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POVZETEK 

 

Raziskava analizira prilagajanja vzgojno-izobraževalnega dela otroku z epilepsijo, ki je zelo 

pogosta, vendar še vedno premalo poznana bolezen.  

Na konkretnem  primeru je trikrat opazovano delo vzgojiteljice na dveh kurikularnih področjih,  

in sicer dvakrat pri gibanju ter na področju jezika. Opazovanje je potekalo  v eni izmed enot 

škofjeloških vrtcev. 

Opazovane so bile časovne in prostorske prilagoditve ter prilagoditve izvajanja dejavnosti. 

Slednje so bile največkrat uporabljene, saj so služile kot preprečevanje napadov in kot skrb 

za varnost. Sem lahko štejemo nadzor spremljevalke, držanje za roko, dodatna varnost na 

višini itd. Opaziti je tudi, da je vzgojiteljica otroka uspešno vključila v skupino, kar se kaže v 

tesni povezanosti skupine, veselja, ko Matija pride v vrtec, otroci pa mu ob daljši odsotnosti 

izkazujejo drobne pozornosti, kot je npr. risba s kredami na domačem dvorišču. 

Ključne besede: otrok z epilepsijo, prilagoditve dela v vrtcu. 

  



iii 
 

ABSTRACT  

The survey analyzes the adaptation of educational work to a child with epilepsy, which is 

very common, but still too little known disease.  In the present case is three times the 

observed work on two areas of curricular governesses. It observed twice in the movement, 

and on language. The observation is held in one of the units of the Škofjeloških nursery. The 

observed were the time and spatial adjustments and adjustments to the implementation of 

the activities. These were most often used, because they serve as prevention of attacks and 

as concern for security. It can be considered as involving the third person, holding hir hand, 

additional security at a height, etc. It is also observed that the kindergarden teacher  

successfully conect a child whit epilepsy into the group, which is reflected in the close 

integration of the group. When he comes to kindergarten, other  childrensays hi, and they are 

happy to see him.  In longer absence, showing the tiny attention, like drawing with chalk on 

the domestic front. 

 

 Keywords: children with epilepsy, adjustments to work in a kindergarten.
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1. UVOD 

 

1. 1. DOLGOTRAJNO BOLNI OTROCI IN EPILEPSIJA  

 

Otroci z epilepsijo spadajo v skupino dolgotrajno bolnih. O dolgotrajni bolezni govorimo 

takrat, kadar se bolezen ne izzveni v treh mesecih. Bolezen lahko nekaj časa miruje in 

se pojavi šele kasneje, lahko je vseskozi prisotna in je včasih bolj, včasih pa manj 

izrazita. Ni nujno, da je dolgotrajna bolezen za osebo tudi smrtno nevarna, je pa 

večinoma precej nadležna, saj zahteva dodatno skrb.  

Dolgotrajne bolezni so dolgo časa veljale za bolezni starejših, sedaj pa se pojavlja 

vedno več dolgotrajnih/kroničnih bolezni tudi pri otrocih, zato ti otroci v predšolskem in 

šolskem obdobju potrebujejo posebno obravnavo (Čop, 1999). 

»Med dolgotrajne bolezni spadajo kardiološke, endokrinološke, gastroenterološke, 

alergološke, revmatološke, nevrološke, pulmološke, onkološke, hematološke, 

dermatološke, psihiatrične in nevrološke bolezni ter bolezni imunskih pomanjkljivosti. 

Otroci s pomanjkanjem pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje spadajo v skupino 

dolgotrajno bolnih otrok, kadar je opravljena celostna in timska diagnostika in je 

postavljena diagnoza, otroškega psihiatra in/ali otroškega nevrologa in ali/ razvojnega 

pediatra« (Vovk O., N. str: 21; 2016). 

 

1. 1.  1. EPILEPSIJA 

 

Epilepsija je najpogostejša nevrološka bolezen, ki se kaže v obliki napadov, ki se 

razlikujejo v obliki in trajanju. Normalna aktivnost možganskih celic je občasno motena. 

Na zunaj je to lahko videti kot epileptični napad z mišičnimi krči in izgubo zavesti ter 

nenadoma spremenjenim vedenjem. Lahko pa oseba le pri sebi zaznava nenavadne 

občutke ali motene zaznave in doživlja čustvene ter vegetativne reakcije. Epilepsija 

zmoti normalni prenos sporočil v možganih zaradi pretiranega električnega proženja v 

živčnih celicah. To lahko za kratek čas vpliva na človekovo zavest, gibanje ali občutenje. 

(Ravnik, 2001). 

Med napadi lahko prihaja tudi do izločanja telesnih tekočin, kot je npr. urin, slina, blato, 

veliko pa jih ob hudih napadih tudi bruha. Otrok je po končanem napadu pogosto 
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zmeden, v zadregi, zato je pomembno, da mu stojimo ob strani, ga bodrimo in mu 

omogočimo počitek, ki ga bo zaradi izčrpanosti potreboval.  

Epilepsija je na 1000 prebivalcev prisotna kar pri 4,6 otrocih in mladostnikih v Sloveniji. 

Beseda izvira iz grškega jezika in dobesedno pomeni ''bolezen, ki poteka v napadih''. V 

slovenskem jeziku je dobila ime tudi božjast ali padavica, čeprav jo še vedno najbolj 

poznajo pod tujko epilepsija (M. Ravnik, 2001).  

 

1. 1. 1. 1  VRSTE  NAPADOV 

 

Epileptične napade lahko razvrstimo v več podvrsti, ni pa nujno, da ima posameznik 

samo eno vrsto napada, ampak prihaja do več različnih kombinacij napadov. Samih 

delitev napadov je več, najosnovnejša delitev pa je Gatautova klasifikacija napadov na 

splošne oz. generalizirane napade, delne oz. parcialne napade, unilateralni in ne 

klasificirani napadi (Appelton, Chappell in Beirne, 2004). 

Generalizirani napadi so napadi, pri katerih se na preiskavi EEG (encefalogram) pojavijo 

nenormalne praznitve na območju obeh hemisfer v možganih. Sem uvrščamo sledečih 6 

vrst: absence, atonični ali astatični napad, klonični napad, mioklonični napad, tonični 

napad in nazadnje tonično-klonični napad (Appelton, Chappell in Beirne, 2004). 

Za napade je na splošno značilno nenadzorovano, sunkovito gibanje, ki traja približno 2-

5 minut, med katerim pa otrok običajno izgubi nadzor nad mehurjem in črevesjem, kar 

pomeni izločanje blata, vode, v nekaterih primerih lahko pride celo do bruhanja. Po 

končanem napadu je oseba utrujena, lahko dobi glavobol, zato je pomembno, da mu 

tako v vrtcu kot v šoli nudimo možnost počitka. V vrtcu in šoli to povzroča težave, ker so 

napadi sunkoviti in večkrat pride do poškodb zaradi trde podlage, hkrati pa otroka ne 

smemo preveč omejevati pri gibanju (Žagar, 2012). 

Druga večja skupina so delni oz. parcialni napadi, pri kateri so simptomi odvisni od 

lokacije okvare v možganih in so navadno omejeni le na en del posamezne hemisfere. 

Sem sodijo preprosti parcialni napadi in kompleksni parcialni napadi. Med napadom se 

otrok zazre v neko točko (zastrt pogled), napačno začne odgovarjati na vprašanja, kar 

traja nekaj sekund. Težava za vzgojitelje in učitelje se pojavi, ker otrok preneha slediti 

pouku, ima luknje v spominu, hkrati pa prekinja razredne interakcije. Če so napadi 

pogosti, otrok težko sledi razlagi, zato je potrebna dodatna razlaga, zaradi težje opaznih 

simptomov pa se lahko zgodi, da jih učitelj/ vzgojitelj ne opazi.  
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Tretja skupina so unilateralni napadi, ki imajo lastnosti splošnih (generaliziranih) 

napadov, vendar so simptomi omejeni le na eno hemisfero. 

Zadnja pa je kategorija ne klasificiranih epileptičnih napadov, ki jih zaradi specifike ni 

mogoče uvrstiti v nobeno od zgornjih skupin.  

Za večino napadov prva pomoč ni potrebna, razen pri tonično-kloničnih in parcialnih 

kompleksnih napadih ter če napad traja dalj od predvidenega časa.  

Če otrok doživi napad, je pomembno, da poznamo nekaj smernic za prvo pomoč 

(Appelton idr; 2004): 

• Otroku pomagamo pri dihanju, da ga damo v položaj za nezavestnega (na bok); 

če je mogoče, mu sprostimo tesna oblačila; 

• pred poškodbo ga zaščitimo, da mu pod glavo položimo blazino, večkrat 

prepognemo jopico ali glavo zaščitimo z rokami; umaknemo pohištvo, da imamo 

več prostora; 

• osebe ne premikamo nikamor, razen v primeru, če je v neposredni bližini 

nevarnosti (prepad, stopnice, cesta itd.); 

• otroka ne pustimo  samega, dokler se popolnoma ne zbistri. 

 

 Pomembno je, da ostanemo mirni in se poskušamo vzdržati panike, otroku pustimo 

čas, ki ga potrebuje, da se zbistri. Pogosto se sprašujemo, kdaj je potrebno poklicati 

nujno medicinsko pomoč. Odgovor na to vprašanje je v sledečih okoliščinah (Appelton 

idr; 2004): 

• Če so napadi tako pogosti, da se med enim in drugim napadom otrokova zavest 

ne zbistri; 

• če napad traja dalj časa, kot je običajno za nek napad, oz. če traja napad dlje kot 

10 minut; 

• če se je otrok med napadom tako poškodoval, da je potrebna pomoč (zlomi, 

ureznine, ki potrebujejo šivanje itd); 

• če je vzrok napada negotov in so potrebne raziskave; 

• če vam karkoli med napadom povzroča strah, negotovost in skrbi.  



4 

 

 

 

 Za predšolske otroke in osnovnošolce prve triade  so najpomembnejše naslednje 4 

vrste 

 epilepsije (Epilepsija, 2000; Appelton, Chappell in Beirne, 2004): 

Benigna parcialna otroška epilepsija 

Benigna parcialna otroška epilepsija ali drugače rolandična epilepsija je ena 

najpogostejših oblik, ki se pojavi med četrtim in devetim letom in se po končani puberteti 

praviloma ne ponavlja več. Večina napadov je preprostih parcialnih na območju obraza 

in vratu, ki se pojavljajo poredkoma, tako da zdravila sploh niso potrebna; če pa so, so 

zelo učinkovita. Obstaja le nevarnost, da ti napadi kasneje postanejo tonično-klonični, 

kar pa pomeni krčenje mišic po celem telesu.  

V vzgojno-izobraževalnih institucijah bi ob napadu otrok izgubil stik z razlago/snovjo, kar 

pomeni, da bi težje sledil pouku/dejavnosti, zato mora vzgojitelj večkrat preveriti, če 

otrok sledi razlagi. Ker gre za dokaj izrazit napad na območju obraza, je napad hitro 

prepoznaven in vzgojitelj/učitelj lahko hitro reagira, hkrati pa zaradi redkosti napadov 

običajno niso moteči.   

Tonično- klonični napadi  

Tonično- klonični napadi ali grand mal, pri katerem gre za kombinacijo dveh vrst 

epilepsije. Začne se s toničnim napadom, ki povzroči otrplost trupa, posledica tega je 

padec; klonični napad pa povzroči ritmično trzanje mišic, kar privede do tresenja 

celotnega telesa in udov. Celoten napad običajno traja od 1  do 3 minut. Zdravilo za to 

obliko je posebej predpisano, in sicer v primeru, da napad traja več kot 2 minuti.  

Ker gre za zelo viden in utrujajoč napad, bi v šoli to pomenilo prekinitev pouka, hkrati pa 

je otrok, ki napad doživi, zelo utrujen in včasih ni zmožen nadaljevati dejavnosti oz. 

slediti pouku. Velik problem je lahko tudi v tem, da bi ostali otroci, ki so bili priča napadu, 

šokirani, pretreseni, kar bi kasneje vplivalo tudi na njihovo koncentracijo.  

Otroška epilepsija z absencami  

Otroška epilepsija z absencami ali petit mal se kaže kot odsotnost otroka (zamišljen 

pogled), včasih celo kot nenadzorovani in ponavljajoči se gibi, kot so trzanje vek, 

oblizovanje ust ali gibi, kot da bi oseba nekaj žvečila ali požirala. Ta podvrsta se pojavlja 

več let, hkrati pa lahko otrok doživi na dan več sto napadov. Pri tej obliki so zdravila 

dokaj učinkovita, otroci pa jih običajno uživajo dvakrat dnevno, po potrebi večkrat.  
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Ker gre za zelo kratek in na zunaj težko viden napad, je zelo pomembno opazovanje 

učitelja/vzgojitelja. Otroška absenca se zlahka zamenja za popolnoma neškodljivo 

zasanjanost, ki otroka popelje v svoj svet, hkrati pa sam napad traja le nekaj sekund. 

Otrok se v tistem času popolnoma izgubi pri razlagi, zato je zopet pomembno, da 

vzgojitelj/učitelj sproti preverja razumevanje in večkrat ponovi razlago/pravila itd.  

Westov sindrom ali infantilni spazmi  

Westov sindrom ali infantilni spazmi je dobil ime po zdravniku dr. Westu, ki je opisoval 

napade glede na stanje svojega sina, in je ena hujših oblik epilepsije. Infantilni spazmi 

so posebna vrsta miokloničnega napada (hipno, sunkovito krčenje mišic celotnega 

telesa, največkrat rok in nog), ki se pojavlja v intervalih med 30 in 50 spazmov/krčenj, 

največkrat pa se pojavijo, ko se otrok prebudi. Lahko so zelo očitni napadi, ker 

prizadenejo celo telo, lahko pa jih je težje opaziti, saj se pojavljajo samo v predelu 

obraza (npr. trzanje vek).  Pojavlja se že pri dojenčkih. Zaradi intenzivnosti, ki povzroča 

tudi zaostalost v razvoju, pa so zdravila le delno učinkovita ali skoraj nič.  

Otroci, ki imajo to vrsto epilepsije, so usmerjeni v razvojne vrtce in šole, ker imajo zaradi 

intezitete napadov zaostalost v razvoju.  

 

1. 1. 1. 2  SPROŽILCI 

 

Povzročitelji napadov so pri posameznikih različni, nekateri so celo tako redki, da jih ima 

samo nekaj oseb z epilepsijo, v nadaljevanju pa so opisani le najpogostejši sprožilci, ki 

jih navaja ga. Kandus (Kandus, 28. 8. 2016, ustni vir). 

• Spanec se večkrat pojavlja kot sprožilec epileptičnih napadov, vendar ni nujno, 

da gre vedno za preobremenjenost oz. pomanjkanje spanca, ampak se lahko 

napadi dogajajo samo v času, ko otrok spi.  

• Čustvena razburjenja so povzročitelji, ki jih lahko sproži katerokoli čustvo, pa naj 

bo to jeza, veselje, strah, žalost itd., še vedno pa sta med prevladujočimi agresija 

oz. močna jeza in veselje/evforija ali razburjenje.  

• Bralna epilepsija oz. samo branje lahko povzročita epileptični napad. 

• Fotostimulacija, kamor spadajo vsi vizualni oz. svetlobni sprožilci: npr. utripajoče 

luči, vožnja skozi drevored, svetlikanje vode … 
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• Akustična stimulacija pomeni, da otrok dobi napade med poslušanjem določene 

glasbe.  

• Vročica, bolezen: vročina, ki povzroča izčrpanost telesa, na splošno pa lahko 

vsaka bolezen vpliva na sprožanje epileptičnega napada. 

 

Za šole in vrtce je zelo pomembno, da so ozaveščeni o vseh možnih sprožilcih, da se 

jim lahko v največji možni meri izognejo. Vsem sprožilcem se seveda ne moremo 

izogniti, kot so npr. čustvena razburjenja, lahko pa vnaprej poskusimo opozoriti otroka 

na naslednjo dejavnost, kar mu bo omogočalo občutek varnosti. 

 

1. 2. OMEJITVE, KI SO NUJNO POTREBNE ZA OTROKOV RAZVOJ 

 

Današnja medicina je močno napredovala, zato so danes za epilepsijo na voljo različna 

zdravila, ki pa so prilagojena pogostosti, intenzivnosti, vrsti in trajanju napadov. Težava 

je seveda v tem, da zdravila le blažijo epilepsije, v nekaterih primerih pa sploh ne 

pomagajo, zato je pomembno, da postavimo omejitve, ki bodo služile preprečevanju 

napadov in bodo zagotovilo varnosti v primeru, da do napada pride. 

Hedvika Blatnik (Blatnik, 2001) v svojem članku z naslovom Epilepsija kot spremljajoča 

motnja opozori, da je omejitve potrebno prilagajati glede na posameznika ravno zaradi 

različnih podvrsti epilepsije.  

Ravnik (2001) poudarja, naj bodo odločitve pretehtane: izbrati moramo vmesno pot, saj 

je potrebno otroku dopustiti samostojnost, mu vlivati samozaupanje, ga spodbujati k 

druženju, kar bo pripomoglo k popolnemu izkoristku njegovih zmožnosti, hkrati pa je 

potrebno otroka zaščititi pred poškodbami. Pri teh odločitvah naj odtehta zdrav razum - 

ob pomoči strokovnjakov, ki lahko tako starše kot tudi vzgojitelje pripravijo in jim 

pomagajo pri sestavi individualnih prilagoditev.  

Za omejevanje nekaterih dejavnosti so pomembni trije sledeči razlogi (Ravnik, 2001):  

• tveganje poškodbe ob napadu (padec, opotekanje, praske, zlomi kosti ali zob 

itd.); 

• omejitev možnosti, da bi otrok dobil napad zaradi vključenosti v določenih 

dogodkih oz. okoliščinah, kot so pomanjkanje spanja, vročica, utripajoča 

svetloba, glasni nenadni zvoki in podobno; 
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• izogibanje možnemu čustvenemu pretresu.  

 

Nekaterim otrokom je potrebno postavljati omejitve samo krajši čas - določeno obdobje 

od prvega napada, ko začnemo z novim zdravilom ali ko neko zdravilo ukinemo. Če pa 

zdravila pri napadih ne pomagajo, so omejitve nujno potrebne. Zaradi nepredvidljivosti 

bolezni moramo omejitve spreminjati in prilagajati glede na trenutno stanje, obstajajo pa 

neki mejniki, ki nam pomagajo, na podlagi česa je potrebno upoštevati spremembe.  

Kot prvi mejnik je to otrokova starost, ker moramo dopustiti otroku aktivnosti, ki so za 

njegovo starost primerne, hkrati pa upoštevamo njegov temperament in sposobnost 

dojemanja. Za mlajše otroke te omejitve predstavljajo neka pravila, npr.: sam ne smeš iti 

na plezala,  pri starejših pa je pomembno, da omejitve postavljamo skupaj. Drugi mejnik 

je vrsta napadov, predvsem kadar gre za napade, kjer je potrebna zdravniška pomoč. 

Če gre za npr. napade v spanju oz. če otrok med napadi ne izgublja zavesti, je omejitev 

manj, medtem ko pri otrocih, kjer je tveganje poškodbe večje, potrebujejo več omejitev, 

v primerih kot so: izguba zavesti in nekontrolirano gibanje udov. Tretji mejnik je 

pogostost napadov, ker pri napadih, ki se redko pojavljajo, ni smiselno postavljati večjih 

omejitev. Če pa je od zadnjega napada minilo več kot eno leto, lahko omejitve celo 

skoraj v celoti ukinemo. Če pa otrok doživlja napade zelo pogosto ali so izbruhnili 

nedavno, bodo omejitve potrebne, dokler se bolezen s pomočjo zdravil ne stabilizira. 

Četrti mejnik je kraj in čas dogajanja, saj otrokom, ki imajo na primer napade samo v 

spanju, ni potrebno omejevati dnevnih dejavnosti, kot so plezanje, plavanje itd., drugi 

primer, kjer je omejitev manj, pa so sprožilci, ki jih lahko kontroliramo, npr. utripajoče luči 

(poskrbimo, da otrok ne pride v stiku z njimi). Peti mejnik so redno jemanje zdravil. Če 

jih otrok ne jemlje redno, nimajo učinka, kar privede do ne konstantnosti napadov in so 

zato težje obvladljivi. Zadnji, šesti mejnik, je, če ima otrok poleg epilepsije še kakšne 

druge diagnoze.  

 

1. 3.   OTROK Z EPILEPSIJO V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

Predšolsko obdobje je izjemno pomembno za vsakega otroka, saj je to čas, ko se 

razvijejo vse temeljne funkcije in procesi, ki se pozneje tudi nadgrajujejo. Kar otrok 

pridobi v tem času, je kasneje zelo težko ali skoraj nemogoče nadomestiti, saj otrok prav 
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v predšolskem obdobju razvije tudi vse svoje potenciale in postaja socialno bitje (Opara, 

2005).  

Med dejavniki okolja, ki vplivajo na duševno učinkovitost, so stališča družine, izražanje 

čustev, medsebojni odnosi in pričakovanja drugih povezana s samozaupanjem. 

Pomembno je, da je otrok sprejet - z vsemi pomanjkljivostmi in prednostmi - in da od 

njega zahtevamo toliko, kot je otrok zmožen, ne sme biti preveč zaščiten samo zaradi 

strahu. Otrok naj bi bil čim bolj vključen v dejavnosti, da ne izgubi stika z vrstniki (Vrba, 

2001)  

V Sloveniji je več kot polovica otrok vključenih v vrtce, naš sistem pa ponuja tudi 

relativno dobre pogoje za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V Beli 

knjigi (povzeto po Opara, 2005) je zapisano, da je potrebno vsakemu otroku s 

posebnimi potrebami omogočiti vključitev v enega izmed programov v predšolskem 

obdobju, kar pomeni hitrejšo in učinkovitejšo obravnavo. Otroka je tudi potrebno vključiti 

v socialno skupino, s pomočjo katere bo preko posnemanja, interakcije, prepoznavanja 

in druge dinamike v skupini hitreje razvijal svoje sposobnosti in se učil nadomeščati 

svoje primanjkljaje. 

Predšolski otroci s posebnimi potrebami imajo pri nas na voljo dva programa, in sicer 

program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

in prilagojen program za predšolske otroke.  

Program, kjer je potrebna najmanjša stopnja prilagoditev, saj je splošni Kurikulum 

sestavljen tako, da ga je mogoče prilagoditi tudi otrokom s posebnimi potrebami, 

prilagodi pa se izvajanje programa in zagotovi dodatno strokovno pomoč. Program je 

namenjen tisti populaciji otrok s posebnimi potrebami, ki bodo dosegali cilje kurikula, 

čeprav na različnih ravneh - kot pomoč za prilagajanje ciljev pa so Navodila za 

prilagojeno izvajanje Kurikuluma za vrtce s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (Opara, 2005) 

Dolgotrajno bolnim otrokom pripada tudi pravica do začasnega spremljevalca, kadar 

(Vovk O., N.; 2015; str. 22):  

• »Otrok potrebuje fizično pomoč (npr. otroci s prirojenimi srčnimi okvarami, pri 

katerih operativno zdravljenje ni mogoče ali pa je bila opravljena le paliativna 

kirurška korekcija; otroci s kardiomiopatijami in pljučno arterijsko hipertenzijo; 

otroci z zmanjšano pljučno funkcijo; otroci s težkimi, rezistentnimi oblikami 

epilepsije; otroci s težjimi motnjami strjevanja krvi), 
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• ima otrok posebne zdravstvene potrebe in jih sam ne zmore zadovoljiti (npr. 

Otroci z inzulinsko odvisno sladkorno boleznijo od vrtca do konca drugega 

vzgojno- izobraževalnega obdobja; otroci z urinskimi katetri; otroci s stomami 

prebavil in dihal), 

• v izjemnih primerih tako presodi in utemelji zdravnik ustrezne subspecialnosti. 

 

Začasni spremljevalec mora v ustrezni zdravstveni ustanovi pridobiti ustrezna dodatna 

znanja za izvajanje pomoči pri potrebnih postopkih in ukrepih, ki so nujni za 

zagotavljanje otrokovih posebnih zdravstvenih potreb.«  

 

1. 3. 1   SEZNANJANJE VRTCA/ ŠOLE O EPILEPSIJI 

 

Vprašanje, ki se najprej pojavi je, na kakšen način prilagoditi vzgojno delo, da se bo 

otrok z epilepsijo vključil v skupino in mu bo omogočen optimalen razvoj. 

Najpomembnejši dejavnik je nedvomno izpostavljeno sodelovanje s starši. V pogovoru z 

go. Apolonijo Kandus (Kandus, 20. 8. 2016, ustni vir), ki je diplomirana defektologinja z 

večletno prakso z odraslimi s posebnimi potrebami, sem izvedela, da je sama 

komunikacija ključnega pomena za dobro sodelovanje. Starši so namreč tisti, ki svojega 

otroka in njegovo bolezen najbolje poznajo, vedo, kaj otrok potrebuje med napadom in 

kar je zelo pomembno, kar potrebuje po samem napadu. Vsaka informacija, ki jo 

vzgojitelj pridobi, je zelo pomembna za nadaljnjo individualno delo z otrokom. Kljub temu 

pa večkrat pride do pomanjkanja komunikacije, predvsem iz treh razlogov: strah staršev 

pred zavrnitvijo, nevednost o bolezni in težava, ko starši ne vedo, katere informacije so 

pomembne. 

Appelton in drugi (2004) opozarjajo, da je potrebno vzgojitelje in učitelje  bolje 

informirati, kljub našim strahovom, saj neznanje o bolezni otroka lahko spravi v 

nevarnost. Veliko staršev namreč skrbi odziv vzgojno-izobraževalnih institucij, ker gre za 

dokaj nepoznano bolezen, ki povzroča strah. Na žalost ne moremo predvideti odziva 

vseh oseb, ki so v stiku z otrokom z epilepsijo, je pa dejstvo, da z večjim vedenjem lažje 

pristopamo k problemu. Vzrok pogostih težav pa je tudi dejstvo, da starši ne vedo, kje 

začeti s pojasnjevanji, ker se vrtci in šole razlikujejo v sami organizaciji.  

Appelton idr. svetujejo, naj se starši držijo sledečih točk, ki so neke smernice o 

pomembnih informacijah o otrokovem stanju: (Appelton idr.; 2004.; str.: 113)  
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• »Kakšni so napadi pri otroku in kaj se med njimi dogaja. 

• Ali otrok vnaprej dobi kakšen opozorilni znak (avro), da se bo napad pojavil. 

• Kako dolgo napadi trajajo. 

• Kako dolgo navadno otrok  po napadu potrebuje še počitek. 

• Kakšno prvo pomoč potrebuje. 

• Koliko napadov ima otrok na teden ali na mesec. 

• Če se napadi pojavljajo v kakšnem značilnem vzorcu ali so mogoče v odvisnosti 

od kakšnih sprožilnih dogodkov, ob katerem se pojavijo z večjo verjetnostjo. 

• Ali mora otrok jemati tablete ali druge vrste zdravil, dokler je čez dan v šoli/vrtcu.  

• Ali imajo zdravila, ki jih jemlje vaš otrok, kakšne stranske učinke in kateri so ti 

stranski učinki. 

• Kaj naj bi šola po vašem storila v nujnem primeru.« 

Tretja težava, ki se lahko pojavi v komunikaciji, je lahko, da imajo starši premalo znanja, 

ki bi ga posredovali vzgojiteljem in učiteljem. Razlogov je lahko več, najpogostejši pa je 

ta, da so bolezen odkrili nedavno in se tudi starši še učijo in opazujejo sprožilce. V tem 

primeru svetujejo, naj se starši obrnejo na različna društva, združenja bolnikov, skupine 

za samopomoč itd. V Sloveniji je zelo aktivno društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, kjer 

je tudi na voljo EPITEL (svetovalni telefon), kamor lahko vsak četrtek med 16.00 in 

19.00 uro pokličete in vprašate za informacije (Vrba, 2004 ). 

 

1. 3. 2. TIMSKO DELO IN VPELJEVANJE PRILAGODITEV V VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNI PROCES 

 

 Ko so vzgojitelji in drugi strokovni delavci seznanjeni s podrobnostmi o otrokovi 

epilepsiji, ki jih pridobijo sami in s pomočjo staršev, lahko začnejo vpeljevati potrebne 

prilagoditve v svoj delovni proces. Tukaj v ospredje pride timsko delo, ki je zelo 

pomembno za načrtovanje in najboljši možni razvoj otroka.  

V Navodilih h Kurikulumu (2003) je zapisano, da mora za celostno obravnavo otroka 

skrbeti skupina strokovnjakov, ki sestavlja naslednji tim: vzgojitelj in pomočnik 

vzgojitelja, svetovalna delavka, specialni pedagog/defektolog in po potrebi drugi delavci 
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vrtca. Skupaj s starši sodelujejo pri pripravi individualiziranega programa, ki ga sestavijo 

na podlagi lastnih opažanj in vseh drugih informacij, ki jih pridobijo. 

Ljubica Vrba (Vrba, 2001) svetuje, da je v primeru, da je potrebna pomoč psihologa, 

dobro, da jo starši sprejmejo, saj je le-ta strokovnjak, ki želi dobro otroku in ni njihov 

nasprotnik.  

Pomembno vlogo v timu imata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Ta tim skrbi za sestavo 

in prilagajanje dejavnosti ter je vez med starši in drugimi strokovnimi delavci. To pa za 

udeležene pomeni dodatno usposabljanje, nova znanja in popolno predanost, zraven pa 

nosijo polno poklicno in osebno odgovornost. Zato je potrebna in nujna pomoč tudi 

drugih sodelavcev, staršev in strokovnjakov, ki delajo z otrokom, prav tako pa tudi 

pomoč vodstva vrtca (Čas, M., Kastelic, L. in Šter, M., 2003).  

Vzgojitelj mora pri načrtovanju upoštevati številne prilagoditve, ki naj bi služile kot 

preventiva napadu in kot preprečevanje poškodb, če do napada pride. To pa pomeni, da 

moramo poleg vrste poznati tudi sprožilce napadov in po možnosti še prepoznavni znak, 

da se bo napad kmalu pojavil (Čas, M., Kastelic, L. in Šter, M., 2003).  

Avtorji knjige Epilepsija in vaš otrok (Appelton, Chappell in Beirne, 2004) so opozorili, da 

imajo otroci nekakšne opozorilne znake, ki jih začutijo oz. doživijo, običajno pa gre za 

čuden občutek, doživetje, vonj ali okus. Najpogostejši opozorilni občutki pa so:  

• mravljinčenje po enem ali več udih, ki pa se lahko začne širiti po udu naprej (iz 

prsta na celotno nogo) ali pa z enega uda na drugega ( npr. začne se v prstih, 

nadaljuje po roki, rami do glave), 

• čuden občutek v epigastriju oz. žlički, kar pomeni neprijeten občutek v želodcu in 

za prsnico, 

• doživetje že videnega in doživetega, 

• neobičajni okusi in vonjave, 

• občutki strahu in panike brez posebnega razloga, 

• pojavljanje prividov in prisluhov v smislu halucinacij. 

 

Glede na vse lastnosti epilepsije so oblikovane  tri  večje skupine prilagoditev iz 

Kurikuluma, ki jih vzgojitelj uporablja pri svojem delu, dodana pa je še četrta, ki je zaradi 

odsotnosti in drugačnosti otroka še kako pomembna, in sicer socialna prilagoditev.  
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1. 3. 2. 1. PROSTORSKE PRILAGODITVE 

 

»Prostor je drugi vzgojitelj!« je izjavila profesorica v srednji šoli, s tem pa je želela 

poudariti, kako pomembna je sama ureditev igralnice in drugih prostorov v vrtcu. Če 

otroku ponudimo več izbire in če sodeluje pri urejanju neke sobe, v kateri preživi vsaj 

tretjino svojega časa, dobimo veliko boljši učinek pri vzgoji. Ko pa dodamo še otroka s 

posebnimi potrebami, je organizacija prostora še toliko bolj pomembna.  

V Kurikulumu za vrtce (1999) je prostor opisan kot pomemben element, v katerem je 

poudarjena pravica do izbire, zato avtorji svetujejo, naj ima prostor kotičke, ki jih redno 

menjamo s pomočjo otrok, naj ima vsaka igralnica svoj intimni kotiček, kjer ima otrok 

lahko čas zase in naj bodo na voljo različne pregrade, s katerimi dnevno spreminjamo 

prostor. Pomembna sta seveda tudi hodnik in garderoba, ki naj bi bila urejena in 

opremljena z izdelki otrok.  

V primeru otroka z epileptični napadi pa moramo biti pozorni na nekaj elementov v 

prostoru, ki bodo skrbeli kot preventiva, da do napadov ne bi prišlo, hkrati pa dovolj 

zaščiteno in varno, da ne pride do večjih poškodb v primeru le-tega.  

Po pogovoru z ga. Apolonijo Kandus (Kandus, ustna komunikacija, 28. 8. 2016) je 

navedenih nekaj najpogostejših prilagoditev, ki pa so vezane tudi na sprožilce napadov. 

Prva prilagoditev je svetloba v igralnicah in na hodniku - če je le možno, naj bo naravna 

(sončna svetloba), pri lučeh pa je lahko nevarno, če žarnica začne utripati (svetlobni 

sunkoviti gibi sprožijo napad), izogibati pa se moramo tudi utripajočim lučkam - kot del 

zimske dekoracije. Druga prilagoditev je sama postavitev pohištva in drugih elementov v 

igralnici; kosi pohištva morajo biti dovolj oddaljeni, da se v primeru napada otrok ne 

poškoduje, hkrati pa ni potrebno ničesar premikati, ampak otroka samo poležemo, če je 

potrebno. Robove in druge ostre površine, kot so npr. police, zaščitimo. Tretja 

prilagoditev je omogočanje počitka, kar pomeni, da naj bo vedno nekje pripravljen 

umirjen kotiček, kjer je vedno na voljo  blazina, kamor se otrok lahko uleže; ni nujno, da 

samo po napadu, lahko tudi prej. Četrta prilagoditev je individualen kotiček za strokovno 

obravnavo, kar pomeni, da se otrok lahko umakne, z njim se pogovarjamo o stvareh, ki 

jih je mogoče zamudil zaradi napada itd. Zadnja - najbolj pogosta - prilagoditev pa je 

povečanje varnosti na višini, npr. na igralih, kot so tobogan, gugalnica, različna plezala. 

Seveda skrbimo tudi za varnost drugih otrok, vendar je priporočljivo, da je ena oseba 

zadolžena le za varnost otroka z epilepsijo (npr. spremljevalka). 
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1. 3. 2. 2.  ČASOVNE PRILAGODITVE 

 

O časovnih prilagoditvah najdemo nekaj smernic v Navodilih h kurikulumu (2003) pod 

poglavjem o telesno oviranih otrocih, ker posebnega poglavja o dolgotrajno bolnih 

ni.  Spadajo pa tudi v prikriti del Kurikula, kar pa pomeni, da je tukaj veliko odvisno od 

vzgojitelja samega. Smernice, ki se jih je pri otroku z epilepsijo priporočljivo držati, so se 

pojavile kot del prakse vzgojiteljev. 

 Prva prilagoditev, ki je tudi pomembna za vse otroke, je omogočanje več časa za 

dejavnosti, pri otroku z epilepsijo pa še toliko bolj, saj v primeru napada otrok dejavnost 

prekine in je včasih ni zmožen takoj nadaljevati (Čas, M., Kastelic, L. in Šter, M.; 2003) . 

 

Tukaj lahko v povezavi s tem omenim še dodaten čas za počitek, ki je kot druga 

prilagoditev zelo pomembna. Neprespan in utrujen otrok ima večjo možnost za napade, 

če je nagnjen k temu sprožilcu, hkrati pa so otroci po napadu pogosto utrujeni in počitek 

potrebujejo. Ko se otrok ponovno dobro počuti, lahko z dejavnostjo nadaljuje, zato mora 

biti vzgojitelj vedno pripravljen. Zaradi nepredvidljivosti napadov mora biti vzgojitelj 

pripravljen tudi na ponavljanje novih in manj znanih informacij/vsebin/dejavnosti, kar pa 

ne velja le za otroka z epilepsijo, temveč za vse otroke, saj napadi motijo tudi njihovo 

pozornost. Še zlasti pa morajo biti na to pozorni vzgojitelji, ki imajo v skupini otroka, ki 

ima petit mal napad oz. napade z absencami, ki so težje opazni in jih večkrat 

spregledamo, tako da je potrebno otroka neprestano spremljati, opazovati in preverjati 

njihovo razumevanje in igro.  Otrok  se bo, ko bo napad končan, pri razlagi izgubil, 

čeprav bo motnja zavesti trajala le nekaj sekund (Kandus, ustni vir, 28. 8. 2016). 

Pomembna časovna prilagoditev je tudi naznanjanje novih dejavnosti, ker se otrok 

počuti varno, če ve, kaj lahko pričakuje, hkrati pa se lahko izognemo napadu zaradi 

močnih čustev. Če pripravimo presenečenje, lahko le-to pri otroku sproži tako evforijo, 

da zaradi nje dobi napad, ali pa napad sproži že sama napetost in pričakovanje. 

Pomembno je tudi opozorilo na hitre spremembe zvoka (glasni poki, plosk, žvižg itd.), 

svetlobe (ugašanje luči!) in gibanja (migetanje svetlobe zaradi določenega položaja 

telesa ali postavitve v prostoru) (Kandus, ustni vir, 28. 8. 2016). 
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1. 3. 2. 3.   PRILAGODITVE IZVAJANJA DEJAVNOSTI 

 

Prilagoditve izvajanja dejavnosti so najobsežnejša kategorija prilagoditev, saj se 

nanašajo na posamezne dejavnosti, letne čase itd. Predstavljene so najpogostejše 

prilagoditve, ki so pomembne v dnevnih rutinah.  

Prva prilagoditev je seveda nadzor spremljevalke, ki je v igralnici zato, da je vedno ena 

oseba osredotočena samo na otroka z epilepsijo. Pomembno pa je tudi, da se otrok ne 

počuti konstantno opazovanega (Kandus, ustni vir, 28. 8. 2016), ampak to naredimo 

diskretno. Če pomislimo, kako je nam, ko nas nekdo opazuje, je tudi nam neprijetno, 

smo nesproščeni in imamo občutek, da delamo nekaj narobe. Zato je bolje, da se pri 

vlogi opazovalca menjajo vse tri: vzgojiteljica, pomočnica in spremljevalka. Tako otrok 

ne bo dobil občutka, da je pod drobnogledom, kar bo pripomoglo h sproščenosti, hkrati 

pa ne bo še bolj izpostavljen v skupini, kot je že zaradi napadov. Spremljevalka ima pri 

sebi tudi vedno zdravila, ki pomagajo v primeru napada. 

Druga prilagoditev je pogovor o stanju otroka, za kar pa svetujejo, da je bolje uporabiti 

nek stavek, ki je šifriran in da je jasen vsem trem delavkam v igralnici.  Na  opazovanju 

so se vzgojiteljica, pomočnica in spremljevalka spraševale, kakšno je vreme, kar pa je 

pomenilo, da sprašujejo o stanju otroka. Otrok tako ni bil izpostavljen, hkrati pa so vse tri 

imele informacije o njegovem počutju. Pri takem stavku je priporočljivo, da uporabimo 

nekaj vsakdanjega, da otroci ne postanejo pozorni, še bolje pa je, da je teh šifriranih 

stavkov več. Pri opazovanju je pomembno tudi opazovati in prepoznati simptome pred in 

med napadom, da lahko ob tem ustrezno reagiramo. Otrok s tonično-kloničnimi napadi 

ima zelo vidne zunanje znake, da je prišlo do napada, pri absencah pa temu ni tako, 

zato moramo biti še toliko bolj pozorni. V skladu s tem je pomembna še ena prilagoditev, 

in sicer sprotno preverjanje razumevanja. Tako lahko ugotovimo, če je otrok z epilepsijo 

vso razlago spremljal ali je mogoče prišlo do prekinitve (Kandus, ustni vir, 28. 8. 2016).  

Naslednja prilagoditev se nanaša na samo aktivno vključevanje otroka v načrtovanje 

dejavnosti, kar pomeni, da moramo upoštevati tudi njegove predloge za igro. To nam da 

možnost, da otroka, ki ima posebne potrebe, predstavimo v dobri luči pri njegovih 

sovrstnikih, hkrati pa mu damo vedeti, da je viden in slišan tudi zaradi sebe, predvsem 

pa ni v ospredju njegova bolezen. Sem spada tudi predstavljanje vsakega posameznika 

in njegovih močnih točk. To lahko dosežemo s socialnimi igrami, pri starejših otrocih pa 

lahko pripravimo projekt predstavljanje vsakega otroka v skupini. Pomembna 

prilagoditev je tudi skupinsko doseganje ciljev, kjer otroka z epilepsijo vključimo in 



15 

 

 

povežemo v skupino. Apolonija Kandus tudi svetuje bolj pogosto uporabo socialnih iger, 

saj otroke ozaveščajo, zakaj je otrok z epilepsijo poseben, unikaten in da ima tudi on 

svoja močna področja (Kandus, ustni vir, 28. 8. 2016).  

Zadnja in najpogostejša prilagoditev je tudi povečana varnost pri bivanju na prostem, 

predvsem na sprehodih. Otrok z epilepsijo napad lahko doživi kjerkoli, zato je izbira poti, 

kamor ga peljemo na sprehod, zelo pomembna, vendar se mora otrok srečati tudi s 

cesto, bolj nevarnimi deli poti, kot so stopnice, hoja ob vodi, ob breznu itd. Najbolje je 

otroka na takih predelih prijeti za roko ali ga imeti poleg sebe, da lahko v primeru 

napada hitro reagiramo. Napad lahko povzroči tudi odbijanje svetlobe od vodne gladine, 

pa tudi premikanje svetlobe med drevesi, signalizacija pri avtomobilu itd. S seboj je 

priporočljivo imeti kakšno odejo, da otroka položimo nanjo - v primeru, da izgubi zavest 

(Kandus, ustni vir, 28. 8. 2016).  

Sledeče prilagoditve so manj pogoste, vendar so še vedno potrebne. V zimskem času 

moramo biti zaradi bolj pogoste uporabe luči veliko bolj pozorni na žarnice, dekoracijam 

z utripajočimi lučmi se izognemo.  

Ob pogovoru z ga. Kandus (Kandus, ustni vir, 28. 9. 2016) sem izvedela tudi, da je 

največ sprememb potrebnih na področjih glasbe in gibanja, ker je otrok v sklopu teh 

dveh področji najbolj izpostavljen možnim sprožilcem (npr. pri glasbi: močan zvok, 

akustična stimulacija in močni čustveni odzivi pri gibanju fotostimulacija (tek skozi 

drevored) ali pa obstaja večja nevarnost za tveganje poškodb (nevarni cestni odseki, 

višina itd.) 

Pri drugih področjih je teh sprememb manj, seveda pa je zopet odvisno vse od 

otrokovega zanimanja, počutja in same kvalitete spanca.  

Področja, pri katerih je običajno potrebnih več prilagoditev, sta gibanje in umetnost, 

medtem ko pri matematiki, naravi, družbi in jeziku izrazitejših prilagoditev ni, razen v 

primeru, da otrok z epilepsijo občuti močna čustva, pa naj bo to zaradi zanimanja ali 

odpora. Pri gibanju  je v ospredju skrb za varnost (hoja ob cesti, nevarnih področjih, 

povečana varnost na višini itd.), kjer se mora vzgojitelj prilagajati tudi različnim 

prostorom (gibanje na prostem in v zaprtem prostoru).  

 Umetnost je področje, ki zajema glasbo, ples in slikanje. Glasba lahko sproži napad 

zaradi akustične stimulacije (otrok dobi napad ob točno določeni glasbi) ali pa otrok z 

epilepsijo dobi čustveno reakcijo na nek nepričakovan zvok. Ples je na nek način 

gibanje (umetniško gibanje), torej lahko povzamemo bistvene prilagoditve po prejšnjem 

odstavku, poleg samega gibanja pa je vključen lahko ritem, ki naj bi otrokom z epilepsijo 
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velikokrat delal težave. Zadnja veja umetnosti pa je še slikanje, ki ga lahko povežemo 

fotostimulacijo. (Kandus, ustna komunikacija, 11. 11. 2016) 

 

1. 3. 2. 4.  SOCIALNE PRILAGODITVE KOT DEL PRIKRITEGA KURIKULA 

 

Vzgoja in socializacija sta dva vzporedna pojava, ki potekata celo življenje, zato je zelo 

pomembno postaviti temelje v predšolskem obdobju.  Socializacija z vrstniki je edina 

vrsta socializacije, ki si jo izborimo sami in ne na podlagi avtoritete, kot v krogu družine 

in v odnosu z vzgojiteljem. (Virk Rodein; Belak Ožbolt 2007).  

Pri otrocih z epilepsijo se pojavi problem, ker so napadi utrujajoči, otroci so zato večkrat 

odsotni, med letom potekajo preiskave in zato morajo vzpostaviti interakcije z ostalimi v 

skupini na drugačen način kot ostali vrstniki. Če ne vzpostavimo ustrezne komunikacije 

med otrokom z epilepsijo in ostalimi otroki, obstaja nevarnost, da ga le-ti izločijo. Zato je 

potreben dodaten čas, ki je namenjen zbliževanju in spoznavanju članov skupine med 

seboj. 

 Avtorica na splošno svetuje uporabo socialnih iger, ki zbližujejo otroke pri reševanju 

skupnega problema. »Najbolj splošni cilj na področju čustvenega in socialnega razvoja 

je doseči višjo raven psiho-socialne kompetence. S socialnimi igrami vplivamo na oba  

vidika  socialne kompetence: na razvoj socialnih spretnosti in na otrokovo 

samovrednotenje« (Turnšek, str. 27, 2004). 

 S pomočjo socialnih iger vplivamo na dinamiko v skupini, zato so uspešen pripomoček 

vzgoji o strpnosti. Za razliko od običajnih družabnih iger so te sestavljene tako, da ima 

vsak otrok besedo in lahko pride v ospredje. Če se navežem na prilagoditve izvajanja 

dejavnosti, je potrebno, da je otrok viden zaradi svoje edinstvene osebnosti in ne zaradi 

bolezni, zato je socialen vidik zelo pomemben (Turnšek, 2004). 

Konkretnih prilagoditev za socialno področje ni, vendar Apolonija Kandus svetuje 

(Kandus, ustni vir, 28. 8. 2016):  

• večji poudarek na skupinskem reševanju problemov: če je le mogoče, naj bo 

skupina povezana in naj rešuje izzive skupaj - združeno do cilja, 

•  v času, ko otroka ni, naj se pogovarjajo o njem, lahko mu posvetijo drobno 

pozornost, da otrok, ki ima epilepsijo, ve, da je zaželen. 

 



17 

 

 

2. CILJ NALOGE  

 

Cilj naloge je analiza prilagajanja dela otroku z epilepsijo, ki je usmerjen v program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
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3. METODOLOGIJA 

 

Raziskava temelji na kvalitativni deskriptivni analizi intervjuja z vzgojiteljico in 

kvantitativnih podatkih pridobljenih z opazovanjem dela vzgojiteljice. Opazovanje je 

potekalo v Vrtcu Škofja Loka, enota Najdihojca, intervju pa je potekal ločeno v prostorih 

vrtca.  

 

3.1.   VZOREC 

 

 Predstavlja ga vzgojiteljica, ki ima v oddelek vključenega otroka z epilepsijo. 

Vzgojiteljica svoje delo opravlja že 36 let, prvič pa ima v skupini otroka z epilepsijo. 

Dodatnega usposabljanja ni imela, pomagala si je s pomočjo literature, ki jo je pridobila 

s strani staršev ali poiskala sama. Pri dečku Matiji 1so prisotne absence, pojavljajo pa se 

tudi tonično-klonični napadi, ki so redkejši. V skupini je tudi spremljevalka, ki ima pri sebi 

zdravila.  

 

3.2  SPREMENLJIVKE  

 

Evidentirajo vse vzgojiteljičine časovne, prostorske akcije in akcije v zvezi z 

dejavnostmi. Prilagoditve otroku z epilepsijo predstavljajo razliko med akcijami, ki so 

namenjene naključnemu otroku v skupini in otroku z epilepsijo. 

 

ČASOVNE PRILAGODITVE predstavlja vsota naslednjih spremenljivk: 

 

• predhodno opozorilo na hitre spremembe: 

o zvok, 

o svetloba, 

o gib, 

                                                
1 spremenjeno ime zaradi varovanja osebnih podatkov. Ponavlja se skozi celoten teoretični del. 
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• ponovitev novih in manj znanih informacij/vsebin/dejavnosti, 

• dodaten čas za počitek, 

• omogočanje več časa za dejavnost, 

• naznanitev nove aktivnosti. 

 

PRILAGODITVE PROSTORA predstavlja vsota naslednjih spremenljivk: 

 

• prostor za individualno strokovno obravnavo, 

• prostor za počitek, 

• dovolj prostora med pohištvom, 

• povečana varnost na višini,  

• dodatna zaščita ostrih površin (robovi, police).  

 

PRILAGODITVE IZVAJANJA PODROČIJ DEJAVNOSTI predstavlja vsota naslednjih 

spremenljivk: 

 

• nadzor spremljevalke, 

• pogovor o stanju otroka v šifrah (npr.: kakšno je vreme zdaj), 

• na področjih, kot so hoja ob cesti, bregu, dodatni nadzor (držanje za roko), 

• opazovanje otroka za prepoznavanje simptomov napada, 

• sprotno preverjanje razumevanja, 

• upoštevanje predlogov za igro, 

• skupinsko doseganje ciljev, 

• predstavljanje vsakega posameznika in njegovih močnih točk. 

 

Socialne prilagoditve so pridobljene s kvalitativno oceno odnosov v skupini na podlagi 
opazovanja interakcij otrok. 



20 

 

 

3.3. VREDNOTENJE SPREMENLJIVK: 

 

Ob prisotnosti akcije je v ček listi ovrednotena z 1. Na koncu dejavnosti so seštete 

prisotnosti spremenljivk.  

 

3.4 INSTRUMENTI ZA ZBIRANJE PODATKOV  

 

Podatki so bili zbrani z opazovanjem otroka v skupini, narejen pa je bil tudi intervju z 

vzgojiteljico. Pri opazovanju sem si pomagala s ček listo, s pomočjo katere sem 

ugotovila, katere prilagoditve vzgojiteljica največ uporablja. Na ček listi so zapisane 

prostorske, časovne akcije ter akcije dejavnosti z opisanimi spremenljivkami.  

 

3.5 NAČIN IZVEDBE  

 

V oddelku, kjer je vključen otrok z epilepsijo, so bila izvedena 3 opazovanja, kjer je 

vzgojiteljica izvedla dve dejavnosti s področja gibanja, in sicer sprehod v okolici vrtca in 

didaktične igre na prostem, ter jezikovno dejavnost (pripovedovanje zgodbe, vključene 

ritmične igre). Za primerjavo pa sem hkrati opazovala še otroka, ki nima odločbe in je bil 

izbran naključno, tako da so jasno razvidne prilagoditve.  Za sam intervju sem povabila 

vzgojiteljico v garderobo, kjer sem ob  sproščenem pogovoru o realizirani temi iz 

kurikula poizvedovala tudi o prilagoditvah, ki jih je vzgojiteljica uporabljala. Intervju je bil 

sproti zabeležen s ključnimi besedami ob razgovoru  z vzgojiteljico o specifičnih temah, 

po opravljenem pogovoru pa je vzgojiteljica še pisno odgovorila na 6 vprašanj (v prilogi).  

 

3.6  STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

  

Numerični podatki, ki so pridobljeni s pomočjo opazovanja, so urejeni s pomočjo tabel, 

nato pa je izračunana aritmetična sredina spremenljivk. Rezultati so primerjani z 

naključnim skupini otrokom v, ki nima posebnih potreb. Intervju, ki je del kvalitativne 
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raziskave, je grupiran v nad skupine - za večjo preglednost pomembnih prilagoditev, ki 

so bile smiselno priključene k razlagi tabel in opisane kot nova pridobljena spoznanja.  
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4. REZULTATI Z DISKUSIJO 

4.1 GLOBALNI PREGLED REZULTATOV 

 

Tabela 1: PREGLED REZULTATOV IZ VSEH TREH OPAZOVANJ Z VSEMI 
PRILAGODITVAMI 

 

V tabeli lahko vidimo, da vzgojiteljica pri dejavnostih upošteva veliko prilagoditev, je pa 

odvisno, za kakšno dejavnost gre. Lahko vidimo, da se je vzgojiteljica realizirala 36 

prilagoditev, največ na področju izvajanja dejavnosti, ki jih je bilo 17, sledijo prostorske 

prilagoditve z 10-imi opaženimi prilagoditvami in nato časovne prilagoditve, katerih je 

bilo vseh skupaj 8.  

Vzgojiteljica največkrat uporablja prilagoditev glede na samo dejavnost, to pa zato, ker 

mora biti pozorna na različne sprožilce, ki izzovejo napad pri otroku, medtem ko so 

prostorske prilagoditve odvisne od prostora -  ali dejavnost poteka na hodniku, v 

igralnici, telovadnici ali pa zunaj na prostem.  

Pri časovnih prilagoditvah pa je zopet odvisno, ali je deček z epilepsijo doživel napad ali 

ne, saj potem potrebe po podaljšanju dejavnosti, po dodatnem času za počitek in drugih 

prilagoditev, ni. 

Če primerjam rezultate iz opazovanj s spoznanji iz intervjuja lahko potrdim, da 

vzgojiteljica svoje delo vidno prilagaja vzgojno-izobraževalno delo dečku z epilepsijo. 

Kot me je opozorila že v intervjuju : »Najbolj opazne so prilagoditve na področju 

AKCIJE ŠTEVILO VSEH AKCIJ  PRILAGODITVE 

Matija Naključni otrok 

ČASOVNE AKCIJE 16 8 8 

PROSTORSKE AKCIJE 12 2 10 

AKCIJE IZVAJANJA DEJAVNOSTI 25 8 17 

∑ 53 17 36 

M 17,66 5,66 12 
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izvajanja dejavnosti, saj na dečkovo epilepsijo vplivajo predvsem čustva in zaspanost. 

Zato je potrebna dodatna previdnost pri področjih, ki dečka zelo zanimajo.« (B. Benedik, 

osebna komunikacija, junij 2016) Njegova bolezen se kaže tudi pri težavah z ritmiko, kar 

je bilo opazno pri drugem opazovanju, ko je vzgojiteljica izvajala glasbeno-jezikovno 

dejavnost, pri isti dejavnosti pa se je pokazalo, kako močno se je deček vživel v 

pripovedovanje, kar je skoraj privedlo do napada, vendar ga je vzgojiteljica uspela 

preprečiti, ko je dečka prekinila z vprašanjem o zgodbi.    

 

4.2 PREGLED TABEL PO PODROČJIH PRILAGAJANJA 

Tabela 2: ČASOVNE PRILAGODITVE 

ČASOVNE AKCIJE ŠTEVILO VSEH AKCIJ PRILAGODITVE 

Matija Naključni 

otrok 

PREDHODNO OPOZORILO NA HITRE 

SPREMEMBE: 

• ZVOK, 

• SVETLOBA, 

• GIB. 

5 3 2 

PONOVITEV NOVIH IN MANJ ZNANIH 

INFORMACIJ/VSEBIN/DEJAVNOSTI 

2 2 0 

DODATEN ČAS ZA POČITEK 3 0 3 

OMOGOČANJE VEČ ČASA ZA 

DEJAVNOST 

3 0 3 

NAZNANITEV NOVE AKTIVNOSTI 3 3 0 

∑ 16 8 8 

M 3,2 1,6 1,6 
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V tabeli lahko vidimo, da so opazne časovne prilagoditve med otrokom z epilepsijo in 

naključnim otrokom. Vzgojiteljica je realizirala 8 prilagoditev, kar pomeni dvakrat več kot 

v primeru, ko je deček z epilepsijo odsoten.  

Med njimi se največkrat pojavita dodaten čas za počitek in omogočanje dodatnega časa 

za izvajanja dejavnosti, in sicer 3-krat, sledi prilagoditev predhodnega opozorila na hitre 

spremembe, ki so bile opažene 2-krat, pri prilagoditvah ponovitev novih in manj znanih 

informacij/vsebin/dejavnosti in naznanjanje nove aktivnosti/dejavnosti pa ni bilo vidnih 

prilagoditev, ker je napad zmotil ostale otroke in je bila razlaga namenjena vsem. 

Vzgojiteljica je v intervjuju komentirala: »Namerno se izognemo pretiranemu in 

nepotrebnemu izpostavljanju otroka, zato informacije, kot so te, povem celotni skupini, 

čeprav so bolj namenjene dečku z epilepsijo.« (B. Benedik, osebna komunikacija, junij 

2016) . To lahko pripišemo socialnim prilagoditvam, ki so po mojem mnenju primer zelo 

dobre prakse.  

Pri prvem in tretjem opazovanju so bile prisotne vse časovne prilagoditve, saj je Matija 

med prvim opazovanjem dobil dva napada, med tretjim pa kar tri (absence), vendar je 

počitek vsakič odklonil. Vzgojiteljica je zato večkrat ponovila razlago, sproti je preverjala 

razumevanje, med prvo dejavnostjo pa je opozorila s ploskom na to, da bo ugasnila luč, 

pri drugi pa dvakrat na zvok troblje. Dejavnost je trajala nekoliko dlje, kot je vzgojiteljica 

pričakovala, vendar je bilo vidno, da je pri svojem delu zelo fleksibilna in ima dobro 

zastavljene načrte. Pri tretjem opazovanju je vzgojiteljica izpustila ponavljanje informacij, 

ker je deček pripovedoval zgodbo, med katero je zaradi navdušenja in doživetega 

pripovedovanja skoraj dobil napad, ostale prilagoditve pa so bile vidne kot pri drugih 

dveh opazovanjih. Všeč mi je bilo tudi, ker se je med dejavnostmi posvetovala s 

pomočnico vzgojiteljice in tudi njo povprašala za mnenje.  

Ob pogovoru z vzgojiteljico je le-ta svoje prilagoditve utemeljila je pa opozorila da je vse 

odvisno do vsakega dneva posebej. »Nikoli ne ve, kdaj bo potrebno omogočiti več časa 

za dejavnost ali za počitek, naznanjanje nove aktivnosti in sprotno preverjanje pa sem 

priredila za celotno skupino, tako da Matija nima občutka, da preverjam točno njegovo 

razumevanje.« (B. Benedik, osebna komunikacija, junij 2016). Zopet se vidi, da 

vzgojiteljica med svojim delom misli na dinamiko skupine in se to uvršča pod socialne 

prilagoditve.   

V intervjuju sem še  preverila, kako je z omogočanjem časa pri počitku, ker sem opazila 

da je prostor za počitek vedno omogočen, vendar je deček kljub večkratni ponovitvi 

napada počitek odklonil. Izvedela sem, da po napadu z absencami deček ne čuti 
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pogosto utrujenosti, razen v primeru, ko so napad prekinjali z zdravili. V takih primerih 

običajno po dečka pridejo starši v tem času pa deček počiva.   

Tabela 3: PROSTORSKE AKCIJE 

 

AKCIJE OPAZOVANJE PRILAGODITVE 

Matija Naključni 

otrok 

 

PROSTOR ZA POČITEK 3 0 3 

DOVOLJ PROSTORA MED 

POHIŠTVOM 

2 0 2 

POVEČANA VARNOST NA VIŠINI, 3 1 2 

DODATNA ZAŠČITA OSTRIH 

POVRŠIN (ROBOVI, POLICE). 

2 0 2 

∑ 10 1 9 

M 2,25 0,25 2 

 

Iz tabele je razvidno, da je vzgojiteljica realizirala 9 prilagoditev za dečka z epilepsijo, 

kar pomeni 10krat več kot v oddelku brez otroka z epilepsijo.   

Prostorske prilagoditve so vezane na samo dejavnost v smislu kje se dejavnost odvija. 

Vzgojiteljica ima tako v igralnici in drugih zaprtih prostorih tako več poudarka na 

oddaljenosti pohištva, zaščiti robov in drugih ostrih površin, medtem ko je varnost na 

višini večinoma vezana na dejavnosti na prostem.  

Prostor za počitek je v igralnici vedno omogočen, saj ima deček na voljo svoj ležalnik, ko 

pa so otroci zunaj, ima vzgojiteljica s seboj odejo, v primeru da bi deček potreboval 

počitek.  
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V pogovoru po dejavnosti sem še izvedela, da: » Sama organizacija prostora je za 

vsako dejavnost drugačna saj zaradi raznolikosti dejavnosti po letnem delovnem načrtu 

večkrat menjamo sam prostor, v katerem se otroci nahajajo. V igralnici je potrebno tako 

zelo paziti pri rotaciji kotičkov, v naravi pa je najlažje, da že vnaprej preverimo okolico, 

kamor bi peljali otroke.« (B. Benedik, osebna komunikacija, junij 2016) 

Tabela 4: PRILAGODITVE IZVAJANJA DEJAVNOSTI 

AKCIJE OPAZOVANJA PRILAGODITVE 

Matija Naključni 

otrok 

 

NADZOR SPREMLJEVALKE 5 0 5 

POGOVOR O STANJU OTROKA V 

ŠIFRAH (NPR: KAKŠNO JE VREME 

ZDAJ) 

7 0 7 

NA PODROČJIH KOT SO HOJA OB 

CESTI, BREGU, DODATNI NADZOR 

(DRŽANJE ZA ROKO) 

2 0 2 

SPROTNO PREVERJANJE 

RAZUMEVANJA 

5 4 1 

PREDSTAVLJANJE VSAKEGA 

POSAMEZNIKA IN NJEGOVIH MOČNIH 

TOČK 

1 0 1 

UPOŠTEVANJE PREDLOGOV ZA 

IGRO, 

3 2 1 

SKUPINSKO DOSEGANJE CILJEV 3 3 0 

∑ 25 8 17 

M 4,16 1,33 2,83 
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Glede na tabelo je razvidno, da je vzgojiteljica realizirala 17 prilagoditev za dečka z 

epilepsijo, kar pomeni, trikrat več kot pri običajnem delu z otroki.  

Pri prvem opazovanju stalne spremljevalke ni bilo, zato sta za varnost bolj skrbeli 

pomočnica in vzgojiteljica, ki otroka in simptome bolj poznata. Pri tretjem opazovanju je 

bil povečan nadzor spremljevalke, to pa zato, ker je deček doživljal napade in ga je 

spremljevalka večkrat objela/ga naslonila na svoje noge, da ne bi padel.  

Pri prvem opazovanju je bilo opazno povečanje nadzora, saj smo šli na sprehod in je pot 

vodila po bregu in ob reki, zato je  vzgojiteljica Matijo na teh dveh mestih prijela za roko. 

Zelo všeč pa mi je bilo, da je za to navedla razlog: "Matija, ali bi midva zapela kakšno 

pesmico?" Deček tudi tokrat ni imel občutka, da je drugačen kot ostali.  

V pogovoru je vzgojiteljica dejala: »Med dejavnostmi najdem še veliko drugih 

prilagoditev dejavnosti, vendar na vse to vpliva področje, počutje otroka, tudi kakšna 

zanimanja ima otrok. Matija recimo ne potrebuje toliko prilagoditev pri dejavnostih iz 

področja umetnosti, družbe in narave, so pa bolj pogoste pri glasbi, jeziku in gibanju.« 

(B. Benedik, osebna komunikacija, junij 2016) 

  

4. 3. PREGLED SPREMENLJIVK V SKLOPU ČASOVNIH IN 

PROSTORSKIH PRILAGODITVAH TER PRILAGODITEV IZVAJANJA 

DEJAVNOSTI 

Tabela 5: GLOBALNI PREGLED PO PODROČJIH KURIKULA 

PRILAGODITVE GIBANJE JEZIK 

ČASOVNE PRILAGODTIVE 2,5 3 

PROSTORSKE PRILAGODITVE 2,5 4 

PRILAGODITVE IZVAJANJA 

DEJAVNOSTI 

5 7 

∑ 10 14 

M 3,3 4,6 
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Iz zgornje tabele lahko opazimo, da so opazne razlike med prilagoditvami po področjih. 
V vseh treh opazovanjih se je pokazalo, da vzgojiteljcia v povprečju uporabi 1 
prilagoditev na opazovanje več pri jeziku kot pri gibanju.  

Med prilagoditvami na področju jezika in gibanja pride do majhne razlike, ki se mi ne zdi 
tako pomembna, bi pa bila verjetno večja, če bi primerjali področje gibanja/ jezika z 
matematiko, ki ni tako problematično področje za večino otrok z epilepsijo.  

V pogovoru je vzgojiteljica povedala da: » Prilagoditve so vezane bolj na varnost otroka, 
kar pomeni toliko več opazovanja, pogovora med mano, pomočnico in spremljevalko itd. 
Težko je napovedati, kakšen bo dan, saj včasih mine brez opaznih prilagoditev, spet 
drugič jih je več. Pri področjih najbolj izstopata gibanje, glasba in jezik, pri ostalih pa niti 
ni toliko opaznih razlik.« (B. Benedik, osebna komunikacija, junij 2016) 

 

Tabela 6 :PREGLED POSAMEZNIH SPREMENLJIVK ZA ČASOVNE PRILAGODITVE 

 

Če pogledamo zgornjo tabelo lahko vidimo, da je razlika med prilagoditvami glede na 

področja po kurikulu minimalna, in sicer samo 0,5 točke, pri aritmetični sredini pa pride 

                                                
2 Izračunano je povprečje dveh opazovanj iz področja gibanja 

PRILAGODITVE GIBANJE 

(M2) 

JEZIK  

PREDHODNO OPOZORILO NA HITRE 

SPREMEMBE: (ZVOK,  SVETLOBA, GIB)  

0,5 

 

1 

PONOVITEV NOVIH IN MANJ ZNANIH 

INFORMACIJ/VSEBIN/DEJAVNOSTI 

0 0 

DODATEN ČAS ZA POČITEK 1 1 

OMOGOČANJE VEČ ČASA ZA DEJAVNOST 1 1 

NAZNANITEV NOVE AKTIVNOSTI 0 0 

∑ 2, 5  3 

M 0,5 0,6 
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do razlike za 0,1. Po tem lahko sklepamo da je vzgojiteljica na področju jezika 

upoštevala za 0,5 točke več prilagoditev kot pri gibanju.   

Vzgojiteljica je za prvo in drugo opazovanje uporabila 3 prilagoditve, pri tretjem pa 2, ki 

sta bili namenjene samo Matiji, ostale pa je uporabila za vse otroke, da deček z 

epilepsijo ne bi bil preveč izpostavljen. 

Prva prilagoditev je predhodno opozorilo na nenadne spremembe, pri kateri lahko 

vidimo, da jo je vzgojiteljica uporabila 1-krat pri prvem in drugem opazovanju, pri tretjem 

pa ga je združila za vse otroke. Pri prvem opazovanju je dečka prijela za ramo, v 

drugem pa ga je držala za roko, kar je bil zame znak da se je opozorilo nanašalo samo 

na Matija. 

Druga prilagoditev je ponovitev manj znanih in novih informacij, kjer vidnih razlik ni bilo. 

Vzgojiteljica je zopet, da ne bi izpostavljala Matije, informacije ponovila s celotno 

skupino pri vseh treh opazovanjih.  V drugem nastopu pa vzgojiteljica te prilagoditve ni 

uporabila, saj je bil Matija tisti, ki je pripovedoval pravljico, za konec pa so igrali na 

boben, kar pa je bilo iz samega opazovanja vidno, da ne delajo prvič in jim je dejavnost 

znana.  

Tretja prilagoditev je bil omogočen dodaten čas za počitek, kjer je opazno, da je ta 

prilagoditev namenjena predvsem Matiji, saj je seštevek prilagoditev pri njem 3, pri 

naključnem otroku pa 0. Vzgojiteljica je dečka, ko se je napad večkrat ponovil, vprašala, 

če želi počitek, vendar je  kasneje v intervjuju povedala, da deček načeloma sam prosi 

za počitek, v večini primerov pa se to zgodi takrat, ko njegov napad prekinejo z zdravili.  

Četrta prilagoditev je omogočanje več časa za dejavnost, ki je bila zopet namenjena le 

Matiji, kar je razvidno iz seštevka spremenljivk, ki so pri dečku z epilepsijo znašale 3, pri 

naključnem otroku pa 0. Vzgojiteljica je pri načrtovanju časa dejavnosti zelo fleksibilna, 

saj nikoli ne ve, kdaj bo prišlo do napada, opazila pa sem tudi, da otroku da vedno na 

voljo več časa, če ga seveda potrebuje.  

Peta prilagoditev pa je naznanjanje nove aktivnosti, ki je bila namenjena celotni skupini, 

kar je razvidno iz seštevka spremenljiv, in sicer sta oba otroka dobila 3 točke. 

Vzgojiteljica se je tudi tokrat spretno izognila izpostavljanju otroka, saj lahko močna 

čustva sprožijo napade, tako pa se otrok počuti varnega, ker ve, kaj lahko pričakuje in 

kaj sledi.  

V intervjuju je vzgojiteljica dodala:  »Prilagoditev ponavljanja manj znanih informacij 

vedno uporabim za vse otroke, da deček z epilepsijo ne bi bil tako izpostavljen, zdi pa 
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se mi tudi, da je tako lažje še za ostale otroke.  Večkrat  pa uporabim metodo, da prosim 

naključnega otroka, da spomni ostale, kaj morajo že znati.« (B. Benedik, osebna 

komunikacija, junij 2016) 

 

 Tabela 7: PREGLED POSAMEZNIH SPREMENLJIVK ZA PRILAGODITVE 
PROSTORA 

 

 

 

V tabeli lahko opazimo, da je zopet vzgojiteljcia uporabila več prilagoditev na področju 

jezika, kjer je uporabila 1,5 prilagoditev več.  

PRILAGODITVE GIBANJE 

(M) 

JEZIK  

PROSTOR ZA INDIVIDUALNO 

STROKOVNO OBRAVNAVO 

0,5 

 

1 

PROSTOR ZA POČITEK 1 1 

DOVOLJ PROSTORA MED 

POHIŠTVOM 

0,5 1 

POVEČANA VARNOST NA VIŠINI 0,5 0 

DODATNA ZAŠČITA OSTRIH 

POVRŠIN (ROBOVI, POLICE) 

0 1 

∑ 2,5  4 

M 0,5 0,8 
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Če si pogledamo v celoti tabelo, lahko opazimo, da so, glede na seštevek spremenljivk, 

skoraj v celoti namenjene Matiji, izjema pa je le prostor za individualno strokovno 

obravnavo, ter pri povečani varnosti na višini, kjer je za varnost vseh otrok skrbela 

vzgojiteljica, pomočnica pa izključno samo za varnost Matije.  

Prva prilagoditev je prostor za individualno strokovno obravnavo, ki je v igralnici vedno 

na voljo, opazila sem tudi, da je en kotiček namenjen samo Matiji, drugi pa ostalim 

otrokom, vendar je kotiček uporabila le pri Matiju pri drugem in tretjem opazovanju.  

Druga prilagoditev, ki sem jo še opazovala, je bil prostor za počitek, ki je bil Matiji ves 

čas na voljo, kar kaže seštevek  točk pri spremenljivkah, vendar vsakič nekoliko 

drugače. Pri prvem opazovanju je vzgojiteljica na sprehod vzela odejo, pri drugem 

nastopu je bil v igralnici pripravljen ležalnik, pri tretjem pa je vzgojiteljica imela kot 

prostor za počivanje pripravljeno široko klop. Menim, da je vzgojiteljica zelo iznajdljiva, 

saj sprememba okolja ni ovira, da ne bi imela še dodatnega načrta, kar se mi zdi zelo 

pozitivno.  

Naslednja prilagoditev je večji razmik med kosi pohištva, ki sem ga skozi vse tri nastope 

zabeležila dvakrat, in sicer prvič, ko so se otroci oblačili v garderobi in potem pri drugem 

nastopu, ko je dejavnost potekala v igralnici. Garderoba je postavljena tako, da imajo 

otroci določena mesta, kamor se usedejo, in je na mestu, kjer je Matija, več prostora kot 

pri ostalih, pri drugem nastopu pa sem opazila, da je vzgojiteljica počakala, da se je 

Matija usedel, nato pa pohištvo, mize in preostale stole umaknila na drugo stran 

igralnice. Deček je tako še vedno imel občutek, da si je sam izbral mesto, vzgojiteljica 

pa je poskrbela za varen prostor.  

Zadnja prostorska prilagoditev, ki sem jo zabeležila, je dodatna zaščita ostrih površin na 

robovih in policah, ki pa se je pojavila v vseh treh nastopih samo 1-krat. Razlog za to je 

bil ta, da sta ostala dva nastopa potekala zunaj, in sicer smo šlo pri prvem opazovanju 

na sprehod, pri zadnjem pa so potekale načrtovane igre na igrišču. Robovi v igralnici so 

že tako zaobljeni, vendar sem opazila, da se vzgojiteljica najraje izogne problematičnim 

predelom in dečku s poti umakne vse, kar bi lahko ob napadu povzročilo poškodbo.   

Vzgojiteljica je v intervjuju še dodala, da: »Prostor urejamo skupaj z otroki, vedno pa je 

dodatna previdnost pri razmiku pohištva. Bolj varen prostor naredimo vzgojiteljice 

diskretno.« (B. Benedik, osebna komunikacija, junij 2016)  To je bilo vidno na primeru, 

ko je vzgojiteljica šele, ko se je Matija usedel, umaknila pohištvo. To se mi je zdelo zelo 

zanimivo, hkrati pa je vzgojiteljica dosegla, da otroka prostor ne omejuje, ampak mu da 

izziv in ga uči.  
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Tabela 8: PREGLED SPREMENLJIVK PO KURIKULARNIH PODROČJIH PRI 
PRILAGODITVAH IZVAJANJA DEJAVNOSTI 

  

Pri tabeli lahko opazimo, da je tukaj število spremenljivk največje, pojavlja pa se veliko 

skupnih spremenljivk, ki jih vzgojiteljica uporablja pri svojem delu tako za Matijo kot tudi 

za ostale otroke.  

AKCIJE GIBANJE 

(M) 

JEZIK 

NADZOR SPREMLJEVALKE 1,5 2 

POGOVOR O STANJU OTROKA V ŠIFRAH 

(NPR: KAKŠNO JE VREME ZDAJ) 

2 3 

NA PODROČJIH, KOT SO HOJA OB 

CESTI, BREGU, DODATNI NADZOR 

(DRŽANJE ZA ROKO) 

1 0 

SPROTNO PREVERJANJE 

RAZUMEVANJA 

0 1 

PREDSTAVLJANJE VSAKEGA 

POSAMEZNIKA, IN NJEGOVIH MOČNIH 

TOČK 

0,5 0 

UPOŠTEVANJE PREDLOGOV ZA IGRO 0 1 

SKUPINSKO DOSEGANJE CILJEV 0 0 

∑ 5 7 

M 0,71 1 
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Vzgojiteljica je realizirala 7 prilagoditev na področju jezika, pri gibanju pa v povprečju 5 

prilagoditev na opazovanje.  

Prva prilagoditev je nadzor spremljevalke, ki se pri vseh treh nastopih skupaj pri Matiji 

pojavi 5-krat. Razlog za to je, da je spremljevalka zadolžena predvsem za opazovanje 

simptomov, ki jih dobiva Matija , in da je ob napadu ob njem. Spremljevalka je  tudi 

zadolžena za zdravila, če je potrebno, se umakne na samo z otrokom.  

Kot vidimo, je od vseh prilagoditev najbolj pogosto sporazumevanje o stanju otroka v 

šifrah, ki se pri Matiji pojavi 7-krat. Vzgojiteljica, pomočnica in spremljevalka to naredijo 

zelo diskretno, hkratno pa so konstantno vse obveščene, kaj točno se z otrokom dogaja. 

Najpogosteje za medsebojno šifrirano sporazumevanje uporabljajo dva vzorca: 

sprašujejo se, kakšno je vreme ali koliko je ura. 

Tretja prilagoditev, ki jo je vzgojiteljica uporabila samo za Matijo, je bila na področjih, kot 

so hoja ob cesti, bregu, dodatni nadzor (držanje za roko), pojavila pa se je 2-krat, in 

sicer pri prvem opazovanju, ko smo šli na sprehod. Vzgojiteljica je dečka ob bregu reke 

in na strmem pobočju poklicala k sebi, ga prijela za roko ter ga vprašala, če bi ji zapel 

kakšno pesem (deček zelo rad poje in pripoveduje), tako da Matija zopet ni imel 

občutka, da to počne zaradi njegove varnosti.  

Četrta prilagoditev  je sprotno preverjanje razumevanja, ki je bila uporabljena tako za 

Matijo kot tudi za celotno skupino. V drugem nastopu je  po napadu vzgojiteljica še 

enkrat nagovorila samo Matijo, da je preverila, če je uspel slediti navodilom.  

Peta prilagoditev je predstavljanje  posameznika in njegovih močnih točk, ki je bila pri 

Matiji uporabljena samo 1-krat. Pri prvem opazovanju, ko smo šli na sprehod, je deček 

začel sam razlagati vzgojiteljici o reki in nekem jezu, ona pa je potem ustavila skupino in 

Matijo prosila, če lahko pove kaj več še ostalim otrokom, ker bolj pozna te stvari kot ona, 

s tem pa dosegla, da so otroci zavzeto poslušali svojega sovrstnika, vzgojiteljica pa je 

tako spretno izpostavila njegovo znanje. 

Šesta prilagoditev je sprejemanje predlogov za igro, ki jih je vzgojiteljica pri Matiji 

upoštevala 3-krat, pri naključnem dečku pa 2-krat. Do razlike je prišlo v drugem nastopu, 

kjer je deček samostojno pripovedoval prebrano pravljico, pri prvem in tretjem 

opazovanju pa je  vzgojiteljica na voljo dala celotni skupini, da si izberejo eno igro po 

želji in je potem večinska izbira prevladovala.  

Zadnja prilagoditev pa je skupinsko doseganje ciljev, seštevek spremenljivk pa je bil 

tako pri Matiji kot pri naključnem otroku enak, in sicer je bila ta spremenljivka 
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uporabljena 3-krat. Vzgojiteljica je kasneje komentirala: »Trudim se povezati skupino, 

zato skupini velikokrat na koncu dam neko skupno nalogo -  da skupaj rešijo kakšno 

uganko ali skupaj pridejo do cilja, čemur pa ustreza tudi dinamika.« (B. Benedik, osebna 

komunikacija, junij 2016) 

 

4.  4. DODATNA SPOZNANJA IZ INTERVJUJA 

 

Med intervjujem sem poleg utemeljitev uporabe prilagoditev od vzgojiteljice izvedela še 

nekaj pomembnih podatkov. Zaupala mi je, da so bili njeni največji pomisleki so bili 

povezani z negotovostjo, strahom, kako oz. če bo znala pravilno ukrepati v primeru 

napada. Hkrati pa je dejala, da je  bila  na nek način vesela, da bo imela priložnost storiti 

kaj dobrega za otroka, ki  ga je imela rada, še preden se je rodil.  

Z neznanjem se je spopadla tako, da je šla v knjižnico, kjer je dobila literaturo o 

epilepsiji, ki je stanje predstavljala strokovno in razumljivo, z določeno literaturo pa jo je 

seznanila tudi dečkova mama. Zanjo in za sodelavko je bilo to ključnega pomena, da sta 

se z novimi informacijami in znanjem znebili nepotrebnega strahu. Kot je dejala, je za 

prihod otroka s posebnimi potrebami je namreč nujna pozitivna naravnanost, poleg nje 

pa optimizem in sprotno seznanjanje z vsem, kar se nanaša na določeno bolezen ter 

ovire na različnih mestih. Izjemno pomembna se ji je zdela tudi usklajenost pedagoških 

delavk v oddelku, sodelovanje s svetovalno delavko, še prej pa s starši ter po potrebi 

informiranje tudi vseh ostalih – tako otrok v skupini kot njihovih staršev. 

Sodelovanje v timu  je v tem primeru   predvsem neopazno. Nadzor, ki mora biti stalen, 

se vrši na način, da deček ni izpostavljen večji pozornosti kot ostali. Vzgojiteljica, 

pomočnica in spremljevalka uporabljajo pogovor v šifrah – sprašujejo se, kakšno je 

vreme,  kar v resnici pomeni preverjanje stanja. Ker dečka v skupini ne želijo po 

nepotrebnem izpostavljati,  se izogibajo naslavljanju oz. klicanju po imenu (bolj oseben 

stik), v primeru odhoda Urške (spremljevalke) iz skupine se spremembo vedno sporoči 

eni od pedagoški delavk (to velja za vse), da druga prevzame nadzor. Dnevno se 

pogovorijo o posebnostih, sproti prilagajajo tudi vzgojne postopke, prilagoditve… 

Spremljevalka ima prilagojen delovni čas dečkovemu urniku, ko je ta v vrtcu, zato ima 

ob vsakem odhodu iz vrtca s seboj zdravila, telefon.  

Odsotnost dečka skupini ne predstavlja nobenega problema, kar je bilo vidno tudi na 

opazovanjih, vzgojiteljica pa je opozorila, da skušajo delovati tako, da je odsoten le 
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»telesno«. V daljši odsotnosti ga obiščejo in presenetijo z drobno pozornostjo, česar se 

zelo razveseli. Če ga ne dobijo doma, mu npr. na asfalt  pred blok narišejo veliko srce in 

napišejo kaj prijetnega ali ga pokličejo po telefonu. Na tak način pomagajo njemu, 

nedvomno pa tudi ostalim otrokom. Po mnenju vzgojiteljice do resnih odtujitev do zdaj 

še ni prišlo, saj otroci vidno, glasno in z navdušenjem oznanijo njegov prihod. Med 

opazovanji sem opazila, da je deček Matija dobro sprejet v skupino, kar se kaže že pri 

jutranjem pozdravu. Ko stopi v igralnico, so ga ostali otroci veseli, opazno je tudi, da se 

radi igrajo z njim in ni videti, da bi zaradi svoje bolezni imel težave na socialnem 

področju. Pri prekinitvah so otroci potrpežljivi, večkrat ga bodrijo in zato menim, da je to 

rezultat dobrega vzgojnega načrta in prilagajanje celotnega tima. 

Kar se tiče pogostosti napadov in prve pomoči je vzgojiteljica povedala, da ima deček 

napade zlasti v zadnjem času dnevno, gre pa predvsem za krajšo, nekajsekundno 

zamaknjenost. Pri tem natančno merijo čas in preverjajo, da ni daljši kot 10 sekund. V 

nasprotnem primeru deček dobi zdravilo (pod jezik) in če zdravilo ne bi učinkovalo, bi 

poklicali 112 (kar še ni bilo potrebno). Po takem napadu je bil Matija vedno zelo utrujen, 

izrazil je željo, da bi spal, zato so obvestili starše, ki so ga potem odpeljali domov. Pri 

samem napadu skušajo biti čim bolj mirni, ne vznemirjajo ostalih otrok, kar pa je  na 

žalost zelo težko in jim vedno ne uspe.  

Za konec sem vzgojiteljico vprašala, ali ima kakšen nasvet, misel za ostale 

vzgojitelje/starše, na kar mi je odgovorila : »Premalo izkušenj imam za dajanje takih 

nasvetov, vendar pa nekaj zagotovo vem – če hočeš biti učinkovit in delovati v prid 

otroku, moraš imeti takega otroka brezpogojno rad in to na tak način, da ga obravnavaš 

kot povsem običajnega otroka, njegove težave (bolezen) vzameš skrajno resno in otroku 

daš »popust«, kjer in kadar je to res na mestu. Otroka je potrebno ne le opazovati, pač 

pa se skušati vživeti v tisto, kaj doživlja zaradi zdravil, napadov in bolnišnic v svoji 

notranjosti. Pomembno se mi zdi, da občasno svojo nemoč, neznanje, strah priznam ne 

le sebi, temveč tudi sodelavki, še posebno svetovalni delavki.« (Breda Benedik, 2017) 

Za konec bi še poudarila, da je vzgojiteljica pri svojem delu predana, zelo dobro 

sodeluje s pomočnico vzgojiteljice in spremljevalko ter seveda tudi s starši, kar se kaže 

v povezanosti skupine.  

.  
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5. SKLEP  

 

Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, koliko in katere prilagoditve uporablja vzgojiteljica, 

da  prilagaja vzgojno-izobraževalno delo otroku z  epilepsijo. S pomočjo 3 opazovanj 

dela vzgojiteljice sem lahko na dveh najbolj problematičnih kurikularnih področjih 

ugotovila najpogostejše časovne in  prostorske prilagoditve ter  prilagoditve dejavnosti. 

V pomoč mi je bila v naprej pripravljena ček lista, svoja opažanja pa sem dopolnila s 

spoznanji iz intervjuja in oceno socialnega prilagajanja.   

Pri izvajanju pedagoškega dela je vzgojiteljica vidno prilagajala vzgojno izobraževalno 

delo Matiji, največ prilagoditev pa se je pokazalo pri prilagoditvah izvajanja dejavnosti, 

vzgojiteljica pa je v intervjuju navedla, da jih največ uporablja na področjih gibanja, 

umetnosti in jezika. V literaturi sem zasledila, da sta  gibanje in umetnost najbolj 

problematični področji, ker zajemata največ sprožilcev  epileptičnega napada, kar se je 

izkazalo za pravilni podatek tudi v praksi.  

Pri opazovanju vzgojno-izobraževalnega dela so bile vidne uporabe prilagoditev za 

dečka z epilepsijo, ostalo pa je vzgojiteljica upoštevala za celotno skupino, da ne bi 

preveč izpostavljala dečka, kar sem vključila k socialnim prilagoditvam.  

 Pri časovnih prilagoditvah sta imeli največ zabeleženih akcij dodaten čas za počitek in 

omogočanje več časa za dejavnost, medtem ko je vzgojiteljica naznanitev na novo 

dejavnost in ponovitev manj znanih informacij uporabila za celotno skupino. 

Pri prostorskih prilagoditvah je vzgojiteljica najbolj prilagodljiva, saj mora upoštevati, da 

bivanje v vrtcu ne poteka samo v igralnici, temveč tudi na prostem, v telovadnici itd. 

Prostorske prilagoditve pa so tudi povsem namenjene samo Matiji.  

Pri prilagoditvah izvajanja dejavnosti je do izraza prišla prilagoditev pogovor v šifrah o 

stanju otroka in nadzor spremljevalke. Iz intervjuja sem izvedela, da je temu tako, ker 

deček dnevno doživlja več napadov v obliki absenc, ki so težko opazni in kratkotrajni, 

zato morajo biti še posebej pozorni na katerekoli znake o napadu. Prilagoditev, kot je 

skupinsko doseganje cilja, pa je namenjena celotni skupini. Vzgojiteljica je še dodala, da 

tudi sprotno razumevanje preverja s celotno skupino, če pa opazi, da je deček vmes 

doživel napad, preveri samo pri njemu.  

Na podlagi opazovanj lahko rečem, da je deček v skupini sprejet in se dobro počuti med 

vrstniki, za kar pa mislim, da je zaslužno tudi trdo delo vzgojiteljice, pomočnice in 
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spremljevalke v kombinaciji s sodelovanjem s starši in drugimi strokovnimi delavci, kar 

kaže na  socialne prilagoditve kot del prikritega kurikula. 
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7. PRILOGE 

7.1 INTERVJU  

1. Kot vzgojiteljica delate že toliko let, ampak se s primerom epilepsije še niste 

srečali. Kaj so bile vaše prve misli, strahovi, dvomi, pričakovanja?  

Največji pomisleki so bili povezani z negotovostjo, strahom, kako oz. če bom znala 

pravilno ukrepati v primeru napada. Hkrati pa sem bila  na nek način vesela, da bom 

imela priložnost storiti kaj dobrega za otroka, ki sem ga imela rada, še preden se je 

rodil.  

2. Na kakšen način ste se soočali z neznanjem, kdo vam je pri tem pomagal ter kaj 

je ključno, ko v skupino pride otrok s posebnimi potrebami? 

Moja prva pot je bila v knjižnico, kjer sem dobila literaturo o epilepsiji, ki je stanje 

predstavljala strokovno in razumljivo, določeno literaturo pa me je seznanila tudi 

dečkova mama. Zame in za mojo sodelavko je bilo to ključnega pomena, da sva se z 

novimi informacijami in znanjem  znebili nepotrebnega strahu. Za prihod otroka s 

posebnimi potrebami je namreč nujna pozitivna naravnanost, poleg nje pa optimizem 

in sprotno seznanjanje z vsem, kar se nanaša na določeno bolezen ter ovire na 

različnih mestih. Izjemno pomembna je tudi usklajenost pedagoških delavk v 

oddelku, sodelovanje s svetovalno delavko, še prej pa s starši, ter po potrebi 

informiranje tudi vseh ostalih – tako otrok v skupini kot njihovih staršev. 

3. Na kakšen način poteka sodelovanje v timu? 

 Sodelovanje v timu je predvsem neopazno. Nadzor, ki mora biti stalen, se vrši na način, 

da deček ni izpostavljen večji pozornosti kot ostali. Imamo pogovor v šifrah – 

sprašujemo se, kakšno je vreme,  kar v resnici pomeni preverjanje stanja. Ker dečka v 

skupini ne želimo po nepotrebnem izpostavljati,  se izogibamo naslavljanju oz. 

klicanjupo po imenu (bolj oseben stik), v primeru odhoda Urške (spremljevalke) iz 

skupine spremembo vedno sporoči eni od pedagoški delavk (to velja za vse), da druga 

prevzame nadzor. Dnevno se pogovorimo o posebnostih, sproti prilagajamo tudi vzgojne 

postopke, prilagoditve… Spremljevalka ima prilagojen delovni čas dečkovemu urniku, ko 

je ta v vrtcu, zato ma ob vsakem odhodu iz vrtca s seboj zdravila, telefon.  

4. Zaradi bolezni je Matija večkrat odsoten. Kaj to pomeni zanj kot udeleženca 

skupine, kako na to gledajo njegovi sovrstniki? 
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Odsotnost dečka skupini ne predstavlja nobenega problema, skušamo pa delovati 

tako, da je odsoten le »telesno«. V daljši odsotnosti ga obiščemo in ga presenetimo 

z drobno pozornostjo, česar se zelo razveseli. Če ga ne dobimo doma, mu npr na 

asfalt  pred blok narišemo veliko srce in napišemo kaj prijetnega ali ga pokličemo po 

telefonu. Tako pomagamo njemu, nedvomno pa tudi ostalim otrokom. Do resnih 

odtujitev do zdaj še ni prišlo, saj otroci vidno, glasno in z navdušenjem oznanijo 

njegov prihod.  

5. Kako pogosto se zgodi, da Matija dobi napad in kako ravnate v tem primeru. 

Deček ima napade, zlasti v zadnjem času, dnevno, gre pa predvsem za krajšo, 

nekajsekundno zamaknjenost. Pri tem natančno merimo čas in preverjamo, da ni 

daljši kot 10 sekund. V nasprotnem primeru dobi zdravilo (pod jezik) in če zdravilo ne 

bi učinkovalo, bi poklicali 112 (kar še ni bilo potrebno). Po takem napadu je bil vedno 

zelo utrujen, izrazil je željo, da bi spal, zato smo obvestili starše. Eden izmed nas ga 

je ponavadi odpeljal domov. Pri samem napadu skušamo biti čim bolj mirni, ne 

vznemirjamo ostalih otrok, kar pa je  na žalost zelo težko in nam najbrž vedno ne 

uspe.  

6. Kakšen nasvet imate za vzgojitelje in vzgojiteljice za tak primer? 

Premalo izkušenj imam za dajanje takih nasvetov Vendar pa nekaj zagotovo vem – 

če hočeš biti učinkovit in delovati v prid otroku, moraš imeti takega otroka 

brezpogojno rad in to na tak način, da ga obravnavaš kot povsem običajnega otroka, 

njegove težave (bolezen) vzameš skrajno resno in otroku daš »popust«, kjer in 

kadar je to res na mestu. Otroka je potrebno ne le opazovati, pač pa se skušati 

vživeti v tisto, kaj doživlja zaradi zdravil, napadov in bolnišnic v svoji notranjosti. 

Pomembno se mi zdi, da občasno svojo nemoč, neznanje, strah priznam ne le sebi, 

temveč tudi sodelavki, še posebno svetovalni delavki.  

 

 

 

 

 

 


