in demonstracije oziroma nadomestijo 
učenje s posnemanjem, kjer je pridobivanje informacij preko vida primarnega 
pomena. V tiflopedagoški praksi pa je pogosta raba naslednjih metod: verbalna 
navodila, fizično vodenje, taktilno modeliranje, učenje korak po korak (ang.: 
step by step instruction) in individualno poučevanje pred poukom (ang.: pre-
teaching). Za doseganje kvalitetnega poučevanja je smiselno medsebojno 
prepletanje in sočasna raba vseh metod.  

Te metode poučevanja pa so za učence s slepoto in slabovidnostjo pomembne 
predvsem zato, ker jim omogočajo miselno predstavo o gibu in tako v splošnem 
vedo, kaj storiti. Dokazana pa je bila tudi njihova uspešna raba pri usvajanju 
novih motoričnih spretnosti (O'Connell, 2000, Rosenthal in Bandura, 1978, v 
O'Connell idr., 2006).  

5. 1 METODA VERBALNIH NAVODIL 

Pri poučevanju učencev s slepoto in slabovidnostjo, ko so še v procesu 
usvajanja določenih spretnosti, je pomembno, da uporabljamo enake izraze 
(Lieberman in Cowart, 2011, Ponchillia in Ponchillia, 1996, v Lieberman idr., 
2013). S tem namenom izpostavljamo metodo verbalnih navodil, ki je 
najpogosteje uporabljamo pri preprostih učnih situacijah, ko je motorična 
spretnost manj kompleksna ali pa ima učenec že določen nivo znanja o njej. Pri 
izražanju moramo biti natančni in uporabljati ustrezne termine, preko katerih 
učenci usvajajo različne definicije, vezane na opremo, pripomočke in motorične 
spretnosti. Raba besedišča mora biti konsistentna, saj lahko različne besede 
ali izrazi za točno določeno aktivnost ali opremo učenca samo zmedejo. To pa 
ne pomeni, da ga ne seznanimo s sopomenkami. Ko učenec že do določene 
mere usvoji motorično spretnost, lahko verbalna navodila skrajšamo v tako 
imenovane verbalne namige. To pomeni, da le z besedo ali dvema napovemo 
zahtevan gib (Lieberman idr., 2013).  

Kot nadgradnjo lahko uporabimo tudi analogije -  povezave s podobnimi pojmi, 
oblikami, ki pomagajo razjasniti opise in razlage spretnosti. Tako lahko učenec 
obvlada nek met pri igri med dvema ognjema, nato pa pri rokometu spomnimo 
na ta met. Torej povezujemo znane športne aktivnosti s še neznanimi. 
Povezave iščemo tudi med obliko črk, likov in posameznih gibov ali poz. 
Navodila moramo podajati jasno in pri začetku učenja oziroma poučevanja 
vedno razdeliti na manjše dele, ki jih sčasoma združujemo. Delamo po metodi 
korak po korak, torej zmeraj od začetnega koraka do končnega in nikoli ne 
izpuščamo korakov pri izvajanju posamezne aktivnosti. Verbalna navodila je 
smiselno uporabljati v kombinaciji z drugimi metodami, kot sta fizično vodenje 
ter taktilno modeliranje (Lieberman idr., 2013).  
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5. 2 FIZIČNO VODENJE 

Fizično vodenje predstavlja metodo, s katero lahko izvajamo določen gib 
oziroma gibalno aktivnost na način, da jo posameznik razume ter dobi občutek, 
ritem in obliko gibanja. Metoda se uporablja tako, da učitelj s fizičnim dotikom, 
premikanjem posameznika le-tega oziroma njegovo telo postavi v želeno 
pozicijo in mu s tem omogoči pravilno izvedbo nekega giba. Na način, da učitelj 
premika učenčevo telo, mu prikaže gibanje (npr., udarec z loparjem, met žoge 
ipd.). Ob rabi metode fizičnega vodenja je smiselno uporabljati tudi verbalna 
navodila (Allman idr., 2014; Lieberman idr., 2013; O'Connell idr., 2006). 

Ko učenec delno usvoji določen gib, lahko iz fizičnega vodenja preidemo k 
fizičnim namigom, ki predstavljajo manj podpore in vodenja. Zanje se odločimo 
takrat, ko evalviramo uspešnost učenca pri usvajanju veščine v kombinaciji z 
že omenjenimi informacijami o funkcioniranju učenca (Lieberman idr., 2013; 
O'Connell idr., 2006). 

Športni pedagogi, tiflopedagogi in drugi vključeni morajo pred rabo te metode 
nujno predstaviti način dela predvsem učencu, kakor tudi njegovim staršem. 
Dotik je lahko hitro narobe razumljen in učenec ima pravico, da se želi naučiti 
gib po drugačni poti (Lieberman idr., 2013; O'Connell idr., 2006).  

5. 3 TAKTILNO MODELIRANJE 

Pri metodi taktilnega modeliranja učenec prevzame aktivnejšo vlogo. Izvaja se 
na način, da učenec samostojno, taktilno raziskuje položaj, ki ga demonstrira 
kdo izmed učencev ali športni pedagog sam. Ne gre le za statične položaje ali 
poze, marveč lahko učenec spremlja telo modela tudi takrat, ko ta izvaja gib. 
Ponovno je priporočljivo, da se ta metoda izvaja v kombinaciji ali podpori drugih 
metod. Uporabljamo jo predvsem takrat, ko se učenec začenja učiti določeno 
veščino, lahko pa tudi takrat, ko želi nadgradnjo ali izboljšanje že usvojenega 
znanja. Kot aktiven člen lahko učenec samostojno izbere, na kateri del telesa 
ali gibanja se bo najprej osredotočil (npr. postavitev nog, drža zgornjega dela 
telesa, okončin ipd.). Taktilno modeliranje je izredno priporočljivo tudi zato, ker 
omogoča vpogled v mehanični vidik gibanja, in sicer je učenec aktiven in ima 
kontrolo nad učnim procesom; sam si prilagaja tudi tempo. Tako kot pri fizičnem 
vodenju je tudi tu  pomembno, da se o metodi taktilnega modeliranja predhodno 
pogovorita tako učenec s slepoto ali slabovidnostjo, kakor tudi tisti, bodisi 
športni pedagog ali sošolec, ki predstavlja model. Zopet je dotik lahko napačno 
razumljen, za oba pa je lahko brez dogovora in pogovora to tudi neprijetna 
izkušnja (Allman idr., 2014; Lieberman idr., 2013; O’Connell idr., 2006).  

Taktilno modeliranje in fizično vodenje sta metodi, ki zahtevata več časa kot na 
primer metoda demonstracije. Zato je pomembno, da vsi strokovnjaki – učitelji, 
športni pedagogi, tiflopedagogi idr. razumejo, da učenec pridobiva informacije 
po delčkih in se mu omogoči več časa za sintezo taktilnih informacij in celostno 
razumevanje motorične spretnosti (Downing in Chen, 2003).  
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5. 4 METODA POUČEVANJA KORAK PO KORAK (ang.: step 
by step instruction) 

Gre za proces razčlenitve neke spretnosti na manjše dele, saj metode 
poučevanja pri učencih s slepoto in slabovidnostjo niso zmeraj zadostne. To 
pomeni, da se učenec nauči manjših delov neke motorične spretnosti, ki jih, ko 
so usvojene, združi v celoto. Po navadi gre za osnovne motorične spretnosti, 
ki niso bile pravočasno usvojene, vsekakor pa je metoda uporabna za 
katerokoli motorično spretnost. Ponovno je pomembno upoštevati, da je pri tem 
načinu poučevanja potrebnega več časa (Lieberman in Houston-Wilson, 2009, 
v Lieberman idr., 2013). Podrobneje o metodi poučevanja korak po korak v 
poglavju Predlogi in smernice.   

5. 5. INDIVIDUALNO POUČEVANJE PRED POUKOM (ang.: pre-
teaching) 

Individualno poučevanje učenca pred poukom omogoča zgraditi in oblikovati 
predznanje, ki ga učenec potrebuje za izvajanje določene športne aktivnosti. 
Učencu se v individualni obliki, preden je aktivnost predstavljena pri pouku, 
predstavijo ključni pojmi, termini in koncepti. Predstavi se mu okvir, na katerem 
lahko gradi nova znanja oziroma stara nadgrajuje. Potrebno je sodelovanje 
celotnega tima strokovnjakov, saj zahteva nekaj več časovne organizacije. 
Glavna prednost pa je predvsem v tem, da izboljša kvaliteto učenja, omogoča 
učencu samostojnejše delo pri pouku ter učencu omogoča učenje motorične 
spretnosti v varnem okolju, preden to aktivnost izvede v skupini (Conroy, 2016; 
Pellet in Pellet, 2010). Učinkovitost te metode je bila s strani raziskovalcev 
potrjena na različnih akademskih področjih (Fisher, Ross in Grant, 2010, v 
Conroy, 2016). Trije koraki te metode (izvajanje, načrtovanje in evalvacija) so 
podrobneje opisani v poglavju Predlogi in smernice.  

Potrebno je poudariti, da ni nujno, da se odločimo samo za eno metodo, ampak 
metode kombiniramo glede na vrsto motorične spretnosti, ki se usvaja ter 
značilnosti učenca. Časovno načrtovanje je ključno, saj metode zahtevajo več 
časa in individualne oblike dela. Učenje po drugih senzornih kanalih pa prav 
tako od učenca zahteva daljšo pot usvajanja določene spretnosti, učitelji pa mu 
moramo ponuditi dovolj časa, da pride do cilja. Priključujemo lahko tudi 
vrstniško učenje. Prav tako je smiselno, da se prilagojene metode poučevanja 
vključijo v učno pripravo, kvalitetno izvedejo in evalvirajo z mislijo na to, da bo 
na koncu učenec pri izvedbi samostojen (Lieberman idr., 2013). 
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6 PRILAGAJANJE ŠPORTNIH AKTIVNOSTI 

Glavni namen in cilj prilagajanja športnih aktivnosti je čim večja vključenost 
učenca v te aktivnosti, kako tudi njegova pravica, da ima omogočen dostop do 
športnih aktivnosti, ki so nujno potrebne za zdrav način življenja in celostni 
razvoj. Prav tako s tem, ko v učenje in poučevanje vključujemo vrstnike, 
razvijamo socialne spretnosti, si učenci s slepoto in slabovidnostjo oblikujejo 
veščine samozagovorništva, krepijo si samozavest in samopodobo. 
Spodbujamo veščine samoodločanja, saj se bo lahko učenec sam odločil, kaj 
bo počel oziroma katero športno aktivnost bo izbral tudi v prostem času – če 
mu le omogočimo priložnost in izkušnje za to (Allman idr., 2014; Lieberman idr., 
2013; Lieberman, Haegele, Columna in Conroy, 2014). Kot glavni cilj pa imamo 
v mislih izoblikovanje čimbolj samostojnega in neodvisnega posameznika.  

6. 1 OMOGOČANJE DOSTOPNOSTI DOŠPORTNIH 
AKTIVNOSTI 

Prilagajanje športnih aktivnosti in predvsem skupinskih iger in iger z žogo 
predstavlja precejšen problem pri vključevanju učencev s slepoto in 
slabovidnostjo v športne aktivnosti. V nadaljevanju je predstavljen model 
prilagajanja, imenovan AccesSports Model (v nadaljevanju ASM), ki ga je razvil 
Ponchillia (1995) in se je po poročanju številnih avtorjev (Lieberman idr., 2013) 
izkazal za uspešnega. 

6. 1. 1 Skupno načrtovanje in elementi modela  

ASM je model prilagajanja, ki je izredno uporaben za vse strokovnjake – 
športne pedagoge, trenerje in tudi tiflopedagoge - torej tiste, ki imajo kot 
posamezniki ali v timu znanje o slepoti in slabovidnosti ter o športnih 
aktivnostih. Vsebuje različne prilagoditve, vendar avtor modela opozarja na 
individualne potrebe vsakega posameznika. Kljub temu pa predstavlja osnovo 
za poučevanje in prilagajanje športnih aktivnosti (Lieberman idr., 2013; 
Ponchillia, 1995).  

a) Športni pedagog v sodelovanju s tiflopedagogom idr. analizira zmožnosti 
in spretnosti učenca v danem trenutku, dodatne težave (bodisi 
zdravstvene) in vplive okolja (npr. bleščanje), 

b) športna aktivnost se analizira s treh vidikov oziroma komponent: 1) tarče 
in goli, 2) meje, robovi igrišča,  3) pravila; in se glede na potrebe učenca 
dodatno prilagodi, 

c) izberejo se ustrezne prilagoditve glede na potrebe oziroma omejitve 
učenca,  
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d) izvedba aktivnosti, evalvacija in po potrebi sprememba. 

V poglavju Predlogi in smernice je prikazana podrobnejša uporaba modela 
prilagajanja ASM na osnovi specifične igre.  

6. 2 ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZNAČILNE ZA POPULACIJO 
OSEB S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO 

Skozi čas se je razvilo tudi nekaj športnih aktivnosti, ki so tipične za populacijo 
oseb s slepoto in slabovidnostjo. Koristno je, da od časa do časa vsem 
učencem prevežemo oči in se vsi preizkusijo v športu oseb s posebnimi 
potrebami (Lieberman idr., 2013; Ponchillia, 1995).  

6. 2. 1 Showdown 

Showdown je športna igra, ki je v osnovi podobna namiznemu tenisu. Za igro 
sta potrebna dva igralca, ki imata za izenačenje pogojev zatemnjena očala. 
Igrata vsak na svoji strani pravokotne igralne mize, ki ima na vsaki strani gol. Z 
zvenečo žogo ciljata nasprotnikov gol, pri tem pa uporabljata podolgovati lopar, 
in zaščitno rokavico na drugi roki (International Blind Sports Federation, 2016). 

 
Slika  1: Igra Showdown 
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6. 2. 2 Golbal in torbal 

Golbal je športna igra, pri kateri na pravokotnem igrišču tekmujeta dve ekipi s 
po tremi igralci. Za izenačitev pogojev imajo vsi zatemnjena očala. Cilj igre je z 
zvenečo žogo, težko 2 kilograma, zadeti nasprotnikov gol. Golbal je tudi 
disciplina na paraolimpijskih igrah. Pri torbalu je žoga lažja, in sicer tehta 0,5 
kilograma (International Blind Sports Federation, 2016).  

 

Slika  2: Golbal 

Osebe s slepoto in slabovidnostjo so v športnih panogah razvrščene v tri 
osnovne skupine: B1, B2 in B3. Skupine so oblikovane glede na to, koliko 
ostankov vida ima posameznik, z namenom doseganja izenačitve pogojev v 
tekmovanju. Uradne športne panoge na mednarodni ravni so še: alpsko 
smučanje, tek na smučeh, streljanje, atletika, plavanje, tandemsko kolesarjenje 
itd. (International Blind Sports Federation, 2016).  
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7 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA, 
NAMENA  IN CILJEV RAZISKOVANJA 

Do kasnitve v motoričnem razvoju (Blessing, McCrimmon, Stovall in Williford, 
1993, Buell, 1973, v Lieberman idr., 2013) v primerjavi z videčimi vrstniki prihaja 
predvsem zaradi pomanjkanja izkušenj in ustrezne obravnave, ne toliko zaradi 
same izgube vida ali nižjega potenciala (Stuart idr., 2006; Winnick, 1985).  

Prav tako raziskovalci poročajo, da učenci velikokrat sploh ne sodelujejo pri 
pouku športne vzgoje, imajo opravičila ali v tem času opravljajo druge naloge 
in zadolžitve, ki niso nujno vezane na športne aktivnosti (Ponchillia, 1995). 

Tudi same športne aktivnosti, metode poučevanja, prostor, oprema in pravila 
iger v šolah so slabše prilagojene učencem s slepoto in slabovidnostjo. To, da 
učenci niso aktivno vključeni v športne aktivnosti, ima posledice na razvoj 
posameznika in različne raziskave potrjujejo, da učenje in sodelovanje v 
športnih aktivnostih z vrstniki daje učencem s slepoto in slabovidnostjo 
priložnost, da gradijo različne veščine, spretnosti in dosegajo višjo stopnjo 
samostojnosti in neodvisnosti. (Allman idr., 2014; Farrenkopf in McGregor, 
2000; Lieberman idr., 2013).  

Prav tako pa rezultati raziskav (Conroy, 2012; Hodge idr., 2009; Lieberman idr., 
2002; Meegan in MacPhail, 2006; O’Brien idr., 2009; Ponchillia, 1995) kažejo, 
da so učenci s posebnimi potrebami nezadostno vključeni v športne aktivnosti 
v šolah ter da učitelji nimajo dovolj znanj in izkušenj za poučevanje in 
vključevanje učencev s slepoto in slabovidnostjo. Obenem izkazujejo tako 
pozitivna kot negativna stališča glede inkluzivne vzgoje in izobraževanja otrok 
s posebnimi potrebami (de Boer, 2012). 

Namen našega raziskovanja je bil, da prepoznamo ovire pri vključevanju 
učencev s slepoto in slabovidnostjo v športne aktivnosti, izpostavimo primere 
dobre prakse, če se le-ti pojavljajo in rezultate naše raziskave pretvorimo v 
smernice in predloge ter jih uporabimo za povečanje vključenosti učencev v 
športne aktivnosti.  

Glede na teoretična izhodišča, izsledke različnih raziskav, kakor tudi izkušnje 
iz prakse sklepamo, da učenci s slepoto in slabovidnostjo niso v zadostni meri 
vključeni v različne športne aktivnosti. Raziskava s to tematiko v našem 
prostoru še ni bila izvedena.  
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7. 1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

S pregledom literature in z empiričnim delom magistrske naloge smo 
odgovarjali na naslednja raziskovalna vprašanja:  

V kolikšni meri so učenci s slepoto in slabovidnostjo, ki so jih poučevali športni 
pedagogi, vključeni v športne aktivnosti ter kakšni so razlogi za nevključevanje? 

Kakšni so izzivi, težave, ovire, s katerimi se srečujejo športni pedagogi in katere 
rešitve uporabljajo pri vključevanju učencev s slepoto in slabovidnostjo v 
športne aktivnosti ter njihova medsebojna povezanost. Usmerjeni smo bili 
predvsem na naslednja področja: 

• prilagajanje prostora in opreme, 

• metode in strategije poučevanja, 

• uporaba pripomočkov,  

• pomembnost  sodelovanja z vsemi vpletenimi,  

• načrtovanje lastnega dela in priprava individualiziranega programa,  

• evalvacija lastnega dela, ocena lastne kompetentnosti.  

7. 2 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Empirična raziskava je bila izvedena z uporabo deskriptivne metode, 
raziskovalni pristop je kvalitativen. Opravljen je bil polstrukturiran intervju s 
športnimi pedagogi, ki so ali še vedno poučujejo učenca s slepoto ali 
slabovidnostjo. Vprašanja za intervju so bila oblikovana na osnovi prebrane 
literature in izkušenj iz prakse.  

7. 3 OPIS VZORCA 

Vzorec je bil  izbran priložnostno. Podatek o šolah, kjer se šolajo učenci s 
slepoto in slabovidnostjo  smo pridobili s strani Zavoda za slepo in slabovidno 
mladino Ljubljana. K sodelovanju je bilo tako povabljenih 29 osnovnih šol. Na 
nekaterih izmed njih je več športnih pedagogov, ki imajo izkušnjo s 
poučevanjem učenca s slepoto ali slabovidnostjo.  

5 osnovnih  šol je zavrnilo sodelovanje, ker je bil učenec še v 1. triadi in ni imel 
stika s športnim pedagogom. 2 šoli sta zavrnili sodelovanje, ker je bil učenec 
opravičen pouka športa in športni pedagogi niso prihajali v stik z njim. 18 šol je 
zavrnilo sodelovanje bodisi že na začetku, s strani vodstva, ponekod smo dobili 
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kontakte športnih pedagogov, kjer nismo prejeli odziva ali niso želeli sodelovati. 
Pri dveh izmed teh je bilo sodelovanje že dogovorjeno, vendar so naknadno 
zavrnili sodelovanje. Intervju smo tako opravili na 4 osnovnih šolah, na eni 
izmed njih z dvema športnima pedagogoma. 

V raziskavo je bilo vključenih pet športnih pedagogov, ki so poučevali učenca s 
slepoto ali slabovidnostjo v osnovnih šolah v izobraževalnem programu s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Vsi vključeni so po 
izobrazbi športni pedagogi. Število let delovne dobe oziroma izkušenj je v 
razponu od 8 do 33 let. Trije izmed njih so poučevali učenca s slabovidnostjo, 
eden učenca s slepoto in eden izmed petih športnih pedagogov je poučeval 
tako učenca s slepoto kot slabovidnostjo. Vsi vključeni poučujejo v 2. in/ali 3. 
triadi (Preglednica 1).  

Preglednica 1: Opis vzorca 

ID športni 
pedagog 

Delovna 
doba v letih 

Poučevanje v 
razredih 

Učenec – slepota ali 
slabovidnost 

ID 1 33 let 5., 6., 8., 9. slabovidnost 

ID 2 31 let 7. slabovidnost 

ID 3 8 let 6., 7., 8., 9. slabovidnost 

ID 4 12 let 6., 7., 8., 9. slepota 

ID 5a 28 let 6., 7., 8., 9. slepota 

ID 5b slabovidnost 

Za populacijo oseb s slepoto in slabovidnostjo je značilna nizka incidenca, 
zatorej je tudi število šol  in  športnih pedagogov precej majhno. Zavedamo se, 
da tako majhen vzorec ne omogoča generalizacije rezultatov. Obenem pa to 
ne pomeni, da je pomen pridobljenih odgovorov zmanjšan. Raziskava je 
namreč namenjena osvetlitvi ovir in težav športnih pedagogov pri delu z učenci 
z izgubo vida ter pripravi smernic za vključevanje teh učencev v športne 
aktivnosti, tako s primerov dobre prakse, rezultatov raziskav, kot iz teoretičnih 
izhodišč. 

7. 4 INSTRUMENTARIJ 

Podatke smo pridobili s polstrukturiranim intervjujem. Vprašanja so bila 
oblikovana na temelju teoretičnih izhodišč in izkušenj iz prakse.  Vprašanja so 
bila zastavljena od splošnih do bolj specifičnih. Nanašala so se na sledeča 
področja: prilagajanje prostora in opreme, metode in strategije poučevanja, 
uporaba pripomočkov, ocene o pomembnosti sodelovanja z vsemi 
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pomembnimi drugimi (starši, vodstvo, razredniki, tiflopedagogi itd.), načrtovanje 
dela in priprava individualiziranega programa, evalvacijo lastnega dela ter 
ocena lastne kompetentnosti. Pri vprašanju o pomembnosti sodelovanja je 
moral intervjuvanec svoj odgovor oceniti na štiristopenjski lestvici. Pri 
vprašanjih o vplivu vključevanja učenca na kvaliteto poučevanja, načrtovanje in 
pripravo ure ter poučevanje samo, pri oceni nivoja pridobljenega znanja iz 
izobraževanj ter pri oceni lastne kompetentnosti je posameznik svoj odgovor 
ocenil na petstopenjski lestvici. 

7. 5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Po časovno-organizacijski uskladitvi so bili s petimi športnimi pedagogi izvedeni 
polstrukturirani intervjuji na šolah, kjer so zaposleni. Intervju se je snemal za 
namene transkripcije in kasnejše obdelave. Vsi, razen enega, so predhodno 
dovolili snemanje pogovora, pri enem pa se je delal sprotni zapis. 
Intervjuvancem je bila zagotovljena anonimnost. Časovno so polstrukturirani 
intervjuji potekali med pol do ene ure.  

7. 6 OBDELAVA PODATKOV 

Pridobljene odgovore smo najprej transkribirali in jih nato kategorizirali glede 
na vsebino in glede na strokovna izhodišča. Na osnovi rezultatov in teoretičnih 
izhodišč smo oblikovali smernice in predloge za povečanje vključenosti otrok v 
športne aktivnosti.  

	  



	

	 37 

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave. Izjave intervjuvancev so 
označene ležeče in v dobesednem navedku. 

8. 1 PREDSTAVITEV IN PRIDOBIVANJE INFORMACIJ O 
UČENCU 

Najprej smo intervjuvance povprašali o tem, kako jim je bil učenec predstavljen 
-  kdo in kdaj jim je sporočil (Preglednica 2) in katere informacije so bile 
posredovane (Preglednica 3).  

Preglednica 2: Kdo in kdaj je predstavil učenca 

ODGOVORI  ID 1 ID 2  ID 3 ID 4 ID 5 

Razrednik x   x  

Šolska svetovalna 
služba 

 x x   

Tim      x 

KDAJ?   Začetek 
šol. leta 

Začetek 
šol. leta 

Konec 
šol. leta 

Konec 
šol. leta 

Konec 
šol. leta 

Le na eni šoli je  bil sklican celoten tim, od šolske svetovalne službe do prejšnjih 
učiteljev, razrednika, spremljevalca in kjer je bilo po poročanju športnega 
pedagoga posredovanih največ informacij (Preglednica 3). V dveh primerih so 
za vključitev učenca izvedeli na začetku šolskega leta, v treh primerih pa ob 
zaključku prejšnjega šolskega leta, (Preglednica 2) kar tudi omogoča dovolj 
časa za pripravo in izobraževanje. 

Izrednega pomena je, da učitelj, športni pedagog že pred začetkom izvajanja 
pouka pridobi ustrezne informacije. To pomeni sodelovanje različnih 
strokovnjakov skupaj s starši; predvsem pa poudarjeno vlogo tiflopedagoga, ki 
prejete informacije pretolmači v konkretne prilagoditve, metode, omejitve ipd. 
(Farrenkopf in McGregor, 2000; Topor, Holbrook in Koenig, 2000). Vsekakor so 
navedene posredovane informacije (Preglednica 3) pomembne, vendar jih je 
potrebno osmisliti. Ni dovolj, da izvemo, koliko ostanka vida ima učenec, če s 
strani tiflopedagoga ne pridobimo informacij o vizualnem funkcioniranju 
posameznika in iz tega izhajajočih konkretnih prilagoditev. Pri posredovanih 
informacijah pa primanjkuje konkretnih informacij, smernic za prilagojeno 
izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, kakor tudi samih prilagoditev 
prostora, pripomočkov ter rabe ustreznih metod poučevanja.  
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Preglednica 3: Posredovane informacije 

ODGOVORI  ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 

Podatki o stopnji 
izgube vida 

x  x x x 

Podatki iz IP in 
odločbe 

 x    

Predstavitev 
načina dela  

  x  x 

Predstavitev 
nevarnosti pri 
delu   

  x   

Omejitve      x x 

Raba optičnih 
pripomočkov 

    x 

Podatki o 
spremljevalcu  

   x x 

8. 2 NA KAJ STE NAJPREJ POMISLILI? 

Preglednica 4: Vsebina prve misli 

ODGOVORI  ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 

Skrb glede 
varnosti 

x x    

Skrb glede 
organizacije 

x    x 

Nisem se 
obremenjeval 

  x x  

Priklic prejšnje 
izkušnje 

    x 

Kot najpogostejša odgovora na vprašanje, na kaj ste najprej pomislili, ko ste 
izvedeli, da v skupino dobite učenca s slepoto ali slabovidnostjo, sta se pojavila 
skrb glede varnosti in organizacije. Poročanje dveh športnih pedagogov (ID3, 
ID4), da se z vključitvijo učenca s slepoto ali slabovidnostjo nista 
obremenjevala, lahko nakazuje na dejstvo, da si zaradi pomanjkanja izkušenj 
in znanj ne predstavljata raznolikosti in zahtevnosti dela s to populacijo.  
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8. 3 PRIDOBIVANJE ZNANJ, IZOBRAŽEVANJE 

Zanimalo nas je, ali so se intervjuvanci udeležili kakršnihkoli izobraževanj 
oziroma katera znanja so pridobili v okviru stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja v povezavi s slepoto in slabovidnostjo. Prav tako smo jih prosili, 
da ocenijo uporabnost le-tega  na petstopenjski lestvici (1 = popolnoma 
neuporabno, 5 = zelo uporabno). 

Štirje (ID1, ID2, ID3, ID4) izmed petih intervjuvancev so se udeležili 
izobraževanja na Zavodu za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (ZSSM LJ). 
En intervjuvanec (ID5) pa se ni udeležil nobenega izobraževanja, večino 
informacij je pridobil preko tima. Znanja, o katerih so poročali, smo razvrstili v 
kategorije, prikazane v preglednici 5. Udeleženci so nivo pridobljenega znanja 
ocenili na petstopenjski lestvici, ki je pokazala, da so tisti, ki so se udeležili 
izobraževanja, prepoznali pridobljeno znanje kot zelo uporabno oziroma 
uporabno (ocena 4 in 5). 

Preglednica 5: Kategorije pridobljenih znanj 

KATEGORIJE ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 

Organizacija dela x     

Zmožnosti učenca in vključevanje k 
pouku športa 

x     

Zagotavljanje varnosti x     

Predstavitev pripomočkov   x  x  

Predstavitev prilagoditev  x  x  

Spoznavanje učencev s slepoto in 
slabovidnostjo, njihovo delovanje 

 x x x  

Spoznavanje učiteljev na ZSSM LJ in 
njihovega dela   

 x x x  

Pridobivanje izkušenj s simulacijo  x x x  

Metoda videčega vodiča x     

Heterogenost populacije x  x   

Predstavitev primerov dobre prakse x  x   

Iz podatkov je razvidno (Preglednica 5), da so pridobili osnovna znanja, 
vsekakor pa glede na heterogenost populacije, kakor tudi njihovo poročanje o 
neizpolnjevanju pogojev za vključevanje, zgolj osnovno izobraževanje ni dovolj. 
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Eden izmed intervjuvancev pojasni pomanjkanje znanja: »Tako da na športnem 
področju pa smo se morali sami znajti.« Izjave intervjuvancev nakazujejo, da 
športni pedagogi potrebujejo dodatna znanja, spretnosti v okviru dodatnega 
izobraževanja. Tako kažejo tudi rezultati raziskav (Conroy, 2012; Herold in 
Dandolo, 2014; Lieberman idr., 2013; Ponchillia, 1995). Conroy (2012)  v svoji 
raziskavi s športnimi pedagogi nadalje ugotavlja, da so tudi po izobraževanjih 
športni pedagogi potrebovali dodatno podporo mobilnih tiflopedagogov in 
nadgradnjo usvojenega znanja. 

Prav tako so intervjuvanci izpostavili časovno razporeditev izobraževanj, saj so 
ta proti koncu šolskega leta, do takrat pa ni ustrezne podpore. Kar pa sovpada 
tudi s posredovanjem informacije športnemu pedagogu o vključitvi učenca s 
slepoto in slabovidnostjo, ki bi morala biti sporočena veliko prej kot na začetku 
šolskega leta (Preglednica 2). »Moralo pa bi to (izobraževanje) biti na začetku 
(šolskega leta), ker je to zelo, zelo pomembno. Bili pa smo, se mi zdi, nekje 
marca.« Na ta način bi lahko ustrezna znanja in informacije pridobil 
pravočasno.  

8. 4 VPLIV VKLJUČITVE  UČENCA NA POUČEVANJE, 
NAČRTOVANJE IN PRIPRAVO TER KVALITETO 
POUČEVANJA 

V sklopu naslednjih vprašanj smo športne pedagoge najprej prosili, da svojo 
odločitev o vplivu na poučevanje, načrtovanje in pripravo ter kvaliteto 
poučevanja umestijo na petstopenjsko lestvico (1 = zelo otežilo/zelo zmanjšalo, 
5 = ni zelo otežilo/ni zelo zmanjšalo) in svojo izbiro tudi pojasnijo (Preglednica 
6).  
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Preglednica 6: Vpliv vključitve na poučevanje 

ID 
športni 
pedagog 

OCENA POJASNILA  

ID 1  4 »Malo organizacije, pa gre. Če pa (učenec) ne bi hotel 
delati, bi pa zelo otežilo. Če je bilo kaj takega, ko ni 
mogel, sem ga dal na drugo stran pregrade v 
telovadnici ... saj mogoče ni prav, ampak bolje kot nič.« 

ID 2 3 »Malo je bilo oteženo, predvsem z vidika varnosti.« 

ID 3 4 »Ni bilo nič posebnega.« 

ID 4 4 »... dobra spremljevalka in učenčev odnos do dela.« 

ID 5a2 1 »Ja, to zelo oteži, če hočeš takega otroka vključiti v 
skupino videčih ... to bi moralo biti delo ena na ena.« 

ID 5b3 5 »Pri tem primeru pa tega ni bilo ... on z očali res dobro 
funkcionira, ga niti ne zaznaš ...« 

 
Preglednica 7: Vpliv na načrtovanje in pripravo učne ure 

ID 
športni 
pedagog 

OCENA POJASNILA  

ID 1 4 »Ne, ni bilo nekih posebnosti. Pač moral si ga imeti v 
mislih.« 

ID 2 4 ... »tudi sem se malo prilagajal, ampak na drugo 
skupino v telovadnici ...« 

ID 3 4 »So posamične spremembe, ampak nič posebnega« 

ID 4 3 »... prilagojena priprava ...« 

ID 5a 1 »V bistvu, če se nisi pripravil, nič nisi z njim delal. 
Potrebne je bilo ogromno organizacije ... smo kar vsi 
športni pedagogi sodelovali in se izmenjevali ...« 

ID 5b 5 »Kot sem že rekel, komaj opazen ...« 

Vključevanje učenca s slepoto ali slabovidnostjo zahteva v večini primerov 
načrtovanje in pripravo učne ure ter močno vpliva na poučevanje, razen v 
																																																								
2 ID5a predstavlja učenca s slepoto. 
3 ID5b predstavlja učenca s slabovidnostjo.  
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primeru, če ima učenec precejšen obseg ostankov vida (ID5b). Odgovori 
intervjuvancev ne odražajo tega, nasprotno, njihove ocene so nerealno visoke. 
Le eden izmed športnih pedagogov (ID5) je izpostavil, da je vključitev učenca 
zelo otežila poučevanje, kompleksnost priprave in načrtovanja ure. Podobne 
ocene so podane tudi pri vplivu na kvaliteto poučevanja (Preglednica 8).  

Preglednica 8: Vpliv na kvaliteto poučevanja 

ID 
športni 
pedagog 

OCENA  POJASNILA  

ID 1 4 »So bile manjše razlike ... pri individualnem nič ...« 

ID 2 5 »Ni se zmanjšala.« 

ID 3 4 »Ni bila bistveno zmanjšana ... bolj pozitivno, kot 
različnost skupine ...« 

ID 4 5 »Učenec ne moti drugih učencev pri uri.« 

ID 5a 3 » ... enostavno, ne moreš ga kar pustiti ... Ko skupina 
nekaj počne, sem lahko z njim delal in obratno ... Še 
sreča, da je imel spremljevalca. Sam bi zelo težko ...« 

ID 5b 5 »... ni takšnih sprememb, prilagajanj ...« 
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Graf 1: Vpliv vključitve na poučevanje, pripravo in načrtovanje ure ter kvaliteto 
poučevanja 

 

Na skupnem grafu je razvidno, da je zgolj eden izmed športnih pedagogov 
(ID5a), ki je poučeval učenca s slepoto izrazil otežitve pri poučevanju (ocena 
1), pripravi in načrtovanju učne ure (ocena 1), zaznal pa je tudi  zmanjšanje 
kvalitete poučevanja (ocena 3). Pri učencu (ID5b)  gre za izredno visoko 
vizualno funkcioniranje; učenec se udeležuje tudi športnih tekmovanj in je tudi 
v primerjavi z vrstniki uspešen na področju športnih aktivnosti.  

Vključitev učenca s slepoto in slabovidnostjo prinaša veliko izzivov (Conroy, 
2012; Lieberman idr., 2013) in tudi glede na to, da pri kasnejših vprašanjih prav 
športni pedagogi, ki na tem mestu niso izpostavili vpliva na omenjene vidike 
dela, kasneje tudi ne navajajo oziroma niti ne zaznajo potrebe po prilagoditvah, 
učenci pa so predvsem pri skupinskih igrah izključeni. Obenem ne izkazujejo 
znanj, s katerimi bi lahko prilagajali opremo, metode in prostor.  

8. 5 PREDNOSTI IN IZZIVI PRI VKLJUČEVANJU UČENCA 

Športni pedagogi so opisovali tako prednosti kot izzive, do katerih prihaja pri 
vključevanju učenca v razred. Njihove odgovore in pojasnila smo kategorizirali 
v 3 vsebinske sklope pri prednostih vključevanja (Preglednica 9) in v 3 
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vsebinske sklope pri izzivih (Preglednica 10). Nekateri izmed športnih 
pedagogov niso prepoznali prednosti in izzivov. Pri prednostih in izzivih se 
njihovi odgovori navezujejo tako na poučevanje kot socialno vključevanje.  

Preglednica 9: Prednosti pri vključevanju učenca 

VSEBINSKI SKLOP Pojasnila  

Povezovanje, 
spodbujanje empatije, 
pomoč vrstnikov 

»Dve deklici sta mu zmeraj pomagali. To 
prebudi nekaj v njih. Bili so že tako ali tako 
zelo povezan razred, takšni bolj mehki, 
pozorni.« 

»Ta socialni vidik, ker otroci znajo poskrbeti 
oziroma pomagat.« 

Motivacijski dejavnik 
drugim učencem, vzor in 
ozaveščanje 

»Da kljub temu je lahko učenec uspešen, kljub 
pomanjkljivostim ...« 

»Pa ne da bi jih izpostavljal te otroke, ki imajo 
omejitve ampak jih dam za vzor, kakšni borci 
so ...«. 
»... in potem so taki dobri odzivi, se 
pogovarjamo, kaj se ti je zgodilo po minuti 
slepe hoje po prostoru, a se ti je zdelo, da se 
je treba z drugimi čutili orientirat in se igrajo. In 
ko je bil ta učenec v skupini so se kar 
zadebatirali na dolgo.« 
»Drugi učenci vidijo kaj zmore on.« 

Novosti pri poučevanju, 
samoizobraževanje  

»Po tem ... sem dodal v svoj načrt šport in 
drugačnost. Te vsebine imam načrtovane; npr. 
sedeča odbojka, slepi namizni tenis. Da bomo 
učence s tem seznanili, to se mi zdi prav, da 
učenci vejo,  kakšni so problemi.« ... ampak še 
pa nisem izvedel, imam v planu ...« 

»Pa takrat sem izumil eno igro slepec; jih 
vržem v prostor pa naj zaprejo oči in dve stvari 
se morajo zavedat, da se zaupa v svetu teme 
in da se orientira, da se prostorsko orientacijo 
trenira ..« 
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Preglednica 10: Izzivi pri vključevanju učenca 

VSEBINSKI SKLOP Pojasnila 

Vključevanje v 
skupinske igre, igre z 
žogo in druge aktivnosti 

»Predvsem so izzivi pri kolektivnih igrah.« 

»Kako učencu omogočiti, da bi lahko kaj delal, 
ker npr. če je bila igra z žogo npr. odbojka on pri 
tem ni mogel sodelovati in je imel neke dodatne 
naloge tam v enem kotu ...« 

»Vaje na orodjih pri gimnastiki ne moreš toliko 
izvajat kot z ostalimi in je bilo bolj individualno 
delo pa diferencirano malo. In tudi pri igrah 
učenec ni mogel igrati tako kot ostali.« 

Zagotavljanje varnosti  »Pa da smo zagotovili varnost. Pri športni 
gimnastiki, ker ni smel zaradi varnosti ... teh 
predklonov.« 
»Pa varnost. Predvsem to. Zato ker tam je 10-15 
žog pa še žoge od druge skupine. In kadar je 
bilo tako sem moral učenca v enem kotu držat.« 

Vodenje  razreda »Na drugi strani pa so potem otroci z odločbami, 
ki imajo resnično ena na ena zelo hudo potrebo, 
da jim pomagaš in se izgubijo v masi teh 
vedenjskih problemov in izgubljamo ...Od tega je 
vedenjcev ali pa otrok, ki jih težko vodiš s 
komunikacijo 10, pa od 1-5, ki imajo odločbe, 
raznorazne, in potem jih ostane 8, 7 takih, ki so 
pa recimo, kamorkoli jih postaviš pa grejo. In tu 
je ključen problem za vodenje otrok, ki pač imajo 
hendikepe, tukaj je res problem.« 

Odgovori nakazujejo, da sicer na socialnem področju prepoznavajo prednosti; 
krepitev empatije in motivacije pri sošolcih  (Preglednica 9), pri izzivih pa 
izpostavljajo vedno ponavljajoče težave pri vključevanju v skupinske igre 
oziroma igre z žogo (Preglednica 10). Ob vključitvi tudi v skupinske aktivnosti 
pa bi sošolci prav tako pridobivali na področju empatije in motivacije zaradi 
vključenosti učenca s slepoto ali slabovidnostjo. Učenec sam pa bi razvijal 
socialne spretnosti, se družil z vrstniki ipd. (Edington idr., 2002, v Lieberman 
idr., 2013).  

Obenem pa njihovi odgovori kažejo na to, da ne poznajo možnih prilagoditev 
skupinskih iger, niti za to možnih prilagoditev prostora, pripomočkov in metod 
poučevanja. Do enakih zaključkov prihajajo tudi tuji raziskovalci (Conroy, 2012; 
Ponchillia, 1995).  
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8. 6 VKLJUČEVANJE V ŠPORTNE AKTIVNOSTI 

Športni pedagogi so navedli športne aktivnosti, v katere se učenci s slepoto in 
slabovidnostjo lahko in v katere se ne morejo vključiti. Razvrstili smo jih v tri 
sklope: vključitev brez prilagoditev, vključitev s prilagoditvami in vključitev ni 
možna. Z oranžno barvo so obarvane individualne športne aktivnosti.  

Preglednica 11: Vrste športnih aktivnosti glede na možnost vključevanja 

VRSTA 
VKLJUČITVE  
 

VKLJUČITEV 
BREZ 
PRILAGODITEV  

VKLJUČITEV S 
PRILAGODITVAMI 
ali DELNA 
VKLJUČITEV  

VKLJUČITEV 
NI MOŽNA  

 
Š 
P 
O 
R 
T 
N 
E 
 
 
A 
K 
T 
I 
V 
N 
O 
S 
T 
I 
 

Atletika: tek, meti Tek v paru, slušne 
prilagoditve za 
skoke, štafete 

 

Gimnastika: talna 
gimnastika 

Namesto na gredi, 
na nižji klopi, z 
določenimi rekviziti 
(trak, mehka žoga) 

Gimnastika: 
prevali, skoki, 
višinska 
orodja 

 Smučanje; 
individualno delo, 
markirke 

 

 Izvajali samo 
elemente iger z žogo 
(npr. met) 

Igre z žogo 
(košarka, 
odbojka) 

Plavanje   

Individualni ples Ples v paru; 
predhodno naučiti  

 

Splošna 
kondicijska 
priprava 

  

 Showdown  

 Kolesarjenje v 
tandemu 

 

Pohodništvo    

Aerobika   

Tek na smučeh   
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Intervjuvanci prepoznajo večinoma zgolj individualne športne aktivnosti kot 
tiste, v katere so lahko brez večjih težav vključeni učenci s slepoto in 
slabovidnostjo (obarvano oranžno). Vsekakor je dobrodošlo, da so individualne 
športne aktivnosti prepoznane, ponovno pa se izpostavi problem vključevanja 
učencev s slepoto in slabovidnostjo v skupinske igre oziroma igre z žogo.  

8. 7 SVETOVANJE KOLEGU ŠPORTNEMU PEDAGOGU 

Športne pedagoge smo povprašali, kaj bi svetovali svojemu kolegu, če bi imel 
vključenega učenca s slepoto ali slabovidnostjo. Njihove predloge smo razvrstili 
v vsebinske kategorije. Kategorij je več, saj so v večini športni pedagogi (razen 
enega: ID4) navajali več odgovorov (Preglednica 12). 

Preglednica 12: Vsebine svetovanja športnemu pedagogu 

KATEGORIJE ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID5 

Prijava na izobraževanje x    x 

Zagotavljanje varnosti  x  x   

Predlogi iz lastne prakse  x    

Napotitev na ZSSM   x   x 

Opozorilo na skupinske igre in 
igre z žogo 

  x   

Metode poučevanja  (jasna 
navodila) 

  x   

Razlike glede na stopnjo 
izgubo vide 

 x    

Spodbujanje in podpora x   x  

Spoznavanje otroka     x 

Individualni pristop; izhajanje 
iz otroka    

    x 

Iskanje informacij pri učiteljih, 
ki so ga že poučevali in šolski 
svetovalni službi 

    x 

Razgovor s starši         x 

Pristen odnos, komunikacija  x    x 
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Preglednica 12 izkazuje pomembno dejstvo, da kljub temu, da so imeli športni 
pedagogi vključenega učenca s slepoto ali slabovidnostjo v razred, v splošnem 
še zmeraj ne prepoznajo celostnega pristopa. Pri svetovanju kolegu namreč 
niso navajali prilagajanja prostora, opreme, zgolj enkrat je bila navedena raba 
metod poučevanja.  

8. 8 VKLJUČENOST UČENCA PRI POUKU ŠPORTA 

Intervjuvance smo povprašali o vključenosti učenca pri pouku športa:  

- v kolikšni meri je učenec vključen,  

- katere so aktivnosti v katere je vključen, 

- kaj počne v času, ko ni vključen v športne aktivnosti. 

Stopnja vključitve učenca 

Stopnjo vključitve učenca smo razvrstili na tri kategorije: je vključen, ni vključen 
in vključen je pri določeni aktivnosti. Trije izmed športnih pedagogov so podali 
oceno, da je učenec vključen zgolj pri določenih aktivnostih. Dva izmed športnih 
pedagogov sta sicer ocenila, da je učenec vključen, a je eden (ID4) izmed njiju 
naknadno navedel aktivnosti, pri katerih ne zmore sodelovati, kar pomeni, da 
ocena ni ustrezna.  

Aktivnosti, v katere ni vključen 

Med aktivnosti, v katere učenec ni vključen, so navajali odgovore, ki jih 
zasledimo tudi pri drugih odgovorih. To so aktivnosti vezane na skupinske igre, 
aktivnosti, ki jih ne izvajajo zaradi oftalmoloških dejavnikov in varnosti. To so:  

• športna gimnastika vključujoč predklone, skoke (zaradi oftalmoloških 
dejavnikov), 

• skupinske igre, igre z žogo, 

• aktivnosti na višini. 

Njihova pojasnila so naslednja: 

»Jaz bi sicer bolj rekel, da sodeluje. Ampak ja, je res, da pri enih ne more. Saj 
pač je delal stvari, ki jih je lahko.« 

»Vse igre z žogo so bile odpisane. Mogoče tam 70% je bil vključen.« 
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»Kar pa ni, je pa druge stvari počel.« 

»Učenec s slabovidnostjo bi rekel 110%, hodil je tudi na tekmovanja, pri 
učencu s slepoto pa tam 30%.« 

Odgovori oziroma njihova pojasnila pa se skladajo tudi z dognanji teorije, ki 
kaže, da učenci niso v polni meri vključeni v športne aktivnosti (Grbović, 2012; 
Lieberman idr., 2013; Ponchillia, 1995). Pri učencu s slabovidnostjo (ID5b) gre 
za izredno visoko vizualno funkcioniranje, je športno aktiven, udeležuje se 
tekmovanj, zato tudi odstopa od ostalih.  

Aktivnosti, ko ni vključen k pouku športa 

Športni pedagogi poročajo, da so učenci v času, ko niso vključeni v športne 
aktivnosti, zaposleni z  drugimi športnimi aktivnostmi. Njihova pojasnila:  

»Delal je z obročem, trakom (ritmična gimnastika), pa dal sem ga kar v drugo 
telovadnico, če je bila prosta. Da je bil varen, pa imel prostor. Pa več ali manj 

statične vaje.« 

»Ja predvsem, če je bla npr. odbojka je on ob steni izvajal določene vaje, 
včasih je tudi sodil.« 

»Če smo delali pri igrah z žogo je ob strani tehniko vadil, delal vaje za splošno 
kondicijsko pripravo, moč telesa, trupa. Od zadaj imamo tudi kolesa.« 

»Dela vaje, ki mu jih jaz prilagodim.« 

»Delal je vaje, ki jih je lahko, kake krepilne vaje. Tekel je s spremljevalcem, za 
roke sta se držala.« 

»Zato smo pol kar na stadionu, ko sta bila zunaj sta imela tak en komplet vaj, 
gibanja v hoji in teku.« 

Po poročanju intervjuvancev ne izvajajo aktivnosti, ki niso vezane na športno 
področje. Za razliko od ugotovitev raziskav, ki pravijo, da so učenci med 
poukom športa opravljali tudi druge naloge in zadolžitve, ki niso vezane na 
športne aktivnosti, kot je na primer domača naloga pri drugih predmetih (Hodge 
idr., 2009; Lieberman idr., 2002; Meegan in MacPhail; Irving 1993, v Ponchillia, 
1995). 

Razlogi za nevključevanje 

Intervjuvance smo prosili za dodatno razlago razlogov za nevključevanje 
učencev v športne aktivnosti. Glede na njihove odgovore smo oblikovali 3 
vsebinske sklope (Preglednica 13). Zaradi narave samega polstrukturiranega 
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intervjuja so intervjuvanci razloge za nevključevanje učenca navajali tudi pri 
drugih vprašanjih. Zbrali smo vse izjave, kjer je bilo poudarjeno, da učenec ne 
sodeluje zaradi določenega razloga in jih kategorizirali v vsebinske sklope 
(Preglednica 14). Naknadno smo razloge kategorizirali glede na vrsto 
usmerjenosti - na učenca, učitelja ali na druge zunanje dejavnike. 

Preglednica 13: Razlogi za nevključevanje 

RAZLOGI ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID5 a ID5 b 

Oftalmološki (zdravstveni) 
razlogi  

x x     

Ker je slepota/slabovidnost 
prevelika ovira 

 x x x  x 

Nezadostna razvitost 
motoričnih spretnosti 
učenca  

     x 

Njihovi odgovori (Preglednica 13) kažejo na preveliko usmerjenost na motnjo 
vida; ne prepoznajo pa svoje vloge pri podajanju znanja, zagotavljanju 
ustreznih prilagoditev in metod poučevanja, ki prav tako vplivajo na 
vključevanje učenca v športne aktivnosti. Podobno kot ovire oziroma razloge 
nevključevanja med celotnim intervjujem navajajo predvsem razloge, ki so 
usmerjeni na druge zunanje dejavnike in na učenca samega oziroma njegovo 
motnjo vida (Preglednica 14).  

Povzamemo lahko, da intervjuvanci prepoznajo razloge za nevključevanje tam, 
kjer nimajo občutnega vpliva, redkeje pa pri sebi; svoji kompetentnosti za 
poučevanje, prilagajanje procesa vzgoje in izobraževanja. Tudi tuji avtorji 
podpirajo ta dognanja, in sicer kot glavne ovire pri vključevanju navajajo stopnjo 
izgube vida (usmerjenost na motnjo), učiteljevo pripravljenost in zunanje 
dejavnike oziroma spremenljivke kot so npr. preveliko število učencev v razredu 
- normativ (Hodge idr., 2009).  

Med razlogi za nevključevanje se ni pojavila izjava o prezaščitenosti s strani 
staršev, kar je lahko po poročanju avtorjev (Buell, 1950, v Winnick 1985; Ward, 
Farnsworth, Babkes-Stelino in Perret, 2011) eden izmed razlogov, ki lahko pri 
učencih s slepoto in slabovidnostjo rezultira v tem, da učenci kasnijo ali slabše 
izvajajo motorične spretnosti oziroma niso dovolj telesno aktivni v primerjavi z 
vrstniki. Starši predstavljajo pomemben člen predvsem pri nudenju spodbud, 
priložnosti za športne aktivnosti, kakor tudi da niso preveč zaščitniški in nimajo 
prenizkih pričakovanj (Robinson in Lieberman, 2007, v Ward idr., 2011).  
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Preglednica 14: Razlogi za nevključevanje glede ne vsebinske kategorije in sklope 
glede na usmerjenost 

RAZLOGI Usmerjenost  

Ker je 
slepota/slabovidnost 
prevelika ovira   

Usmerjenost na učenca oziroma njegovo motnjo  

Oftalmološki 
(zdravstveni) razlogi  

Usmerjenost na učenca oziroma njegovo motnjo 

Zagotavljanje varnosti  Drugi zunanji dejavniki  

Pomanjkanje 
izobraževanja na tem 
področju  

Drugi zunanji dejavniki 

Kadrovski pogoji; nižji 
normativ ali več 
učiteljev  

Drugi zunanji dejavniki 

Učenec sam, zaradi 
nizke motivacije 

Usmerjenost na učenca oziroma njegovo motnjo 

Premajhna podpora 
vodstva  

Drugi zunanji dejavniki 

Učiteljeva (lastna) 
nekompetentnost  

Usmerjenost na učitelja (nase) 

Nezadostna razvitost 
motoričnih spretnosti 
učenca 

Usmerjenost na učenca oziroma njegovo motnjo 

Materialni pogoji 
(pripomočki, oprema)  

Drugi zunanji dejavniki 

8. 9 POMEMBNOST SODELOVANJA Z DRUGIMI  

Športni pedagogi so pomembnost vključevanja vseh vpletenih (vodstvo šole, 
učenec s slepoto ali slabovidnostjo, starši, drugi pedagoški delavci in 
svetovalna služba, tiflopedagog) ocenjevali na štiristopenjski lestvici (1 = ni 
pomembno, 4 = zelo pomembno). Njihove ocene odražajo zavedanje 
pomembnosti vključevanja vseh. Do odstopanja je prišlo v posamičnih primerih, 
in sicer: 
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Preglednica 15: Pomembnost sodelovanja z drugimi – odstopanja 

ID 
športni 
pedagog 

OCENA  ODSTOPANJA IN POJASNILA 

ID 2 3 Drugi pedagoški delavci  

 
4 

 
Brez poznavanja tiflopedagoga (naknadno podana ocena 
4 – zelo pomembno) 
 
“Nismo imeli tiflopedagoga, kaj pa je to?... A to tudi 
obstaja?”  

ID 3 2 Starši 
“Če že imaš kakšno vprašanje, pa da razumejo proces, 

drugače ni potrebno.” 

1 Tiflopedagog 
“Sam nisem potreboval, in stikov ni bilo. Mogoče samo 

kakšne informacije na začetku …” 

ID 5 3 
 

Učenec s slepoto slabovidnostjo  
 

4 Pod drugo: spremljevalec 
»Mislim, da tak otrok rabi spremljevalca, da je lahko delo 

ena na ena«. 

V splošnem so odgovori pričakovani – prepoznana je pomembnost sodelovanja 
z učitelji, s starši, svetovalno službo (odstopanja so zabeležena v Preglednici 
15). Kar predstavlja težavo in skrb je to, da eden izmed športnih pedagogov 
(ID2) sploh ne pozna tiflopedagoga, čeprav je ob razlagi naknadno podal oceno 
4. Drugi športni pedagog (ID3) pa je ocenil, da sodelovanje z njim ni 
pomembno. Vloga tiflopedagoga je izrednega pomena pri vključevanju učenca 
s slepoto ali slabovidnostjo k pouku športa, saj tiflopedagog pomaga 
soustvarjati ustrezne pogoje, svetuje o konkretnih prilagoditvah, metodah 
poučevanja ipd. (Farrenkopf in McGregor, 2000; Lieberman idr., 2013). 

8. 10 PRILAGODITVE PROSTORA, OPREME, METOD 
POUČEVANJA, DELA V SKUPINI  IN UPRAVLJANJA S 
ČASOM 

V sledečem sklopu vprašanj smo športne pedagoge z  vidika ovir in reševanja 
le-teh povprašali o prilagajanju prostora, športne opreme, zagotavljanju športne 
opreme, prilagajanju dela v skupini ter rabi različnih (prilagojenih) metod 
poučevanja. Kjer je bilo mogoče, smo izluščili primere dobre prakse. Naknadno 
smo pridobljene odgovore rangirali glede na stopnjo prepoznavanja potreb, kjer 
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0 pomeni, da potrebe niso prepoznane, 1 pomeni, da so delno prepoznane, 2 
pa, da so prepoznane v večji meri.  

Preglednica 16: Prilagajanje prostora in stopnja prepoznavanja potreb 

 ID 
ŠP 

STOPNJA 
PREP.  
POTREB 

ODGOVORI  PRIMERI 
DOBRE 
PRAKSE 

PRILAGAJANJE 
PROSTORA 

ID 1 0 »Nič nismo spremenili, 
ker ni bilo potrebe.« 
 

 

ID 2 0 »Če je bila postavljena 
mreža, smo skrajšali 
krog teka ...« 

 

ID 3 0 »... same dvorane se ni 
spreminjalo, ker ni bilo 
potrebe.« 

 

ID 4 0 »Nisem posebej 
prilagajal.« 

 

ID 5 1 »Nismo posebej 
prilagajali, pa velik 
prostor in posebej za 
blazine, bokse. No, ali 
pa ne znam ... No, smo 
pa meli elastiko za 
zagraditev prostora, da 
sem omejila prostor.« 

- elastika 

Iz odgovorov je razvidno (Preglednica 16), da športni pedagogi, razen enega, 
(ID5) niso prilagajali prostora oziroma ne prepoznavajo potrebe po prilagajanju 
prostora za učence s slepoto in slabovidnostjo. Prav tako niso prilagajali 
športne opreme (Preglednica 17) in ne prepoznavajo potrebe in pozitivnih 
učinkov le-tega. Pri razlogih za nevključevanje (Preglednica 14) so se usmerjali 
predvsem na učenca samega in zunanje dejavnike. Obenem prepoznavajo 
različne športne aktivnosti (Preglednica 11), pri katerih učenci ne morejo biti 
vključeni, vendar le-tega ne povezujejo z možnimi prilagoditvami prostora in 
opreme, ki bi lahko dvignile stopnjo vključevanja teh učencev v športne 
aktivnosti.  
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Preglednica 17: Prilagajanje športne opreme in stopnja prepoznavanja potreb 

 ID 
ŠP 

STOPNJA  
PREP. 
POTREB 

ODGOVORI  PRIMERI 
DOBRE 
PRAKSE 

PRILAGAJANJE 
ŠPORTNE 
OPREME 

ID 1 0 »Nismo nič prilagajali.«   

ID 2 0 »Nič nismo prilagajali.«  

ID 3 0 »Ne, nismo. Ni bilo 
potrebe.«  

 

ID 4 0 »Nisem je posebej 
prilagajal.« 

 

ID 5 0 »Sami nismo.«   

 
Preglednica 18: Zagotovljena športna oprema in pripomočki 

 ID 
ŠP 

ODGOVORI  PRIMERI 
DOBRE 
PRAKSE 

ZAGOTOVLJENA 
(PRILAGOJENA) 
ŠPORTNA 
OPREMA, 
PRIPOMOČKI 

ID 1 »Nič posebnega nismo imeli. 
Velike, mehke žoge.« 

 

ID 2 »Ne, nič nismo sploh dobili.«   

ID 3 »Danes je vse pogojeno s 
financami, imeli smo sicer 
mehkejše žoge. Nismo imeli 
zvočnih. … pa tam je kar nekaj 
rekvizitov, samo, zdaj ne vem, če 
so kakšni zvončki, ker tega nisem 
potreboval.« 

 

ID 4 »Samo športna oprema, ki jo 
uporabljajo vsi otroci.«  

 

ID 5 »Sigurno bi lahko imeli več. Imeli 
smo te zveneče žoge, pa ta miza se 
je pripeljala (showdown).«  

- zveneče 
žoge 
- miza za 
showdown 

Le en športni pedagog (ID5) je navedel prilagojeno športno opremo 
(Preglednica 18). Ostali so navajali, da posebnih pripomočkov ali opreme niso 
imeli, ali so imeli pripomočke, ki so v večini prisotnih na vseh šolah.  Dejstvo je, 
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da lahko z malo truda prilagodimo pripomočke (bodisi opremimo zvočno ali 
ojačamo kontraste) in na ta način povečamo funkcioniranje in vključenost 
učenca (Duffy, 2002). 

Prav tako smo želeli preveriti, na kakšen način oziroma katere metode 
poučevanja so športni pedagogi uporabljali pri poučevanju učencev s slepoto 
in slabovidnostjo. Podatki kažejo (Preglednica 19), da je en športni pedagog 
(ID5) uporabil pestro paleto metod poučevanja, s katerimi se srečujemo tudi 
med priporočili za poučevanje učencev v sami literaturi – od verbalnih navodil, 
metode korak po korak, fizičnega vodenja, taktilnega modeliranja ipd. (Allman 
idr., 2014; Downing in Chen, 2003; Lieberman idr., 2013; O'Connell idr., 2006). 

Preglednica 19: Metode poučevanja 

 ID 
ŠP 

ODGOVORI  Uporabljene 
metode  

METODE 
POUČEVANJA 

ID 1 » ... posebej včasih 
razložit. Za vortex se 
spomnim, da sem mu 
pač prijel roko. Pa ga 
fizično vodil.« 

- fizično vodenje 

ID 2 »Ja pač jasna navodila. 
Pač pomagaš kot 
asistenca pri kakšnih 
elementih.« 

- verbalna navodila 
- fizično vodenje 

ID 3 »Nič, samo jasna 
navodila. Jasna 
demonstracija, sledenje 
pri navodilih. 

- verbalna navodila 

ID 4 »Vse možne metode 
dela, nujno je sprotno 
prilagajanje.« 

- ne navede specifično 

ID 5a »... pač po fazah učiš, in 
če ne usvoji faze greš 
nazaj. In vse z dotiki, da 
sem ga premaknil ali pa 
da je on mene otipal ... 
recimo sem se postavil v 
položaj za preval, zdaj pa 
potipaj hrbet, vidiš, kako 
je okrogel, vse okrogle 
stvari se kotalijo.« 

- metoda korak po 
korak 
- verbalna navodila; 
uporaba analogij 
- fizično vodenje 
- taktilno modeliranje 

ID 5b »Kot z ostalimi.«  
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Športni pedagogi so navajali sledeče prilagoditve ali druge oblike dela 
oziroma vključevanja v skupini (Preglednica 20). Predvsem pri igrah z žogo 
oziroma skupinskih igrah je šlo v veliki večini za izključitev iz igre in 
nadomestitev z drugo zaposlitvijo. Podobno kažejo tudi rezultati raziskav 
(Lieberman idr., 2013; Ponchillia, 1995). 

Preglednica 20: Prilagajanje dela v skupini 

 ID ŠP  PRILAGODITVE  

PRILAGAJANJE 
DELA V SKUPINI  

ID 1 - Pri igrah z žogo zgolj elementi, 
- višinsko delo na tleh,  
- druga aktivnost: štetje točk pri odbojki,  

ID 2 - izključitev iz skupinskih iger,  
- več plesnih elementov na parterju namesto 
stoj, premetov, 

ID 3 - višinska delo na tleh; na črtah ali na 
kolebnici,  
- izključitev iz skupinskih iger, 
- pri igrah z žogo zgolj elementi, 
- nadomestna aktivnost: izvajanje elementov 
igre na robu športne dvorane, 

ID 4 - pomoč spremljevalca, 
- izključitev iz skupinskih iger,  
- tek skupaj s sošolcem, 

ID 5a 
 
 
 

- individualizacija in diferenciacija pouka, 
- izključitev iz skupinskih iger, 

ID 5b - brez prilagoditev. 

Vključitev učenca s slepoto ali slabovidnostjo prinaša določene organizacijske 
in časovne spremembe, predvsem z vidika individualizacije in diferenciacije 
pouka. Potrebno je razumeti, da osebe s slepoto in slabovidnostjo potrebujejo 
dalj časa za usvajanje neke spretnosti, saj se učijo po drugih kanalih kot videči 
vrstniki. Zatorej smo športne pedagoge povprašali, kako so upravljali s časom 
in le eden izmed njih (ID5a), je zaznal težave na tem področju (Preglednica 21).   
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Preglednica 21: Upravljanje s časom 

 ID 
ŠP 

ZAZNAVANJE 
TEŽAV 

ODGOVORI  

UPRAVLJANJE S 
ČASOM  

ID 1 - težave niso 
zaznane 

 

ID 2 - težave niso 
zaznane 

 

ID 3 - težave niso 
zaznane 

 

ID 4 - težave niso 
zaznane 

 

ID 5a - težave so zaznane  »Ja, res težko. Zelo je 
težko, zato ker včasih te 
preseneti. Nismo jih 
navajeni, po domače. S 
poskušanjem sem tudi 
delal – čisto pošteno 
povem.« 

ID 5b - težave niso 
zaznane 

»Brez težav. Časovno 
prilagajanje ni bilo 
potrebno.« 

8. 11 AKTIVNOSTI VKLJUČEVANJA IN SPODBUJANJA 
SAMOSTOJNOSTI 

Nadalje nas je zanimalo, katere so bile tiste aktivnosti, ki so pri učencu 
spodbujale vključevanje v skupino (Preglednica 22). To niso bile športne 
aktivnosti ali vključevanje v interakcijo z vrstniki, marveč je šlo kar v treh 
primerih (ID1, ID2, ID3) za pogovor med učiteljem in učencem. En športni 
pedagog je navedel tudi primere dobre prakse in spoznavanje drugačnosti in 
športa (ID3).  
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Preglednica 22: Aktivnosti za vključevanje v skupino 

 ID 
ŠP 

AKTIVNOST  ODGOVORI  

AKTIVNOSTI ZA 
VKLJUČEVANJE 
UČENCA V 
SKUPINO 

ID 1 - pogovor »Jaz mislim, da moraš bit 
odprt. Pa poslušat, pa gre.« 

ID 2 - pogovor »Glede tega igranja pa sva se 
malo pogovorila, pa bilo mu je 
potem včasih dolgočasno, 
ampak je vedno kaj delal. 
Zmanjka pa ta kolektiven 
duh.« 

ID 3 - pogovor 
- primeri dobre 
prakse; šport in 
drugačnost  

»S pogovorom lahko največ 
narediš. Jaz sem tudi primere 
dobre prakse povedal. Skozi 
to sem pač dobil idejo 
spoznati šport in drugačnost.« 

ID 4 - čim manj 
izključevanja  

»Čim manj ga ločujem od 
drugih, kjer je le mogoče.« 

ID 5 / »Ni bilo nekih težav, ti otroci 
imajo radi te učence.« 

Ker je eden izmed glavnih ciljev vzgoje in izobraževanja tudi samostojnost in 
neodvisnost posameznika, nas je zanimalo, katere so bile tiste aktivnosti, s 
katerimi so športni pedagogi pri učencih spodbujali samostojnost (Preglednica 
23). Odgovore smo rangirali glede na stopnjo prepoznavanja potreb. 0 pomeni, 
da aktivnost ni bila navedena, 1 pomeni, da je šlo za spodbujanje samostojnega 
izvajanja aktivnosti, vendar aktivnost ni navedena, 2 pa pomeni, da je bila 
aktivnost tudi navedena.  
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Preglednica 23: Aktivnosti, ki spodbujajo učenčevo samostojnost 

 ID 
ŠP 

STOPNJA  
PREP. 
POTREB 

AKTIVNOSTI  

AKTIVNOSTI, KI 
SPODBUJAJO 
UČENČEVO 
SAMOSTOJNOST 

ID 1 2 - aktivnost, ki je močno področje 
(ples) 

ID 2 2 - aktivnost, ki je močno področje 
(ritmična gimnastika, skok v 
višino) 

ID 3 0 / 

ID 4 1 - čim manj s spremljevalcem  

ID 5a 1 - prilagoditve prostora; 
samostojno delo, aktivnost, ki je 
močno področje 

ID 5b 2 - vse športne aktivnosti, udeležba 
na tekmovanjih  

8. 12 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM, PODPORA V 
KOLEKTIVU, SODELOVANJE S STARŠI IN PODPORNIMI 
SLUŽBAMI 

Načrtovanje, nenehna evalvacija tako izvajanja, napredka in doseženih ciljev je 
izrednega pomena tako za učitelja samega kot tudi za učenca. Zato smo 
športne pedagoge povprašali, ali so sodelovali pri pripravi individualiziranega 
programa. Trije od petih (ID1, ID3 in ID5) so sodelovali, dva nista. V preglednici 
(Preglednica 24) je navedena tudi vrsta sodelovanja, ki se med intervjuvanci 
razlikuje; od zgolj omejitev dela, do timskega sodelovanja in priprave 
individualiziranega programa z ostalimi člani tima.  
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Preglednica 24: Sodelovanje pri pripravi in vrsta sodelovanja pri individualiziranem 
programu 

 ID 
ŠP 

OPREDELITEV 
ŠP glede 
SODELOVANJA  

VRSTA 
SODELOVANJA  

SODELOVANJE PRI 
PRIPRAVI 
INDIVIDUALIZIRANEGA 
PROGRAMA  

ID 1 DA - navedba aktivnosti, 
pri katerih učenec ne 
sme sodelovati  
 

ID 2 NE - ne ve, ali je bil 
izdelan individualiziran 
program  
 

ID 3 DA - sodelovanje pri 
pripravi skupaj z 
ostalimi člani tima  
- individualizacija in 
diferenciacija 
- priprava posebnega 
dela za pouk športa  
- timski sestanki  

ID 4 NE  

ID 5 DA - sodelovanje pri 
pripravi skupaj z 
ostalimi člani tima    

Ker je za celostno obravnavo pomembno sodelovanje z vsemi vpletenimi, smo 
povprašali tudi o podpori v kolektivu (Preglednica 25), o sodelovanju s starši 
(Preglednica 26) in o sodelovanju s podpornimi službami, predvsem z mobilno 
tiflopedagoško službo (Preglednica 27). Športni pedagogi poročajo, da so imeli 
podporo kolektiva in sodelovali s starši, vendar pa na tem mestu o kvaliteti te 
podpore in sodelovanja ne moremo govoriti.  
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Preglednica 25: Podpora v kolektivu 

 ID ŠP PODPORA V 
KOLEKTIVU  

S KOM   

PODPORA V 
KOLEKTIVU 

ID 1 DA - svetovalna služba  

ID 2 DA - športni pedagog 

ID 3 DA - celoten tim, 
poudarek na 
specialnem in 
rehabilitacijskem 
pedagogu  

ID 4 DA - prejšnji učitelji  
 

ID 5 DA - športni pedagog 
- razrednik 
- tim za pripravo IP 

 
Preglednica 26: Sodelovanje s starši 

 ID 
ŠP 

OPREDELITEV ŠP glede SODELOVANJA  

SODELOVANJE S 
STARŠI UČENCA 

ID 1 DA 

ID 2 DA 

ID 3 DA 

ID 4 DA 

ID 5 DA 

Kar je bolj zaskrbljujoče so podatki, ki kažejo (Preglednica 27), da niti eden 
izmed športnih pedagogov ni sodeloval s tiflopedagogom in v enem primeru 
(ID3) tudi potreba po sodelovanju z njim ni prepoznana. Eden izmed njih (ID2) 
ni niti vedel, da tiflopedagogi obstajajo. Vloga mobilnega tiflopedagoga v 
inkluzivni obliki vzgoje in izobraževanja je zelo pomembna za podporo ter 
svetovanje učiteljem, staršem in drugim za doseganje kvalitetnega dela na vseh 
nivojih (Lieberman idr., 2013; Olmstead, 2005; Topor idr., 2000).  
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Preglednica 27: Sodelovanje s podpornimi službami 

 ID 
ŠP 

ODGOVORI  

SODELOVANJE S 
PODPORNIMI 
SLUŽBAMI  

ID 1 »Ne.« 

ID 2 »Ne. Pač nisem niti vedel, da se to da.« 

»Nismo imeli tiflopedagoga, kaj pa je to? ... A to 
tudi obstaja?« 

ID 3 »Ne. Sam nisem potreboval in stikov ni bilo.« 

ID 4 »Ne.« 
 

ID 5 »Ne.«  
 

8. 13 STALIŠČA DO VKLJUČEVANJA 

V zadnjem delu smo športne pedagoge povprašali o njihovih stališčih glede 
vključevanja učencev s slepoto in slabovidnostjo v različne izobraževalne 
programe. Načeloma so naklonjeni vključitvi v izobraževalni program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ampak smiselnost 
vključitve učenca povezujejo s stopnjo izgube vida – večja kot je, manj so 
naklonjeni vključitvi (Preglednica 28). Pri pregledu študij sta Qi in Ha (2012) 
prav tako ugotovila, da stopnja motnje vpliva na stališča športnih pedagogov 
glede vključevanja teh učencev, kot se to prikaže tudi pri intervjuvancih. Sato 
in Hodge (2009, v Qi in Ha, 2012) dodajata, da stališča športnih pedagogov 
variirajo od pozitivnih (pri tistih s pozitivno izkušnjo), ambivalentnih (pri tistih, ki 
dvomijo v prednosti vključitve za učenca in v lastno učinkovitost), do negativnih, 
ki se pojavljajo predvsem pri učencih, ki imajo težje izgube vida.  
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Preglednica 28: Vključevanje učencev v različne izobraževalne programe 

ID ŠP POJASNILA  

ID 1 »Vključil bi v redne šole, ampak z dodatnimi ljudmi, z dodatno 
podporo.« 

ID 2 »V mojem primeru super, naj bo v redni osnovni šoli, ker ni imel 
hude diagnoze. Ampak ko sem slišal na seminarju, da imajo eni 4% 
vidno polje, to pa si res ne znam predstavljat. Bi mogoče bilo boljše, 
da grejo v Zavod.« 

ID 3 »Podpiram redno šolo, ampak seveda je zelo odvisno od stopnje 
slabovidnosti. Tisto kar sem pa tam (na zavodu) videl, ko imajo res 
slepe, tisto pa je drugače.  Bi bilo super imet nekoga še ob sebi, ki 
to obvlada.« 

ID 4 »Ni rečeno, da so vsi primerni za redne šole.« 

ID 5 »Za učenca s slepoto bi bilo morda bolje, da bi bil v ZSSM.«  

Prav tako pa smo jih povprašali, kako bi se odločili v primeru, da bi imeli 
ponovno učenca s slepoto ali slabovidnostjo v razredu oziroma pod katerimi 
pogoji bi ga sprejeli (Preglednica 29).  

Preglednica 29: Ponovna vključitev učenca v razred 

ID ŠP ODGOVOR POJASNILA  

ID 1  DA, BI 
SPREJEL 

»Ja, seveda.«  

ID 2 DA, POD 
DOLOČENIMI 

POGOJI  

»Seveda, ampak dobiti čim več informacij pa 
izobraževanj oziroma da čim več veš, da lahko 
potem daš.« 

ID 3 DA, BI 
SPREJEL 

»Ja.« 

ID 4 DA, POD 
DOLOČENIMI 

POGOJI 

»Obvezno spremljevalec.« 

ID 5 DA, POD 
DOLOČENIMI 

POGOJI 

»Mogoče več rekvizitov nabavit, kake stvari, ki so jih 
razvijali ljudje ki delajo s slepimi, to so stalne 
izboljšave, da imaš vpogled v rekvizite, pripomočke, 
v načine izvajanja, da imamo sredstva s katerimi 
lahko to nabavljamo.« 



	

	 64 

Dva športna pedagoga(ID1, ID3) sta dejala, da bi imela učenca s slepoto ali 
slabovidnostjo v razredu, trije izmed njih pa bi imeli učenca pod določenimi 
pogoji – kar pa obenem tudi predstavlja njihove potrebe. 

Vsekakor so pozitivno naravnana stališča eden izmed ključnih elementov za 
razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja.  

8. 14 OCENA LASTNE KOMPETENTNOSTI 

Športni pedagogi so na petstopenjski lestvici ocenjevali svojo kompetentnost 
za delo z učenci s slepoto in slabovidnostjo pri pouku športa oziroma 
vključevanju v športne aktivnosti. (1 = nisem kompetenten, 5 = zelo sem 
kompetenten). Štirje so se ocenili z oceno 4, eden z oceno 2 (ID5). 

Preglednica 30: Ocena lastne kompetentnosti 

ID 
športni 
pedagog 

OCENA  POJASNILA  

ID 1 4 »Kar nekaj vem, sicer pa tako mora bit, to, kar mu 
danes pravijo vseživljenjsko učenje.« 

ID 2 4 »Jaz mislim da dobro, sem zadovoljen. Ker je bil tudi 
učenec zadovoljen in tudi starši.« 

ID 3 4 »Bi rekel kar 4, še vedno je prostora za več.« 

ID 4 4 »Usposobil sem se sam, sproti med delom.« 

ID 5 2 »Glede na to, da sem v teh vseh letih imel samo dva 
taka otroka, je ta usposobljenost zelo majhna. Ob 
zaključku nisem prepričan, da smo učencu s slepoto 
lahko nudili dovolj.« 

Športni pedagogi skozi celoten intervju niso izkazovali velikega obsega znanj o 
prilagoditvah, pripomočkih, metodah poučevanja, niso poznali in sodelovali s 
tiflopedagogom ipd. Prav tako so izkazovali potrebe po dodatni podpori, 
izobraževanju, kar podpirajo tudi rezultati tujih raziskav (Conroy, 2012; Herold 
in Dandolo, 2014; Lieberman idr., 2013). Pa vendar so se štirje izmed petih 
športnih pedagogov ocenili z oceno 4 od 5. Le športni pedagog (ID5), ki je imel 
za razliko od ostalih priložnost delati z dvema učencema in tudi skozi intervju 
kazal največjo širino, znanje in iznajdljivost, je svojo usposobljenost ocenil z 
oceno 2.  
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9 PREDLOGI IN SMERNICE 

Na podlagi teoretičnih ugotovitev in sintez rezultatov magistrske naloge 
izpostavljamo naslednje smernice in predloge za povečanje vključevanja 
učencev s slepoto in slabovidnostjo v športne aktivnosti. 

Slika  3: Okvirne smernice delovanja ob vključitvi učenca s slepoto ali slabovidnostjo 

 

Slika 3 prikazuje osnovne smernice delovanja športnega pedagoga ali katerega 
drugega učitelja ob vključitvi in poučevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo. 
V prvi fazi je potrebno pridobiti čim več informacij o učencu s slepoto ali 
slabovidnostjo iz različnih virov. Potrebno je iskati informacije, pridobivati 
znanja o celotnem področju, vezanem na slepoto in slabovidnost tudi v okviru 
izobraževanj in seminarjev. Pomembno je, da se povežemo s tiflopedagogom, 
ki lahko razloži kako izguba vida vpliva na samo funkcioniranje učenca in kako 
se bo to odražalo pri vključevanju v športne aktivnosti. Zatem je potrebno 
temeljito ocenjevanje učenca s strani učitelja in tiflopedagoga ter priprava 

EVALVACIJA	in	PONOVNO	NAČRTOVANJE

NAČRTOVANJE	IN	IZVAJANJE	(športni	pedagog	+	tiflopedagog)

časovne,	
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metode	
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individualizacija,
diferenciacija

OCENJEVANJE +	PRIPRAVA	IP	(tim)	
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- z	vidika	lastne	stroke;	
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TIFLOPEDAGOG
- vizualno	funkc.	posameznika
- velikost,	osvetlitev,	barve	in	
kontrast,	raba	preostalih	čutil	

učitelji,	starši,	
vodstvo,	drugi	
sodelavci

PRIDOBIVANJE	INFORMACIJ	(starši,	učitelj,	tiflopedagog	idr.)	

zmožnosti	
učenca tako	
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področjih	
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posameznika	 stopnja	
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vida
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izgube	
vida

druge	posebne	
posebne	potrebe,	

zdravstvene	
omejitve

dodatna	
izobraževanja
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individualiziranega programa na osnovi zbranih informacij. Pri načrtovanju in 
izvajanju samega pouka je nujno, da športni pedagog in tiflopedagog 
sodelujeta. Tiflopedag lahko svetuje in prikaže različne prilagoditve, metode 
poučevanja, prilagodi opremo in pripomočke, svetuje o prilagoditvah športnih 
aktivnosti – individualnih in skupinskih, itd. Prav tako lahko tiflopedagog na 
ustrezen način, z metodami orientacije in mobilnosti, učencu predstavi prostor 
in opremi učitelja s tehnikami in metodami za čim bolj učinkovito vodenje 
učenca po prostoru. Nazadnje pa je pomembno, da lastno delo in napredek 
učenca evalviramo in po potrebi spremenimo način izvajanja (Angelidis in 
Maraffa, 2013; Farrenkopf in McGregor, 2000; Lieberman idr., 2013; Olmstead, 
2005; idr.,). 

V nadaljevanju so, tako kot so bile delno obrazložene postavke v teoretičnem 
delu naloge, na tem mestu podani konkretni predlogi različnih prilagoditev 
pripomočkov, prostora in metod poučevanja.   

9. 1 VELIKOST IN RAZDALJA 

Predlogi vezani na velikost (Lieberman idr., 2013; Zimmerman idr., 2010):  

• večje žoge, 

• uporaba optičnih pripomočkov, 

• več časa za predhodno opazovanje, spoznavanje z opremo, pripomočki, 

• približanje predmetu, opazovani osebi, znižanje košarkarske table, 

• raba napisov v povečanem tisku. 

9. 2 OSVETLITEV 

Lieberman idr. (2013) in Duffy (2002) podajajo naslednje konkretne predloge:  

• pri aktivnostih v zunanjem prostoru, organiziramo postavitev tako, da je 
vir svetlobe za posameznikom,  

• bleščeče površine (npr. košarkarska tabla, okna) zakrijemo s papirjem 
ali blagom, platnom, žaluzijami ..., 

• učence spodbujamo k rabi očal s filtri (posebna očala, z vgrajenim 
filtrom, ki regulirajo vstop svetlobe) in kap s ščitnikom, tako v zunanjih 
kot notranjih prostorih, če je to potrebno,  
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• na tla položimo blago, blazine, na mize prte, tal ne premažemo s sijočim 
voskom ipd., 

• dodatno osvetlimo prostor, če je to potrebno. 

Prav tako je pomembno, da je v notranjih prostorih čim manj senc ali prehodov 
iz svetlega na temno in obratno, saj učenci s slepoto in slabovidnostjo običajno 
potrebujejo več časa, da se prilagodijo na te spremembe (»ABC vsakodnevnih 
spretnosti«, 2000; Corn idr., 2000; Sticken in Kapperman, 2010).  

9. 3 BARVE IN KONTRAST 

Predlogi vezani na barve in kontrast (Angelidis in Marraffa, 2013; Arditti, 2002; 
Duffy, 2002; Ponchillia, 1995): 

• črte na tleh športne dvorane lahko ojačamo s kontrastnim lepilnim 
trakom,  

 

            Slika  4: Kontrastni lepilni trak z vrvico (osebni arhiv) 

• različne pripomočke (žoge, vortex, keglji ...) in opremo (gredi, klopi, 
blazine ...) lahko prebarvamo, da so kontrastni glede na okolico ali preko 
njih prelepimo lepilni trak kontrastne barve,  

• športno opremo premaknemo tako, da bo ozadje kontrastno, 

• pod športno opremo ali pripomočke nastavimo blazino ali preprogo 
kontrastne barve,  

• uporabljamo žoge različnih barv, glede na okolico,  
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• učenca spodbujamo k rabi očal s filtri, ki lahko ojačajo kontraste, 

• obarvamo lahko pragove in/ali robove vrat s kontrastno barvo glede na 
barvo vrat ali nanje zalepimo lepilni trak v kontrastni barvi, 

• svetle predmete in pripomočke shranjujemo pred temnim ozadjem ali na 
temni površini in obratno, 

• učenci naj oblečejo kontrastne markirke pri igrah z žogo.  

 

Slika  5: Raba kontrastne markirke in oblepljene žoge (osebni arhiv) 

9. 4 ORGANIZACIJA IN OZNAČEVANJE 

• Organiziranje omar s pripomočki,  

• stvari so zmeraj na istem mestu, 

• škatlo ali boks z žogami za odbojko označimo s taktilnim trikotnikom, za 
košarko pa s taktilnim krogom. Dodamo še zapis v brajici in/ali 
povečanem tisku, 

• raba nalepk, podložk za pohištvo, 
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• meje prostora označimo tudi z blazinami, elastiko ipd. (Duffy, 2002; 
Farrenkopf in McGregor, 2000; Lieberman idr., 2013) 

9. 5 NADOMESTITEV S SLUŠNIMI IN/ALI TAKTILNIMI  
INFORMACIJAMI 

• raba zvenečih žog, ki jih lahko kupimo ali ustvarimo sami (zvončki, riž ali 
drug material v balon, žogo), 

• raba zvočnih žog, ki vsebujejo elektronsko napravo, ki oddaja zvočni 
signal, 

• ploskanje ali glasen govor s strani učitelja ali vrstnika (lociranje 
predmeta, osebe, smeri meta), 

• raba zvočnih naprav, ki jih namestimo na koš, tarčo, da posameznik 
zazna lokacijo, 

• zmanjševanje hrupa, 

• opremljanje zapisov pravil, štetja točk, škatel z opremo, omar ipd. z 
brajico, 

• pri teku tečeta dva, povezana z elastiko,  

• taktilno omejevanje notranjega prostora z blazinami, preprogrami,  
kontrastnim lepilnim trakom in vrvico (Slika 4) ali s kontrastnim lepilnim 
trakom, ki je za nekaj milimetrov dvignjen. Prav tako lahko uporabimo 
npr. predpražnik za določitev mesta kjer se odskoči v daljino iz mesta 
ipd.,  

• taktilno omejevanje zunanjega prostora z rabo različnih površin v 
zunanjem okolju; trava, asfalt ipd.,  

• bela palica je pripomoček, s katerim lahko učenec razišče prostor in daje 
tako slušne kot taktilne povratne informacije.  

9. 6 METODE POUČEVANJA 

9. 6. 1 Verbalna navodila 

Primer verbalnega navodila: Z desno roko se dotakni levega gležnja.  

Primer verbalnega namiga: roka h gležnju, ali roka-gleženj.  
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9. 6. 2 Fizično vodenje 

Učitelj fizično vodi učenca, da dojame obliko in smer gibanja (Slika 6).  

 
Slika  6: Fizično vodenje pri učenju giba 

 

9. 6. 3 Taktilno modeliranje 

Učitelj predstavlja model učencu, ki ga le-ta taktilno raziskuje.  

 
Slika  7: Prikaz taktilnega modeliranja - drža telesa pri gibalni aktivnosti (Lieberman 

idr., 2013, str. 109)  
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9. 6. 4 Metoda poučevanja korak po korak 

Avtorji navajajo naslednje smernice pri metodi poučevanja korak po korak, kjer 
eno gibalno aktivnost oziroma motorično spretnost razdelimo na več manjših 
enot (Lieberman idr., 2013):  

• ustrezno načrtovanje poučevanja in beleženje vsakega koraka, 

• individualno poučevanje ali delo v manjših skupinah, saj je izredno 
pomembno, da vsi strokovnjaki, ki sodelujejo v procesu poučevanja 
opazujejo in vodijo učenca,  

• primerno okolje, brez motečih dejavnikov,  

• veliko odmorov med izvajanjem,  

• pri delu v večji skupini določimo vrstnika - prostovoljca, ki  nudi podporo 
pri izvajanju.  

9. 6. 5 Individualno poučevanje pred poukom  

Avtorica Conroy (2016) pravi, da je za to metodo potrebno preiti čez 3 korake: 
načrtovanje, poučevanje in evalvacija. V nadaljevanju je podrobneje 
predstavljen drugi korak, ki ga deli na tri dele:  

1) Naredim jaz – učitelj (I do)  

Gre za prenos osnovnih pojmov, uporabe metod fizičnega vodenja, taktilnega 
modeliranja in demonstracije z namenom poučevanja neke motorične 
spretnosti pred poukom. Učitelj ima glavno vlogo.  

2) Narediva skupaj (We do) 

Pri tem koraku omogočimo učencu vodeno izvajanje aktivnosti, kjer se mu 
ponudi možnost, da samostojno prikaže poučevano spretnost oziroma 
aktivnost. Ta korak omogoča razgovor o aktivnosti in možno korekcijo, če je le 
ta potrebna.  

3) Narediš ti – učenec (You do) 

Pri zadnjem koraku omogočimo učencu, da samostojno demonstrira določeno 
aktivnost, nudimo povratne informacije in evalviramo naučeno. Zatem lahko 
učenec lažje vstopa v razred in k pouku športa, saj že ima osnovna znanja in 
usvojene osnovne spretnosti.  
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9. 7 PRIKAZ ANALIZE ŠPORTNE AKTIVNOSTI PO MODELU 
PRILAGAJANJA ASM 

1   Prilagajanje tarč in golov: 

Ker ima večina učencev s slepoto in slabovidnostjo nekaj ostankov vida, se 
pogosto kompenzira izgubo vida z izboljšanjem vidljivosti tarč in golov. To lahko 
dosežemo na naslednje načine:  

• postavitev visoko kontrastnega lepilnega traku na žoge,  

• pritrditev  svetlega traku preko mreže na košu,  

• osvetlitev tarče s postavitvijo direktne svetlobe na tarčo,  

• stekleno tablo nad košem za košarko, prelepimo s papirjem, da 
zmanjšamo bleščanje (Ponchillia, 1995). 

Prilagoditve za učence brez ostankov vida pa temeljijo na nadomestitvi s 
taktilnimi in slušnih informacijami. Slušni dražljaji lahko služijo kot indikator, ki 
nakaže lokacijo tarče oziroma gola ali koša, npr.: 

• komercialno dostopne zvočne naprave, ki oddajajo zvočni signal, 

• strateško postavljeni zvočniki, naprave, ki oddajo npr. na levem in 
desnem skrajnem robu golovih stranic za lažjo predstavo širine gola, 

• zveneče in zvočne žoge z integriranimi zvončki ali napravami, ki 
oddajajo zvočni signal; balon napolnjen z rižem, ploskanje ali usmerjanje 
z glasom (Ponchillia, 1995). 

2   Prilagajanje mej oziroma robov igrišča: 

Vidljivost robov igrišča (odbojkarsko, košarkaško, rokometno ...) lahko 
povečamo z dodajanjem visoko kontrastnega traku za označevanje športne 
dvorane, ki je enostaven za uporabo in ne pušča sledi lepila ali kontrastnega 
lepilnega traku na obstoječe črte igrišča. Za taktilno prilagajanje telovadnice pa 
lahko pod trak za označevanje telovadnice namestimo več trakov vrvi drug ob 
drugem ali obdamo robove igrišča z elastiko v višini pasu. Prav tako lahko zopet 
uporabimo tudi slušne namige za označevanje mej – zvočne naprave, ki 
oddajajo zvok. V zaprtih prostorih so manj uporabni, saj zvok v športni dvorani 
ali na bazenu močno odmeva in jih zato pogosteje uporabljamo pri zunanjih 
športnih aktivnostih (Ponchillia, 1995). 
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3   Prilagajanje pravil:  

Prilagajanje pravil se nanaša predvsem na zmanjševanje kompleksnosti 
igralnega okolja, težavnosti lociranja ipd. Glavne prilagoditve: 

• zmanjševanje ali povečanje števila igralcev,  

• zmanjševanje igralne površine (npr.: le polovica igrišča), 

• poenostavitev točkovanja, 

• vključevanje navodila “stop” (v izogib zaletavanja), 

• prilagoditev pravil (npr.: žoga se lahko pri odbojki enkrat odbije od tal, 
dodelitev točk tudi za zadetek table in obroča pri košarki), 

• prilagoditev obstoječe opreme (znižanje višine koša ali mreže) 
(Ponchillia, 1995). 

Zavedati se moramo, da je za učence z visoko stopnjo izgube vida, kljub 
prilagoditvam, težko in lahko tudi nevarno igrati npr. košarko na tradicionalen 
način. Priporočljivo je, da pred izvedbo specifične aktivnosti učenca s slepoto 
tudi vprašamo, katere prilagoditve bi potreboval oziroma prilagajanje 
načrtujemo v sodelovanju z učencem in tiflopedagogom. Nekateri učenci bodo 
potrebovali več prilagoditev, medtem ko bodo drugi lahko izvajali aktivnost z 
minimalnimi prilagoditvami (Lieberman idr., 2013; Ponchillia, 1995).  

9. 7. 1 Primer prilagajanja namiznega tenisa po modelu ASM 

Namizni tenis je zelo dober primer športne aktivnosti, ki zahteva minimalno 
prilagajanje. Po modelu AccesSports Model (ASM) se analizira iz treh vidikov 
oziroma komponent in se glede na potrebe učenca dodatno prilagodi: 

1) Tarča: žogica; uporabimo zvenečo ali zvočno žogo.  

2) Meje igralne površine; na robove mize za namizni tenis pritrdimo leseno 
desko, ki je visoka vsaj 10 cm in omogoča, da žogica ne pade z mize ter oddajo 
slušne namige o položaju žogice.   

3) Prilagoditev pravil; pravilo odboja žogice v zraku lahko spremenimo tako, da 
določimo, da žogica ne leti po zraku ampak se kotali po mizi z ene strani mize 
na drugo pod mrežo, ki je lahko rahlo privzdignjena (Ponchillia, 1995).  

Alternativna oblika igre namizni tenis se imenuje showdown in je podrobneje 
opisana v poglavju Prilagajanje športnih aktivnosti (Angelidis in Marraffa, 2013).  
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9. 8 DRUGA PRIPOROČILA GLEDE NAČRTOVANJA IN 
PRILAGAJANJA ŠPORTNIH AKTIVNOSTI 

V nadaljevanju je še nekaj priporočil, smernic za prilagajanje športnih aktivnosti:  

• sodelovanje s tiflopedagogom in drugimi pomembnimi vpletenimi 
(učitelji, starši, učenec ...) nekaj tednov pred pričetkom izvajanja 
določene športne aktivnosti – pogovoriti se je potrebno o prilagoditvah, 
alternativnih oblikah glede na značilnosti in posebne potrebe učenca.  

• Uporaba taktilne mape, da lažje prikažemo igro; pri tem uporabljamo 
besedišče, ki je povezano z igro, predstavimo namen, cilje in pravila igre.  

 

Slika  8: Prikaz taktilne mape za poligon (osebni arhiv) 

• Učencu s slepoto ali slabovidnostjo omogočimo, da sam predhodno 
razišče in spozna opremo, ki se uporablja pri športni aktivnosti 
(opazovanje na blizu, taktilno raziskovanje). 
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• Učence naučimo gibov potrebnih za športno aktivnost tako, da nas 
opazujejo od blizu v kombinaciji z zadostnimi verbalnimi informacijami, 
fizičnim vodenjem in taktilnim modeliranjem.  

• Učencu omogočimo, da sodeluje tako posamezno, kot tudi v paru ali v 
manjši skupinski igri, kjer je gibanje omejeno. 

• Uporabimo ustrezne, po potrebi prilagojene pripomočke (zvočne žoge), 
prilagodimo prostor oziroma zagotovimo taktilne ali vizualne prilagoditve 
športnih pripomočkov, opreme, robov igrišča. 

• Vključevanje vrstnikov kot videčih vodičev pri teku (s pomočjo elastike) 
ali za podajanje verbalnih navodil glede npr., lokacije žoge, gola.  

• Prilagajanje pravil, predvsem v procesu usvajanja aktivnosti.  

• Izenačimo pogoje – ostalim učencem prevežemo oči.  

• Vključevanje časovnih prilagoditev, saj učenci potrebujejo več časa za 
usvajanje določene aktivnosti (Allman idr., 2014; Angelidis in Marraffa, 
2013; Lieberman idr., 2013; Ponchillia, 1995). 

Velika večina športnih aktivnosti je lahko izvedljiva za učence s slepoto in 
slabovidnostjo s sodelovanjem vseh vpletenih, rabo prilagoditev, pripomočkov 
in različnih metod poučevanja.  
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10 SKLEP 

Namen te magistrske naloge je bil preveriti, s katerimi izzivi se športni pedagogi 
srečujejo pri vključevanju učencev s slepoto in slabovidnostjo v športne 
aktivnosti ter kako jih rešujejo. Odgovori športnih pedagogov kažejo na to, da 
potrebujejo dodatna usposabljanja, izobraževanja za delo z učenci s slepoto in 
slabovidnostjo, da bi jim omogočili čim pogostejše in kvalitetnejše vključevanje 
v športne aktivnosti. Pridobljeni rezultati sicer ne omogočajo posploševanja, 
vendar pa nakazujejo na težave, s katerimi se športni pedagogi srečujejo. Prav 
tako so med njimi razlike v znanju in izkušnjah. Hkrati pa te težave izvirajo tudi 
iz heterogenosti populacije oseb s slepoto in slabovidnostjo oziroma njihovih 
značilnosti, posebnih potreb, stopnje izgube vida ipd. Kljub majhnemu vzorcu 
rezultati te raziskave sovpadajo z rezultati tujih raziskav, ki so bile opravljene 
na večjem vzorcu.  

Športni pedagogi potrebujejo nenehno, dalj časa trajajočo podporo s strani 
ustrezno usposobljenih strokovnjakov -  tiflopedagogov. Tako z izobraževanji, 
kot z znanjem tiflopedagogov je pomembno v njih najprej prebuditi 
prepoznavanje potrebe po spremembi v splošnem. Vse preveč je v odgovorih 
intervjuvancev namreč usmerjanja na samo motnjo vida, nezmožnost 
sodelovanja in vključevanja učenca zgolj zaradi same okvare vida. In čeprav 
na eni strani menijo, da so učenci vključeni v aktivnosti in da so za delo z njimi 
usposobljeni pa samo prilagajanje pripomočkov, prostora, raba metod 
poučevanja ne govorijo iste zgodbe. Nenazadnje si tudi želijo dodatne podpore, 
seminarjev vendar bodisi sam sistem, vodstvo tega ne omogočata, sami pa niti 
ne prepoznajo, kaj vse je mogoče postoriti na tem področju. Zato smo ponudili 
priporočila in smernice, ki so v pomoč športnim pedagogom in tudi drugim 
učiteljem, vzgojiteljem, ki na svoji profesionalni poti potrebujejo to specifično 
znanje. Kljub delovanju mobilne tiflopedagoške službe, do podpore s strani 
tiflopedagoga ni prišel niti eden izmed intervjuvanih športnih pedagogov. 
Sodelovanje s strokovnjaki je v inkluzivni obliki vzgoje in izobraževanja nujno 
potrebno za doseganje kvalitetne prakse.  

Dejstvo je, da je možnost za to, da bo učitelj imel učenca s slepoto ali 
slabovidnostjo v razredu precej majhna, saj je incidenca te populacije nizka. Če 
že, ima učitelj, v našem primeru športni pedagog, morda enkrat v karieri v 
razredu učenca s slepoto ali slabovidnostjo. Pa vendar to ne pomeni, da takrat, 
ko je soočen s to situacijo ne ukrene ničesar. Ta situacija, prihod učenca z 
motnjo vida pomeni izobraževanje, brskanje za informacijami, povezovanje z 
različnimi strokami, sodelavci, timsko delo in predvsem pomeni spremembo v 
dinamiki in načinu poučevanja v razredu oziroma skupini. Nenazadnje pomeni 
tudi rabo novih, morda zanje neobičajnih metod poučevanja, individualizacijo in 
diferenciacijo učnega procesa, rabo in ustvarjanje novih (prilagojenih) 
pripomočkov in športne opreme. Le-to  pa ni pridobitev le za učence s slepoto 
in slabovidnostjo, marveč za vse učence v razredu. Nenazadnje se na ta način 
tudi učitelj tako osebno kot profesionalno razvija. Učencem s posebnimi 
potrebami in brez njih pa omogoči celosten in optimalen razvoj ter postavi 
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temelje, da se bodo ti posamezniki v življenju lahko ukvarjali s športom in tako 
dvignili kvaliteto življenja na vseh življenjskih področjih.  
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