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POUČEVANJE IN VLOGA UČITELJA GEOGRAFIJE PRI DELU S SLEPIMI IN
SLABOVIDNIMI UČENCI
Izvleček:
V teoretičnem delu sta na začetku opredeljena pojma integracije in inkluzije, nato so
predstavljena poglavitna področja poučevanja otrok s posebnimi potrebami, podrobneje pa so
predstavljene značilnosti slepe in slabovidne populacije ter njihova integracija v redne
osnovne šole. Teoretični del vključuje tudi didaktična priporočila za poučevanje slepih in
slabovidnih otrok pri pouku geografije ter predstavlja spremenjeno vlogo učiteljev v 21.
stoletju. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati in interpretacija anketnega vprašalnika
ter dveh intervjujev. Namen dela je bil ugotoviti, kakšne so možnosti za izvajanje pouka
geografije s slepimi in slabovidnimi učenci na rednih osnovnih šolah. Rezultati so pokazali,
da se učitelji ne čutijo dovolj usposobljene za poučevanje te populacije učencev, da se na tem
področju premalo izobražujejo in zelo malo sodelujejo zlasti z mobilnimi tiflopedagogi.
Izboljšanje stanja bi bilo mogoče doseči z bolje organiziranimi dodatnimi strokovnimi
izobraževanji in usposabljanji ter s spremenjeno vlogo Zavoda za slepo in slabovidno mladino
v Ljubljani.
Ključne besede: integracija, otroci s posebnimi potrebami, slepi in slabovidni otroci, učitelj
geografije, didaktična priporočila
TEACHING AND THE ROLE OF GEOGRAPHY TEACHER AT WORK WITH
BLIND AND VISUALLY IMPAIRED CHILDREN
Abstract:
The teoretical part of B.A. paper presents the integration and inclusion of children with
special educational needs. Then the main fields of teaching children with special needs and
the specifics of blind and visually impaired children and their integration are explained. This
part of work also represents the main didactical recomendation for geography education of
blind and visually impaired children and the changing role of teachers in 21. century. In the
empirical part the results and interpretation of questionnaire and interviews are presented. The
analysis shows that geography teachers do not feel competent enough for work with blind and
visually impaired children, that there is insufficient opportunity for aditional professional
training and not enough collaboration and comunication with mobile tiflopedagogs. To
improve the situation the author suggest more better organizated aditional professional
training and the reorganization of »Institution for blind and visually impaired youth in
Ljubljana«.
Key words: integration , children with special educational needs, blind and visually impaired
children, geography teacher, didactical resomendations
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1 UVOD
»Otroci smo različni, kratkih, dolgih las, eni nasmejani, drugi zaspani. Smo takšni in
drugačni. Tudi če nismo popolnoma zdravi, smo ostalim otrokom enaki. Takšni smo.
Potrebujemo pa posebno skrb. Tako kot pravzaprav vsi otroci po vrsti, le da je pri nas malce
bolj zapleteno.« (Konvencija o otrokovih pravicah, str. 16)
»Slepi so žrtev svoje maloštevilnosti.« (Pierre Villey)
Družba, v kateri živimo, nam neprestano govori, da moramo ohranjati in sprejemati različnost
med ljudmi. Hiter pogled na našo okolico pa nas takoj prebudi v resničnost in nam pokaže, da
v praksi to še niti približno ni tako in da tudi še nekaj časa ne bo. Potrebno bo narediti še
veliko več za uresničevanje enakosti in enakopravnosti vseh otrok. Ni dovolj, da se o tem
samo govori. Starši, učitelji in učenci si želijo konkretnih napotkov ter pomoči.
Za tematiko slepih in slabovidnih otrok pri pouku geografije sem se odločila po obisku
Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, kjer smo bili v okviru študijskega obiska.
Navdihnili so me nasmejani obrazi zavodskih otrok in tudi njihovih učiteljev. Rekla sem si, da
nekaj mora biti na teh otrocih, da so vsi tako veseli, srečni, pa čeprav jim je odvzeto tisto, brez
česar si mi ne predstavljamo našega življenja – vid. Skupina slepih in slabovidnih otrok je v
Sloveniji med manjšimi od vseh skupin otrok s posebnimi potrebami, vendar zato nič manj
pomembna in nič manj vredna tega, da se zanjo poskrbi v celoti in celostno.
V svojem diplomskem delu skušam vsaj malo osvetliti izvajanje integracije oziroma inkluzije
slepih in slabovidnih otrok v slovenskih rednih osnovnih šolah. Proučevala sem potek
integracije pri pouku geografije z vidika učiteljev geografije, ki poučujejo slepega ali
slabovidnega učenca v osnovni šoli. Nisem hotela samo teoretizirati o tem, kako bi nekaj
moralo biti, ampak me je resnično zanimalo, kaj se sedaj dogaja s tako pogosto omenjano
integracijo oziroma inkluzijo ter predvsem, kako bi bilo možno prakso približati teoriji.
Pri pisanju diplomske naloge me je ves čas vodilo vprašanje, koliko se je za slepe in
slabovidne v naši državi že naredilo in koliko bi se še moralo, da bi tudi ti otroci postali
enakopravni in enakovredni del naše družbe. Eno pomembnejših vprašanj je bilo tudi, kako
učitelji geografije prilagajajo pouk geografije slepim in slabovidnim učencem, kako so učitelji
usposobljeni za nove izzive, ki jih prinaša integracija slepih in slabovidnih otrok v redne
osnovne šole, ali so učitelji geografije obiskovali katera izmed dodatnih strokovnih
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izobraževanj na to temo, kakšne so po njihovem mnenju prednosti in slabosti integracije teh
otrok, kakšno je sodelovanje učiteljev geografije z drugimi strokovni sodelavci ter drugimi
pomembnimi akterji v procesu integracije.
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega dela, v katerem so predstavljeni pojmi
integracija/inkluzija, otroci s posebnimi potrebami, slepi in slabovidni otroci, nekaj
didaktično-pedagoških napotkov za poučevanje teh otrok ter vloga učitelja pri delu s slepimi
in slabovidnimi otroki. Empirični del prikazuje raziskavo med učitelji geografije, ki poučujejo
slepega ali slabovidnega otroka na osnovni šoli, ter njihovo interpretacijo.
V zaključku so predstavljene glavne povezave med teoretičnim in empiričnim delom, poleg
tega pa v njem podajam tudi nekaj predlogov za izboljšanje integracije slepih in slabovidnih
otrok v redne osnovne šole.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA
2.1.1 Kratka zgodovina integracije in inkluzije

Na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami so v zadnjih petnajstih letih
opazni veliki premiki. Do leta 1970 je prevladoval model oziroma koncept segregacije, po
tem letu pa se je začelo čedalje več govoriti, pisati in delovati v smeri koncepta integracije
otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole. Ideja integracije je dobila velik zagon leta
1975 z Deklaracijo OZN o pravicah prizadetih in je prerasla v pravo gibanje. Po svetu so se
vrstile številne konference in posveti o integraciji. Vse so bile usmerjene v to, da prizadetih ni
več mogoče izključevati in nameščati v odmaknjena območja, temveč jih je treba
enakopravno vključevati v domače okolje. Po letu 1990 se je pojmu integracija pridružil
pojem inkluzije oziroma inkluzivne šole, kjer naj bi potekala vzgoja in izobraževanje otrok s
posebnimi potrebami in ostalih otrok. Leta 1994 pa je potekala konferenca o vzgoji in
izobraževanju v Salamanki v Španiji, kjer je bilo prisotnih 92 držav in 25 mednarodnih
organizacij. Ugotovili so in se odločili, da je za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami najustreznejša redna osnovna šola, v kateri se skupaj vzgajajo in izobražujejo vsi
otroci (»inclusive school«) (Galeša, 1995; Opara, 2005). Njihovi argumenti so bili, »da je
inkluzivno usmerjena šola najučinkovitejše sredstvo za premagovanje problemov drugačnosti,
kreiranje uravnoteženih skupnosti, razvoj inkluzivne družbe in za razvoj najustreznejše vzgoje
in izobraževanje za vse otroke skupaj« ter »da take šole zagotavljajo uspešno vzgojo in
izobraževanja za večino otrok in izboljšajo razmerje cena – učinkovitost v celotnem
edukacijskem sistemu« (Galeša, 1995, str. 2).
Države v evropskem prostoru lahko glede na njihovo prakso vključevanja oseb s posebnimi
potrebami razvrstimo v tri glavne skupine (Meijer, Soriano, Watkins, 2003, str. 7):
•

Prva skupina zajema države, ki so razvile sistem in prakso inkluzije skoraj vseh
otrok v redno (mainstream) izobraževanje, kjer podpirajo različne oblike pomoči. Ta
pristop najdemo v Španiji, Grčiji, Italiji, na Portugalskem, Švedskem, Norveškem,
Islandiji in Cipru. Ta pristop se imenuje enotirni (one-track approach).

•

Druga skupina držav izvaja različne pristope k inkluziji. Omogočajo različne oblike
pomoči med sistemoma rednega in posebnega izobraževanja. Ta pristop najdemo na
9
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Danskem, v Franciji, na Irskem, v Luksemburgu, Avstriji, na Finskem, v Veliki
Britaniji, Latviji, na Češkem, Slovaškem in v Sloveniji. To je inkluzivni pristop.
•

Za tretjo skupino držav sta značilna dva ločena sistema izobraževanja. Učenci s
posebnimi potrebami so po navadi usmerjeni v specializirane šole ali posebne
razrede. V splošnem se velika večina otrok s posebnimi potrebami ne vključuje v
redni kurikulum skupaj z učenci brez posebnih potreb. Ta dva sistema sta oziroma
sta bila do nedavnega ločena vsak s svojo zakonodajo (Švica, Belgija). Avtorji so
pristop poimenovali dvotirni (two-track approach).

Porter (v Lebarič, Kobal Grum, Kolenc, 2006, str. 17) razlikuje med tremi vzgojnoizobraževalnimi modeli:
•

segregacijskim,

•

tradicionalno integracijskim in

•

inkluzivnim izobraževalnim sistemom.

Porterja (v Lebarič in dr., 2006) so zanimale predvsem razlike med integracijo in inkluzijo.
Bistvena razlika med njima je, da integracija bolj nakazuje tradicionalne usmeritve v šolstvu,
inkluzija pa usmerja k sodobnim, demokratičnim vzgojno-izobraževalnim sistemom.
Tradicionalni integracijski sistem opredeljujejo naslednje značilnosti (Lebarič in dr., 2006, str.
18):
•

usmerjenost na učenca,

•

učenca ocenjujejo specialisti (predvsem specialni pedagogi),

•

poudarek na diagnosticiranju težav in napovedovanju uspešnosti oziroma
neuspešnosti,

•

individualiziran načrt za učenca,

•

umestitev učenca v določen program in izvajanje načrta.

Značilnosti inkluzivnega modela pa so (Lebarič in dr., 2006, str. 18):
•

usmerjenost na razred,

•

preverjanje metod poučevanja in učenja,

•

sodelovanje pri reševanju problemov,
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•

razvite strategije za učitelje,

•

prilagodljivo in pomoč dajajoče razredno okolje.

Največja razlika med obema modeloma je, da klasični integracijski model ne zajema socialnih
vidikov ter da imajo v tem modelu odločujočo vlogo predvsem specialisti, ki ocenjujejo
otroka, za ostale akterje v integracijskem procesu pa se zdi, kot da nimajo nikakršne vloge, ne
aktivne ne pasivne. Z vpeljavo inkluzivnega modela se v dejavno vlogo postavi vse
udeležence v procesu vzgoje in izobraževanja: specialne pedagoge, učenca s posebnimi
potrebami, učitelje in vrstnike. Specialisti svoje znanje preko sodelovanja in neformalnih
oblik delijo tudi z drugimi pedagoškimi delavci, učenci od nedejavnih opazovalcev učnega
procesa prestopijo v ustvarjalne sooblikovalce pouka, učitelji pa z medsebojnim
sodelovanjem dejavno izpopolnjujejo metode in strategije poučevanja ter soustvarjajo prožno
in pomoči polno učno okolje (Lebarič in dr., 2006).
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo smo sprejeli tudi šolsko politiko EU, ki je inkluzivno
usmerjena. Na podlagi analize stanja v državah EU je bilo oblikovanih pet dejavnikov, ki
najbolj vplivajo na razvoj inkluzije v praksi. Ti dejavniki lahko služijo tudi kot podlaga za
oblikovanje inkluzivne politike države (Meijer in dr., 2003, str. 12 - 14):
1. Premik od medicinske usmeritve k bolj socialno-interaktivni usmeritvi
Že od leta 1991 ni več aktualna usmeritev v »defekt«, kar poudarja medicinska usmeritev.
V ospredje je stopila socialno-interaktivna usmeritev, ki pravi, da je uspešnost
vključevanja otroka s posebnimi potrebami odvisna od celostnega funkcioniranja otroka,
okolja in količine pomoči, ki jo zanj organiziramo. Učitelju je pri organiziranju ustreznih
oblik pomoči tako bolj pomembno poznavanje otrokovih močnih področij in njegovih
posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb, kot pa poznavanje diagnoze z navedbo motnje,
bolezni, primanjkljaja.
2. Spremembe zakonodaje in sistema financiranja šol
Temelj za razvoj inkluzivnega izobraževanja je vsekakor inkluzivna zakonodaja, vendar
pa le-ta ne zagotavlja razvoja inkluzije v praksi. Eden glavnih dejavnikov je tudi vpliv
prevladujočega modela financiranja obravnave otrok s posebnimi potrebami. Analiza
modelov financiranja šolanja otrok s posebnimi potrebami v državah EU (Meijer, 2003) je
pokazala, da model financiranja šolanja otrok s posebnimi potrebami pomembno vpliva na
fleksibilnost pri organizaciji različnih oblik specialnih pomoči. Čim bolj se poudarja
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financiranje specialnih ustanov, toliko manj se iščejo oblike inkluzivne vzgoje in
izobraževanja, ki so med rednim in specialnim sistemom šolanja. Stroški šolanja otrok s
posebnimi potrebami se z inkluzijo ne morejo in ne smejo zmanjšati, saj morajo strokovni
in materialni viri slediti otrokom v šolo, v kateri se šolajo. Vsekakor pa je potrebno
posvetiti večjo vlogo tudi virom financiranja v okolju, v katerem biva otrok s posebnimi
potrebami.
3. Razvoj kontinuuma oblik izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
Otrokom s posebnimi potrebami je treba organizirati kontinuum različnih oblik pomoči in
služb, ki bodo uresničevale kontinuum njihovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb.
Posebne potrebe otrok se razprostirajo od lažjih, zmernih, težjih do težkih, zato se mora
tudi kontinuum pomoči razprostirati v razponu od programov z manj pomoči in
prilagoditev do programov z zelo intenzivnimi oblikami pomoči in prilagoditev. Izvajanje
teh programov pa naj bi potekalo na kontinuumu od rednih šol do specialnih šol in
zavodov.
4. Preoblikovanje specialnih šol v »centre virov inkluzivnega izobraževanja otrok s
posebnimi potrebami«
Že od leta 1980 so nekatere države EU definirale specialne šole kot vire pomoči rednim
šolam, ki vključujejo otroke s posebnimi potrebami. Tako so del specialnih šol spremenili
v centre strokovnih in materialnih virov, potrebnih za uspešno vključevanje otrok s
posebnimi potrebami. Spreminjanje namembnosti specialnih ustanov zahteva precej časa,
vendar je pogoj za uspešno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne šole.
5. Pravica staršev do izbire šole
Starši zahtevajo inkluzivno izobraževanje svojih otrok in iščejo tiste ustanove, ki to
otrokom omogočajo. Za starše otrok s posebnimi potrebami je pomembno učenje
socialnih veščin po modelu, ki jim ga nudijo vrstniki. Starši se odločajo za šolo, ki ima
najboljše pogoje za šolanje otrok s posebnimi potrebami. Starši otrok z izrazitimi
primanjkljaji pa zahtevajo za svoje otroke specialne šole, ker imajo te bolj usposobljene
učitelje ter boljše materialne in druge pogoje za optimalen razvoj potencialov njihovih
otrok.
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2.1.2 Opredelitev pojmov integracija in inkluzija

Strokovna javnost si še vedno ni enotna v pojmovanju pojmov integracija in inkluzija. V tem
podpoglavju zato predstavljam nekatere opredelitve omenjenih pojmov, možna razlikovanja
in njun pomen v praktičnem izvajanju.
Oba termina, integracija in inkluzija, po navadi pri nas pomenita eno: sobivanje, vključevanje
oseb s posebnimi potrebami skupaj z ostalimi osebami brez posebnih potreb na področju
edukacije, zaposlovanja, prostočasnih aktivnosti in življenja. Več avtorjev pa poudarja, da je
potrebno razlikovati med inkluzijo kot ciljem in integracijo kot namestitvijo. Inkluzija pomeni
izhodiščno teorijo, ki se skozi prakso (proces) udejanji in vodi h končnemu cilju. V tem
procesu je potrebno ustvariti take pogoje, ki v vsakem konkretnem primeru omogočajo
najmanj restriktivno okolje za razvoj posameznika, ob zagotavljanju objektivnih in
subjektivnih predpostavk (Žolgar Jerković, 2006).
V literaturi se večkrat pojavlja naslednje razlikovanje pojmov integracija in inkluzija, in sicer,
da je integracija bolj organizacijski ukrep, inkluzija pa je pedagoški, socialni in psihološki
proces vključevanja kakor koli izključenih otrok in otrok s posebnimi potrebami v običajne
razmere vzgojno-izobraževalnega dela (Resman, 2003).
»Inkluzija ni politika, ampak je proces vključevanja v okolje. Kadar pa govorimo o
integraciji otrok s posebnimi potrebami v šolo, to pomeni le namestitev otroka v razred s
pričakovanjem, da se bo prilagodil vsem predpisanim standardom, medtem ko inkluzija
poudarja odstranjevanje ovir v izobraževalnem procesu in tako prilagoditev okolja otroku, ki
mu omogoča optimalni razvoj potencialov (The National Association for Special Educational
Needs v Kavkler, 2005a, str. 29).«
Antor (v Opara, 2005, str.18) pravi, da je o integraciji mogoče govoriti šele tedaj, ko se
dogaja v humanem sprejemanju in razumevanju obstoječih interakcij in v kooperaciji, ki med
ljudmi poteka brez strahu in v partnerski atmosferi.
»Integracija je proces z različnimi vmesnimi možnostmi, kjer je treba zagotoviti cel sistem
različnih oblik, tako eno kot drugo skrajnost« (Weigert v Opara, 2005, str.18).
Skalar (2003) govori o inkluziji kot sistemu intervencij, s katerimi poskušamo delno ali v
celoti vključiti socialno izključene posameznike v socialno skupino (šolo, razred) ali v širše
socialno okolje. Lahko bi tudi rekli, da je inkluzija premagovanje (odstranjevanje) ovir za
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socialno udeležbo, delno ali v celoti socialno izključenih; izključenih zaradi rase, spola,
nacionalnosti, verskega prepričanja, socialnega in ekonomskega položaja ali posebnih potreb.
Pri tej opredelitvi inkluzije se mi zdi pomembno, da Skalar ne izpostavlja kot socialno
izključenih samo otrok s posebnimi potrebami. Vsi vemo, da so skoraj v vsakem šolskem
oddelku otroci, ki so v neki meri socialno izključeni, pa to niso otroci, ki bi po definicija
Zakona o osnovni šoli sodili med otroke s posebnimi potrebami. To pomeni, da ni nujno, da
bodo vsi integrirani otroci s posebnimi potrebami tudi socialno izključeni. Drži pa, da je
družba zaenkrat še usmerjena tako, da hitro izključi »drugačnega«. Za to pa ne smejo
plačevati otroci s posebnimi potrebami, ki bi jih zaradi bojazni pred izključenostjo raje imeli
varno »spravljene« v njim prijaznejšem okolju. Spremeniti je potrebno družbo.
S tem se strinja tudi Resman (2003, str. 67), ki pravi, da »integracija/inkluzija pomeni
oblikovanje šolskega življenja, v katerem bo mogoče sobivanje ljudi različne starosti, ljudi
različnega socialnega, ekonomskega, verskega, spolnega izvora in naravnanosti, različnih
kulturnih izvorov (jezika, šeg, navad, norm življenja). Cilj šolske vzgoje je oblikovanje ljudi
(otrok, učencev) za mirno sožitje različnih socialnih, kulturnih in drugih skupin človeštva ter
vsajanje vrednot, kot so multikulturnost, interkulturnost, razumevanje, pluralizem, toleranca,
spoštovanje drugačnosti«.
Pri pregledovanju in prebiranju različne literature in virov sem se odločila, da še najbolj
celovito opišem pojem integracije opredelitev Opare, ki vključuje tudi opredelitev inkluzije,
kot jo opredeljujejo drugi avtorji. To definicijo bom imela v nadaljevanju v mislih pri uporabi
pojma integracija. Menim, da bi se v slovenskem prostoru morali odločiti za enega izmed
pojmov, ga točno opredeliti, nato pa se posvetiti uresničevanju integracije v praksi.
Opara (2005, str.18) pravi, da »v vsakem primeru integracija pomeni vključevanje otrok s
posebnimi potrebami v redno okolje, zagotavljanje ustreznih pogojev in načinov dela z
njimi ter odnose medsebojnega sprejetja in spoštovanja. Posameznik bo integriran
takrat, kadar bo tudi sam prispeval k aktivnostim okolja. Primerna in jasna se zdi
definicija, da je integracija proces vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redno
okolje v največji mogoči meri. Taka definicija pomeni, da se bo z večjo informiranostjo,
usposobljenostjo večjega števila učiteljstva, odpravljanja ovir in prilagoditev pogojev in
programov povečeval delež tistih, ki se bodo izobraževali v rednih pogojih«.
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2.1.3 Uresničitev integracije v praksi

»Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s
koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna
šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu pa je dolžna na željo staršev
otroka vpisati« (ZOsn, 2006, člen 48).
Resman (2003) pravi, da je integracija upravičena za vse učence, ki lahko v navadnih
(regularnih) razredih oziroma teh socialnih skupnostih napredujejo pri svojem učenju in
razvoju. Če se ugotovi (dokaže), da sta otroku s posebnimi potrebami učni program in
socialno okolje, v katerem živi, v pomoč pri učenju in razvoju, potem mu je država to dolžna
omogočiti na normativni ravni, šola in učitelji pa skladno z znanjem in pogoji tudi na
strokovni ravni. Otrokovo dobro je tako ključ za odločanje o tem, ali naj učenca integriramo
ali ne, za utemeljitev individualizacije programov, za uvajanje specialnih oblik in metod dela,
za diferenciacijo pouka in učnega procesa, za organizacijo časa in prostora ter tudi podlaga za
izobraževanje in usposabljanje učiteljev.
V vsakem primeru posebej moramo pretehtati, kaj je res najboljše za obravnavanega otroka.
Potrebno je ugotoviti, kakšni so kadrovski in materialni pogoji šole v domačem okolju, ali so
učitelji pripravljeni vložiti svoj trud in delo v pomoč posameznemu otroku, ali je celotna
šolska klima primerna za sprejetje otroka s posebnimi potrebami medse. Druga možnost pa je
ločitev otroka iz njegovega socialnega okolja in vključitev v specializirane šolske ustanove,
ga segregirati ter mu tako omogočiti bolj prilagojene pogoje za učenje, bolje usposobljene
učitelje in njemu bolj naklonjeno socialno okolje. Pomembno pa je, da otroka, v katerem koli
primeru, spremljamo in opazujemo ter ugotavljamo njegove potrebe, ker še vedno obstaja
možnost premestitve v ustreznejše okolje. Narejena bi bila velika krivica, če bi videli, da
otrok v specializirani šolski ustanovi nima dovolj spodbud za svoj napredek in otroka ne bi
vključili v redno šolo ali obratno.
Kljub množici različnih idej glede vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne šole, pa
se oblikujejo bolj ali manj enakovredna vrednotenja pogojev vključevanja teh otrok.
Najpogosteje izraženi družbeni pogoji, ki omogočajo vključevanje, so (Vrhovski, 2005, str.
8):
•

kultura, ki omogoča udeležbo in sodelovanje v družbenih procesih ter zmanjšuje
izključevanje in kategoriziranje,
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•

neomejeno soočanje različnih teorij, stališč, vrednot, normiranj...,

•

ideje o multi- in interkulturnosti, sožitju, tolerantnosti, sobivanju, strpnosti ipd.,

•

pozitivno vrednotenje sposobnosti in zmožnosti vseh oseb (tudi tistih s posebnimi
potrebami),

•

družba, v kateri se podpirajo različne potrebe in sprejemajo posebnosti, ki jih
oblikuje spol, narodnost, jezikovna pripadnost, različni družbeni statusi, stopnje
izobrazbe in tudi posamezne pomanjkljivosti, težave, motnje, bolezni itd.

Pri uresničitvi družbenih vrednot današnjega časa, kot so boj proti neenakopravnosti,
spoštovanje vsakršne drugačnosti, enakopravno dostopanje do družbe znanja, ima zagotovo
pomembno vlogo kakovosten sistem vzgoje in izobraževanja.
V vzgojno-izobraževalnem sistemu naj bi se z vključevanjem učencev z različnimi potrebami
(Vrhovski, 2005, str. 8):
•

spremenili odnosi in pogledi na vse učence in njihove sposobnosti,

•

preučili dejavniki in strategije poučevanja in učenja ter pristopi k poučevanju,

•

prilagodilo okolje (»rednega«) razreda in šole,

•

povečalo sodelovanje in timsko reševanje problemov skupaj s starši otrok,

•

bolj povezal sistem posebnega in »rednega« sistema izobraževanja,

•

povečala ponudba modelov izobraževanja in oblik pomoči ter olajšali prehodi med
njimi.

Napotkov in nasvetov, o tem, kako bi morala biti integracija izvedena, je kar precej. Podatkov
o dejanskem izvajanju integracije v praksi pa skorajda ni. Tudi zato sem se odločila, da malo
bolj raziščem uresničevanje integracije določene populacije otrok s posebnimi potrebami.
Zanimalo me je, kaj se z integracijo resnično dogaja in v kolikšni meri je uspešno izvedena.
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2.2 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
2.2.1 Opredelitev otrok s posebnimi potrebami

Za današnji čas so značilne hitre spremembe na področju znanja, tehnologije ter tudi v
sistemu vrednot in stališč. V takšnem svetu dobivajo tudi otroci s posebnimi potrebami
drugačno mesto in vlogo, kot so jo imeli v preteklosti. Univerzalna vrednota postaja človek
kot posameznik s svojimi pravicami. Vsak ima pravico biti individuum, ne glede na svoje
lastnosti, potenciale ali druge značilnosti.
Na področju oseb s posebnimi potrebami so s spremembami nastale ideje integracije,
normalizacije in v novejšem času inkluzije. V modernističnem pojmovanju so imeli
»prizadete« za individualno in družbeno patologijo. Drugačne oziroma »prizadete« so želeli
čim točneje opredeliti z njihovo okvaro ali motnjo. Posameznika so definirali tako, da so
motnjo generalizirali. Tako so govorili o slepih, gluhih in duševno prizadetih. Prepoznavali in
definirali so jih po hibi, defektu. Definirali in klasificirali so jih po vrsti hibe ali motnje ter
tako gluhega primerjali z drugimi gluhimi, slepega z drugimi slepimi. Na ta način so
oblikovali koncept prizadetosti, vse skupaj pa so stigmatizirali s samimi nazivi, njihovo
dislokacijo iz družbenega okolja ter z razvrednotenjem. Razvili so cel sistem specializiranih
institucij in strok, ki so »imele na skrbi« ta del populacije. Večinski del populacije pa se s
temi problemi ni ukvarjal (Opara, 2003).
V velikem delu razvitega sveta so z nazivom otroci s posebnimi potrebami zajeli širši del
populacije. Prej je bilo s pojmom prizadeti zajetih le nekaj odstotkov populacije (približno 3
do 5 odstotkov), s pojmom otroci s posebnimi potrebami pa zajemamo bistveno večji del
populacije. Vse tiste, ki pri vzgoji in izobraževanju daljši ali krajši čas potrebujejo
prilagoditve in pomoč. Pri nas zajemamo s tem nazivom približno 20 do 25 odstotkov
populacije (Opara, 2003).
»Otroci s posebnimi potrebami so« po Zakonu o osnovni šoli (ZOsn, 1996, člen 11) »otroci z
motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z
govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci z
motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov
z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe oziroma posebni
program vzgoje in izobraževanja, ter učenci z učnimi težavi in posebej nadarjeni učenci.«
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2.2.2 Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

Nova paradigma pri otrocih s posebnimi potrebami pomeni, da otroci s posebnimi potrebami
prenehajo »biti le predmet« specializiranih strokovnjakov in specializiranih institucij ter da
postanejo del celotnega sistema oziroma celotne družbe. Specializirane institucije naj bi
postale le oblika najbolj prilagojenega in strokovno kompetentnega dela za to populacijo. Ta
del šolstva oziroma vzgoje in izobraževanja mora biti del celotnega vzgojno-izobraževalnega
sistema, ne pa njen vzporedni del. Vključitev otroka s posebnimi potrebami v redni šolski
sitem naj bi bila prva opcija. To predvsem pomeni, da v trenutku, ko se ugotovi, da ima otrok
posebne potrebe, s tem ni dana odločitev, da se bo tak otrok vzgajal in izobraževal v posebni
instituciji. Tudi tak otrok ima odprto možnost vključitve v redno šolo ob ustrezni prilagoditvi
in strokovni pomoči. Če pa to ne bo zadoščalo in otrok ne bo imel dovolj potencialov, ne
dovolj energije za premagovanje vseh težav, ne dovolj osebnostne trdnosti itn., bo zanj
koristnejša vključitev v specializirano institucijo (Opara, 2003).
Kavklerjeva (1997) pravi, da so otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami tako
heterogena skupina otrok, da je nemogoče izbrati za vse otroke enake postopke poučevanja in
učne pripomočke. Ni dominantnega postopka pri obravnavi te populacije otrok. Pogosto
razpravljamo o tem, kaj je za otroka bolje, ali vključitev v redni razred, v katerem ne more
osvojiti toliko znanja kakor vrstniki, lahko pa pridobi več na področju socialne integracije, ali
vključitev v specialno obliko izobraževanja, v kateri ima več možnosti za napredovanje pri
osvajanju predmetnega znanja, manj pa napreduje na področju socialne integracije. O
razmerju časa otrokovega vključevanja v redno in specialno obravnavo bi se morali vedno
odločati za tisto obliko, ki omogoča otroku največji napredek, v smislu celostnega razvoja. Ne
smemo dopustiti, da bi zaradi strokovne neusklajenosti otroci ostali brez potrebne pomoči.
Za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami pa vendarle veljajo določena načela,
po katerih naj bi se ravnali vzgojitelji in učitelji.

18

Poučevanje in vloga učitelja geografije pri delu s slepimi in slabovidnimi učenci
___________________________________________________________________________
2.2.2.1 Načela vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami

Za vzgojo in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami v času osnovnošolskega
izobraževanja so, poleg splošnih načel, pomembna še predvsem naslednja (ZUOPP, 2000;
Florjančič, Gerbec, Hafnar, 2003, str. 3):
•

načelo integracije kot sodobne oblike izobraževanja otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami,

•

načelo zagotovitve ustreznih pogojev, ki bodo osnova za uspešno učenje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami,

•

načelo enakih možnosti, s hkratnim upoštevanjem drugačnosti otrok in
mladostnikov narekuje takšno naravnanost vzgoje in izobraževanja, ki bo
zagotavljala otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v procesu vzgoje in
izobraževanja v čim večji meri preseči posledice motenj, primanjkljajev ali ovir,

•

načelo pravice do izbire, ki pomeni, da je treba otrokom in mladostnikom s
posebnimi potrebami in njihovim staršem zagotoviti pravico do izbire šole, ki ima
zagotovljene možnosti za izvajanje ustreznega programa,

•

načelo vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraževanja, ki izhaja iz
ugotovitve, da sta vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami v veliki meri odvisna od staršev, ki jih je zato potrebno vključevati v
odločanje, načrtovanje, neposredno delo z otroki oziroma mladostniki ter evalvacijo
otrokovega napredovanja,

•

načelo organiziranja izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
čim bliže domu sledi principu, da tudi otrok s posebnimi potrebami, če je le mogoče
ne bi izločali iz družinskega in socialnega okolja,

•

načelo individualiziranega pristopa z diferenciranimi in individualiziranimi
programi, ki upoštevajo otrokove oz. mladostnikove sposobnosti, pa tudi
primanjkljaje in možnosti za doseganje standardov znanja,

•

načelo kontinuiranosti programov zagotavlja fleksibilnost in prehajanje med
različnimi oblikami izobraževanja,

•

načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, ki
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otrokom omogoča čim prejšnjo pomoč,
•

načelo interdisciplinarnosti zahteva, da v procesu vzgoje in izobraževanja otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami sodelujejo različni strokovnjaki (s področja
šolstva, zdravstva in socialnega varstva), da bodo otrokove oz. mladostnikove
potrebe celovito zaznane in da bo spremljanje njegovega učenja in razvoja celostno.

2.2.2.2 Programi vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami poteka po (ZUOPP, 2000, 5):
•

programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo (izvajajo jih vrtci),

•

prilagojenem programu za predšolske otroke (izvajajo zavodi/centri),

•

izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo (izvajajo jih šole),

•

prilagojenih izobraževalnih programih (izvajajo jih šole zavodov/centrov),

•

posebnih programih vzgoje in izobraževanja (izvajajo šole s prilagojenim
programom – OŠPP) in

•

vzgojnih programih (izvajajo jih za otroke in mladostnike z motnjami vedenja in
osebnosti).

V izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo so usmerjeni otroci, za katere komisije za usmerjanje ocenijo, da imajo takšne
razvojne in učne zmožnosti, da bodo, predvidoma s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo dosegli vsaj minimalne cilje oz. standarde znanja, določene v učnih
načrtih za vse predmete v predmetniku osnovne šole za razred, v katerega se vključuje otrok s
posebnimi potrebami (Florjančič in dr., 2003).
Izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter
prilagojeni izobraževalni programi morajo otrokom, učencem in dijakom s posebnimi
potrebami zagotavljati možnosti, da si pridobijo enakovreden izobrazbeni standard. Za tiste
učence, ki ne morejo doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu
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osnovnošolskega izobraževanja, se sprejme prilagojeni izobraževalni program z nižjim
izobrazbenim standardom (Kolenec 2003).
»Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire ali
motnje lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in
časovna razporeditev pouka ter zagotovi dodatna strokovna pomoč« (ZUOPP, 2000, člen 7).

2.2.2.3 Usmerjanje

Po Zakonu o usmerjanju oseb s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2000, člen 2) se usmerjajo:
otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci,
otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci,
otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci z motnjami vedenja in
osebnosti. Otroci s primanjkjaji na posameznih področjih učenja predstavljajo del skupine
otrok z učnimi težavami, katerih potrebam se ne da zadostiti znotraj šolskega sistema brez
bistveno povečane družbene pozornosti (organizirane podpore). Brez usmerjanja v programe
se razrešuje problematika ostalih otrok z učnimi težavami (razen otrok s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja) ter problematika posebno nadarjenih otrok. Za ti dve skupini
delujeta pri Uradu za šolstvo strokovni skupini, ki pripravljata rešitve znotraj šolskega sistema
in ne predstavljajo problematike, ki se razrešuje s kurikularno prenovo za otroke s posebnimi
potrebami.
»Otroke s posebnimi potrebami se usmerja v programe vzgoje in izobraževanja ob
upoštevanju otrokove dosežene ravni razvoja, zmožnosti za učenje in doseganja standardov
znanja, etiologije in prognoze glede na otrokove primanjkljaje, ovire oziroma motnje ter ob
upoštevanju kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj
otrok s posebnimi potrebami.« (ZUOPP, 2000, člen 20.a)
Najpomembnejši element usmerjanja je ugotovitev posameznikove učne sposobnosti ter
uspešnosti in na tej podlagi usmeritev v enega od zakonsko predvidenih vzgojnoizobraževalnih programov, za katerega se predvideva, da ga bo lahko uspešno končal. Pri tem
je treba dobro poznati programe, ki so na voljo, cilje različnih področij in predmetov,
minimalne standarde znanja, časovne okvire, možnosti napredovanja, strokovno pomoč, ki je
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v posameznem programu predvidena. Na drugi strani je potrebno dobro poznati omejitve in
sposobnosti posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami pa tudi ugotoviti individualne
posebnosti in sposobnosti. Te so pogojene tako v osebi sami kot tudi v njeni družini in širšem
socialnem okolju. Napredek vsakega otroka s posebnimi potrebami, usmerjenega v program,
se zagotavlja z obveznim individualnim načrtom, s katerim se opiše področja in načine za
dosego postavljenih ciljev, roke in nosilce ter predvidi evalvacija (Košir, 2003).

2.2.2.4 Individualizirani program

V skladu s 27., 28., 29. in 30. členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
(ZUOPP, 2000) je strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj, na šoli dolžna za otroka s
posebnimi potrebami izdelati individualizirani program in to najkasneje v roku 30 dni po
vključitvi otroka. Strokovno skupino sestavljajo strokovni delavci šole in drugi strokovnjaki,
ki bodo sodelovali pri izvajanju programa vzgoje in izobraževanja. Pri pripravi
individualiziranega programa sodelujejo tudi starši otroka. Z individualiziranim programom
se določijo oblike dela na posameznih področjih oziroma predmetih, način izvajanja dodatne
strokovne pomoči, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji,
preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka. Z vsemi
predvidenimi prilagoditvami naj bi otroku s posebnimi potrebami omogočili doseči vsaj
minimalne cilje in standarde znanja razreda, v katerega bo vključen.
Namen individualiziranih programov je ustreznejša vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami. Cilji individualiziranih programov pa so (Galeša, 1995, str.109 – 113):
•

Optimalen razvoj otrok s posebnimi potrebami. S pomočjo individualiziranega
programa prilagajamo vsakemu otroku s posebnimi potrebami vsebine, načine in
pogoje glede otrokove zmogljivosti, interesov in primanjkljajev. Strokovno delo z
otrokom je optimalno poenoteno med vsemi strokovnimi delavci in starši, zato sta
lahko vzgoja in izobraževanje učinkovitejša. Optimalni razvoj otroka s posebnimi
potrebami zahteva, da se vsem strokovnim delavcem in staršem zagotovijo čim
boljša vsebinska in metodična navodila, oblike pomoči, učne in specialne
pripomočke, kar je najbolj dorečeno, če so ugotovljene prave otrokove razvojne
potrebe in če so iz teh potreb izpeljani ustrezni funkcionalni in vsebinski cilji v
individualiziranem programu. Optimalen razvoj pomeni najvišji možni razvoj otroka
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(spoznavni, afektivni, motorični in socialni), glede na njegove prirojene dispozicije
in možnosti okolja.
•

Boljša komunikacija. Eden od osnovnih ciljev individualiziranega programa je
boljša komunikacija in s tem povezana koordinacija ter poenotenje dela vseh, ki
delajo z otrokom in s starši teh otrok. Na ta način se izognemo večjim
nesporazumom med posameznimi strokovnimi delavci na šoli in preprečujemo, da bi
eni podirali to, kar drugi ustvarijo. Pri komunikaciji je izredno pomembna
primernost komunikacije vseh delavcev in staršev z otrokom.

•

Večja odgovornost. Odgovornost zahteva jasno postavljene merljive cilje v
individualiziranem programu; opazovanje aktivnosti otroka; opredeljene kriterije
dosežkov, na osnovi katerih je možna primerjava načrtovanega in doseženega;
razdeljenost nalog med vsemi delavci, ki delajo z določenim otrokom; podpis
verificiranega individualiziranega programa; postavljene roke; izbrano odgovorno
osebo za povezovanje in realizacijo individualiziranega programa; obvezen postopek
spremljanja razvoja otroka – učenca (sprotna in končna evalvacija); obvezno
pogostejše in intenzivnejše sodelovanje s starši otroka; sprotno ugotavljanje
simptomov neučinkovitosti programa ali izvajanja programa, ki so najvidnejši, če
otrok ne napreduje; večjo svobodo in kompetentnost učitelja.

•

Več direktnega in manj indirektnega načrtovanja. Povečevanje deleža direktnega
(načrtovanje tistih, ki delajo z otrokom) in zmanjševanje deleža indirektnega
načrtovanja (načrtovanje različnih komisij, ki otrok ne poznajo) je eden
najpomembnejših

ciljev

individualiziranega

programa,

brez

katerega

se

individualizacija ne more razviti.
•

Ustreznejše vsebinsko in didaktično usmerjanje ter vodenje. Na osnovi skupno
opredeljenih ciljev, stališč, pristopov in metod je bolj opredeljena metodika. Na
osnovi individualiziranega programa je lažje razvijati potrebne programe in oblike
diferenciacije ter individualizacije. Laže je otroka usmerjati v različne programe,
sodelovati s starši teh otrok, oblikovati študijske programe bodočih učiteljev, izbrati
tisto, kar je potrebno raziskovati ipd.

•

Redukcija anksioznosti. Poenotenost v ciljih, stališčih, pristopih in metodah ter
prilagojenost celotnega dela otrokovim zmogljivostim, interesom in primanjkljajem
izziva v otroku s posebnimi potrebami daleč manj anksioznosti ter drugih težav, ki
23

Poučevanje in vloga učitelja geografije pri delu s slepimi in slabovidnimi učenci
___________________________________________________________________________
se drugače pojavljajo pri pouku, ki ni prilagojen posebnim izobraževalnim potrebam
teh otrok.
•

Racionalizacija, intenzivacija in ustvarjalnost. Ti procesi izhajajo iz samega
načina diagnostike, izdelave, izvajanja in evalvacije individualiziranega programa.
Večja ustvarjalnost otrok zahteva večjo ustvarjalnost učitelja, večja ustvarjalnost
otroka in učitelja pa zahteva večjo ustvarjalnost vseh tistih, ki delajo na področju
izobraževanja.

•

Večja vključenost staršev. Pri individualiziranem programu je vključenost staršev
osnovni pogoj, brez katerega ni niti ustrezne diagnoze niti izdelave, izvajanja ter
evalvacije programa in napredka otroka.

•

Večja uravnoteženost individualiziranega programa glede na kognitivne,
afektivne motorične razvojne potrebe otrok.

Upoštevanje

ciljev

individualiziranega

programa

bi

lahko

omogočilo

resnično

individualizacijo in integracijo v praksi. Cilji poudarjajo tudi poznavanje zmožnosti in
sposobnosti posameznega otroka, zato je mogoče oblikovati pouk brez stigmatizacije učenca,
saj ne izpostavljamo več njegovih primanjkljajev. Boljše poznavanje otroka in sodelovanje z
vsemi vpletenimi v proces individualizacije se mi zdi pomembno predvsem z vidika učitelja,
ki tako izve, na kakšen način naj dela z otrokom, da bo le-ta napredoval. Učitelji so prevečkrat
pozorni zgolj na tisto, česar otrok ne zmore, zato se počutijo nezmožne, strah jih je poučevati
otroka s posebnimi potrebami in tako nevede stigmatizirajo takega otroka. K boljšemu
poznavanju otroka vsekakor pripomore večja vključenost staršev, ki preživijo največ časa z
otrokom in lahko prispevajo pomembne informacije o njem. Z vključenostjo in aktivnostjo
vseh sodelujočih v procesu individualizacije se porazdeli odgovornost za razvoj in napredek
otroka s posebnimi potrebami, kar olajša delo in omogoča večjo ustvarjalnost pri delu.
Za razvoj individualiziranega programa je pomembno pozitivno stališče do le-tega, potrebno
je praktično delo z otrokom s posebnimi potrebami; temeljita teoretična in praktična
usposobljenost; večja svoboda ter ustvarjalnost otroka in učitelja; osnovni prostori, materialni
in finančni pogoji; manjše število otrok v razredu; večja pomoč razredniku/učitelju;
vključenost

staršev;

timsko

razvojnoindividualizacijske

delo;

spremenjena

koncepcije;

sprejeta

koncepcija
zakonodaja

šole/zavoda
v

zvezi

z

v

smeri

razvojem

individualizacije in individualiziranega programa; ustrezno usposobljeni učitelji, strokovni in
svetovalni delavci (Galeša, 1995; Kolenec, 2003).
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Individualizirani program naj bi sledil strukturi, ki bo predstavljena v nadaljevanju
(Kolenec, 2003, str.161 – 165).

Ime in priimek otroka/mladostnika:
Spol:
Datum, kraj in država rojstva:
Naslov stalnega prebivališča:
Naslov začasnega prebivališča:
Šola:
Razred – skupina:
Učitelj/ica – vzgojitelj/ica:
Šolsko leto:
Drugi pomembni podatki:
Datum sprejetja individualiziranega programa:
Izdelovalci IP:
Podatki o starših/rejnikih
Ime in priimek staršev:
Naslov prebivališča:
Telefonska številka doma/v službi:
Ime in priimek rejnikov:
Naslov prebivališča:
Telefonska številka:
Predmetna področja:
Sodelavci/zunanje institucije:
Strokovne obravnave otroka:
Dodatna pomoč pri pouku
Število ur dodatne pomoči (tedensko):
Izvajalec dodatne pomoči:
Predmetna področja:
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Individualna obravnava
Izvajalci individualne obravnave:
Tedensko število ur individualne obravnave:
Predmetna področja:
Prilagoditve (časovne, prostorske):
Preverjanje in ocenjevanje znanja:
Svetovalno delo z učiteljem/vzgojiteljem:
Delo s starši:
Sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami:
Strokovni tim
Člani strokovnega tima:
Sestanki strokovne skupine (kdaj, kje?):
Izobraževanja strokovnih delavcev na temo otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami
(kdaj, kje, v kakšni obliki ...?):
Evalvacija otrokovega/mladostnikovega napredka in IP
Časovni termin evalviranja učenčevega/mladostnikovega napredka in IP:
Strokovni tim za evalvacijo in ocenitev otrokovega/mladostnikovega napredka:
Ocena napredka otroka/mladostnika in ugotavljanje učinkovitosti programa:
Globalna simptomatska ocena otrokovega/mladostnikovega funkcioniranja
1. Motorika
Groba motorika:
Fina motorika:
Obrazna motorika:
Grafomotorika:
2. Stanje čutil
Vid:
Sluh:
3. Zaznavanje
Slušno zaznavanje
Slušno razlikovanje:
Slušno razčlenjevanje:
Slušno pomnjenje:
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Vidno zaznavanje
Vidno razlikovanje
Vidno pomnjenje:
Vidno-motorična koordinacija:
4. Senzorična integracija
Vidno-gibalna:
Vidno-slušna:
Slušno-gibalna:
Vidno-tipna:
Slušno-tipna:
Tipno-gibalna:
5. Orientacija v prostoru
Notranja orientacija
Razlikovanje leve in desne strani na sebi:
Razlikovanje leve in desne strani na drugem:
Zunanja orientacija
Določanje leve in desne strani v prostoru in na ploskvi:
Določanje smeri in odnosov v prostoru in ploskvi:
6. Časovna orientacija
Časovni pojmi:
Časovna zaporedja:
7. Govor in jezik
Razumevanje:
Izražanje:
8. Šolsko znanje in spretnosti
Branje:
Pisanje:
Računanje:
Poznavanje okolja:
9. Usmerjenost procesov
Pozornost:
Motiviranost:
Miselni procesi:
Pomnjenje:
Vitalnost:
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10. Vedenjske in odzivne značilnosti
Aktivnost:
Razpoloženje:
11. Socialno polje
Otrokovi odnosi s sošolci, vrstniki in drugimi:
Sposobnost ocenjevanja položaja:
Osebna prilagojenost:
Samostojnost:
Samopodoba:
12. Otrokova/mladostnikova močna področja
Učiteljeva/vzgojiteljeva ocena otrokovega/mladostnikovega funkcioniranja v razredu
Učenje
Sodelovanje med poukom:
Delovne navade, pripravljenost na pouk:
Samostojnost pri učenju, pisanju nalog ipd.:
Aktivnost, samoiniciativnost:
Otrokovi/mladostnikovi dosežki na posameznih področjih učenja (govorno in pisno
izražanje, računanje in reševanje uporabnih računskih nalog ...):
Morebitne težave, ki se pojavljajo pri učenju oz. obvladovanju določenih učnih vsebin:
Razumevanje navodil in učne snovi ter uporaba pridobljenega znanja v novih
situacijah:
Pozornost in koncentracija:
Dejavnosti, ki ga posebej zanimajo, in področja, kjer je uspešen:
Socialno vedenje
Odnos do sošolcev:
Sprejetost v skupini:
Odnos do učiteljev/vzgojiteljev:
Posebna opažanja:
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2.2.2.5 Vloga strokovnih delavcev

Pri vključevanju otroka s posebnimi potrebami v program osnovne šole imajo pomembno
vlogo različni strokovni delavci – odvisno tudi od posebnih potreb otroka, ki so vključeni v
šolo. V odločbi o usmeritvi otroka v »Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo« so poleg ostalih zahtev določeni tudi: obseg dodatne strokovne
pomoči in način izvajanja te pomoči v okviru tedenske obremenitve otroka ter strokovni
delavec, ki to pomoč izvaja. Šola mora otroku s posebnimi potrebami, skladno z odločbo,
zagotoviti pogoje za doseganje optimalnega razvoja. Za uspešno interdisciplinarno in
usklajeno timsko delo v vseh fazah procesa načrtovanja, izvajanja in evalvacije programa za
otroka je potrebno, da se strokovni delavci stalno strokovno spopolnjujejo. Pomembno je
predvsem pridobivanje in poglabljanje znanja s področja problematike otrok s posebnimi
potrebami, znanja, ki jih potrebujejo za konkretno delo s posameznim otrokom s posebnimi
potrebami, za uspešno komunikacijo, timski pristop dela ter delo s starši. Strokovni delavci na
šoli naj bi načrtovali svoje strokovno spopolnjevanje ob sodelovanju z morebitnim
defektologom ustrezne usmeritve, ki na šoli nudi otroku dodatno strokovno pomoč (Florjančič
in dr., 2003).
Delo z otrokom s posebnimi potrebami, še bolj kot drugače, zahteva uspešno sodelovanje
vseh vključenih v strokovni tim (Florjančič in dr., 2003, str. 5, 6):
•

Ravnatelj šole ima pomembno vlogo pri zagotavljanju pogojev za doseganje
optimalnega razvoja vsakega učenca. Njegove aktivnosti naj bodo usmerjene
predvsem v skrb za zagotavljanje ustreznih materialnih in kadrovskih pogojev, ki so
potrebni za delo z otrokom s posebnimi potrebami. Pri tem je pomembno, da
spoštuje profesionalno etiko in ga pri zagotavljanju strokovnih delavcev, ki delajo z
otrokom s posebnimi potrebami, vodijo le potrebe otroka. Pomembno je, da pozna
strokovna izhodišča vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v
Republiki Sloveniji, ustrezno področno zakonodajo, veljavne standarde in normative
za vključevanje otrok v program osnovne šole ter da ima pozitiven odnos do
vključevanja otrok s posebnimi potrebami v šolo. Subtilno mora pristopiti tudi k
letni organizaciji dela šole.

•

Svetovalni delavci se glede na svojo strokovno usmeritev vključujejo v delo z
otrokom s posebnimi potrebami. V primeru, da šola nima vseh strokovnih delavcev,
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ki bi bili potrebni za uspešno delo z otroki s posebnimi potrebami, se za pomoč
obrnejo na strokovnjake v svetovalnih centrih, mentalnih oddelkih zdravstvenih
domov ali pedopsihiatričnih služb v bolnišnicah.
•

Učitelj preživi največ časa z otrokom s posebnimi potrebami in ima zato v učnem
procesu najbolj odgovorno nalogo. Ta zahteva od njega predvsem poznavanje otroka
s posebnimi potrebami ter pozitiven odnos do njegovih posebnih potreb. Poleg
svojih strokovnih kompetentnosti, ki si jih je pridobil tekom študija, pa je potrebno,
da znanje dopolnjuje z znanji s področja dela z otroki s posebnimi potrebami.

•

Specialni pedagog lahko izvaja dodatno strokovno pomoč za otroka s posebnimi
potrebami. Za uspešno delo specialnega pedagoga je pomembno kontinuirano stalno
strokovno sodelovanje z učiteljem oziroma učitelji otroka s posebnimi potrebami ter
njegovimi starši.

Pri interdisciplinarnem delu različnih strokovnjakov je pomembno, da se vsi vključeni
zavedajo, da so tudi strokovni delavci osebe z različnimi teoretičnimi znanji, izkušnjami in
osebnostnimi lastnostmi, ki vplivajo na njihovo delovanje, in da je pomembno upoštevanje
strokovnega mnenja različnih strokovnjakov ter iskanje skupnih rešitev. Samo z medsebojno
diskusijo in skupnim reševanjem problemov bodo strokovnjaki našli najbolj učinkovite oblike
dela s posameznikom. Pri vsem tem pa se mi zdi najpomembnejše, da je za uspešno
opravljanje teh nalog potrebno stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje, na katerega
se v praksi prevečkrat pozablja, kar potrjuje tudi Evropska komisija, ki predlaga izboljšanje
kakovosti izobraževanja učiteljev v Evropi (Tudi učitelji..., 2007).

2.2.2.6 Naloge specializiranih šol in zavodov

Časi, ko so otroke s posebnimi potrebami umikali na družbeno obrobje, skrite pred očmi
javnosti, so na srečo minili. Sedaj se poudarja pomembnost prispevka »drugačnih«, saj je tako
družba bogatejša in pestrejša. Specializirane šole in zavode, ki so bili ustanovljeni v času
»skrivanja« otrok s posebnimi potrebami, tako čaka nujno potrebna prenova v miselnosti in
namembnosti. Po mojem mnenju je v tem primeru strah pred spremembo odveč. Ravno tako,
kot so bili zapostavljeni otroci s posebnimi potrebami, so bili necenjeni in pozabljeni tudi
strokovni delavci specializiranih šol in zavodov. Njihove izkušnje in sposobnosti lahko sedaj
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pomagajo večim ljudem, ne pa »samo« otrokom s posebnimi potrebmi. Starši, učitelji,
svetovalni delavci, vodstveni delavci si želijo mesta, kamor bi se lahko zatekli po pomoč in
nasvet v zvezi z otroki s posebnimi potrebami. To mesto lahko zasedejo le reorganizirane
specializirane šole in zavodi, ki jim v prihodnosti vsi namenjajo pomembno vlogo.
Opara (2003) pravi, da je delo posebnih institucij in centrov za otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami treba šteti kot komplementarne dele splošnega šolskega sistema.
Sodelujejo naj pri dajanju mnenj o individualnih potrebah otrok in njihovih staršev ter pri
presoji edukacijskih možnosti, pri dodatni strokovni pomoči, pri izboljšanju sodelovanja med
specializirano in redno (splošno) šolo ter pri pripravi individualiziranih programov, metod
poučevanja ter učnih strategij, ki jih potrebujejo otroci s posebnimi potrebami.
Zavodi/centri za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok, učencev in dijakov s posebnimi
potrebami bodo postali vse bolj strokovne institucije z vrhunsko organiziranim
interdisciplinarnim delom oziroma timom, ki bo v pomoč drugim vzgojno-izobraževalnim
ustanovam, v katere bodo vključeni otroci, učenci in dijaki. Seveda pa bodo izvajale tudi
temeljno dejavnost – vzgojo, izobraževanje in usposabljanje za vse tiste otroke, učence in
dijake, ki rednega programa ne bodo zmogli (Kolenec, 2003).
Javornik (2003) se strinja, da šole in zavodi, ki izvajajo prilagojene in posebne programe,
ostajajo najbolj strokovne in najbolj prilagojene institucije za tiste otroke, ki bodo usmerjeni v
njihove programe, ker bodo po strokovni presoji ti zanje najustreznejši. Seveda se bo morala
tudi vloga teh šol in zavodov spremeniti. Zelo je pomembno, da se bodo znali ustrezno in
fleksibilno odzivati na širok razpon individualnih razlik pri učencih in si nasploh prizadevati
za to, da bo kakovost vzgoje in izobraževanja v prilagojenih programih odsevala visoke
standarde in ambicije, tako kot jim sledi tudi splošno izobraževanje. Pozabiti tudi ne smemo,
da imajo strokovni delavci šol s prilagojenim programom bogato znanje in izkušnje, potrebno
za kakovostno delo z otroki s posebnimi potrebami. S tega vidika so neprecenljivi vir za
razvoj rednih šol v tem segmentu, tako z mobilno specialnopedagoško službo kot tudi z
nasveti učiteljem, staršem pri reševanju posameznih vprašanj in problemov, povezanih z
vključevanjem oziroma integracijo otrok v programe s prilagojenim izvajanjem. Prizadevanja
morajo iti v smeri, da »posebni« in »običajni« del šolstva oziroma vzgoje in izobraževanja ne
bosta ločena, vzporedna segmenta. Oblikovati je treba enoten, zaokrožen sistem vzgoje in
izobraževanja, v katerem bodo posamezni segmenti prepleteni s čim raznovrstnejšimi potmi
za medsebojno izmenjavanje strokovnjakov in izkušenj.
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V Evropi se je trend preobrazbe specialnih šol in inštitutov v centre pomoči (resource centres)
že začel. Večina držav poroča o razvoju, o načrtovanju razvoja ali pa o že razviti mreži
centrov pomoči v njihovi državi. Ti centri so dobili drugačno poimenovanje in naložene so
jim bile spremenjene naloge. V nekaterih državah so centri poimenovani kot centri znanja
(knowledge centres), drugod kot strokovni centri (expertise centres) ali kot centri pomoči
(resource centres). Na splošno pa ti centri opravljajo naslednje naloge (Meijer in dr., 2003,
str. 11):
•

različne oblike izobraževanj in usposabljanj za učitelje in druge strokovnjake,

•

razvoj ter distribucija materialov in metod,

•

podpora rednim šolam in staršem,

•

kratkoročna in dolgoročna pomoč za posameznega učenca,

•

pomoč pri vstopu na trg delovne sile.

Nekateri izmed teh centrov opravljajo naloge na nacionalni ravni, še posebno v odnosu do
specifičnih ciljnih skupin (milejše oblike posebnih potreb), drugi centri pa opravljajo širše
naloge na ravni regije. Nekaj držav že ima izkušnje s centri pomoči (Avstrija, Norveška,
Danska, Švedska, Finska...), druge pa sistem šele uvajajo (Ciper, Nizozemska, Nemčija,
Grčija, Portugalska, Češka). Vloga specialnih šol v smislu inkluzije je seveda močno
povezana z izobraževalnim sistemom države (Meijer in dr., 2003).
Preobrazba specialnih šol in zavodov predstavlja veliko spremembo za izobraževanje otrok s
posebnimi potrebami. Izobraževalne ustanove za učence s posebnimi potrebami se morajo
spremeniti v centre pomoči za učitelje, starše in druge. Njihova nova naloga je dajanje
podpore rednim šolam, razvijanje materialov in metod, zbiranje informacij ter njihovo
posredovanje staršem in učiteljem, skrbeti morajo za obvezno povezovanje med
izobraževalnimi in neizobraževalnimi ustanovami ter nuditi podporo ob prehodu iz šole na
delovno mesto. V nekaterih primerih specialni pedagogi in specialne šole organizirajo
kratkotrajno pomoč za posamezne učence ali za manjše skupine učencev s posebnimi
potrebami, tako kot na primer Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani izvaja tudi za
slepe ter slabovidne učence v integraciji vaje vida, orientacije in računalniške pismenosti
(Meijer in dr., 2003).
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2.2.2.7 Mobilna tiflopedagoška služba

Učitelji v rednih šolah niso usposobljeni za poučevanje in delo z otroki s posebnimi
potrebami. Od njih se tako ne more in tudi ne sme pričakovati, da bi vedeli, kako prilagoditi
poučevanje otroku s posamezno posebno potrebo. Na tem področju dela učitelji potrebujejo
pomoč specialnega pedagoga, socialnega pedagoga ali logopeda. Za delo s slepo in
slabovidno populacijo otrok so najbolj usposobljeni tiflopedagogi.
Določeni strokovni in pedagoški delavci Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani
(v nadaljevanju Zavoda) dopolnjujejo svojo učno obveznost z obravnavo otrok na terenu. Po
analizi poročil mobilnih tiflopedagogov je bilo ugotovljeno, da med oblikami dela prevladuje
svetovalno-poizvedovalni razgovor tiflopedagoga z otrokovimi starši, pedagoškimi delavci
predšolskih in šolskih ustanov ter drugimi strokovnimi delavci (zdravstvene ambulante, centri
za socialno delo ipd.). Razgovor ima za cilj (Perko, Gerbec, 1999, str. 313):
•

ugotavljanje trenutnega stanja glede otrokovega vida, splošnega zdravja,
vključenosti v varstvo oziroma izobraževanje, družinskega stanja,

•

ugotavljanje trenutnega stanja v otrokovem razvoju, pridobivanju navad, spretnosti,
znanj,

•

ugotavljanje stanja glede šolskega uspeha in morebitnih aktualnih ali izstopajočih
težav ter potrebe po napotitvi k drugim strokovnjakom,

•

ugotavljanje potreb po pripomočkih in učbenikih za slabovidne in oskrbovanje z letemi iz fonda založniške dejavnosti Zavoda,

•

splošna in specifična navodila za delo z otrokom, ki ima težave z vidom,

•

nasveti in konkretno posredovanje glede iskanja finančne pomoči, nabave
pripomočkov.

Druga oblika dejavnosti dela mobilnega tiflopedagoga je neposredno delo z otrokom.
Tiflopedagog se vključuje v trenutno otrokovo aktivnost, ga opazuje, izvaja z otrokom
usmerjene aktivnosti, izvaja vaje vida ter ob tem svetuje način in oblike dela odraslim. V
začetni fazi obravnave tiflopedagog ponudi staršem različne informacije glede vključevanja v
društvo slepih in slabovidnih, glede izobraževalnih seminarjev za starše na Zavodu in v
organizaciji Zveze društev slepih in slabovidnih, nudi informacije o možnostih vzgoje in
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šolanja, posreduje osnovna splošna navodila za delo s slepimi in slabovidnimi otroki ter v ta
namen staršem ponudi tudi nekatere brošure in priročnike (Perko, Gerbec, 1999).
Vzgojiteljem in učiteljem predšolskih ustanov in osnovnih ter srednjih šol tiflopedagog
predstavi problematiko dela s slepimi in slabovidnimi. Predstavi jim značilnosti vizualnega
funkcioniranja konkretnega otroka in njegove posebne potrebe. To stori v obliki predavanja in
predstavitve celotnemu učiteljskemu zboru ali pa kot indvidualni posvet s pedagogi, ki imajo
morebitne pomisleke pred sprejemom na vidu prizadetega otroka v vzgojno-izobraževalno
ustanovo. Vzgojitelje, učitelje in strokovne delavce osnovnih šol povabi na seminar, ki ga
organizira Zavod in za katerega je vedno precej zanimanja. Otroka v šoli oskrbi z učbeniki v
povečanem tisku ter z nekaterimi drugimi didaktičnimi pripomočki in učili (npr. za predmet
geografija sposodijo tipne karte, tipne klimograme, kompas, prilagojen slepemu...), lahko tudi
organizira posvet s predmetnim učiteljem Zavoda in glede na potrebe organizira posvet s
svetovalno službo Zavoda (poklicno usmerjanje, posvet glede prešolanja in pregledov komisij
za razvrščanje). Tako starši kot učitelji in vzgojitelji imajo možnost, da pridejo na posvet in
ogled pripomočkov v Zavod. Enkrat letno organizira Zavod enodnevni seminar za vzgojitelje
in učitelje integriranih slepih in slabovidnih otrok (Perko, Gerbec, 1999).
Perko in Gerbec (1999) v prispevku posredujeta tudi oceno uspešnosti integracije, ki pravi, da
je bila le-ta z vidika šolske uspešnosti relativno uspešna, saj je pristop do problematike
integracije slepih in slabovidnih otrok in mladine v Sloveniji selektiven. Večina otrok z
najtežjimi oblikami okvare vida, otrok s kombiniranimi motnjami, otrok z motnjo vida in
drugimi razvojnimi težavami je vključenih v posebno institucionalno obravnavo. Integrirani
otroci pa so (različno intenzivno) redno spremljani s strani mobilne službe Zavoda, njihovi
problemi se rešujejo sproti in starši se lahko v primeru nepremostljivih težav odločijo za
prešolanje v Zavod. Pomembno vprašanje se jima zdi, v kolikšni meri so integrirani slepi in
slabovidni otroci tudi socialno integrirani v rednih šolah.
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2.3 SLEPI IN SLABOVIDNI UČENCI
2.3.1 Opredelitev slabovidnosti in slepote

»Slepi ali slabovidni otroci so tisti, ki imajo okvaro vida ali vidnega polja« (Pravilnik...,
2003).
Obstajata dve opredelitvi slabovidnosti in slepote. Prva je medicinska, formalna, ki
opredeljuje specifično stanje učenčevega vida; druga pa je praktična, pedagoška, ki jo mora
učitelj upoštevati v konkretni pedagoški situaciji.

2.3.1.1 Medicinska opredelitev

Slep je učenec brez ostankov vida ali tisti z minimalnimi ostanki vida, to je do 4,9 % na
boljšem očesu. Slep je tudi učenec, ki ima na boljšem očesu zoženo vidno polje okrog
fiksacijske točke 5 % ali manj (Pravilnik..., 2003; Murn, 2002).
Slabovidni so učenci, ki imajo na boljšem očesu od 5 % – 30 % preostalega vida, pri čemer se
razpon od 5 % – 9,9 % označuje kot težja slabovidnost, od 10 % – 30 % preostalega vida pa
kot slabovidnost. V skupino slabovidnih se uvrščajo tudi učenci, ki imajo na boljšem očesu
zoženo vidno polje okrog fiksacijske točke od 5 % – 20 %, ne glede na ostanek ostrine vida
(Pravilnik..., 2003; Murn 2002).

2.3.1.2 Pedagoška opredelitev

Medicinska opredelitev ne pove dosti o tem, koliko in kako posamezen učenec v resnici vidi,
kako uspešno uporablja ostanke vida in kateri način prilagoditve pouka mu najbolj ustreza.
Zato obstaja tudi pedagoška opredelitev slabovidnosti in slepote, ki predvideva raven
uporabnosti ostankov vida in pedagoško pomoč.
Glede na slabovidnost se razlikuje (Pravilnik..., 2003; Murn, 2002):
•

zmerno slabovidne otroke: otrok ima 10 % - 30 % vida in dela v šoli po metodi za
slabovidne. Hitrost dela je lahko enaka kot pri ostalih otrocih. Ob zagotovljenih
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ustreznih pogojih sprejema informacije po vidni poti. Nekateri slabovidni otroci
vidijo na tablo. Uporablja korekcijska sredstva, kot so očala ali leče ter optične
pripomočke, kot so povečala, lupe in podobno. Potrebujejo posebna znanja o uporabi
pripomočkov. Zagotovimo mu ustrezen prostor v bližini table z ustrezno osvetlitvijo
delovne površine;
•

težko slabovidne otroke: otrok ima 5 % - 9,9 % vida, uporablja preostali vid. V šoli
dela po metodi za slabovidne, ki zahteva prilagojene metode dela, uporabo optičnih
pripomočkov, učbenikov ter besedil v povečanem tisku in prilagojenih didaktičnih
sredstev.

Prilagoditve, ki jih potrebuje slabovidni otrok, so odvisne od individualnih posebnosti glede
na to, kako je oko okvarjeno, še zlasti je nujna primerna osvetlitev. Slabovidni otrok ima
težave pri rokovanju z majhnimi predmeti ter z opazovanjem oddaljenih pojavov in
predmetov. V vsakdanjem življenju je z ustrezno previdnostjo in z obvladovanjem specialnih
znanj lahko samostojen. V šoli tak otrok dela po metodi za slabovidne, vendar je počasnejši
od ostalih otrok v razredu (Pravilnik..., 2003).
Glede na slepoto se razlikuje (Pravilnik..., 2003):
•

slepe otroke z ostankom vida: otrok ima 2 % - 4,9 % vida in prepoznava z vidom
manjše objekte na razdalji 1-2 metra. Poleg razvijanja ostalih čutil mora sistematično
razvijati ostanke vida. Potrebuje stalni specialni trening za vsakdanje življenje ter
prilagojene učne pripomočke in pripomočke za slepe. Pri gibanju in delu potrebuje
primerno osvetlitev, kontraste itd. V šoli dela po kombinirani metodi; v glavnem v
brajevi pisavi, s pomočjo raznih povečal, pa tudi vidno;

•

slepe otroke z minimalnim ostankom vida (projekcija svetlobe - 1,9 % vida):
otrok vidi sence, obrise večjih objektov (projekcija), predmete v velikosti prstov
prepozna do razdalje 1 metra (ca. 1,9 % vida). V vsakdanjem življenju pridobiva
znanje in spretnosti na podoben način kot popolnoma slepi. Potrebuje stalni specialni
trening ter prilagojene učne pripomočke in pripomočke za slepe za orientacijo in
vsakdanje življenje. Piše v brajevi pisavi. Slep otrok z minimalnim ostankom vida,
določenim na zgornji meji, ki opredeljuje skupino, bere močno povečane črke. Poleg
razvijanja ostalih čutil mora sistematično razvijati ostanke vida;

•

popolnoma slepe otroke (amaurosis): otrok mora tako v vsakdanjem življenju kot
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pri šolskem delu uporabljati ostala čutila. Omejen je v raziskovanju okolja in
aktivnem poseganju vanj. Če je ustrezno obravnavan, se s svojimi vrstniki v
povprečju kasneje izenači pri oblikovanju abstraktnih pojmov in v drugih vidikih
razvoja. Potrebuje stalni specialni trening za vsakdanje življenje ter prilagojene učne
pripomočke in pripomočke za slepe za orientacijo in vsakdanje življenje. Piše v
brajevi pisavi.
Večina slepih ali slabovidnih učencev v intelektualnih potencialih ne zaostaja za njihovimi
normalno videčimi vrstniki. Slepi in slabovidni imajo relativno visoko stopnjo razvoja
govora, bogat besedni zaklad in sposobnosti logičnega razmišljanja. Marsikateri prekaša
sovrstnike po izjemni sposobnosti pomnenja podatkov in števil. Skoraj zanemarljiva je tudi
povezanost med slepoto ali slabovidnostjo in strukturo vrednot in stališč. Te so v pretežni
meri, tako kot pri videčih, socialno pogojene (Murn, 2002). Slepota ali slabovidnost ima
močan vpliv na razvoj motorike. Zaradi omejenih možnosti gibanja ima večji vpliv na razvoj
grobe motorike samostojne hoje, manjši pa na razvoj fine motorike (Hafnar, Simnič, 2002).
Pomembno dejstvo je, da slepota ni edini, včasih niti ne najpomembnejši element pri
določanju razvoja slepe osebe. Velikega pomena so tudi naslednji elementi (Hafnar, Simnič,
2002, str. 91):
•

intelektualni potencial,

•

stalen funkcionalen prostor,

•

dobra motivacija,

•

drugi ugodni socialni pogoji.

Vsi zgoraj našteti elementi in še mnogi drugi skupaj s svojimi lastnostmi, relacijami in
interakcijami oblikujejo individualno strukturo slepe ali slabovidne osebe. Slepota ali
slabovidnost ima le določen, ne nujno odločujoči pomen. Če so drugi elementi pozitivno
izraženi in lahko v večji meri kompenzirajo slepoto ali slabovidnost, bo razvoj potekal
ugodneje, težave socialne integracije bodo manjše. S pedagoškim delom dosežemo boljše
funkcioniranje, sprožimo nove pozitivne interakcije med posameznimi elementi osebnosti in
na ta način delujemo vsaj v neki meri tudi na tako imenovane nespremenljive elemente, kot so
slepota, slabovidnost ali dedne genske zasnove (Hafnar, Simnič, 2002).
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2.3.2 Slepi in slabovidni učenci pri pouku

Učenje slepih in slabovidnih se v splošnih zakonitostih ne razlikuje od poučevanja ostalih
učencev, potrebno pa je mnogo več individualizacije in prilagoditev. Slepota ali slabovidnost
učenca v največji meri vpliva na senzorno področje učenja. Pri teh učencih so omejene ali pa
v celoti onemogočene zmožnosti vidnega zaznavanja. Motnja vida lahko vpliva tudi na
kognitivni razvoj učenca. Zaznavni procesi potekajo počasneje ali moteno, pogoste so napake
pri opazovanju, ki je nejasno ali nepopolno, učenci težko prepoznajo podrobnosti, oddaljene
predmete, pri barvni slepoti učenci ne razlikujejo barv. Posledica takšnega dojemanja sveta je
oblikovanje napačnih ali nepopolnih predstav, ki jih slepi in slabovidni učenci pogosto
pridobivajo iz opisovanja drugih, ne pa iz lastnih izkušenj. Iz tega razloga so pridobljene
predstave nejasne, nepovezane in manj utrjene, kot če bi jih pridobili z lastno aktivnostjo.
Učitelj mora zato med poukom večkrat preveriti, kakšne so predstave slepega ali
slabovidnega učenca (Murn, 2002).
Vsakemu otroku s posebnimi potrebami je potrebno prilagoditi način vzgojnoizobraževalnega dela. Pri tem moramo upoštevati posameznikove zmožnosti, sposobnosti in
posebne potrebe. Večina učiteljev, ki sprejme slepega ali slabovidnega otroka v razred, se
prvič sreča s tovrstnimi težavami. Strah jih je, ali bodo znali in zmogli pravilno organizirati
ter prilagoditi pouk za uspešno napredovanje učenca v šoli.
Poučevanje slepih ali slabovidnih učencev je zahtevna pedagoška situacija. Vsak učitelj ve, da
ima vidno zaznavanje v procesu učenja izjemen pomen. Normalno videči človek sprejme od
30 % do 90 % informacij (Skubic, 1999, str. 405) preko vidnega kanala. Vsakršna zmanjšana
ali onemogočena vidna zaznava zunanjega sveta je zato pri pouku posebna okoliščina, ki jo
mora učitelj dobro poznati in upoštevati.
Slep ali slaboviden učenec potrebuje vse ali nekatere od naslednjih prilagoditev (Murn, 2002;
Florjančič, 2003; Webster, Roe, 1998; Kolenec, 2005; Kavkler, 2005b;):
1) Prilagoditve okolja
Prilagoditve okolja vključujejo prilagoditve učilnice, delovnega mesta slepega ali
slabovidnega učenca v učilnici, laboratorija, šole in šolske okolice. Učno, delovno mesto
slepega ali slabovidnega učenca mora biti ustrezno prilagojeno njegovim posebnim
potrebam. Poskrbeti je potrebno za primerno osvetlitev delovne površine (npr. učenec s
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katarakto potrebuje močno svetlobo, učenec z albinizmom potrebuje zatemnitev, levičarje
lahko obrnemo proti svetlobi) in za ustrezno namestitev učenca v razredu. Učitelj naj
zagotovi učencu ustrezen sedež v učilnici (slabovidni naj sedi blizu table, na klopi naj ima
dovolj prostora za odlaganje pripomočkov, npr. bralne mizice, povečala, knjige v
povečanem tisku ipd.). Slep učenec naj ima svojo mizo postavljeno tako, da jo v prostoru
najde in da lahko nanjo položi vse svoje pripomočke. Pri predmetnem pouku pa naj ima v
vsaki učilnici mizo na istem mestu (zaradi lažje orientacije). Glede na potrebe
posameznika naj šola zagotovi dobro označen ali stalen prostor v garderobi oziroma v
jedilnici in drugih prostorih, kjer poteka vzgojno-izobraževalni proces. Hojo in orientacijo
po šoli olajšamo slepemu z orientacijskimi točkami v obliki reliefnih nalepk ali brajevih
številk, ki označujejo nadstropja šole, učilnice ipd. Močno slabovidnemu pa pomagamo s
kontrastno barvanimi robovi stopnic, stebrov, vogalov sten, vrat, ograj ipd., zunaj šole pa
robnikov, vhodov, igrišč, cvetličnih korit idr. Pot do šole in orientacijo v šoli nauči
slepega učitelj za orientacijo in mobilnost slepih. Poleg ustreznih prostorskih pogojev za
izvedbo vzgojno–izobraževalnega procesa je nujno zagotoviti še prostor za izvajanje
dodatne strokovne pomoči.
2) Prilagoditve časa
Slabovidni ali slepi učenec običajno potrebuje več časa za branje in pisanje kot njegovi
normalno videči vrstniki, zato mu moramo dati na voljo več časa za te dejavnosti. Učenec
naj ima na voljo podaljšan čas za reševanje nalog, branje, pisanje testov, iskanje
informacij ali za izdelavo praktičnih izdelkov ter seminarskih nalog. Učitelj se lahko
poslužuje avdioposnetkov, povečave učnega gradiva, slikovnega materiala, fotokopij pri
šolskem in domačem delu, da učenec enako hitro (enakovredno) sledi svojim sošolcem.
Pri pisnem preverjanju znanja mu omogočimo do 50 % podaljšane čas. Pisanje testa mu
lahko učitelj omogoči tudi v ločenem prostoru, kjer ima več miru, se lažje skoncentrira in
ima možnost podaljšanja časa. Pri dolgotrajni usmerjeni obremenjenosti vida (branje,
pisanje, računanje...) pogosto nastopi utrujenost, zato je učencu potrebno omogočiti več
krajših premorov.
3) Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja
Slep ali slaboviden učenec mora doseči enak standard znanja kot normalno videči sošolec,
kar učitelj ugotovi s preverjanjem in z nepristranskim ocenjevanjem. Učitelj mu mora
zagotoviti ustrezne prilagoditve (povečan tisk, brajico, posneto gradivo na avdio-kasete ali
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zgoščenke) in podaljšan čas ob pisnem preverjanju. Pri ocenjevanju napredka naj se
izhaja iz realizacije individualiziranega programa. Ker je pričakovati določene težave pri
teoretičnem delu izobraževanja, naj se za to pripravi tisti minimalni standard, ki še
dopušča

enakovrednost

programa. Uporabijo naj se tisti načini preverjanja in

ocenjevanja, ki so prilagojeni posameznikovim zmožnostim. Za preverjanje in
ocenjevanje naj se izbere najbolj primeren čas dneva. Preverjanje naj bo pogosto, da bo
možno čimprej ugotoviti morebitne težave pri učenju in intervenirati z dodatno strokovno
pomočjo. Za prilagojeno preverjanje in ocenjevanje je potrebno upoštevati zaznavne in
komunikacijske sposobnosti slepega ali slabovidnega učenca. Učencu se prilagodi
(podaljša, v več delih) čas preverjanja in ocenjevanja znanja, prilagodi se gradivo za pisno
preverjanje znanja, zagotovi se ustrezne materialne pogoje (miren prostor, pripomočki,
osvetlitev itn.). V izjemnih primerih se mu nudi tudi pomočnik (uporaba slovarjev,
matematičnih nalog).
4) Prilagoditve učnih metod in pristopov
Učitelji morajo pri poučevanju izhajati iz značilnosti in sposobnosti učenca. Snov naj
delijo na manjše enote in sproti preverjajo, ali učenec razume snov in jo zna uporabiti.
Pozornost je treba posvetiti vsem korakom spoznavnega procesa od pozornosti, percepcije
preko vseh preostalih čutil, oblikovanja predstav, priklica v spomin, miselne obdelave do
spretnosti, ki so potrebne za učenje. S tem bomo pedagoški proces gradili na pozitivnih
pričakovanjih. Učitelji naj v spoznavne procese pouka vključijo prav vse tehnike, metode
in učne oblike, ki jih učenec lahko sprejema s svojimi omejenimi zmožnostmi vidnega
zaznavanja, ter naj aktivirajo vsa druga učenčeva čutila. Temu cilju naj bi učitelji tudi
prilagodili učne pripomočke in učila. Pri podajanju učne snovi naj učitelji upoštevajo
naslednja priporočila:
•

učitelj naj pri podajanju snovi govori dovolj glasno in razločno;

•

pazi naj na primerno bližino opazovanega predmeta (poskusi, ekskurzije);

•

uporablja naj povečan tisk;

•

uporablja naj povečala (lupe, elektronska povečala, monitorji...);

•

namesto prepisovanja s table lahko uporabi naslednje metode: poslušanje predhodno
posnetega gradiva, učencu ponudi že napisano in primerno povečano gradivo,
učenec lahko gradivo tudi posluša s pomočjo kaset in vokmana, medtem ko drugi
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prepisujejo s table, grafoskopsko gradivo naj mu učitelj predhodno preslika, za slepe
učence naj pripravi gradivo v brajici, poskrbi za možnost sprotnega zapisovanja v
brajici in pripravi reliefne skice, zemljevide in druga učna gradiva ter uporabi
metode, ki omogočajo oblikovanje predstav na osnovi tipa;
•

pri učnih urah naj uporablja didaktična sredstva in pripomočke, ki jih je možno
zaznavati tudi z drugimi čutili (sluh, tip, voh, okus): šolski vrt, naravno okolje,
makete, tipni zemljevidi, modeli, kipi, razredni peskovniki itd.;

•

učenec mora osvojiti vse učne vsebine, vendar pri nekaterih naj učitelj ne pričakuje
pretirane natančnosti (geometrijsko risanje, razna merjenja, poskusi, izdelki pri
tehnični in likovni vzgoji ipd.);

•

ob prikazovanju fizikalnih, kemijskih poskusov ali drugih eksperimentov naj učitelj
natančno in razločno opisuje postopek, ki ga izvaja;

•

učitelj naj dovoli učencu, da si od blizu ogleda snov na tabli oziroma posamezna
učila;

•

šolska tabla naj bo suha in čista;

•

tabelska slika naj bo dovolj velika in naj ne vsebuje preveč podrobnosti;

•

tabla in kreda naj bosta kontrastnih barv (črna tabla in bela ali rumena kreda, ker na
primer pisanje z rumeno kredo na svetlo zeleno tablo ni dovolj kontrastno);

•

preslikave in povečave naj bodo jasne, kontrastne in razločne (neprimerna je
preslikava, na kateri se predmet ne loči od podlage, neustrezen rokopis ipd.);

•

podajanje snovi naj bo čimbolj povezano z naravo: učni sprehodi, ogledi, ekskurzije,
kjer slabovidne učence še posebej opozarjamo na manjše predmete, npr. cvetje,
žuželke ipd.

Delo pri pouku s slepim ali slabovidnim učencem zahteva posebne metode dela. Pri
okrnjenih vidnih poteh ločimo tri temeljne metode dela (Brvar, 2000, str. 24 - 27):
•

metoda dela za slepe – po tej metodi delajo popolnoma slepi učenci; uporabljati
moramo preostale učenčeve zaznavne poti pri sprejemanju informacij (brajica, tipni
prikazi, posneto besedilo, uporaba računalniške brajeve vrstice); učenca moramo
usposobiti za pravilno in učinkovito uporabo specialnih učnih pripomočkov in ga
moramo voditi pri spoznavanju novega učila; učenca moramo poznati in upoštevati
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njegove individualne značilnosti (samostojnost, usposobljenost za določen način
dela, morebitne težave pri branju, pisanju ali tipanju...);
•

metoda dela za slabovidne – zahteva individualni pristop k posameznemu učencu;
pri tej metodi dela upoštevamo stopnjo prizadetosti slabovidnega učenca (primerne
prilagoditve grafične pisave, uporaba pripomočkov za povečavo, individualna
osvetlitev, primerno pisalo in učno-didaktično gradivo);

•

kombinirana metoda dela – namenjena je močno slabovidnim in praktično slepim
učencem; uporabljamo jo lahko stalno ali občasno; po tej metodi delajo učenci, ki
imajo minimalni ostanek vida; pri tej metodi velja upoštevati dejstva, opisana pri
metodi dela za slepe in pri metodi dela za slabovidne učence.

2.3.2.1 Pripomočki za šolsko delo slepega ali slabovidnega učenca

Pripomočkov, ki so namenjeni slepim in slabovidnim učencem, je veliko. Slepi ali slabovidni
učenec naj uporablja strokovno izbran optični pripomoček ter ustrezne elektronske in ostale
pripomočke. Nekateri učenci potrebujejo manj pomagal, drugi pa kombinacijo različnih
pripomočkov, ki jih prinašajo s seboj k pouku ali pa jih imajo v učilnici. Pripomočke lahko
razdelimo v pet skupin (Murn, 2002, str. 30 – 35; Brvar, 2000, str. 113 - 122):
a) OPTIČNI PRIPOMOČKI (predpiše jih zdravnik za korekcijo slabovidnosti):
•

očala ali kontaktne leče – prilagojena morajo biti določeni aktivnosti; učenec
ve, pri kateri aktivnosti jih potrebuje in kdaj ne; očala naj se dobro prilegajo in
naj bodo vedno čista; zatemnjena očala uporabljajo učenci, ki so občutljivi na
premočno svetlobo;

•

teleskopska očala – uporabljajo jih nekateri učenci za branje z večje razdalje; od
vseh pripomočkov nudijo slabovidnemu učencu najboljši vid; obstajajo
teleskopska očala za bližino, ki so namenjena branju in pisanju ter očala za
daljavo, ki jih učenec uporablja za gledanje na tablo ali televizije; pomanjkljivost
je omejenost vidnega polja, slika pa je lahko zaradi premikov glave nemirna;

•

lupe in povečevala – so vsakodnevni pripomoček, ki jih učenci uporabljajo pri
branju, pisanju ali drugem vidnem zaznavanju; z njimi dosegamo večkratno
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povečavo besedila;

Slika 1: Komplet povečevalnih lup.

(Foto: Podpadec, 2007.)
•

lupna očala – učenci jih uporabljajo namesto lupe, nadomeščajo pa tudi
teleskopska očala; lupa je vgrajena v okvir, pri čemer se sprosti roka, ki bi sicer
morala držati lupo; slabost je, da omogočajo samo zelo kratko bralno razdaljo (2
do 4 cm), ki odkrije le nekaj črk, branje je zato naporno in zamudno;

•

hiperkorekcijska očala – so očala z močnejšima lečama in z večjim številom
dioptrij; uporabljati jih je možno za gledanje na različnih razdaljah oddaljenosti
od predmeta; taka očala so tudi bifokalna, kjer spodnji del služi za branje,
zgornji pa za gledanje na daljavo;

•

teleskopi – so majhni daljnogledi, s katerimi učenci gledajo na daljavo; v veliko
pomoč so pri gibanju na prostem; učenec, ki uporablja teleskop za gledanje na
tablo, naj sedi v srednji vrsti, ne preveč v ozadju razreda.

b) NEOPTIČNI PRIPOMOČKI ZA SLABOVIDNE UČENCE (ne predpiše jih
zdravnik, namenjeni so izboljšanju vidnega zaznavanja, o njihovi uporabi naj svetuje
mobilni tiflopedagog):
•

debelejša pisala – večina slabovidnih uporablja debelejša pisala, lahko celo
flomastre; učenci bodo pisali večje črke, nekateri tudi samo tiskane, ker te bolje
vidijo; učitelj naj prilagodi svoje zahteve pri pouku temu dejstvu;
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•

stojalo za knjige – je poseben pripomoček, s katerim približamo bralno
površino očem; učenec naj se ne sklanja nad bralno ali pisalno površino, saj se
mu s tem povečuje očesni pritisk in krivi hrbtenica; najboljša je uporaba miz z
nastavljivim naklonom;

•

papir z okrepljenimi črtami – slabovidni učenci uporabljajo zvezke s črtami, ki
morajo biti dobro vidne; papir, na katerega pišejo, naj ne bo preveč bel in
svetleč, lahko je celo rahlo rumenkast;

•

knjige in besedila v povečanem tisku – učitelj naj pripravi besedila, ki jih
potrebuje učenec pri delu, v njemu prilagojeni povečavi; učitelj naj ugotovi za
posameznega učenca, kolikokratno povečavo potrebuje in naj mu na ta način
poveča besedila, zemljevide, tabele in druge materiale, ki jih potrebuje pri
pouku;

•

označevalci vrstic in bralna okna – so pripomočki, s katerimi učenec sledi
vrstici napisanega besedila; pisanje z njimi je zamudnejše, zato slabovidnejši
učenci pišejo počasneje;

•

geometrijski in merski pribor z okrepljenimi skalami – na ravnilu, tehtnici in
drugih merskih instrumentih moramo povečati oznake, da jih bo lahko videl tudi
slabovidni učenec; včasih zadošča že kontrast s podlago, na kateri so napisane;

Slika 2: Tipni zaznavi prilagojen kotomer oziroma naklonomer.

(Foto: Podpadec, 2007.)
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•

razsvetljava – slabovidni učenec potrebuje posebno osvetlitev delovne površine;
ob napačni ali nezadostni osvetlitvi se pojavljajo glavoboli, bolečine v
očeh in dolgoročno slabšanje vida; slabovidne osebe so pogosto občutljive na
slabo, nekateri tudi na premočno svetlobo; o možnostih in načinih dodatne
osvetlitve naj svetuje mobilni tiflopedagog;

•

žaluzije in zasenčitve – slabovidni učenci, ki so občutljivi na premočno
svetlobo, potrebujejo zatemnitev delovne površine; sedijo naj v temnejšem delu
učilnice, po možnosti obrnjeni s hrbtom od okna; uporabljamo žaluzije, s
katerimi zasenčimo neposredno sončno svetlobo, ki bi sijala na delovno
površino.

c) NEOPTIČNI PRIPOMOČKI ZA SLEPE UČENCE (uporabljajo jih slepi učenci
in temeljijo na tipnem zaznavanju):
•

brajeva pisava – slepi učenci uporabljajo za pisno komunikacijo poseben sistem
tipnega zapisa – brajevo pisavo; večina slepih učencev piše brajevo pisavo skoraj
tako hitro kot videči sošolci vidno besedilo;

•

brajev pisalni stroj – je poseben pisalni stroj za zapisovanje brajeve pisave;
učenec ga prinaša s seboj k pouku; za delo v razredu je lahko moteč, ker je
pisanje nanj precej glasno; učenec težje sledi razlagi in jo hkrati zapisuje, zato je
bolje, če mu potrebne podatke narekujete;

•

okvirji in vodila za pisanje – izdelani so iz kartona ali plastike; slepi jih položi
na obrazce ali druge dokumente; okvir mu omeji prostor za pisanje, na primer za
vnos podatkov ali za podpis;

•

merski instrumenti z brajevimi ali tipnimi oznakami – geometrijski pribor za
slepe, ure, tehtnice, merilna orodja; z ustreznimi pripomočki in njihovo uporabo
naj učitelje seznani mobilni tiflopedagog;

•

gumijasta podlaga za pozitivno risanje – nanjo slepi ali videči položi folijo ter
z ustreznimi pisali nanjo riše tako, da se vrisane črte izbočijo in jih je možno
otipati; uporabljamo jo za risanje geometrijskih likov, grafov, velikih črk, shem,
načrtov, zemljevidov in podobnega; v učilnicah, kjer poteka pouk s slepim
učencem, naj bo na voljo podlaga s folijo za pozitivno risanje;

45

Poučevanje in vloga učitelja geografije pri delu s slepimi in slabovidnimi učenci
___________________________________________________________________________
Slika 3: Ponazoritev uporabe folije za pozitivno risanje.

(Foto: Podpadec, 2007.)
•

posebna pisala za reliefno risanje – puščajo privzdignjeno sled na podlagi, ki
jo slepi lahko otipa; pisanje je počasnejše, prav tako tudi branje zapisanega, zato
jih slepi ne uporabljajo tako pogosto kot brajev zapis;

•

brajev označevalec – z njim izdelamo napise v brajevi pisavi, ki jih
uporabljamo za označevanje različnih predmetov, na primer učbenikov, kaset,
map; napisi naj bodo na zunanji strani predmetov, da jih bo slepi lahko našel in
otipal.

d) PRIPOMOČKI ZA SLUŠNO SPREJEMANJE INFORMACIJ (večina slepih in
slabovidnih učencev si pri sprejemanju informacij, učenju, ponavljanju in utrjevanju
snovi pomaga s sluhom, to pa zahteva prilagoditve pri pouku):
•

radio s kasetami ali zgoščenkami – učenci uporabljajo učbenike, posnete na
kasetah, prav tako jim lahko učitelj predvaja zgoščenke z vsebinami, ki jih želi
predstaviti v okviru učnega procesa;

•

diktafon – je priprava, s katero učenec posname del predavanj ali narekovanje
učitelja, povzetke; učenec se mora dogovoriti z učiteljem, da mu le-ta snemanje
dovoli; posneto gradivo je koristen pripomoček za učenje;

•

zvočne knjige – so učbeniki, leposlovna dela, razni priročniki in druga knjižna
dela, posneta na kasetah ali zgoščenkah; Zveza društev slepih in slabovidnih
Slovenije ima na razpolago bogato zvočno knjižnico, ki bo učencu v pomoč pri
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branju leposlovnih del in strokovne literature; povezavo s knjižnico bo
vzpostavil mobilni tiflopedagog;
•

zvočni pripomočki za šport in vsakdanja opravila – sem sodijo zveneče žoge,
govoreče tehtnice, zvočne ure ipd.; ti tehnični pripomočki so na voljo le v tujih
jezikih, zato jih mlajši učenci težje uporabljajo.

e) ELEKTRONSKI

PRIPOMOČKI

(v

vsakdanjem

življenju

ter

tudi

pri

izobraževanju slepih in slabovidnih postajajo nepogrešljivi, z njihovo pomočjo
premagujejo svojo komunikacijsko oviranost in se enakovredno vključujejo v okolje
videčih; žal je za slepe in slabovidne prilagojena elektronska oprema še vedno
izjemno draga, zato si je marsikateri posameznik ne more privoščiti):
•

govoreči žepni računalnik – pretvori številčni zapis in vse druge opravljene
računalniške operacije v zvočno obliko;

•

optakon – je pripomoček za slepe, ki pretvori vidno besedilo v brajevo pisavo,
to pa je mogoče otipati v brajevi celici; za branje je potrebno veliko vaje in
senzornih spretnosti, zaradi česar tega pripomočka ne morejo uporabljati vsi
slepi;

•

brajev tiskalnik – je pripomoček, ki omogoča izpis besedil v brajevi pisavi brez
dodatnih prilagoditev; učenec ga uporablja za izpis učnega gradiva za lastne
potrebe;

•

optični čitalec – je sistem za optično razpoznavo tiskanih informacij, ki slepemu
omogoča, da samostojno prebira besedila, zapisana v črnem tisku; optični čitalec
lahko učitelju prihrani veliko časa, potrebnega za pripravo besednega gradiva;

•

sintetizator govora – je program prenosa zapisanega besedila iz zaslonske slike
računalnika v zvok; obstaja slovenska različica sintetizatorja govora, ki je
uporabna tudi za slepe učence; slabost je, da je računalniški govor zaenkrat še
težje razumljiv, zato ga nekateri učenci ne uporabljajo najraje;

•

elektronsko povečevalo – je ekran, na katerem učenec lahko bere besedilo,
posneto s pomočjo kamere in optično povečano; povečava besedila je
maksimalno štiridesetkratna; učenec si lahko prilagodi barvo zaslona in besedila
ter spreminja kontraste in osvetlitev; razen za branje, je primeren tudi za
opazovanje tabel, shem, gledanje slik;
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Slika 4: Elektronsko povečevalo.

(Foto: Podpadec, 2007.)
•

osebni računalnik z brajevo vrstico – tudi slepi učenci danes lahko uporabljajo
osebni računalnik, kar jim omogoča dostop do skoraj vseh informacij,
posredovanih preko elektronskih medijev; osebni računalnik ima pod tipkovnico
nameščeno brajevo vrstico, ki omogoča pretvorbo besedila na zaslonu v brajevo
pisavo; učitelji lahko pripravijo učno gradivo ali preizkuse znanja v elektronski
obliki in slepi učenec bo lahko samostojno reševal naloge;

Slika 5: Osebni računalnik z brajevo vrstico.

(Foto: Podpadec, 2007.)
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•

zaslonski povečevalnik - omogoča poljubno povečavo informacij, zapisanih na
računalniškem zaslonu; povečevalnik ima vgrajene funkcije, ki olajšajo delo na
zaslonu, poenostavijo branje tekočih besedil in omogočajo avtomatsko
prilagoditev zapisa na zaslonu stopnji povečave;

•

analogni povečevalnik z vgrajeno kamero – je pripomoček, ki je lahko
samostojen ali povezan z računalnikom in omogoča slabovidnemu učencu
povečavo zapisa s papirja na poseben zaslon;

•

elektronska beležnica – je priročni elektronski pripomoček, ki ga slepi učenci
uporabljajo za shranjevanje krajših besedil; ima brajevo tipkovnico in možnost
priključitve na osebni računalnik za prenos podatkov v obe smeri;

•

prilagojena programska oprema – za vse omenjene pripomočke bo učenec
potreboval prilagojeno programsko opremo, s katero se bo seznanil v
specializiranih ustanovah za slepe in slabovidne otroke.

2.3.3 Pouk geografije s slepimi in slabovidnimi učenci

Geografija nam daje znanje za razumevanje in razlago zapletenih odnosov v naravi in v
našem vsakodnevnem življenju. V Učnem načrtu za predmet geografija po programu
osnovnošolskega izobraževanja je »mesto geografije v programu (kurikulumu) osnovne šole
utemeljeno s tem, da ta predmet mlademu človeku pomaga pridobiti znanje, sposobnosti in
spretnosti, s katerimi se lahko orientira in razume ožje in širše življenjsko okolje, in da ga
vzgaja v pravilnem vrednotenju in spoštovanju okolja. Geografsko znanje je sestavni del
temeljne izobrazbe, ker vsebuje vedenja o domovini in svetu ter o varovanju okolja in
smotrnem gospodarjenju z njim. Zato je to znanje nujno potrebno vsakemu mlademu človeku
pred vstopom v delo ali v nadaljnje izobraževanje na kateri koli stopnji« (Kunaver in dr.,
2003, str. 5).
Slepi in slabovidni učenci lahko uspešno usvajajo učne vsebine osnovne šole, če učitelj pri
njihovem poučevanju uporablja individualni pristop, spodbuja uporabo ustreznih tehnik
učenja in posebne metode poučevanja. Poučevanje slepih in slabovidnih učencev zahteva tudi
posebne učne pripomočke ter učila. Učenec, ki je oslepel kasneje in ima še ohranjene vidne
predstave, veliko lažje prihaja do pravilnih predstav o prostoru in o odnosih v njem. Veliko
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težje pa je za tiste učence, ki so od rojstva slepi in nimajo nikakršnih vidnih predstav.
Prilagajanje didaktičnih kompletov tipni zaznavi je odgovorna in didaktično - metodično
zahtevna naloga učitelja. Učitelj slepih mora pri prilagajanju upoštevati cilje in vsebine
učnega načrta, ki praviloma ne smejo biti okrnjeni. Hkrati pa mora pri prilagajanju upoštevati
tiflopedagoške metodične in didaktične zahteve tipne zaznave (Brvar, 2000; Učni načrt...,
2003).
Brvar našteva, katere lastnosti slepih in slabovidnih učencev moramo upoštevati pri pouku, še
predvsem pri pouku geografije (Brvar, 2000, str. 7):
•

slepi in slabovidni učenci imajo težave pri zaznavanju zunanjega sveta,

•

praktične izkušnje in njihove predstave o prostoru in zunanjem svetu so skromne,
dostikrat nepopolne ali celo izkrivljene,

•

zaradi skromnih prostorskih predstav je tudi njihova orientacija v prostoru
razmeroma slaba,

•

izrazite težave so pri zaznavanju razdalj, smeri oziroma vzajemnega odnosa med
predmeti,

•

omejeni so pri spremljanju dinamičnih procesov in pojavov ter ne morejo opazovati
zapletenih sprememb v naravi,

•

imajo težave pri posploševanju in sintezi pojmov,

•

slepota in slabovidnost v veliki meri omejujeta celostno čutno zaznavo,

•

pri slabovidnih učencih traja opazovanje dalj časa, oko potrebuje več časa, da se
prilagodi na določene dražljaje,

•

slepota lahko oteži ali onemogoči doseganje ciljev, kar lahko povzroči psihološke
probleme, na primer notranje nezadovoljstvo in napetost.

Zgoraj naštete lastnosti slepih in slabovidnih učencev naj bi učitelj, ki poučuje te otroke,
upošteval pri načrtovanju pouka ter pri izbiri metod in oblik dela. Pedagoške oblike pouka ter
metode dela s slepimi in slabovidnimi učenci so praviloma individualne, vendar ne na škodo
skupinske dinamike. Individualne so predvsem zaradi uporabe posebnih pripomočkov,
nujnosti neposrednega pristopa učitelja in svojevrstnih metod dela glede na poti zaznave
(Brvar, 2000).
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Pri pouku geografije s slepimi in slabovidnimi učenci Brvar izpostavlja naslednja področja ter
načine dela (Brvar, 2000, str. 28 – 42):
1) Motivacija
Motivacija lahko veliko prispeva k uspešni uri. Slepih učencev ne moremo motivirati s
sliko, videom ali diapozitivom, temveč lahko kot motivacijski uvod v učno uro
uporabimo doživeto pripovedovano besedilo, radijsko igro, odlomek iz knjige ali
predmet, ki ga slepi učenec prime v roko.
2) Individualizacija
Individualizacija je pogoj za uspešno delo pri pouku geografije. Pri posameznem učencu
moramo upoštevati njegove psihofizične in zaznavne sposobnosti, ki nas vodijo pri
pripravi didaktičnih kompletov, učnih listov in specialnih učnih pripomočkov. Že v
procesu priprave na določeno vsebino moramo poiskati poti in načine, kako
posameznemu učencu približati, razložiti in predstaviti vsebine ali določen geografski
pojem.
3) Demonstracija
Demonstracija je nazorno prikazovanje predmeta ali praktičnega poskusa. Pri
demonstraciji določenega predmeta ali poskusa pred slepim ali slabovidnim učencem
moramo upoštevati dostopnost in nazornost ter tudi naslednje dejavnike:
• varnost (delo s kislino pri določanju vrste kamenin),
•

tipno in vidno dostopnost (pri slabovidnih so izrazite težave zaznavanja na
temelju fiziologije gledanja, zato naj bi učitelj pri demonstraciji to tudi
upošteval),

•

primerni pogoji opazovanja (osvetlitev, možnost bližinskega gledanja ali
opazovanja s pomočjo povečevala).

4) Dramatizacija
Dramatizacijo lahko uporabljamo kot uvod v novo učno temo ali kot dopolnilo k
posameznim vsebinam. Vsebine, ki jih lahko predstavimo ali prikažemo na dramatičen
način, se učencem globlje usedejo v spomin. Vir za dramatično pripoved je lahko
doživeti dogodek, leposlovno delo ali ogled dramske predstave. Slepi in slabovidni
učenci nimajo veliko priložnosti, da se izkažejo ali da predstavijo svoje sposobnosti in
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ustvarjalnost. Prav dramatizacija pa jim lahko to omogoči.
5) Aktualizacija
Pouk geografije je lahko uspešnejši, če vsebine sproti aktualiziramo z dogajanjem
doma in po svetu. Zanimiv dogodek obravnavamo takrat, ko se zgodi, ko je motivacija
še velika. Slepe in slabovidne učence moramo navajati na zavestno spremljanje
informacij (radio, televizijska poročila, medmrežje), ki so jim dostopne iz sredstev
javnega obveščanja in okolja. Prednosti takega načina dela so očitne. Splošna
razgledanost učencev se povečuje, učenci lažje prihajajo do novih spoznanj in pojmov.
To pa se lahko odraža tudi pri usvajanju vsebin pouka.
6) Neposredno zaznavanje s tipom
Tip je za slepega vsekakor najpomembnejše čutilo. S tipom zaznava prostor in prihaja
do predstav. Če hočemo, da bo slepi učenec nekaj spoznal, mora to tudi otipati. Tako
si bo ustvaril predstavo o obliki, velikosti in vsebini določenega predmeta. Poiskati
moramo način, ki lahko nudi slepemu samostojen in celovit dostop do informacije. Pri
tipu moramo upoštevati tipni prag, ki je lahko pri posameznih učencih zelo različen. Z
vajo se tudi tipna zaznava izboljšuje. S pojmom tipni prag označujemo sposobnost
učenca, da na tipni sliki še lahko zazna in s tipom pravilno razbere informacijo, ki je
prikazana

v

obliki

pogojnega

znaka

ali

kake

druge

informacije.

Učitelj geografije mora zato pri izdelavi tipnega prikaza upoštevati zakonitosti tipne
zaznave oziroma tipnega praga. Tipna informacija ne sme biti manjša od brajeve
točke, kar pomeni, da mora biti med posameznimi pogojnimi znaki toliko prostora, da
informacijo še zaznamo s blazinico na prstu.
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Slika 6: Tipni model amfiteatra.

(Foto: Podpadec, 2007.)
7) Bližinsko opazovanje
Bližinsko opazovanje in zaznavanje s tipom je načelo opazovanja pri močno
slabovidnih ali praktično slepih učencih. Če je predmet opazovanja materialni vir ali
tipna aplikacija, sodelujejo pri opazovanju tudi drugi čuti. Ko pa učenec opazuje sliko
preko medijev (video, diaprojekcija, film, računalnik...), je nujna sprotna razlaga
učitelja. Prav je, da se slepi in slabovidni učenci naučijo sprejemati informacije tudi
preko omenjenih medijev, kajti dejstvo je, da bi bile strogo izbrane informacije
preozke. Slepemu lahko tudi zvoki in šumi preko televizije, kina ali videa na podlagi
predhodnih izkušenj približajo svojevrstno, čeprav nepopolno, dojemanje sveta.
Pozorni moramo biti predvsem na:
•

dostopnost in možnost bližinskega gledanja,

•

živo in slikovito podajanje vsebin brez tihih premorov,

•

veliko primerjav, prispodob, priložnostnih doživljajev,

•

demonstracijo raznih predmetov in tudi dišav, glasbe...,

•

neposredni stik z učenci, kratke anekdote...,

•

vmesna vprašanja učencev in pojasnila ali dopolnila,

•

uporabo specialnih pripomočkov.
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8) Perspektiva opazovanja
Perspektiva opazovanja je pri slabovidnih učencih otežena, zato uporabljamo
kombinirano metodo opazovanja, kjer poleg preostalega vida učenci uporabljajo tudi
druge zaznavne poti. Ko opazujejo in zaznavajo z vidom, se oddaljeni predmeti, barve,
kontrast, globina in detajli brišejo ali izginjajo. Za slabovidne je vidni prostor ožji in
omejen. Pri delu moramo upoštevati vzroke in posledice zmanjšanega zaznavanja
učencev:
•

pri zoženem vidnem polju so izrazite težave pri opazovanju predmeta ali slike
kot celote; učenci z zoženim vidnim poljem zaznavajo predmet po delčkih
oziroma postopno;

•

daljnovidni učenec bo dokaj dobro videl obris zemljevida, ne pa detajlov;
potrebuje pomoč, da ga usmerimo do oporne točke, reke, mesta ali gore, kjer si
bo lahko pomagal s povečevalom – lupo;

•

kratkovidni učenec vidi celoto (zemljevid) nejasno, ko se mu približa, pa
izgubi orientacijo oziroma predstavo o prostoru; če vsebine zemljevida še ni
dovolj usvojil, bo imel velike težave z orientacijo oziroma z iskanjem določene
točke; potrebuje neposredno pomoč ali usmeritev do iskane informacije.

9) Izbor bistvenih podatkov in temeljnih pojmov
Pri pouku geografije naj bi učitelj posplošil in oblikoval tipne karte, načrte ali slike,
tako da so le-te dostopne tipni zaznavi. Količina informacij na tipnih kartah je veliko
manjša v primerjavi z običajnimi zemljevidi. Zato pri izdelavi tipnega zemljevida,
skice ali načrta izberemo le toliko informacij, kolikor jih lahko slepi s tipom na
določeni površini še brez težav zaznajo. Pri slabovidnih učencih je načelo
posploševanja in poenostavitve potrebno zaradi zmanjšane vidne zaznave oziroma
zato, da so prikazi bolj pregledni. Glede na delo pri pouku lahko načelo generalizacije
razdelimo v tri področja:
•

prilagajanje prostorskih prikazov tipni zaznavi,

•

načelo izdelave povečav, kjer mora biti upoštevana zmožnost zaznavanja
slabovidnega učenca pri uporabi prostorskih aplikacij in grafičnih informacij
za delo pri pouku,

•

posplošitev kot načelo prilagoditve prostorskih prikazov, nanjo vplivata tudi
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starost in učna sposobnost posameznega učenca.

Slika 7: Tipni model naselja.

(Foto: Podpadec, 2007.)
V zgoraj naštetih učnih metodah in učnih oblikah, načelih in pristopih se dostikrat omenja, da
naj učitelj uporabi določen specialni učni pripomoček. Učitelj, ki poučuje slepega ali
slabovidnega učenca in bi se hotel ravnati po zgornjih priporočilih, hitro naleti na problem. Ta
problem je, da je v praksi zelo težko priti do specialnih pripomočkov, ker so zelo dragi in jih
veliko učencev, ki bi jih potrebovali, nima. Mogoče bi bilo dobro napisati tudi priporočila za
učitelje, ki se znajdejo v takih situacijah. Druga možnost pa je, da bi bili vsem slepim ali
slabovidnim učencem dodeljeni specialni učni pripomočki, ki jih potrebujejo. Dobra rešitev bi
bila tudi izposoja potrebnih pripomočkov, ki bi jo lahko izvajal Zavod za slepo in slabovidno
mladino v Ljubljani.
Druga kritika naštetih priporočil pa je, da učitelji v rednih osnovnih šolah niso dovolj
usposobljeni za prilagajanje učil slepemu ali slabovidnemu učencu. Tudi če učitelj pozna
medicinsko opredelitev slepote ali slabovidnosti, ki jo ima njegov učenec, še ni nujno, da bo
znal tudi na pravilen način prilagoditi učno gradivo. Tudi na tem področju kritično
primanjkuje primerne literature in izobraževanj.
Pomemben del pri pouku geografije predstavlja orientacija v prostoru in na zemljevidu.
Pouk geografije je otežen, če ni usvojena osnovna orientacija oziroma razumevanje pojmov,
kot so spredaj, levo, med točkama, po robu, nižji nivo, osamljen... Pri geografiji praviloma
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nadgrajujemo elementarno orientacijo in razumevanje prostora z zahtevnejšimi pojmi: sever,
v zenitu, na povratniku, v stopinjski mreži, na x-osi... Prav slepi učenci morajo dobiti jasna,
točna in razumljiva navodila, s katerimi jih usmerjamo k aktivnostim v razredu in na terenu.
Orientacija slepih je specifična. Temelji na prepoznavanju znanih oblik in značilnih točk ter
na neposrednem sistemu razumevanja odnosov med znanimi točkami v prostoru in na
zemljevidu. Pri pouku geografije naj bi bil prav zato poudarek na stalnih praktičnih vajah iz
orientacije tako v prostoru kot na zemljevidu. Učenca moramo usmeriti do orientacijske
oziroma oporne točke. Če je to zemljevid, mu najprej položimo roko na zemljevid, kratko
razložimo njegovo vsebino in ga usmerimo do legende. Orientacija na tipni karti poteka
postopno, v zaporedju od točke do točke. Šele ko učenec spozna posamezne elemente, lahko
sklepa o vsebini. Pri orientaciji na zemljevidu si slepi pomaga z opornimi točkami, ki so lahko
reke, mesta ali reliefne oblike (Brvar, 2000).
Orientacija slepega ali slabovidnega učenca na terenu zahteva poleg usvojene orientacije na
zemljevidu in v prostoru tudi pripomočke prilagojene tipni zaznavi, za orientacijo. Tak
pripomoček je na primer brajev kompas. Pri delu na terenu in na ekskurzijah je nepogrešljiva
tudi prenosna elektronska lupa, ki slabovidnemu učencu poveča črni tisk na potrebno
povečavo (Brvar, 2000).
Še posebno zahtevna je izvedba geografske ekskurzije s slepim ali slabovidnim učencem. Že
v geografski učilnici je poučevanje zelo zahtevno za učitelja slepega ali slabovidnega učenca,
na terenu pa je to še toliko težje. Največ časa in dela zahteva priprava na ekskurzijo. Določene
vsebine morajo biti predstavljene že v razredu, kjer preverimo razumevanje raznih pojmov,
pojavov in drugih veščin, ki se navezujejo na izobrazbene cilje ekskurzije. Izobrazbeni cilji
pri geografiji ne morejo biti doseženi brez ekskurzije oziroma neposrednega praktičnega dela
pri pouku, tako v razredu kot zunaj njega. S prevladujočim teortičnim delom v razredu bi
učenci vsekakor težko usvojili določene pojme, znanje ali spretnosti. Dejstvo je, da lahko
učenci samo z neposrednim in praktičnim izkustvom v okolju doživeto razumejo procese,
določene pojme in pojave (Brvar, 2000).
Pomembno se mi zdi, da slepih ali slabovidnih učencev ne izključimo iz ekskurzij oziroma iz
dela na terenu nasploh. Res je, da zahteva izvedba takšnega dela veliko priprav (učni listi,
makete...) in organizacjskih posebnosti (spremljevalec, pogostejši postanki, dobri vodiči...),
vendar pa tudi za slepe in slabovidne velja, da si stvari veliko bolje zapomnijo, če jih doživijo.
Tega jim v nobenem primeru ne smemo vzeti.
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Posebnost pouka geografije s slepim ali slabovidnim učencem so tudi tipni prikazi. Vsaka
nova učna tema predstavlja izziv učitelju, kako slepemu ali slabovidnemu učencu predstaviti,
obrazložiti ali opisati nek pojem, diagram, sliko, grafikon ali tabelo. Za slabovidne nam je v
pomoč lupa ali elektronsko povečevalo, za slepe pa je vsaka grafična slika le pojem brez
vrednosti. Rešitev je lahko le ta, da naredimo tipno sliko oziroma tipni zaznavi dostopen
model ali diagram. Didaktični tipni pripomočki so temelj uspešnega pouka. Rešitev je lahko
preprosta, zahteva pa kar precej učiteljeve iznajdljivosti (Brvar, 2000).
Med tipne prikaze pri pouku geografije sodijo (Brvar, 2000, str. 79 – 88):
•

diagrami in geografske skice – ti prikazi, ki jih prilagodimo tipni ali slabši vidni
zaznavi, so zelo primerni za usvajanje novega znanja in razumevanja različnih
družbenogeografskih dejavnikov v okolju; pri izdelavi moramo upoštevati tipni prag,
velikost zapisa v brajici, da so grafično primerno zaznavni in očiščeni vseh
nebistvenih dejavnikov; prikažemo jih lahko s preprostimi tehnikami, kot so
termopisalo, pozitivna folija, tiflograf, ali z zahtevno termovakumsko tehniko, ki pa
omogoča natančnost, dobro tipno ločljivost in nazornost ter daljšo obstojnost
prikaza;

•

tipne slike – predstavljajo širok izbor tipnih prikazov, ki so dopolnilo didaktičnih
kompletov ali samostojno pojasnjujejo neki pojav ali pojem; ne morejo nadomestiti
slikovnega gradiva, so pa dobro dopolnilo k razumevanju posameznih elementov
okolja;

•

makete, modeli in skulpture – elementi vsakega prikaza morajo biti nazorni in
prilagojeni tipni in zmanjšani vidni zaznavi; narejeni morajo biti v pravilnem
sorazmerju z danostmi, ki jih prikazuje; material, iz katerega izdelamo prikaz, mora
spominjati na stvarno podobo objekta ali pojma, ki ga prikazujemo; dobro je tudi, da
posamezni elementi prikaza delujejo, napisi naj bodo le splošni in le tam, kjer ne
ovirajo tipne zaznave; prav je, če je ob manj znani informaciji pojem, ki ga
uporabnik že pozna;
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Slika 8: Tipni model namakalnega sistema.

(Foto: Podpadec, 2007.)
•

tipni globusi – globusi (reliefni, politični...) so prirejeni tipni zaznavi; prikazujejo
temeljne elemente, kot so kopne in vodne površine, stopinjsko mrežo ter naklon in
vrtenje zemeljske osi;

Slika 9: Tipni globus.

(Foto: Podpadec, 2007.)
•

telurij – je prirejen tipni zaznavi slepega; omogoča odlično predstavo in
razumevanje pojmov matematične geografije (ekliptika, položaji Zemlje med letom,
kroženje in vrtenje, osvetljenost, lunin in sončev mrk...);
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•

relief – klasični relief je nekoč veljal za edino kakovostno ponazorilo za slepe pri
pridobivanju predstav iz okolja; pri obravnavanju temeljnih pojmov, kot so nižina,
dolina, vzpetina, to tudi drži, ko pa hočemo poglobiti znanje in pojme z elementi v
pokrajini, kot so vodotoki, razvodja, kraški relief inn navzočnost ter vplivi človeka,
relief ne zadostuje več; potrebujemo tipni relief, ki je prilagojen tipni zaznavi, kjer
so upoštevane vse posebnosti in zahteve tipne zaznave;

•

zemljevidi (tipne karte) za slepe – so prilagojeni tipni zaznavi; opremljeni so z
dogovorjenimi tipnimi znaki in napisi v brajici; zemljevida, ki naj bi ga uporabljali
slepi učenci, nikakor ne moremo samo prilagoditi iz običajnega vidnega, ampak ga
moramo izdelati na temelju tipne kartografije; zemljevidi oziroma tipne karte, načrti
in skice so najbolj prepoznavni element pri pouku geografije za slepe učence;

•

tipni orientacijski načrti – temelj za njihovo izdelavo so obstoječi prostorski načrti;
le-te najprej pripravimo grafično, jim povečamo merilo in jih opremimo z izbrano
vsebino, ki je prilagojena in dostopna tipni zaznavi; pri prilagajanju moramo paziti,
da oblika oziroma vsebina ne postane popačena; pogojni znaki so lahko točkasti,
linijski, ploskovni ali gradacijski, vsi pa morajo biti enako veliki ne glede na merilo;
glede na merilo delimo orientacijske tipne načrte v štiri skupine: tlorisi stavb, bližnja
okolica, širša okolica ter pregledni načrti in atlasi;

Slika 10: Tipni orientacijski načrt Ljubljane.

(Foto: Podpadec, 2007.)
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•

tipni atlasi – v zadnjem obdobju je v uporabi vse več tipni zaznavi prilagojenih
atlasov, to so Slovenija, Geografija sveta, Šola in bližnja okolica, ki pa jih ima samo
Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani.

Učitelji, ki poučujejo slepega ali slabovidnega učenca, bi vsekakor potrebovali dobro
opremljeno geografsko učilnico in geografski kabinet. Predstavljena učila so prav tako
koristna normalno videčim učencem za boljšo predstavo določenih geografskih pojavov in
pojmov. Za ilustracijo, kako naj bi približno izgledal del geografskega kabineta, na spodnji
sliki predstavljam eno izmed omar v geografskem kabinetu na Zavodu za slepo in slabovidno
mladino v Ljubljani.

Slika 11: Vsebina omare v geografskem kabinetu na
Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani.

(Foto: Podpadec, 2007.)
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2.4 KOMPETENCE

UČITELJEV

IN

NJIHOVO

DODATNO

IZOBRAŽEVANJE TER USPOSABLJANJE
2.4.1 Kompetence učitelja za 21. stoletje

Tempo današnjega sveta zahteva spremenjena znanja tako pri učiteljih kot tudi pri učencih.
Marentič Požarnikova (2005) pravi, da je pri učencih nujno potrebno spodbujati razmišljanje
o različnih alternativah, razvijati fantazijo, ustvarjati vizije zaželene prihodnosti ter
odgovorno in zavzeto delovati v prid okolja. Pri tem gre za razvijanje različnih vrst mišljenja
– tako kritičnega in analitičnega kot tudi ustvarjalnega, praktičnega in za geografijo še
posebej pomembnega sistemskega razmišljanja (Vester v Marentič Požarnik, 2005).
Učitelj, ki bi želel pri učencih spodbujati in razvijati zgoraj naštete načine razmišljanja, pa
prav tako potrebuje posebne kompetence za opravljanje učiteljskega dela. Pri naštevanju
kompetenc, ki bi jih učitelj potreboval v današnjem času, ni konca. Različni avtorji so se
skušali zediniti vsaj v najpomembnejših, osnovnih kompetencah, ki jih današnje šolstvo
zahteva od učiteljev.
Še preden se posvetim naštevanju in opisovanju najrazličnejših kompetenc, bom opredelila
pojem »kompetenca«. Pojem kompetenca se uporablja na različnih področjih zelo različno.
Rychen in Salganik (v Peklaj, 2006, str. 22) sta definirala pojem kompetence kot »sposobnost
uspešno doseči kompleksne zahteve v določenem kontekstu s pomočjo mobilizacije tako
kognitivnih kot nekognitivnih vidikov delovanja«. Za uspešno ravnanje so najprej potrebne
kognitivne sposobnosti (reševanje problemov, analitično in kritično mišljenje, odločanje,
divergentno mišljenje, spretnosti odločanja) in zadostna količina znanja, vezanega na
določeno področje. Pojem kompetence vključuje poleg kognitivnih tudi motivacijske in
čustvene vidike našega delovanja. Pripravljenost za delovanje, vrednotenje situacije in
izzivov, stališča, odnos do neke aktivnosti, v najširšem smislu pa naše vrednote, določajo,
kako se bomo lotevali določenih aktivnosti in kako uspešni bomo pri njih (Peklaj, 2006).
Glede na to opredelitev pojma kompetence vidimo, da za kompetentno ravnanje nekoga ni
dovolj, da poseduje samo teoretično znanje. Kompetenco je potrebno tudi udejaniti v različnih
situacijah. Obstoj kompetence lahko ugotavljamo samo iz aktivnosti, vedenja v različnih časih
in okoliščinah. Za razliko od sposobnosti, ki so v veliki meri vrojene in so potenciali za naše
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ravnanje, se kompetenc lahko učimo, jih tudi poučujemo in so uporabne v različnih kontekstih
(Peklaj, 2006).
Katere so kompetence, ključne za delovanje v 21. stoletju? Z izbiranjem in ugotavljanjem leteh je še več težav kot z opredelitvijo pojma kompetence. Kot ključne so opredelili tiste
kompetence, ki »prispevajo k visoko vrednotenim dosežkom tako na individualni kot socialni
ravni, v smislu na sploh uspešnega življenja in dobro delujoče družbe; z njimi dosežemo
pomembne, kompleksne zahteve in izzive v širokem spektru različnih okolij in so pomembne
za vse ljudi« (Rychen v Peklaj, 2006, str. 23).
Oblikovale so se tri osnovne kategorije kompetenc (OECD Publication..., 2003; Peklaj,
2006, str.23):
•

delovanje znotraj socialno heterogenih skupin – poudarek je na interakciji z drugimi,
ki v pluralnih, multikulturnih družbah omogoča uspešno delovanje znotraj skupin ter
premagovanje razlik in nasprotij; kompetence, ki so potrebne za to, so:
vzpostavljanje odnosov z drugimi, sodelovanje ter uravnavanje in reševanje
konfliktov;

•

avtonomno ravnanje – to pomeni, da posameznik »raje deluje, kot pusti, da se deluje
nanj, oblikuje, ne da je samo oblikovan, ter sam izbira, ne pa da samo sprejema
izbire, ki so jih naredili drugi« (Rychen v Peklaj 2006, str. 23); v tej kategoriji so
naslednje kompetence: delovanje znotraj celote oziroma znotraj širših kontekstov,
oblikovanje in izpeljava življenjskih načrtov, osebnih projektov ter obramba in
aktivno zagovarjanje lastnih potreb, interesov in mej;

•

interaktivna uporaba orodij – tako fizičnih kot socio-kulturnih, kamor sodi
interaktivna uporaba jezika, simbolov in besedil, interaktivna uporaba znanja in
informacij ter interaktivna uporaba tehnologije.

Za izboljšanje izobraževanja učiteljev in trenerjev je v okviru evropske komisije za
izobraževanje delovala »Ekspertna skupina A«. Ta je v svojem poročilu poudarila
spremenjeno vlogo učitelja in opredelila naslednje kompetence učitelja, ki jih je potrebno
razvijati v njegovi karieri (Peklaj, 2006, str. 24):
•

spodbujanje učnih dosežkov,

•

delovanje na drugačen, restrukturiran način v razredu,

•

delovanje tudi izven razreda v šolskem centru in skupnosti z drugimi socialnimi
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partnerji,
•

integriranje informacijsko-komunikacijske tehnologije v formalne učne situacije in v
vse profesionalne prakse,

•

sposobnost delovati kot profesionalec.

Pomembna se mi zdijo tudi tri področja kompetenc učitelja, ki jih je oblikoval Nacionalni svet
za izobraževanje na Finskem, ki se v mednarodnih primerjavah vrednotenja izobraževalnih
dosežkov kaže kot najbolj uspešna država. Področja kompetenc učitelja so naslednja
(Peklaj, 2006, str. 24):
•

učenje učenja (sposobnost ugotoviti, kako pristopiti k novim nalogam, sposobnost
transfera spretnosti in sposobnosti v nove situacije, notranje sprejemanje dane
naloge, notranja motivacija, avtonomija in samokontrola, želja in pripravljenost za
vključevanje v različne naloge);

•

komunikacijske kompetence (socialne in interaktivne spretnosti, sodelovanje in
pogajanja, besedno in nebesedno zaznavanje in izražanje, metakognitivne
komunikacijske spretnosti, IT in kompetence za ravnanje z mediji);

•

vseživljenjsko učenje (ponotranjenje trajne motivacije za učenje, ugotavljanje in
analiziranje

posameznikovih

veščin

učnega

procesa

in

učnih

rezultatov,

izpopolnjevanje in doseganje odličnosti na področju informacijske tehnologije,
razumevanje kulture in njene notranje vrednosti, odprtost za internacionalizacijo).
Po mojem mnenju je pri kompetencah najpomembnejše to, da se jih da naučiti in razvijati in
niso nekaj, kar posameznik ima ali pa nima. Pomembno je, da se jih lahko nauči vsakdo, ki si
tega želi oziroma vsak, od katerega se to zahteva in pričakuje. V ta namen so v projektu
Partnerstvo fakultet in šol na Filozofski fakulteti oblikovali seznam učiteljskih kompetenc, ki
sega na pet področij in vsebuje 39 kompetenc. Področja učiteljskih kompetenc so (Peklaj,
2006, str. 25):
•

učinkovito poučevanje,

•

vseživljenjsko učenje,

•

vodenje in komunikacija,

•

preverjanje in ocenjevanje znanja,

63

Poučevanje in vloga učitelja geografije pri delu s slepimi in slabovidnimi učenci
___________________________________________________________________________
•

širše profesionalne kompetence.

Oblikovanje seznama učiteljskih kompetenc je šele začetni korak na poti k temu, da bodo
učitelji zares dovolj kompetentni v svojem delovanju. Seznam je temelj prenovi pedagoških
študijskih programov, ki bi vsekakor morali biti bolj usmerjeni tudi v praktično usposabljanje
bodočih učiteljev. Tako usposobljen učitelj bo znal tudi bolje odigrati vlogo, ki mu je
namenjena v širšem družbenem delovanju in jo opredeljujem v naslednjem podpoglavju.

2.4.2 Vloga učitelja pri delu z otroki s posebnimi potrebami

Marentič Požarnikova (2003, str. 104) pravi, da »učitelj, ki zna ustvariti vsem, še posebno pa
otrokom s posebnimi potrebami, primerno socialno in učno okolje, je osrednji člen uspešnosti
inkluzije«.
Z njo se strinja tudi Resman (2003), ki pravi, da ne bo uspešne integracije brez
usposobljenega, motiviranega in stimuliranega učitelja.
Učitelj v šoli preživi največ časa z otrokom s posebnimi potrebami, zato je še toliko bolj
pomembno, da pozna otrokove potrebe in zna ravnati z njim. Usposobljen učitelj bo imel
dovolj znanja in samozavesti, da bo imel do otroka pozitiven odnos, ki bo omogočal
uspešnejšo integracijo. Učiteljevo neznanje pa lahko povzroči ravno nasprotne učinke, kar
potrjujejo Skalarjeve ugotovitve.
Skalar (2003) ugotavlja, da med učitelji največkrat prevladujejo stališča, da se bodo učenci s
posebnimi potrebami le težko kosali z vrstniki brez oviranosti in primanjkljajev in da bodo
ostajali ob večji zahtevnosti šol še zanesljiveje med tistimi, ki ne bodo zmogli slediti
pričakovanjem in dosegati še višjih standardov. Za otroke s posebnimi potrebami navadno
menimo, da zaradi oviranosti in primanjkljajev ne zmorejo toliko, kot zmorejo njihovi
vrstniki, ki nimajo posebnih težav. Prevladuje tudi mnenje, da mora učitelj, če ima v razredu
otroka s posebnimi potrebami, računati na počasnejši tempo in na slabše rezultate, kot bi jih
razred zmogel, če vanj ne bi bili vključeni tudi posamezniki s fizičnimi, funkcionalnimi ali
duševnimi okvarami ali primanjkljaji, z učnimi ali vedenjskimi težavami.
Učitelj, ki ne pozna otrokovih zmožnosti in sposobnosti, tudi ne bo znal pomagati učencu s
posebnimi potrebami, da se nauči zahtevanega znanja. Nevarnost tega je, kot pravi Skalar
(2003), da so številni učitelji prepričani, da je treba otrokom s posebnimi potrebami v vsakem
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primeru pogledati skozi prste in da gre za povsem navadno sprenevedanje in iluzijo, če
pričakujemo pri teh kategorijah otrok, da bodo zmogli dosegati standarde, kot jih zmorejo
njihovi zdravi vrstniki. Mnogi učitelji zato odkrito nasprotujejo vključevanju otrok s
posebnimi potrebami v redno šolo, nasprotujejo integraciji oziroma inkluziji. Če svojih
nasprotovanj ne izrazijo glasno, pa je pri mnogih do teh novosti čutiti zadržanost ter bolj ali
manj prikrit dvom.
Hillard (v Skalar, 2003, str. 56) je oblikoval listo vedenjskih vzorcev pri učiteljih v odnosu do
socialno izključenih otrok, kamor pogosto sodijo tudi otroci s posebnimi potrebami. Zlasti so
značilna:
•

nižja pričakovanja, kot jih imajo učitelji do drugih učencev,

•

nižja (manjša) zahtevnost pri nalogah in pri odgovorih na vprašanja,

•

dovoljevanje večje količine časa za odgovore na postavljena vprašanja,

•

manjša količina kritičnih pripomb pri spraševanju in ocenjevanju,

•

manjša količina pohval in nagrad,

•

manj komunikacije z otrokom,

•

razvrščanje na sedeže v razredu, daleč stran od učiteljevega mesta ali pa blizu, tako
da je lahko učenec učitelju na očeh oziroma vseskozi pod njegovo neposredno
kontrolo,

•

manj povratnih informacij na učenčeve pobude in opravljeno delo.

Za uspešno inkluzijo je še posebno pomembno usposabljanje učiteljev za oblikovanje
ustrezne socialne ekologije, za uporabljanje pedagoških strategij in stilov dela, za razvijanje
kompetenc za mentorsko vodenje oddelka, za pripravo oddelka učencev, kolegov in staršev za
sprejem otrok s posebnimi potrebami. Učitelj mora biti na področju pouka in sodelovanja pri
pouku usposobljen predvsem za usmerjanje učencev v iskanje znanja, za izkušenjsko učenje,
za motiviranje učencev, za timsko delo, za medsebojno pomoč, za kolegialno supervizijo itn.
Bistvo učiteljeve pomoči učencem s posebnimi potrebami je pretrgati začarani krog, s katerim
se kar naprej utrjujejo predstave in občutki odrinjenosti, manjvrednosti, ponižanja, iz katerih
se ti učenci ne morejo izkopati. Učencem je treba pomagati, da se bodo sami sposobni
spopadati in reševati lastne probleme (Resman, 2003).
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Učiteljevo znanje naj bi obsegalo poznavanje določene »posebne potrebe«, poleg tega pa ne
bi smeli zanemarjati niti znanja o načrtovanju (programiranju) dela, o didaktiki
(diferenciaciji) in metodiki (individualizaciji) dela, pa tudi znanja s področja sodelovanja in
timskega dela, tako s starši kot tudi z drugimi strokovnimi delavci (Resman, 2003).
Medveš (2003) pravi, da je integracija projekt za učitelje in je odvisen od njihove
usposobljenosti, predvsem pa pripravljenosti, da te naloge opravijo. Usposobljenost učitelja je
po njegovem mnenju strokovna »opremljenost« vzgojitelja in učitelja, poznavanje posebnih
potreb učencev ter tudi poznavanje ustreznih oblik poučevanja in posebne pomoči.
Pripravljenost učitelja pa pomeni predvsem njegovo etično držo, odgovornost in skrb za vse
učence po načelu, da v skupini ali razredu nikoli ni »napačnih otrok«. Usposobljenost učitelja
(in organiziranost šole) zagotavlja »didaktično integracijo«, pripravljenost, odgovornost ter
skrb učitelja in šole za razvoj otrok pa je šele tista raven, ki naj bi zagotovila tudi »človeško
etično« raven povezanosti, sprejetosti in vključenosti vsakega otroka v vzgojno ali učno
skupino.
Vloga učitelja se v procesu poučevanja in učenja spreminja. Učiteljeva vloga se krepi in
postaja bistveno zahtevnejša, čeprav se navidezno zdi, da se učitelj umika iz učne situacije, da
poučevanja preprosto ni več, temveč je vse prepuščeno posameznemu učencu, da se znajde
sam v svojih motivih in sposobnostih. Resnica je, da »se učitelj umika iz pouka kot
»direktivna taktirka« učenčevega učnega razvoja in spoznavanja, toda ne more se umakniti
kot ključni agens ter motor njegovega učenja in spoznavanja« (Medveš, 2003, str. 92).
Po Medvešu (2003) mora biti pouk, orientiran na učenje, organiziran tako, da učitelj kot
sestavni del »posredovanja znanja« spremlja »razvojne korake« in »miselno konstrukcijo« pri
učencu. Učitelj se mora od lastnega dela preusmeriti na učenca; zanimati ga mora učenčev
spoznavni tok: miselni, doživljajski, akcijski. To predstavlja obrat od učnega procesa k
njegovemu učinku, učinku v otrokovem duševnem in duhovnem svetu, je obrat od učnega
procesa k rezultatom poučevanja, kar je tudi merilo kakovosti pouka.
»Učitelj je več in nekaj povsem drugega kot poučevalec. Je oblikovalec učnih situacij,
strokovnjak za učno pomoč in svetovanje, spodbujevalec ustrezne učne klime, sodelavec v
učni situaciji, je pripravljen in sposoben poglabljati otrokovo učenje, spodbujati njegovo
refleksijo, učne tehnike in strategijo ter organizirati pouk kot obliko moderacije učenja«
(Gasser v Medveš, 2003, str.101).
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Za uspešnost inkluzije so potrebni pomembni premiki ne le v informiranosti, ampak predvsem
(Marentič Požarnik, 2003, str. 106):
•

v pogledih, prepričanjih in pričakovanjih učiteljev (raven mentalnih konstruktov) kot
tudi

•

v njihovih spretnostih v obravnavi različnih (kategorij) učencev, v obvladovanju
širokega spektra učnih oblik, metod in postopkov, v uravnavanju medosebnih
odnosov v razredu ter v sodelovanju z drugimi učitelji, starši, ravnateljem, šolsko
svetovalno službo in v timu z drugimi specializiranimi strokovnjaki (raven veščin).

2.4.3 Izobraževanje in usposabljanje učiteljev, ki poučujejo

slepega ali

slabovidnega otroka

V predhodnih dveh poglavjih predstavljam kompetence, ki so potrebne učiteljem v 21.
stoletju, in vlogo učiteljev, ki jo morajo odigravati pri vsakdanjem delu. Vse to učitelju ni bilo
položeno v zibelko ob rojstvu. Naloga šolskega sistema, še posebno univerzitetnega
pedagoškega izobraževanja, je, da učiteljem omogočijo osvojitev potrebnih kompetenc in jih
pripravijo na zahtevno opravljanje učiteljske vloge v današnjem času.
V tem poglavju se ne bom posvečala vrstam dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja,
ker na to področje pridobivanja lastnega znanja učitelj sam zaenkrat še ne more kaj dosti
vplivati. Znanje, ki ga pridobi učitelj na dodiplomskem študiju je na žalost še vedno predvsem
usmerjeno v samo eno področje kompetentnosti učitelja od petih, to je v učinkovito
poučevanje. Kolenc Kolnikova (2005) piše, da je bil že leta 1997 očiten velik razkorak med
obsegom vlog in nalog, ki jih učitelji opravljajo, ter možnostmi za njihovo izobraževanje in
usposabljanje. Bistveno je, da tudi danes še vedno ugotavljamo, »da je področje izobraževanja
učiteljev preveč v ozadju in da niso bile uvedene nujne spremembe v tistih študijskih
programih, ki usposabljajo bodoče učitelje« (Kolenc Kolnik, 2005, str. 86).
To poglavje je namenjeno predstavitvi možnosti dodatnega strokovnega izobraževanja in
usposabljanja. Ta vrsta izobraževanj nudi pridobivanje znanja z zelo različnih področij
izobraževanja. Po zakonu (ZOFVI, 2003) imajo vsi učitelji, zaposleni v vzgojnoizobraževalnih zavodih, pravico do petih dni plačane odsotnosti z dela z namenom
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permanentnega strokovnega izobraževanja. Vprašanje je, ali to možnost sploh izkoristijo in ali
jim to zadostuje za sledenje čedalje hitrejšim spremembam na vseh življenjskih področjih.
Tematika izobraževanja in usposabljanja učiteljstva je pomembna tudi v Evropski uniji.
Evropska komisija je avgusta letos predlagala izboljšanje kakovosti usposabljanja učiteljev v
EU. Ján Figel, evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in mlade, je povedal,
da »sta boljše poučevanje in učenje ključnega pomena za dolgoročno konkurenčnost EU, saj
je dobro izobražena delovna sila tudi učinkovitejša. Meni, da moramo v EU zagotoviti zelo
kakovostne učitelje, če želimo, da bodo reforme šolstva v državah članicah uspešne. Vendar
pa študije kažejo na skrb vzbujajoč razvoj po vsej EU, saj večina držav članic poroča o
pomanjkljivo usposobljenih učiteljih in težavah pri njihovem izobraževanju« (Tudi učitelji...,
2007, str. 1).
Marentič Požarnikova (2003) poudarja, da naj bi šlo sodobno izobraževanje učiteljev v smeri
oblikovanja učitelja kot razmišljujočega praktika, ki tako ne bi zapadel v enostranost niti
akademizma niti prakticizma, ampak bi imel priložnost, da vseskozi povezuje praktične
izkušnje v razredu in šoli s teoretičnimi izhodišči. Tako izobraževanje je hkrati usmerjeno v
vse tri glavne dimenzije poklicnega razvoja učitelja (Terhart v Marentič Požarnik, 2003, str.
109):
•

v spoznavno dimenzijo (deklarativno znanje, »vedeti, da...«),

•

praktično (učne, komunikacijske itn. spretnosti – »vedeti, kako«) in

•

moralno (stališča, vrednote – »vedeti, čemu«).

Za ponazoritev Marentič Požarnikova (2003, str. 109) navaja nekaj primerov znanja,
spretnosti ter stališč, ki naj bi jih pridobil oziroma razvil učitelj za uspešnejše delo z učenci s
posebnimi potrebami in za sodelovanje z drugimi strokovnjaki, starši itn. Njen seznam sem
prilagodila tako, da so navedeni primeri za učitelja, ki poučuje slepega ali slabovidnega
učenca. Primeri so naslednji:
•

primeri potrebnega znanja (informiranosti) učiteljev v zvezi z inkluzijo oziroma
obravnavo otrok s posebnimi potrebami:
-

da pozna glavne značilnosti slepih in slabovidnih učencev, vendar ne v obliki
»nalepk« ali klišejev, delno naj pozna tudi doslej znane vzroke, zakaj je na
primer do slabovidnosti prišlo, ali se vid mogoče še slabša.. ter

-

nekatere možne načine obravnave teh otrok, področje dela in usposobljenost
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različnih strokovnjakov (npr. tiflopedagogi), institucije (npr. Zavod za slepo in
slabovidno mladino v Ljubljani), zakonodajo...;
•

primeri spretnosti ali veščin, ki jih potrebuje učitelj za uspešnejše delo s slepimi in
slabovidnimi učenci:
-

da prepoznava nekatere vedenjske značilnosti, zmožnosti, učne posebnosti
(podrobnejša diagnoza sicer ni stvar učitelja, le »grobo« razlikovanje npr. med
učencem, ki potrebuje manjšo korekcijo vida in slepim ali slabovidnim
učencem),

-

da sodeluje pri sestavljanju načrta obravnave teh otrok,

-

da obvlada poleg širokega repertoarja aktivnih učnih metod tudi čim več
posebnih metod, tehnik obravnave teh učencev, npr. kako spodbuditi
zaznavanje učenca preko preostalih čutov, uporaba specialnih učnih
pripomočkov in učil, kako učencu prilagoditi osvetljenost oziroma zasenčitev
delovnega prostora, kako izdelati primerno učilo za slepega ali slabovidnega
učenca – tudi ob sodelovanju z drugimi strokovnjaki (mobilni tiflopedagogi),

-

da obvlada odnosno komunikacijo v tem pomenu, kako vzpostaviti v razredu
medsebojne odnose zaupanja, varnosti, primerno klimo sprejemanja (slepega
ali slabovidnega učenca), medsebojnega razumevanja, pomoči, strpnega
reševanja konfliktov...,

-

da zna produktivno sodelovati s starši, z drugimi učitelji, s šolskimi
svetovalnimi delavci, zlasti pa tudi s specializiranimi strokovnjaki (mobilni
tiflopedagogi) in institucijami (Zavod za slepo in slabovidno mladino v
Ljubljani) – usposobljenost za timsko delo,

•

primeri učiteljevih stališč in vrednot, povezanih z uspešno integracijo:
-

da se zave lastnih stališč do »drugačnih« učencev, pri sebi razčisti morebitne
predsodke in stereotipe,

-

da se zave močnega vpliva lastnih pričakovanj na otroke in jih zna uravnavati,

-

da se usmeri v pozitivno vrednotenje »močnih« točk vsakega otroka in to na
raznih področjih.

Kot vidimo, so področja znanja, spretnosti ali veščin, stališč in vrednot, ki bi jih moral imeti
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pravzaprav vsak učitelj, zelo kompleksne in vsestranske. Za pridobitev in razvijanje teh
področij učitelji v vsakem primeru potrebujejo raznolike možnosti dodatnega strokovnega
izobraževanja in usposabljanja.
Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju (Pravilnik..., 2004) kot cilje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju navaja zagotavljanje strokovne usposobljenosti
za poučevanje določenega predmeta ali predmetnega področja oziroma opravljanje
določenega strokovnega dela, podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja vsakega
strokovnega delavca, razvoja javnega vrtca in šole ter razvoja celotnega sistema vzgoje in
izobraževanja in s tem povečanja njegove kvalitete in učinkovitosti.
Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju (Pravilnik..., 2004) opredeljuje naslednje programe izobraževanja in
usposabljanja:
•

programi za izpopolnjevanje izobrazbe so programi, ki nadgrajujejo, poglabljajo in
razširjajo znanja iz programov za pridobitev izobrazbe ter so z zakonom ali
podzakonskimi predpisi določeni kot eden od izobrazbenih pogojev za poučevanje
določenega predmeta ali predmetnega področja oziroma za opravljanje drugega
strokovnega oziroma poslovodnega dela v vzgoji in izobraževanju;

•

programi profesionalnega usposabljanja so programi, ki omogočajo kontinuiran
profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, usposabljanje za
izvajanje novih javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja in doseganje
ciljev novih učnih načrtov oziroma katalogov znanja in izpitnih katalogov, nenehno
posodabljanje disciplinarnega, strokovnega in profesionalnega znanja, seznanjanje z
učinkovitimi

vzgojno-izobraževalnimi

praksami

in

uspešnimi

pristopi

za

profesionalno obvladovanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter povečanje njegove
učinkovitosti;
•

objavljeni programi so programi za izpopolnjevanje izobrazbe in programi
profesionalnega usposabljanja, ki so v skladu z zgoraj navedenim pravilnikom
uvrščeni v nabor objavljenih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za posamezno šolsko leto;

•

drugi programi so programi, ki niso uvrščeni v nabor objavljenih programov, njihovi
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cilji pa so skladni s cilji obravnavanega pravilnika, in sicer tematske konference,
izobraževanje v študijskih skupinah, mentorskih mrežah ali drugih mrežah
povezovanja strokovnih delavcev javnih vrtcev oziroma šol, ki jih organizirajo
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno
izobraževanje, Andragoški center Republike Slovenije, Šola za ravnatelje, Državni
izpitni center in Center šolskih in obšolskih dejavnosti, programi računalniškega
opismenjevanja ter verificirani programi.
•

tematske konference so krajše oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki so namenjene celotnemu
vzgojiteljskemu, učiteljskemu oziroma predavateljskemu zboru posameznega
javnega vrtca oziroma šole; le-ta jih samostojno organizira, kadar v okviru nabora
objavljenih programov ni programa, ki bi ustrezal njegovim specifičnim
izobraževalnim potrebam.

•

izobraževanje v študijskih skupinah, mentorskih mrežah ali drugih mrežah
povezovanja strokovnih delavcev javnih vrtcev oziroma šol, ki jih organizirajo
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno
izobraževanje, Andragoški center Republike Slovenije, Šola za ravnatelje, Državni
izpitni center (v nadaljevanju: izobraževanje v mrežah) in Center šolskih in
obšolskih dejavnosti, so krajše oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, namenjene seznanjanju z novostmi v
učnih načrtih oziroma izobraževalnih programih ali usposabljanju za izvajanje
novosti na področju izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela.

•

programi računalniškega opismenjevanja so programi, namenjeni usposabljanju
strokovnih delavcev za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji
in izobraževanju; postopke v zvezi z zagotavljanjem teh programov vodi programski
svet, ki ga v ta namen imenuje minister, pristojen za šolstvo;

•

verificirani programi so programi, ki se jih strokovni delavec udeleži v Republiki
Sloveniji ali v tujini izven sistema nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, v postopku verifikacije pa je
ugotovljeno, da so njihovi cilji skladni s cilji, določenimi v omenjenem pravilniku.

Programov izobraževanja in usposabljanja je res veliko vrst. Vprašanje pa je, koliko je
dejanskih izobraževanj in usposabljanj, ki bi učiteljem ponudili točno tisto, kar v dejanski
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situaciji potrebujejo. V nadaljevanju bom podrobneje predstavila »objavljene programe« in
»druge programe«, ki bi se jih učitelji, ki poučujejo slepega ali slabovidnega učenca lahko
udeležili v šolskem letu 2007/08. S tem želim pokazati, kateri programi izobraževanja in
usposabljanja so učiteljem na voljo, če bi se jih želeli udeležiti oziroma, če bi jih ravnatelji
napotili na izobraževanje.
Ministrstvo za šolstvo in šport vsako leto objavi Katalog programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za posamezno
šolsko leto. Ti programi sodijo pod sklop »objavljenih programov«. Za šolsko leto 2007/08
razpisujejo dva programa, ki bi se jih lahko udeležili učitelji geografije, ki poučujejo slepega
ali slabovidnega učenca. Eden izmed programov je »Študijski program za izpopolnjevanje
vzgojiteljic in vzgojiteljev ter učiteljic in učiteljev za delo z otroki in mladostniki s posebnimi
potrebami«. Ta program sodi v sklop programov za izpopolnjevanje izobrazbe. Drugi
program pa je »Opismenjevanje v brajevi pisavi za učitelje slepih učencev in dijakov«, ki sodi
med posodobitvene programe.
Izmed »drugih programov« bodo izvedli na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo v šolskem
letu 2007/08 seminar »Računalnik in učenci s posebnimi potrebami v prilagojenem programu
OŠ«.
Skupno sem tako zasledila tri izobraževalne programe, ki bi se jih učitelji, ki poučujejo
slepega ali slabovidnega učenca, lahko udeležili. Našteta izobraževanja so precej nekoristna z
vidika učitelja, ki bi potreboval bolj konkretne napotke za svoje delo, saj se večinoma
osredotočajo na vse otroke s posebnimi potrebami oziroma zgolj na eno področje poučevanja
slepega otroka. Izobraževanje učiteljev slepih in slabovidnih otrok poteka tudi na Zavodu za
slepo in slabovidno mladino v Ljubljani (v nadaljevanju Zavodu), vendar točnejše informacije
niso dostopne preko medmrežja, tako kot na primer za ostala izobraževanja. Na Zavodu naj bi
potekali seminarji za učitelje.
Ponovno se je izkazalo, da je večina smernic za delo z otroki s posebnimi potrebami še vedno
zapisanih samo na papirju. Dejansko stanje učiteljem ne omogoča pridobitve ustrezne dodatne
izobrazbe za delo s slepimi in slabovidnimi učenci. Menim, da je zaenkrat še posebno
pomembno, da šola sama poskrbi za ustrezno izobraževanje in usposabljanje učiteljev, ki
bodo poučevali otroka z določeno posebno potrebo. Priporočeno je, da se učitelje pripravi na
sprejem otroka s posebnimi potrebami že pred dejanskim vstopom takega otroka v šolo.
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Tudi Marentič Požarnikova (2003) pravi, da med modeli uspešnega izpopolnjevanja ne bi
smeli zanemariti »v šolo usmerjenega izpopolnjevanja«, ki ob podpori zunanjih
strokovnjakov poteka na sami šoli in kjer se periodični seminarji oziroma delavnice
menjavajo z obdobji praktičnega preizkušanja raznih prijemov in ukrepov, izkušnje pa se
izmenjujejo sproti, ovrednotijo in obogatijo pa tudi na naslednjem seminarju. Dobrodošla
sestavina takšnega izpopolnjevanja so kolegialne hospitacije in razne oblike supervizije.

2.5 SKLEP TEORETIČNEGA DELA

V teoretičnem delu sem predstavila teme, za katere menim, da bi jih kot osnovo moral poznati
vsak učitelj, tudi tisti, ki (še) ne poučuje otroka z določeno posebno potrebo oziroma slepega
ali slabovidnega otroka. V literaturi je veliko napisanega s področja integracije in inkluzije,
vendar pa kljub vsemu še nimamo enotnega pojmovanja za opredelitev teh dveh pojmov.
Menim, da je res skrajni čas, da se to naredi, kajti potem je potrebno vse moči usmeriti v
oblikovanje boljših priporočil oziroma navodil za delo z določenimi skupinami otrok s
posebnimi potrebami. To, kar je sedaj napisano, ne zadostuje za kvalitetno poučevanje teh
otrok.
Posebno pozornost sem namenila populaciji slepih in slabovidnih otrok. Z napisanim sem
želela predstaviti osnove poučevanja teh otrok ter katere učne pripomočke in učila bi lahko
uporabljali pri pouku. V empiričnem delu sem opravljala anketo z učitelji geografije, ki
poučujejo slepega ali slabovidnega učenca, zato sem v teoretičnem delu napisala tudi nekaj o
pouku geografije, v katerega je vključen slepi ali slabovidni učenec.
V zadnjem času se veliko govori o kompetencah učiteljev, ki jih morajo imeti za poučevanje v
sodobni šoli. Pri tem bi izpostavila, kot je zapisala Peklajeva (2006), da se kompetenc lahko
učimo in jih tudi poučujemo, najpomembnejše pa je, da jih znamo udejaniti v različnih
situacijah. V poglavju o dodatnem strokovnem izobraževanju in usposabljanju sem ugotovila,
da učitelji niti nimajo veliko možnosti za udeležbo na izobraževanjih, ki bi jim koristila pri
poučevanju otrok s posebnimi potrebami oziroma slepih in slabovidnih otrok. V empiričnem
delu sem želela zato raziskati tudi, ketera in koliko izobraževanj so se učitelji udeležili ter
kako usposobljene se počutijo za delo s slepo in slabovidno populacijo otrok s posebnimi
potrebami.
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Ključnega pomena se mi zdi, da strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja otrok s
posebnimi potrebami ter učitelji praktiki, ki poučujejo te otroke v rednih šolah, začnejo
intenzivneje sodelovati skupaj. Skupaj bi morali ugotoviti, česa v rednih osnovnih šolah še
primanjkuje, kako bi moralo potekati dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje
učiteljev za poučevanje teh otrok, ter kako bi učitelj lahko prišel do tako zelo potrebne
konkretne pomoči in svetovanja. Posvetiti se je potrebno uresničevanju integracije v praksi.
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM
3.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema

Poučevanje slepega ali slabovidnega učenca pri pouku geografije zahteva dodatno
usposobljenost učiteljev geografije za delo s temi učenci. Predvsem je pomembna
pripravljenost učiteljev za sodelovanje pri procesu integracije slepega ali slabovidnega v
redne osnovne šole. Pri geografiji učitelj učencem razlaga pojave v njihovem življenjskem
okolju, nauči jih spoznavati in razumeti osnovne pojme o dogajanju v naravi ter v našem
vsakodnevnem življenju. Z individualnim pristopom, ustreznimi tehnikami ter s posebnimi
metodami učenja in poučevanja lahko slepi in slabovidni enako uspešno dosegajo standarde
znanja kot njihovi videči vrstniki.
Z raziskavo želim ugotoviti, kakšne so možnosti za izvajanje pouka geografije s slepimi in
slabovidnimi na rednih osnovnih šolah, kako učitelji geografije sprejemajo integracijo teh
učencev, kakšna je njihova usposobljenost za poučevanje slepih in slabovidnih, na kakšne
načine učitelji geografije pridobivajo znanja in se usposobljajo za poučevanje slepih in
slabovidnih ter v kolikšni meri sodelujejo z mobilnim tiflopedagogom in drugimi strokovnimi
delavci šole.

3.1.2 Raziskovalna vprašanja

1. Ali učitelji geografije vedo, katero vrsto slepote ali slabovidnosti ima učenec, ki ga
poučujejo?
2. Ali in katere načine dela je učitelj geografije vpeljal v svoje poučevanje oziroma jih
pogosteje uporablja samo zaradi vključenega slepega ali slabovidnega učenca?
3. Ali in katere učne pripomočke ter učila slepi ali slabovidni učenec pri pouku geografije
dodatno uporablja v primerjavi z ostalimi učenci v razredu?
4. Katere učne pripomočke in učila učitelji geografije pogosteje uporabljajo pri poučevanju
slepega ali slabovidnega učenca v primerjavi s poučevanjem videčih učencev?
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5. Kako učitelji geografije pridejo do idej, na kakšne načine pomagati slepemu ali
slabovidnemu do razumevanja učne snovi?
6. Ali učitelji geografije menijo, da prilagajanje učil sodi med njihove delovne naloge in
zakaj tako menijo?
7. Kje in na kakšen način je šola dobila specialne učne pripomočke in učila?
8. Katere učne pripomočke in učila bi učitelji geografije najbolj potrebovali in zakaj ter kako
se sedaj znajdejo brez njih?
9. Na katerih področjih dela, ki zadeva slepega ali slabovidnega učenca, imajo učitelji
geografije največ težav?
10. Katere geografske pojme in pojave učitelji geografije najtežje razložijo slepemu ali
slabovidnemu učencu ter kako si pomagajo pri razlagi?
11. Kako učitelji geografije ocenjujejo svojo obremenjenost pri pripravi in izvedbi pouka, v
katerega je vključen slepi ali slabovidni učenec, v primerjavi s pripravo in izvedbo
običajnih ur pouka geografije?
12. Ali in kako pogosto učitelji geografije sodelujejo z mobilnimi tiflopedagogi ter kakšno je
to sodelovanje oziroma zakaj ga ni?
13. S kom učitelji geografije (še) sodelujejo v okviru dela s slepim ali slabovidnim učencem?
14. Ali učitelji geografije sodelujejo pri oblikovanju individualiziranega programa za slepega
ali slabovidnega učenca in če da, kako ocenjujejo delovanje tima?
15. Ali in koliko dodatnih strokovnih izobraževanj na temo učencev s posebnimi potrebami so
se udeležili učitelji geografije?
16. Ali in koliko dodatnih strokovnih izobraževanj na temo slepih in slabovidnih učencev so
se udeležili učitelji geografije?
17. Kako koristna se učiteljem geografije zdijo obiskana dodatna strokovna izobraževanja za
njihovo delo s slepimi ali slabovidnimi učenci in kako to razlagajo?
18. Kateri načini pridobivanja znanja in usposobljenosti za delo s slepimi/slabovidnimi se
učiteljem geografije zdijo najpomembnejši oziroma najkoristnejši ter zakaj?
19. Ali učitelji geografije podpirajo integracijo slepih in slabovidnih učencev ter kako
razlagajo svoj odgovor?
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20. Kako učitelji geografije ocenjujejo svojo usposobljenost za delo s slepimi in slabovidnimi
učenci ter kako to razlagajo?
21. Katere prednosti in slabosti vidijo učitelji geografije pri integraciji slepih in slabovidnih
učencev?
22. Kako učitelji geografije ocenjujejo vpliv integriranega slepega ali slabovidnega učenca na
ostale učence v oddelku in kako to razlagajo?
23. Kako učitelji geografije ocenjujejo vpliv integriranega slepega ali slabovidnega na njihovo
profesionalno ter osebnostno rast in razvoj ter kako to razlagajo?
24. Kaj učitelje geografije najbolj moti, bremeni, skrbi pri njihovem delu s slepim ali
slabovidnim učencem?

3.2 METODOLOGIJA
3.2.1 Raziskovalna metoda

V raziskavi sem uporabila deskriptivno metodo. Z deskriptivno metodo opisujemo pojave,
torej tisto, kar skušamo ugotoviti z raziskovalnimi vprašanji. Z deskriptivno metodo
proučujemo nek pojav ali več pojavov na nivoju opisovanja dejstev, odnosov in procesov brez
vzročnega razlaganja (Sagadin 1993; Čagran, Gerbec, Hafnar, 2004).

3.2.2 Osnovna množica in vzorec

Učitelji geografije
Osnovno množico v moji raziskavi predstavljajo vsi učitelji geografije rednih osnovnih šol v
Sloveniji, ki poučujejo slepega ali slabovidnega učenca. Takšnih učiteljev geografije je po
mojih podatkih 17. Vzorec je priložnosten. Sestavljajo ga učitelji geografije osnovnih šol, ki
poučujejo slepega ali slabovidnega otroka in ki so prejeli vprašalnik ter nanj tudi odgovorili.
V vzorec so bili zajeti učitelji geografije osnovnih šol, katerih naslove sem dobila na Zavodu
za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Anketni vprašalniki so bili poslani 12 učiteljem,
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osebno pa sem anketirala 5 učiteljev. Od 17 učiteljev je anketni vprašalnik rešilo 14 (82 %)
učiteljev.
V raziskavi je sodelovalo 11 žensk (78,6 %) in 3 moški (21,4 %). Njihova starost je od 34 do
54 let.
Preglednica 1: Starost učiteljev geografije.
Starost (let)
do 35
36 - 45
nad 45
Skupaj

f
2
6
6
14

f%
14,3
42,9
42,9
100,0

Vir: anketa, 2007.
Za raziskavo je bil bolj kot podatek o starosti učiteljev pomemben podatek o dobi poučevanja
učiteljev geografije. Ni me zanimalo, koliko let delovne dobe imajo, ker je mogoče kateri
izmed učiteljev geografije kdaj delal tudi kaj drugega, kot poučeval. Leta poučevanja so se mi
tako zdela najboljši možni pokazatelj o izkušnjah učiteljev geografije s poučevanjem.
Preglednica 2: Leta poučevanja učiteljev geografije.
Leta poučevanja
10 - 20
21 - 30
nad 30
Skupaj

f
6
7
1
14

f%
42,9
50,0
7,1
100,0

Vir: anketa, 2007.
Od 10 do 20 let poučevanja ima 6 učiteljev, od 21 do 30 let poučevanja ima 7 učiteljev, 1
učitelj pa ima za seboj nad 30 let poučevanja. S pridobljenimi podatki se je izkazalo, da vsi
anketirani učitelji poučujejo najmanj 10 let, kar pomeni, da so si nabrali že precej izkušenj s
poučevanjem. Podatek bi lahko kazal tudi na to, da na šolah poučevanje otrok s posebnimi
potrebami, v našem primeru slepih ali slabovidnih otrok, raje zaupajo bolj izkušenemu
učitelju.
Zanimal me je tudi podatek, v kateri razred so bili vključeni slepi ali slabovidni učenci, ki jih
učitelji geografije poučujejo.
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Preglednica 3: Razred slepega ali slabovidnega učenca.
Razred
slepega/slab.
6.
7.
8.
9.
Skupaj

f

f%

2
3
4
5
14

14,3
21,4
28,6
35,7
100,0

Vir: anketa, 2007.
V 6. razred sta bila vključena 2 slepa/slabovidna otroka, 7. razred so obiskovali 3
slepi/slabovidni otroci, v 8. razredu so bili 4 slepi/slabovidni učenci, v zadnji razred osnovne
šole pa je bilo vključenih 5 slepih/slabovidnih učencev.
V oddelku, v katerega je bil vključen slepi/slabovidni učenec, je bilo v povprečju 19,8 otrok,
kar je dokaj malo. V nobenem oddelku ni bil namerno zmanjšan normativ učencev v oddelku
zaradi vključenega slepega ali slabovidnega učenca. Učitelji, s katerimi sem se pogovarjala,
so menili, da bi jim bilo precej olajšano delo, če bi bilo v oddelkih z vključenim otrokom s
posebnimi potrebami manj otrok. Njihov argument je bil tudi ta, da v enem oddelku skoraj
nikoli ni samo en otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami.
Pri poučevanju slepega ali slabovidnega otroka je poleg let učiteljevega poučevanja
pomemben čas poučevanja slepega ali slabovidnega otroka. S časom poučevanja slepega ali
slabovidnega učenca si učitelji pridobijo izkušnje s specifičnim načinom dela, ki ga zahteva
poučevanje slepega ali slabovidnega otroka.
Preglednica 4: Čas poučevanja slepega ali slabovidnega učenca.
Čas poučevanja
slepega/slab. (let)
1
2
3
4
Skupaj

f

f%

2
6
3
3
14

14,3
42,9
21,4
21,4
100,0

Vir: anketa, 2007.
Izkazalo se je, da je največ (42,9 %) učiteljev geografije poučevalo slepega ali slabovidnega
učenca 2 leti, najmanj (14,3 %) učiteljev geografije je poučevalo slepega ali slabovidnega 1
leto, 3 oziroma 4 leta pa je slepega ali slabovidnega učenca poučeval enak delež anketiranih
učiteljev geografije (21,4 %).
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V povprečju so anketirani učitelji geografije v svojih letih poučevanja poučevali 1,5 slepih ali
slabovidnih učencev.
Ocena znanja, ki so ga v povprečju dosegali slepi ali slabovidni učenci pri predmetu
geografija, je 4,3. Večina (57,1 %) slepih ali slabovidnih učencev je pri pouku geografije
dosegalo odlično znanje. 1 učenec je dosegal samo zadostno znanje, kar je učitelj geografije
razlagal kot posledico lenobe v zadnjem letu, prej pa je ta učenec ravno tako dosegal prav
dobro znanje geografije. Ostali učenci so dosegali kriterije za dobro in prav dobro oceno.
Preglednica 5: Ocena znanja slepega ali slabovidnega učenca pri predmetu geografija.
Ocena znanja
5
4
3
2
Skupaj

f
8
3
2
1
14

f%
57,1
21,4
14,3
7,1
100,0

Vir: anketa, 2007.
Upokojeni učitelj geografije z Zavoda za slepo in slabovidno mladino
Opravila sem tudi polstrukturiran intervju z gospodom Romanom Brvarjem, upokojenim
učiteljem geografije in zgodovine z Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Tudi
sam je močno slaboviden in je obiskoval osnovno šolo Zavoda za slepo in slabovidno mladino
v Ljubljani od četrtega razreda dalje. Slepe in slabovidne učence je poučeval 30 let. Napisal je
edino specialnodidaktično knjigo s področja poučevanja slepih in slabovidnih učencev pri nas.
Izdelal je najrazličnejša specializirana učila, ki bi pedagogom in učencem olajšala in obogatila
delo. Nekatera učila so popolnoma izvirna, kot npr. delovanje vulkanov za slepe ali metodični
postopek prikaza tlorisa za slepe. Njegov največji projekt v zadnjih letih pa je bila serija učnih
map za posamezne predmete pri pouku geografije ter zgodovine oziroma spoznavanja narave
in družbe za slepe in slabovidne. Tu je vse pojme, ki se pojavljajo v učnem načrtu za
posamezni razred, prikazal večdimenzionalno. Tako je nastal komplet izjemnih učnih
pripomočkov, ki naj bi jih uporabljal vsak slaboviden ali slep učenec.
Slepi učenec
Z namenom, da bi dobila delček vpogleda tudi z druge strani šolske klopi, sem opravila
polstrukturirani intervju s slepim učencem. Izbor učenca je bil opravljen priložnostno.
Intervju je bil opravljen na eni od šol, na kateri sem anketiranje učitelja opravila osebno.
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Učenec je bil v času intervjuja vključen v osmi razred devetletne osnovne šole. Učenec je slep
in ima minimalni ostanek vida. Ohranjenega vida ima 0,5 %, kar pomeni, da vidi barve,
obliko in svetlobo. Ves čas šolanja je vključen v redno osnovno šolo in dosega odličen šolski
uspeh.

3.2.3 Postopek zbiranja podatkov in merski pripomočki
Z velikimi težavami sem pridobila podatke o osnovnih šolah, ki imajo vključenega slepega ali
slabovidnega učenca od šestega razreda naprej. Pri pridobivanju podatkov od Zavoda za slepo
in slabovidno mladino v Ljubljani sta morala posredovati Zavod RS za šolstvo in Ministrstvo
za šolstvo in šport, tako da je postopek trajal skoraj dva meseca. Po pridobljenih podatkih
sem preko medmrežnih informacij iskala imena in priimke učiteljev geografije na teh šolah.
Zatem sem poslala pisne prošnje preko običajne pošte vsem ravnateljem omenjenih šol, ki jih
je 17, ter učiteljem geografije na teh šolah. Prošnje ravnateljem šol sem poslala z namenom,
da jih obvestim o moji nameri, da anketiram učitelja geografije in mogoče celo, da pridem na
šolo, če bi bilo to mogoče. Zanašala sem se tudi na to, da bodo ravnatelji spodbudili učitelje
geografije k sodelovanju. Učiteljem geografije pa sem poslala prošnjo z namenom, da jih
prosim za izpolnitev anketnega vprašalnika in za vpogled v geografsko učilnico ter za ogled
morebitnih posebnih pripomočkov in učil, ki jih uporabljajo pri poučevanju geografije slepega
ali slabovidnega učenca. V prošnji sem napisala vse moje kontaktne podatke, vendar mi je
preko elektronskega naslova odgovoril samo en učitelj in preko mobilnega telefona prav tako
samo en učitelj. Zaradi slabega odziva učiteljev sem se odločila, da jih bom poklicala po
telefonu in se tako z njimi dogovorila o izpolnjevanju vprašalnika. Presenetljivo so mi na ta
način skoraj vsi zagotovili sodelovanje. S štirimi učitelji geografije sem se dogovorila za
obisk na šoli tako, da so mi lahko pokazali tudi geografsko učilnico. Ob anketiranju teh štirih
učiteljev sem si zapisovala njihove dodatne komentarje, ki so jih imeli ob odgovarjanju in ki
sem jih tudi uporabila pri interpretaciji rezultatov.

Opis uporabljenih merskih pripomočkov:
Anketni vprašalnik (Priloga B) sem sestavila sama. Sestavljen je iz 38 vprašanj, od katerih
se prvih 9 nanaša na splošne podatke o anketirancu in o slepem ali slabovidnem otroku, ki ga
le-ta poučuje (starost, spol, leta poučevanja, razred slepega/slabovidnega učenca, čas
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poučevanja slepega/slabovidnega učenca, število poučevanih slepih/slabovidnih učencev,
ocena znanja pri pouku geografije slepega/slabovidnega učenca, vrsta slepote/slabovidnosti
učenca). Vprašanja anketnega vprašalnika, na katera so odgovarjali učitelji geografije, sem
zaradi večje in boljše preglednosti razdelila v posamezne tematske sklope, in sicer na
področje poučevanja, sodelovanja in izobraževanja ter integracije. 10 vprašanj vprašalnika je
odprtega tipa, ostala so zaprtega tipa. Vprašalnik vsebuje tudi 8 petstopenjskih lestvic stališč.
Pri večini vprašanj so bili anketiranci naprošeni, da utemeljijo svoj odgovor.
Polstrukturiran intervju upokojenega učitelja geografije z Zavoda za slepo in
slabovidno mladino v Ljubljani (Priloga C) je sestavljen glede na področja anketnega
vprašalnika (Priloga B). Intervju je bil opravljen v času po pridobljenih rezultatih anketnega
vprašalnika in po opravljeni interpretaciji teh rezultatov. Intervju upokojenega učitelja
geografije je tako sestavljen glede na področja anketnega vprašalnika (poučevanje,
sodelovanje in izobraževanje, integracija) ter glede na dobljene rezultate vprašalnika. Učitelja
geografije sem v dosti primerih spraševala po možni razlagi dobljenih rezultatov oziroma po
možnih izboljšavah le-teh. Intervjuvanje je trajalo petinštirideset minut in je bilo z
dovoljenjem učitelja snemano z diktafonom. Gospod Brvar je pristal k objavi intervjuja in
svojih osebnih podatkov.
Polstrukturiran intervju slepega učenca (Priloga D) je sestavljen iz dveh področij, in sicer
iz področja pouka in iz področja integracije ter iz dodatnih vprašanj, ki sem jih še zastavila
med intervjujem. Intervjuvanje slepega učenca je trajalo približno trideset minut. Intervju sem
z dovoljenjem učenca snemala z diktafonom.

3.2.4 Obdelava podatkov

Podatke sem obdelala v računalniškem programu Excel in sem uporabila:
•

frekvenčne tabele in

•

strukturne odstotke.
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3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA

V statistično obdelavo je zajetih 14 rešenih anketnih vprašalnikov. V tabelah je uporabljena
okrajšava »slepi/slab.«, ki pomeni slepi ali slabovidni otroci. V interpretacijo rezultatov sem
vključila tudi komentarje štirih učiteljev, ki sem jih obiskala na šoli in so med reševanjem
vprašalnika bolj obširno komentirali določeno vprašanje ali pa so izrazili mnenje s področja,
ki ga vprašalnik ne zajema.
Predstavljeni so tudi pomembnejši odgovori intervjuvanega slepega učenca ter intervju z
gospodom Romanom Brvarjem.

3.3.1 Poučevanje

Zadnje vprašanje v splošnem delu je močno navezano na področje poučevanja. S tem
vprašanjem so imeli učitelji geografije največ težav. Vprašanje se je glasilo: Katero vrsto
slepote/slabovidnosti ima učenec, ki ga poučujete? To vprašanje je bilo že pri sestavljanju
vprašalnika zamišljeno kot nekakšno testno vprašanje. Zanimalo me je, ali je učiteljem kdo
povedal oziroma ali so se učitelji pozanimali, katero vrsto slepote oziroma slabovidnosti ima
njihov učenec po pedagoški opredelitvi le-teh, ali

se učenci delijo samo na slepe in

slabovidne. Od vrste slepote ali slabovidnosti je namreč odvisno, na kakšen način se učenec
najlažje uči in na kakšen način mu mora učitelj prilagoditi svoje poučevanje. Zavedam se, da
poznavanje vrst slepote in slabovidnosti po pedagoški opredelitvi ni najpomembnejše pri
poučevanju slepega ali slabovidnega učenca, je pa nek pokazatelj o kakovosti izobraževanja
učiteljev, ki poučujejo slepe in slabovidne učence. Po mojem mnenju bi moralo biti to znanje
zajeto v splošnem delu dodatnega strokovnega izobraževanja za učitelje, ki poučujejo ali bodo
poučevali slepega ali slabovidnega učenca. V moji raziskavi sta samo dva izmed učiteljev
geografije vedela točno, katero vrsto slabovidnosti ima njun učenec, ostali pa so napisali, ali
samo slepota ali slabovidnost, nekateri so opisovali načine svojega dela s slepim ali
slabovidnim učencem, ali pa so prostor za odgovor pustili prazen. Med anketiranimi učitelji 3
poučujejo slepega učenca, ostali pa slabovidnega. Razločevanje vrst slepote in slabovidnosti
se mi zdi pomembno tudi zato, da ne mečemo vseh slepih in slabovidnih učencev v isti koš.
Razločevanje je pomembno tudi s psihičnega vidika učiteljev. Večini učiteljev geografije, ki
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sedaj poučujejo slabovidnega učenca, se zdi nemogoče, da bi poučevali slepega učenca. Po
mojem mnenju je to tudi zato, ker ne vedo, da tudi če učenec po pedagoški opredelitvi slepote
in slabovidnosti sodi med slepe učence, to ne pomeni, da je popolnoma slep. Samo otroci, ki
sodijo v zadnjo, tretjo skupino slepih otrok po pedagoški opredelitvi, recimo ne vidijo brati
močno povečanih črk, ostali pa jih lahko berejo in tudi prepoznavajo objekte do razdalje
enega metra, čeprav sodijo med slepe učence. Tu se potrjuje rek, da nas je strah tistega, česar
ne poznamo. V primeru, da bi bil učenec resnično popolnoma slep, pa bi učitelj vsekakor
potreboval veliko več znanja, pripomočkov, pomoč v razredu in zmanjšan normativ učencev v
razredu. Pri takem učencu bi morali še pogosteje spremljati njegov napredek in ocenjevati, kaj
je za učenca res najboljše.
Poučevanje slepih ali slabovidnih učencev naj bi se vsaj delno razlikovalo od učiteljevega
poučevanja v oddelkih, v katere niso vključeni slepi ali slabovidni učenci. Poučevanje slepih
ali slabovidnih učencev zahteva določene prilagoditve v načinih dela, v uporabi določenih
specialnih učil in učnih pripomočkov. Zanimalo me je, kako poteka poučevanje integriranih
slepih in slabovidnih učencev v praksi. V prvem vprašanju tega sklopa me je zanimalo, ali so
učitelji geografije uvedli kakšen način dela v svoje poučevanje ali pa ga uporabljajo pogosteje
samo zaradi vključenosti slepega ali slabovidnega učenca.
Preglednica 6: Uvajanje oziroma pogostejša uporaba določenega načina dela zaradi
vključenosti slepega ali slabovidnega učenca.
Uvajanje/uporaba načina
Da
Ne
Skupaj

f
6
8
14

f%
42,9
57,1
100,0

Vir: anketa, 2007.
Eden izmed anketiranih učiteljev na vprašanje ni odgovoril. Izmed preostalih pa je približno
polovica (42,9 %) učiteljev geografije odgovorila, da so v svoje poučevanje uvedli določen
način dela oziroma ga uporabljajo pogosteje kot v oddelkih, v katere niso vključeni slepi ali
slabovidni otroci. Druga polovica (57,1 %) učiteljev pa je trdila, da zaradi vključenosti
slepega ali slabovidnega učenca niso spreminjali svojega poučevanja. Nad tem podatkom se
lahko kar precej zamislimo, če vemo, da slepi ali slabovidni učenci vendarle potrebujejo
drugačen način poučevanja kot normalno videči učenci. Normalno videči učenci sprejemajo
od 30 % do 90 % (Skubic, 1999, str. 405) informacij preko vidnega kanala, kar je slepim ali
slabovidnim učencem delno oziroma v veliki meri onemogočeno. Slepim ali slabovidnim
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učencem moramo tako zagotoviti drugačne načine pridobivanja informacij in moramo pri njih
spodbujati zaznavanja preko preostalih čutov.
Glede na dobre ocene, ki so jih dosegali slepi ali slabovidni učenci, bi razlago rezultatov
lahko iskali tudi v siceršnjem poučevanju anketiranih učiteljev. Učitelji geografije mogoče
niso spreminjali svojega načina poučevanja, ker je njihovo poučevanje že sicer dovolj
raznoliko, da zagotavlja kvalitetno učenje tudi slepemu ali slabovidnemu učencu. Razlago
dobrih ocen slepih in slabovidnih učencev pa bi lahko iskali tudi v znižanih kriterijih učiteljev
pri ocenjevanju teh učencev.
Učitelji, ki so pritrdilno odgovorili na zastavljeno vprašanje, so navedli naslednje načine dela:
povečevanje učnega gradiva, pomoč pri branju navodil za delo, občasna pomoč v razredu,
prilagajanje učil, narekovanje, spremenjena oblika preizkusov znanja, delo z računalnikom,
pomoč pri delu z zemljevidom – točnejše usmerjanje, nazoren pouk – makete. Težko si
predstavljam, da ostali učitelji geografije, ki poučujejo slepega ali slabovidnega otroka, ne bi
uporabljali vsaj nekaterih izmed zgoraj naštetih načinov. Glede na nadaljnje odgovore na
vprašanja v vprašalniku lahko sklepam, da tudi večina ostalih učiteljev uporablja te načine pri
poučevanju, vendar se jim verjetno niso zdeli tako posebni, da bi jih omenjali.
Pri naslednjem vprašanju sem učitelje geografije spraševala o učilih in učnih pripomočkih, ki
jih slepi ali slabovidni učenec pri pouku geografije dodatno uporablja v primerjavi z ostalimi
učenci v razredu.
Med učili, ki so jih uporabljali slepi ali slabovidni učenci so:
•

povečave učnih listov in tabelskih slik (f = 4),

•

zemljevid s konturnimi obrobami celin (f = 1),

•

pozitivna folija (f = 1),

•

fotokopije projeciranih prosojnic, slik, večjih zemljevidov (f = 1),

•

tipni zemljevidi (f = 1),

•

učbenik s povečano pisavo (f = 1),

•

globus za slabovidne (f = 1).
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Učni pripomočki, ki so jih uporabljali slepi ali slabovidni učenci, pa so naslednji:
•

namizni in/ali prenosni računalnik (f = 3),

•

namizna svetilka (f = 1),

•

temno pisalo (f = 1),

•

brailov pisalni stroj (f = 1),

•

miza z nagibom (f = 1),

•

lupa (f = 1).

Štirje slepi ali slabovidni učenci ne uporabljajo dodatno kakšnih posebnih učil ali učnih
pripomočkov, ostali pa uporabljajo eno do tri od zgoraj naštetih učil, učnih ali drugih
pripomočkov. Rezultati so pokazali, da slepi ali slabovidni učenci uporabljajo zelo malo učnih
pripomočkov in učil, prilagojenih zanje, ali pa učitelji mogoče ne vedo, da jih učenec
uporablja. V teoretičnem delu sem naštela ter opisala veliko pripomočkov in učil, ki bi jih
učenci lahko uporabljali pri pouku. Pri pouku geografije bi bilo dobro, da bi slabovidni učenci
uporabljali vsaj intenzivneje obarvane in posplošene namizne zemljevide, povečevalno lupo,
debelejše pisalo, pa tudi učbenik s povečano pisavo in da bi jim učitelj primerno prilagodil
osvetljenost oziroma zasenčitev delovnega prostora. Slepi učenci bi pri pouku geografije
potrebovali tipne zemljevide, tipne globuse, tipne modele geografskih pojavov in pojmov,
računalnik z brajlovo vrstico ter geometrijski in merski pribor z okrepljenimi skalami.
Razlogi, da jih učenci nimajo so verjetno v tem, da učitelji niti ne poznajo obstoječih
prilagojenih pripomočkov in učil za slepe ali slabovidne učence ali pa ni potrebnih finančnih
sredstev, da bi jih šola kupila.
Naslednje vprašanje se je navezovalo na prejšnje, le da sem spraševala učitelje, katera učila in
učne pripomočke oni pogosteje uporabljajo pri poučevanju slepega ali slabovidnega učenca
kot pri poučevanju normalno videčih učencev. 5 učiteljev je odgovorilo, da pri poučevanju
enih in drugih ne delajo razlik, 4 odgovori so bili neveljavni, saj so opisovali načine
poučevanja in ne uporabo učil ali učnih pripomočkov. Preostalih 5 učiteljev geografije je
naštelo naslednja učila:
•

povečan tekst, karta ali skica (f = 3),

•

povečane fotokopije tabelskih slik (f = 1),

•

izrazito barvni namizni zemljevidi (f = 1),
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•

doma izdelana učila (pomaranča za prikaz vzporednikov in poldnevnikov, risalni
žebljički za prikaz grafov...) (f = 1) ,

•

karta s prikazanim enim pojavom (f = 1) .

Seznam učil je pri tem vprašanju še krajši kot pri prejšnjem vprašanju. Sama sem bila zelo
negativno presenečena, ko sem učitelje na šolah, ki sem jih obiskala, prosila, naj mi pokažejo
učila za slepega ali slabovidnega učenca. Večinoma mi niso imeli kaj pokazati.
Za poučevanje slepega ali slabovidnega učenca je potrebnih kar nekaj spretnosti in
iznajdljivosti, da mu učitelj lahko razloži snov, ki jo nato učenec tudi razume, sploh pri tako
okrnjenem naboru učil in učnih pripomočkov. Zato me je zanimalo, kako učitelji geografije
pridejo do idej, na kakšne načine pomagati slepemu ali slabovidnemu učencu do razumevanja
učne snovi. Večina učiteljev je odgovarjala, da ideje pridejo z izkušnjami, nekako po principu
poskus – napaka. Ko se nečesa spomnijo, to preizkusijo v praksi, in vidijo, če slepemu ali
slabovidnemu učencu ustreza. Nekako enakovredni so bili odgovori, da se učitelji o načinih
dela posvetujejo z učencem samim, z drugimi učitelji, ki poučujejo slepega ali slabovidnega
učenca, pa tudi s pedagoginjo in specialno pedagoginjo. 3 učitelji pa so kot vir idej našteli
seminar, ki je potekal v okviru Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani.
Z uvajanjem integracije otrok s posebnimi potrebami se je učiteljem naložilo še več delovnih
nalog in se od njih tudi več pričakuje. Učiteljev se ni vprašalo, ali za poučevanje slepega ali
slabovidnega učenca potrebujejo kakšen dodaten učni pripomoček ali učilo, ampak se kar
pričakuje, da se bodo nekako sami znašli. Za poučevanje slepega ali slabovidnega učenca so v
vsakem primeru potrebna vsaj določena prilagojena učila, ki pa jih mora učitelj večinoma
izdelati sam. Zato sem jih povprašala, ali menijo, da prilagajanje učil slepemu ali
slabovidnemu učencu sodi med njihove delovne naloge.
Preglednica 7: Mnenje učiteljev o prilagajanju učil slepemu ali slabovidnemu učencu kot
delovna naloga.
Prilagajanje učil
Da
Ne
Skupaj

f
11
3
14

f%
78,6
21,4
100,0

Vir: anketa, 2007.
Dobra večina (78,6 %) učiteljev je menila, da prilagajanje učil slepemu ali slabovidnemu
učencu sodi med njihove delovne naloge, 3 učitelji pa so menili, da to ne bi smela biti njihova
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naloga. Učitelji, ki so na vprašanje odgovorili pritrdilno, so razložili svoj odgovor s tem, da je
njihova naloga, da učenec osvoji geografsko znanje. Učitelji, ki so odgovorili z »Ne«, pa so
menili, da za to nalogo niso ustrezno usposobljeni.
Prilagojena in specialna učila ter učni in drugi pripomočki so precej dragi, zato šola sama ne
more vseh kupiti. Učitelji, starši učencev, ravnatelj in drugi strokovni delavci šole se morajo
tako znajti po svojih najboljših močeh, da kupijo neko učilo ali pripomoček. Učitelji
geografije so odgovarjali tudi na vprašanje, kje in kako so dobili prilagojena učila in učne
pripomočke za potrebe slepega ali slabovidnega učenca. Možnih je bilo več odgovorov, med
katerimi so jih lahko izbrali tudi več.
Preglednica 8: Način pridobitve prilagojenih učil in učnih pripomočkov
za potrebe slepega ali slabovidnega učenca.
Način pridobitve učil,
f
učnih pripomočkov
dobili na ZSSM*
5
kupila šola
4
kupili z donatorskim denarjem
3
priskrbeli starši učenca
1
Društvo slepih in slabovidnih
0
Slovenije
drugo
3
nimamo posebnih učil, pripomočkov
4
Skupaj
20
*Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani

f%
25,0
20,0
15,0
5,0
0,0
15,0
20,0
100,0

Vir: anketa, 2007.
Z zbranimi odgovori sem ugotovila, da so viri denarja za prilagojena učila in učne ter druge
pripomočke za potrebe slepih in slabovidnih učencev dokaj enakomerno razporejeni med
Zavodom za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, šolo in donatorskim denarjem. Menim,
da bi glede na razporeditev proračunskega denarja, namenjenega šolstvu, morali še bolj
učinkovito iskati finančne vire v širšem okolju slepega ali slabovidnega učenca. To nalogo bi
morali prevzeti ravnatelji posameznih šol. Tudi Zavod za slepo in slabovidno mladino v
Ljubljani bi se moral organizirati tako, da bi slepi in slabovidni učenci lahko dobili, vsaj na
izposojo, določena učila in učne pripomočke.
V vprašalniku sem še eno vprašanje namenila problematiki učil in učnih pripomočkov. To se
je glede na predhodne rezultate izkazalo za dobro. Anketirane učitelje geografije sem
spraševala, katere učne pripomočke in učila bi še potrebovali pri poučevanju slepega ali
slabovidnega učenca ter kako se sedaj znajdejo brez njih. Večina učiteljev geografije si je
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želelo (več) prilagojenih kart, tipnih zemljevidov in atlasov ter učil (maket) za ponazoritev
fizičnogeografskih pojavov. Izražena je bila tudi potreba po računalniku ter posebnih
računalniških programih za slepe in slabovidne učence. Med vsemi odgovori pa me je najbolj
presenetil ta, da učitelji ne vedo, katera učila in učne pripomočke bi (še) potrebovali, ker jih
ne poznajo. Učitelji si za začetek želijo nekakšnega kataloga učil in učnih pripomočkov, ki bi
jim predstavil tudi uporabo in namembnost posameznega učila oziroma učnega pripomočka.
Na tej točki smo zopet pri kritiki dodatnega strokovnega izobraževanja učiteljev, ki poučujejo
slepe in slabovidne učence (enako je verjetno tudi pri ostalih učiteljih, ki poučujejo te otroke).
Integracija otrok s posebnimi potrebami ne more biti celovita, če učitelji ne poznajo vseh
možnosti, ki so jim na razpolago za izboljšanje njihovega poučevanja teh otrok. Brez
potrebnih učil in učnih pripomočkov se učitelji sedaj znajdejo tako, da jih naredijo sami ali pa
s pomočjo sošolcev slepega ali slabovidnega učenca.
V tem tematskem sklopu me je zanimalo tudi, na katerih področjih poučevanja slepega ali
slabovidnega učenca imajo učitelji geografije največ težav. Učitelji so izmed danih odgovorov
lahko izbrali več odgovorov.
Preglednica 9: Težavna področja poučevanja slepih ali slabovidnih otrok.
Področja poučevanja
priprava na učno uro
poučevanje
načrtovanje individualiziranega
programa
izvajanje individualiziranega programa
evalvacija individualiziranega
programa
sodelovanje s starši, z drugimi učitelji
geografije, ki poučujejo slep./slab.
drugo
ni težav
Skupaj

f
4
5

f%
18,2
22,7

6

27,3

2

9,1

1

4,5

2

9,1

0
2
22

0,0
9,1
100,0

Vir: anketa, 2007.
Največ učiteljev je imelo težave na področju načrtovanja individualiziranega programa (28,6
%) in na področju samega poučevanja (23,8 %) slepega ali slabovidnega učenca. Veliko težav
jim je povzročala tudi priprava na učno uro (19,0 %). To so tri temeljna področja dela učitelja,
za katera učitelji očitno niso dovolj usposobljeni.
Pri sestavljanju vprašalnika sem se skušala postaviti v vlogo učitelja geografije, ki poučuje
slepega ali slabovidnega učenca. Zdelo se mi je skoraj nemogoče, da bi lahko tem učencem
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razložili vse fizičnogeografske pojave. Učitelje sem zato vprašala, katere geografske pojme in
vsebine najtežje razložijo slepemu ali slabovidnemu učencu ter kako si pomagajo pri razlagi.
Odgovori so me zelo presenetili, saj učitelji večinoma niso našli geografskega pojma, ki bi ga
izpostavili. Kot težavni sta bili našteti orientacija na zemljevidu in delo s karto. Težje
razumljive pojme učitelji slepim ali slabovidnim učencem dodatno (individualno) razložijo in
poskušajo ponazoriti s skicami. Orientacijo na zemljevidu v nekaterih primerih izvajajo le
delno, na kartah z najosnovnejšimi elementi in tega ne ocenjujejo. Tu se resnično pokaže
potreba po prilagojenih kartah ter atlasih za slepe in slabovidne, saj je to osnova geografije, ki
bi morala biti prav tako dostopna tudi tem učencem.
Glede na zahtevnost poučevanja slepega ali slabovidnega učenca me je zanimalo, kako
obremenjene se učitelji geografije počutijo pri pripravi in izvedbi pouka, v katerega je
vključen slepi ali slabovidni učenec. Za primerjavo pa me je zanimalo tudi, kako obremenjene
se učitelji počutijo pri pripravi in izvedbi pouka, v katerega slepi ali slabovidni učenec ni
vključen.
Preglednica 10: Stopnja obremenjenosti učitelja geografije pri pripravi in izvedbi pouka, v
katerega je vključen slepi ali slabovidni učenec ter pri pripravi in izvedbi
pouka, v katerega ni vključen slepi ali slabovidni učenec.
stopnja
obremenjenosti/
pouk
z vključenim
slep./slab.
brez slep./slab.

preveč
obremenjen
f
f%

zelo
obremenjen
f
f%

obremenjen
f
f%

malo
obremenjen
f
f%

Skupaj
neobremenjen
f
f%

f

f%

0

0

1

7,1

5

35,7

7

50

1

7,1

14

100

0

0

1

7,1

7

50

2

14,3

4

28,6

14

100

Vir: anketa, 2007.
Na petstopenjski lestvici, kjer je imela vrednost 1 stopnja obremenjenosti »preveč
obremenjen«, stopnja obremenjenosti »neobremenjen« pa vrednost 5, je bila povprečna ocena
obremenjenosti učiteljev geografije pri pripravi in izvedbi pouka, v katerega je vključen slepi
ali slabovidni učenec, 3,57. Ocena obremenjenosti pri pouku, v katerega ni vključen slepi ali
slabovidni učenec, pa je bila 3,64.
Med vsemi anketiranimi učitelji geografije se je v obeh primerih samo 1 učitelj počutil zelo
obremenjenega pri pripravi in izvedbi pouka geografije. Presenetljivo je, da se je pri pripravi
in izvedbi pouka, v katerega ni vključen slepi ali slabovidni učenec, počutilo več učiteljev
obremenjenih (50,0 %), kot pa pri pripravi in izvedbi pouka, v katerega je vključen slepi ali
slabovidni učenec (35,7 %). Povprečni oceni obremenjenosti učiteljev se minimalno
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razlikujeta. Učitelji so svojo obremenjenost pri pripravi in izvedbi običajnih ur pouka
razlagali s tem, da se je v vsakem primeru potrebno pripravljati na pouk, poleg tega pa
opravljati še številne dodatne obveznosti (dežurstva, projekti, administracija...). Malo
obremenjene in neobremenjene pa so se učitelji počutili, ker imajo za seboj že najmanj deset
let izkušenj s poučevanjem, zato jim to ne povzroča večjih preglavic.

Rezultati intervjuja z upokojenim učiteljem geografije z Zavoda za slepo in slabovidno
mladino v Ljubljani:
Gospoda Brvarja sem vprašala, kje se je on naučil dela s slepimi in slabovidnimi otroki.
Odgovoril mi je, da je tudi sam močno slaboviden in tudi zato bolje razume, kako mora tem
otrokom predstaviti učno snov.
Na vprašanje, na kaj mora biti učitelj, ki poučuje slepega ali slabovidnega otroka še posebno
pozoren, je odgovoril, da mora učitelj izhajati iz otroka. S tem, ko otrok ne vidi, to ne pomeni,
da je zato kaj slabši od drugih učencev v razredu. Potrebuje pa poseben pristop. Učitelji naj se
ne bojijo, če dobijo takega otroka v razred. Poskusijo naj se čim bolj informirati in se
pripraviti na sprejem slepega ali slabovidnega otroka. V primeru, da ima slep ali slaboviden
otrok usvojena tudi specialna znanja, kot so slepo tipkanje, samourejanje, orientacija,
socializacija ter računalniška pismenost, in da je učenec opremljen s potrebnimi specialnimi
pripomočki, potem ni ovir, da tak učenec ne bi mogel enakovredno dosegati izobraževalnih
ciljev redne osnovne šole. Pri učiteljih je pogosto prisoten strah pred poučevanjem slepe in
slabovidne populacije in zato že v začetku odklanjajo delo s temi otroki, ker jih ne poznajo.
Da bi jo spoznali, se morajo udeležiti dodatnih seminarjev. Resničen problem se pojavi, če
ima slep ali slaboviden otrok še kakšno dodatno motnjo, potem je nujno potrebna dodatna
pomoč.
V nadaljevanju sem gospoda Brvarja vprašala, kako bi komentiral, da približno polovica
anketiranih učiteljev ni uvedla kakšnega posebnega načina dela v svoje poučevanje, zatem ko
so dobili v razred slepega ali slabovidnega učenca. Odgovoril je, da je to zelo žalostno.
Povedal je, da se je v času svojega poučevanja na Zavodu za slepo in slabovidno mladino zelo
trudil, da bi prišel v stik z učitelji, ki poučujejo slepe in slabovidne učence. Nekateri učitelji
so sicer prišli na oglede dela v Zavodu, vendar pa to ne pokriva celote. Učitelji tako ne vedo,
da obstajajo možnosti za vsakega učenca, da se nauči geografije in kvalitetno spremlja pouk.
Učitelji sami pa se niso hoteli ali mogli približati Zavodu.
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Veliko anketiranih učiteljev niti ne pozna posebnih učil in učnih pripomočkov, namenjenih
slepim in slabovidnim učencem. Zanimalo me je, kako bi bilo to možno spremeniti. Gospod
Brvar je povedal, da je v nastajanju nov priročnik, ki ga piše on, z delovnim naslovom »In
šola inkluzivna šola«. Razložil mi je, da to pomeni, da je dobra šola inkluzivna šola. V tem
priročniku so predstavljene osnove, ki jih mora poznati vsak učitelj, ki poučuje slepega ali
slabovidnega učenca. Priročnik je napisan tako, da učitelja postopoma vodi pri njegovem
delu.
Naslednje vprašanje je bilo, kako bi učitelji lahko prišli do učil in učnih pripomočkov,
prilagojenih za slepe. Odgovoril mi je, da je problem v tem, da izobraževanje ne krije
stroškov nakupa učnih pripomočkov in učil za šole, ki izvajajo integracijo. Šole naj bi dobile
preko mobilnih tiflopedagogov splošna navodila, učitelji se udeležujejo nekaterih seminarjev,
vendar pa ne dobijo konkretnih učil, ki jih potrebujejo pri pouku, saj zato niso zagotovljena
potrebna finančna sredstva. Zavod bi moral postati centralna ustanova, ki bi lahko servisirala
z učnimi pripomočki in učili šole v integraciji oziroma večinske šole. Povedal mi je, da se je
on ves čas trudil, da bi vse tisto, kar je naredil, prišlo tudi v integracijo in da bi bili učitelji
usposobljeni za delo. Želel si je, da bi lahko izvajal izobraževanja, tečaje, seminarje, vendar
tega ni bilo veliko. Razlog za to je lahko v tem, ker se učitelji niso odločili, da bi prišli, ali pa
šola ni razpisala seminarjev. Veliko je splošnih informacij o tem, kdo je slep, kakšna je
zakonodaja, kakšne so psihološke značilnosti slepih in slabovidnih otrok, kako pa naj učitelj
izdela preprost pripomoček, kako naj pride do določenih učil, tu pa še ni potrebnega
sodelovanja.

Rezultati intervjuja s slepim učencem:
Intervjuvani učenec je na vprašanje, kakšni so učitelji, ki ga poučujejo, odgovoril, da ima vsak
od njih svoj način dela z njim, ki se mu nato prilagaja tudi slepi učenec. Učenec je tudi v
enem izmed naslednjih odgovorov poudaril, da je pomembno, da se tudi slepi prilagaja
drugim in ne da se vse prilagaja njemu.
Učenec v razredu uporablja prenosni računalnik z brajevo vrstico, ima tudi elektronsko lupo
in pozitivno folijo. Učenec je večino dražjih pripomočkov dobil s pomočjo denarja, ki se je
preko donacij zbiral v poseben, zanj ustanovljen finančni sklad.
Slepi učenec ima pri geografiji rad vse, še posebno različne pokrajine in kulture, največ težav
pa mu povzroča delo z zemljevidi. Pravi, da ima karto sveta »v glavi« in se tako v mislih
orientira po zemljevidu. Učitelj geografije je s pomočjo ostalih učencev vse neme stenske
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karte kontinentov in namizni zemljevid sveta obrobil s konturo, ki jo slepi učenec lahko otipa.
Povedal je tudi, da imajo slepi zvočno knjižnico, kjer si sposodi različne oblike zvočnih
zapisov. Tako včasih posluša tudi knjige, ki jih imajo v šoli za domače branje.

3.3.2 Sodelovanje in izobraževanje

Naslednji sklop vprašanj v vprašalniku obsega področje sodelovanja učiteljev geografije z
drugimi udeleženci v vzgojno-izobraževalnem procesu slepega ali slabovidnega učenca, to je
z drugimi učitelji, ravnateljem, svetovalnim delavcem, mobilnim tiflopedagogom, starši,
učencem. V tem sklopu sem učitelje spraševala tudi po njihovem dodatnem strokovnem
izobraževanju in usposabljanju. Že v teoretičnem delu in predhodnih interpretacijah rezultatov
vprašalnika sem omenila, kako pomembno je le-to za uspešno in celovito integracijo otrok s
posebnimi potrebami.
Kot prvo me je zanimalo, ali so učitelji geografije sodelovali z mobilnim tiflopedagogom. V
nadaljevanju sem želela tudi obrazložitev odgovorov. V primeru, da so učitelji sodelovali z
mobilnim tiflopedagogom, me je zanimalo, kako pogosto je bilo to sodelovanje ter kakšno in
v zvezi s čim je bilo. V primeru, da učitelji niso sodelovali z mobilnim tiflopedagogom, pa me
je zanimalo, kakšni so bili razlogi za to.
Preglednica 11: Sodelovanje z mobilnim tiflopedagogom.
Sodelovanje s
tiflopedagogom
Da
Ne
Skupaj

f

f%

5
9
14

35,7
64,3
100,0

Vir: anketa, 2007.
Učitelji, ki so sodelovali z mobilnim tiflopedagogom, so z njim sodelovali večkrat letno (3
učitelji) in enkrat na leto (2 učitelja). Delo tiflopedagoga je bilo v teh primerih večinoma
spremljanje napredka učenca in svetovanje v primeru morebitnih težav pri delu z njim. 1
učitelj pa je kot sodelovanje štel predavanje, ki ga je mobilni tiflopedagog imel na šoli.
Večina (64,3 %) učiteljev geografije ni sodelovalo z mobilnim tiflopedagogom. Med razlogi,
zakaj z njim niso sodelovali, so prevladovali trije. Najpogostejši navedeni razlog je bil ta, da
učitelje nihče ni seznanil z možnostjo posvetovanja s tiflopedagogom. Naslednja dva razloga
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za nesodelovanje pa sta bila, da je s tiflopedagogom sodelovala šolska svetovalna delavka in
da se je učenec dobro učil, zato ni bilo potrebe po sodelovanju.
Iz rezultatov sklepam, da je sodelovanje učiteljev z mobilnim tiflopedagogom preslabo.
Učitelji bi pogosteje potrebovali nasvet ter pomoč pri poučevanju in delu s slepim ali
slabovidnim učencem, če bi le vedeli, na koga se obrniti. Pri opredeljevanju popolne
integracije se poudarja, da naj učenec dobi le toliko pomoči, kot je potrebuje. Strinjam se, da
naj se učenca čim manj izpostavlja. Po mojem mnenju to pomeni, da naj toliko več pomoči
dobi učitelj, da bo znal učencu pomagati na pravilen, ne stigmatizirajoč način. Kolikor bolj bo
učitelj suveren v svojem delovanju, toliko bolj bo znal poudariti močne strani učenčevega
znanja in mu pomagati pri izpopolnjevanju šibkejših področij.
V naslednjem vprašanju sem učitelje spraševala s kom (še) sodelujejo v okviru njihovega
dela, ki zadeva slepega ali slabovidnega učenca. Učitelji so lahko izbrali več možnosti.
Preglednica 12: Sodelovanje učiteljev geografije z drugimi udeleženci v procesu vzgoje in
izobraževanja slepega ali slabovidnega učenca.
Sodelovanje z drugimi udeleženci
s svetovalnim delavcem
s psihologom
z defektologom
z ravnateljem
s starši slepega/slabovidnega učenca
s slepim/slabovidnim učencem
drugo
Skupaj

f
12
4
2
5
9
14
2
48

f%
25,0
8,3
4,2
10,4
18,8
29,2
4,2
100,0

Vir: anketa, 2007.
Anketirani učitelji geografije največ sodelujejo s šolskim svetovalnim delavcem (25,0 %) in s
starši slepega ali slabovidnega učenca (18,8 %). Razumljivo pa je, da vsi učitelji sodelujejojo
s slepim ali slabovidnim učencem.
Na področju sodelovanja me je v nadaljevanju zanimalo, ali so učitelji geografije, ki
poučujejo slepega ali slabovidnega učenca, sodelovali pri oblikovanju individualiziranega
programa za tega učenca. Učitelje, ki so pri tem sodelovali, sem prosila, da ocenijo
sodelovanje tima za oblikovanje individualiziranega programa.
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Preglednica 13: Sodelovanje učiteljev geografije pri oblikovanju individualiziranega
programa.
Sodelovanje pri oblikovanju
individualiziranega programa
Da
Ne
Skupaj

f

f%

8
6
14

57,1
42,9
100,0

Vir: anketa, 2007.
Pri oblikovanju individualiziranega programa je sodelovalo 8 učiteljev geografije (57,1 %).
Ostali (42,9) pri oblikovanju individualiziranega programa niso sodelovali. Od šole je
odvisno, kako je organizirano izdelovanje individualiziranega programa za posameznega
učenca. Na nekaterih šolah je to bolj naloga šolskega svetovalnega delavca in nekaterih
učiteljev, na drugih šolah pa se v izdelovanje vključi celotni učiteljski zbor, ki poučuje
določenega učenca. Prav bi bilo, da bi pri oblikovanju vseh individualiziranih programov
sodelovali vsi, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu posameznega učenca.
Preglednica 14: Ocene sodelovanja tima za oblikovanje individualiziranega programa.
Ocena sodelovanja
zelo slabo
slabo
dobro
zelo dobro
odlično
Skupaj

f
0
0
2
4
2
8

f%
0,0
0,0
25,0
50,0
25,0
100,0

Vir: anketa, 2007.
Učitelji, ki so sodelovali pri oblikovanju individualiziranega programa, so ocenili sodelovanje
tima za oblikovanje tega programa kot zelo dobro (50 %). Četrtina učiteljev je menilo, da je
bilo sodelovanje dobro, preostala četrtina pa, da je bilo sodelovanje odlično. Nihče od
učiteljev, ki so sodelovali pri oblikovanju individualiziranega programa, ni imel pripomb na
delo tima. Vsi so pohvalili sodelovanje in skupen trud za dobro učenca.
V drugem delu tega sklopa se vprašanja nanašajo na dodatno strokovno izobraževanje
učiteljev geografije, ki poučujejo slepega ali slabovidnega učenca. V prvih dveh vprašanjih v
tem delu me je zanimalo, če so se učitelji udeležili katerega izmed dodatnih strokovnih
izobraževanje na temo otrok s posebnimi potrebami ter na temo slepih in slabovidnih otrok.
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Če je bil odgovor »Da«, koliko teh izobraževanj so se udeležili, če pa so odgovorili z »Ne«,
me je zanimalo zakaj ne.
Preglednica 15: Udeležba na dodatnem strokovnem izobraževanju s področja otrok s
posebnimi potrebami.
Udeležba
Da
Ne
Skupaj

f
5
9
14

f%
35,7
64,3
100,0

Vir: anketa, 2007.
Povprečno število obiskanih dodatnih strokovnih izobraževanj: 1,2
Preglednica 16: Udeležba na dodatnem strokovnem izobraževanju s področja slepih in
slabovidnih otrok.
Udeležba
Da
Ne
Skupaj

f
9
5
14

f%
64,3
35,7
100,0

Vir: anketa, 2007.
Povprečno število obiskanih dodatnih strokovnih izobraževanj: 1,1
5 učiteljev geografije se je udeležilo dodatnega strokovnega izobraževanja na temo otrok s
posebnimi potrebami, 9 učiteljev geografije pa se je udeležilo dadatnih strokovnih
izobraževanj na temo slepih in slabovidnih otrok. Od anketiranih učiteljev geografije se jih 5
ni udeležilo nobenega dodatnega strokovnega izobraževanja s teh dveh področij. Kot razloge
za neobiskanje katerega izmed izobraževanj na ti dve temi, so učitelji navedli, da jih šola ni
napotila na takšno izobraževanje in jih tudi ni seznanila z možnostjo udeležbe na takšnih
izobraževanjih. Učitelji, ki so obiskali katerega izmed dodatnih strokovnih izobraževanj, so se
večinoma udeležili 1 izobraževanja z enega ali drugega področja. Ugotovila sem, da se učitelji
večinoma ne bi mogli udeležiti večih izobraževanj, ke le-teh niti ni na voljo. V šolskem letu
2007/2008 so za učitelje geografije, ki poučujejo slepega ali slabovidnega učenca, na voljo le
trije programi dodatnega strokovnega izobraževanja. To pa seveda ne opravičuje petih
učiteljev geografije, ki se niso udeležili nobenega izobraževanja na temo otrok s posebnimi
potrebami oziroma na temo slepih in slabovidnih otrok. Vsi učitelji bi morali biti vsaj na
izobraževanju, ki ga na šoli izvede tiflopedagog z Zavoda za slepo in slabovidno mladino v
Ljubljani. Ta jim namreč pove vsaj najosnovnejše informacije o slepih in slabovidnih učencih.
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Učitelje, ki so se udeležili katerega izmed dodatnih strokovnih izobraževanj s področja otrok s
posebnimi potrebami ali slepih in slabovidnih otrok, sam prosila, da ocenijo koristnost
obiskanih(-ega) izobraževanj(-a) za njihovo delo s slepim ali slabovidnim učencem.
Preglednica 17: Koristnost obiskanih dodatnih strokovnih izobraževanj za delo s slepim ali
slabovidnim učencem.
Koristnost
izobraževanj
nekoristna
malo koristna
srednje koristna
koristna
zelo koristna
Skupaj

f

f%

0
0
2
1
6
9

0,0
0,0
22,2
11,1
66,7
100,0

Vir: anketa, 2007.
Večini (66,7 %) učiteljev so se zdela obiskana dodatna strokovna izobraževanja zelo koristna.
Svojo oceno so obrazložili s tem, da so bili na teh izobraževanjih seznanjeni s težavo, ki jo
ima njihov slepi ali slabovidni učenec, in z nekaterimi napotki za poučevanje takšnega
učenca. Zelo tehten se mi je zdel komentar učitelja, ki je koristnost izobraževanja ocenil s
»srednje koristna«. Komentar je bil, da so na izobraževanju dobili samo splošne napotke, ne
pa tudi kakšnih konkretnih napotkov, navodil. Napisal je tudi, da so na izobraževanju dobili
možnost kaj vprašati, vendar če nič ne veš (ali malo), niti ne veš kaj vprašati. To kaže na to,
da je dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje učiteljev pomembno pred vključitvijo
slepega ali slabovidnega otroka (ali katerega drugega otroka s posebno potrebo), kot tudi
potem, ko imajo učitelji že nekaj izkušenj z delom s tem otrokom.
Vse učitelje geografije, ne glede na obiskana dodatna strokovna izobraževanja, sem vprašala,
kateri načini pridobivanja znanja in usposobljenosti za delo s slepim ali slabovidnim učencem
se jim zdijo najpomembnejši oziroma najkoristnejši ter zakaj. Vsi učitelji bi si želeli bolj
praktičnih nasvetov, kako poučevati slepega ali slabovidnega učenca določeno snov. Želeli bi
si sodelovanja z drugimi učitelji, ki poučujejo slepega ali slabovidnega učenca, pa tudi
sodelovanje s strokovnjaki z Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, ki še najbolj
poznajo delo s to populacijo otrok. Učitelji so izrazili tudi željo, da bi jih kdo naučil izdelave
učil za slepe in slabovidne učence. Menim, da bi se po teh smernicah morali oblikovati
programi dodatnih strokovnih izobraževanj za poučevanje slepih in slabovidnih otrok – več
praktičnega dela v povezavi s teoretičnim znanjem.
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Rezultati intervjuja z upokojenim učiteljem geografije z Zavoda za slepo in slabovidno
mladino v Ljubljani:
V anketi sem učitelje geografije spraševala, če sodelujejo z mobilnim tiflopedagogom. Večina
je odgovorila, da ne. Gospoda Brvarja sem zato vprašala, kakšna je po njegovem mnenju
vloga mobilnega tiflopedagoga. Odgovoril mi je, da je tudi tiflopedagog omejen, ker ima le
določeno število ur, nima gradiva, ki bi ga lahko dal učiteljem, ker ga ni. Lahko pa svetuje,
pokaže učitelju, kako naj dela, kaj več pa ne more. Zelo je bil šokiran, ko sem mu povedala
podatek, ki sem ga dobila z anketo. Rekel mi je, da naj grem to povedat ravnateljici Zavoda in
da on tukaj ne more pomagati. Povedal je tudi, da če je do njega prišel mobilni tiflopedagog
in mu povedal, da bi potreboval neko učilo ali učni pripomoček, mu je on le-tega izdelal,
mobilni tiflopedagog pa ga je nesel slepemu ali slabovidnemu učencu. Gospod Brvar je tudi
posojal svoja učila učiteljem, ki so ga za to prosili.
Naslednje vprašanje, ki sem ga zastavila v tem intervjuju, je bilo, kje naj učitelj geografije
pridobi potrebna znanja za poučevanje slepega ali slabovidnega učenca ter kje naj se naučijo
izdelave učil. Odgovoril je, da bi bilo potrebno organizirati več seminarjev. Sam je opravil
izpit za multiplikatorja Zavoda RS za šolstvo. Vse šole so že nekaj let nazaj dobile obvestilo o
tem, da lahko gospoda Brvarja in ostale multiplikatorje povabijo na svojo šolo, kjer bi jim leti predstavili delo z otroki s posebnimi potrebami. Odziv je bil zelo slab. Del seminarja, ki ga
predava gospod Brvar, je sestavljen iz teoretičnega in iz praktičnega dela. Slabost tega
seminarja je v tem, da je čas, ki ga ima na voljo gospod Brvar, omejen na eno uro. Potreboval
pa bi nekaj dni, da bi lahko naučil učitelje izdelave učil z različnimi tehnikami.

Rezultati intervjuja s slepim učencem:
Slepi učenec je povedal, da je mobilni tiflopedagog hodil k njemu samo do tretjega razreda,
ko ga je učil male pisane črke, sedaj pa ne več. Slepi učenec se specialnih znanj sedaj hodi
učit na Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Tam se uči računalništva, igranja
klavirja in izvaja vaje vida. Desetprstno slepo tipkanje je obvladal že v četrtem razredu.
Povedal mi je tudi za primer, ko je učitelja računalništva na Zavodu vprašal, kako lahko
shranjuje slike, ki so objavljene na medmrežju. Odgovor je bil, da slepi tega ne morejo delati.
Učenec je nato pogledal računalniški ekran čisto od blizu in se sam naučil shranjevanja. Ob
tem mi je povedal, da si mora samo vzeti čas, če se hoče naučiti česa novega, pa gre.
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3.3.3 Integracija

Tretji, zadnji sklop vprašalnika je namenjen vprašanjem s področja integracije slepih in
slabovidnih otrok v redne osnovne šole. Tej tematiki sem se kar podrobno posvetila v
teoretičnem delu, zato me je zanimalo, kakšno je mnenje učiteljev geografije, ki poučujejo
slepega ali slabovidnega otroka, o integraciji teh otrok.
Za začetek me je zanimalo ali učitelji na splošno podpirajo integracijo slepih in slabovidnih
otrok v redne osnovne šole.
Preglednica 18: Podpiranje integracije slepih in slabovidnih otrok v osnovne šole.
Podpiranje integracije
Da
Ne
Skupaj

f
13
1
14

f%
92,9
7,1
100,0

Vir: anketa, 2007.
Vsi učitelji, razen enega, podpirajo integracijo slepih in slabovidnih otrok v redne osnovne
šole. Ta podatek je sicer spodbuden, ko pa sem prebrala obrazložitve odgovorov, se je iluzija
podrla. So učitelji, ki absolutno podpirajo integracijo teh otrok v redne osnovne šole, saj se
jim to zdi bolje za otroka, in pravijo, da imajo tudi ti otroci pravico in zmožnosti, sposobnosti
(ob podpori učiteljev) obiskovanja redne šole. Drugi učitelji pa »podpirajo« integracijo slepih
in slabovidnih otrok pod pogojem, da niso potrebne večje prilagoditve tem otrokom, da otroci
nimajo prehudih težav, nekateri podpirajo samo integracijo slabovidnih učencev, slepih pa ne.
Učitelj, ki se ne strinja z integracijo, je napisal, da bi bilo njegovemu učencu bolje pri
specialnih pedagogih, ki se bolje spoznajo na take učence, imajo specialne pripomočke in
boljša znanja iz psihologije ter tako učenca bolje pripravijo na življenje.
Razlago takšnih odgovorov lahko najdemo tudi v odgovorih na naslednje vprašanje. Učitelje
sem namreč vprašala, kako usposobljene se počutijo za delo s slepim ali slabovidnim
učencem.
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Preglednica 19: Ocena usposobljenosti učiteljev geografije za delo s slepim ali slabovidnim
učencem.
Usposobljenost
učiteljev
neusposobljen
slabo usposobljen
srednje usposobljen
dobro usposobljen
zelo dobro usposobljen
Skupaj

f

f%

1
8
5
0
0
14

7,1
57,1
35,7
0,0
0,0
100,0

Vir: anketa, 2007.
Večina (57,1 %) učiteljev se počuti slabo usposobljene za delo s slepim ali slabovidnim
učencem, 1 učitelj se je počutil neusposobljenega za to delo, ostalih 5 učiteljev pa je menilo,
da so srednje usposobljeni za delo s temi učenci. Učitelji, ki so se počutili srednje
usposobljene, se tako ocenjujejo zaradi izkušenj, ki so si jih nabrali tekom poučevanja slepega
ali slabovidnega učenca. Ostali pa se strinjajo v mnenju, da jih nihče ni usposobil za tovrstno
delo ter da so se prisiljeni učiti sproti, na izkušnjah in napakah.
V naslednjih dveh vprašanjih sem učitelje prosila, naj mi naštejejo, kaj so po njihovem
mnenju prednosti in slabosti integracije slepega ali slabovidnega učenca v redne osnovne šole.
Prednosti integracije je naštelo vseh 14 anketiranih učiteljev.
Prednosti integracije:
•

predvsem področje socializacije in vključevanja v družbo (f = 3),

•

otrok je vključen v skupino vrstnikov, bolje zaznava odnose med vrstniki; prednosti
so predvsem v njegovem psiho-socialnem razvoju (f = 3),

•

učenec je doma, prilagaja se situaciji, ki je v domačem kraju, okolju, sošolcem
(f = 2) ,

•

učenci se ne počutijo odrinjene (f = 1),

•

učenec se vključi v družbo ostalih otrok, ni izoliran, se bolj prilagaja, je prožnejši,
vedno se preizkuša, ker mu ni vse prilagojeno (f = 1),

•

za našega učenca je to prednost, saj zmore takorekoč vse kot videči učenci; če bi bil
v zavodu, bi bil za marsikaj prikrajšan (f = 1),

•

sodelovanje z normalno videčimi učenci (f = 1),
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•

samopodoba učenca se dvigne, ima enake možnosti kot sošolci (f = 1),

•

strpen odnos sošolcev do drugačnih (f = 1).

Učitelji geografije vidijo prednosti integracije slepih in slabovidnih učencev predvsem na
socialno-psihološkem področju. Pomembna prednost pa je tudi ta, da se slepi ali slabovidni
učenec v redni osnovni šoli nauči prilagajanja drugim in da se vedno preizkuša, kaj zmore. Pri
tem se poraja vprašanje, ali lahko to pomeni, da se tudi miselno, in ne samo socialno, hitreje
razvija, kot če bi bil vključen v šolo Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani.
Slabosti integracije je naštelo 12 anketiranih učiteljev.
Slabosti integracije:
•

včasih ga sošolci ne sprejemajo, problem uspešnega vključevanja v razredno
skupnost (f = 3),

•

lahko pride do nepredvidenih poškodb (f = 1) ,

•

mogoče bi kdaj potreboval poseben pristop, učila, bolje usposobljene učitelje; v
skupini se mu ne moreš dovolj posvetiti (f = 1),

•

pri manj sposobnih učencih bi se gotovo pojavili problemi in menim, da bi bil tak
učenec v redni osnovni šoli prikrajšan za marsikaj (f = 1),

•

usposobljenost učiteljev, prenatrpani programi, pomanjkanje gradiv in učnih
pripomočkov ter previsok normativ učencev v razredu (f = 1),

•

pogosto je učitelj nemočen, ker ne ve, kako bi pomagal učencu; učenec zaradi
pretirane pomoči lahko postane vse bolj ignorantski, reagira le na dodatna opozorila,
ali pa še to ne (pomoč deluje kot potuha) (f = 1),

•

učitelji nismo dovolj izobraženi v ta namen; nimamo učnih pripomočkov, v razredu
je preveč učencev in preveč so različni (f = 1),

•

v oddelku s slepim učencem ostali ne smejo biti prikrajšani, zato je morda razlaga
določenih pojmov za slepega učenca prehitra, površna, zato je nujno potrebno še
individualno delo z njim – izven pouka (ponavljanje, utrjevanje) (f = 1),

•

zaradi neusposobljenosti lahko dela učitelj napake; takšnim otrokom je potrebno
posvetiti veliko več časa kot drugim (f = 1),

•

občutek manjvrednosti pri nekaterih učencih s posebnimi potrebami (f = 1).
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Učitelji geografije so največkrat izpostavljali slabosti, ki se nanašajo na njihovo
usposobljenost za poučevanje te populacije učencev. Njihova slaba usposobljenost za tovrstno
delo se kaže tudi v tem, da ne vedo, ali pri poučevanju slepega ali slabovidnega učenca
uporabljajo pravilne načine dela in pristope. Učitelje tudi skrbi, da zaradi slepega ali
slabovidnega učenca ne bi bili prikrajšani ostali učenci v razredu. Velikokrat so kot slabost
integracije izpostavili pomanjkanje ustreznih učil in učnih pripomočkov.
Ob sestavljanju vprašalnika nisem bila prepričana, ali bodo učitelji pri prednostih in slabostih
integracije upoštevali vpliv integriranega slepega ali slabovidnega na druge učence v oddelku,
zato sem jih v naslednjem vprašanju prosila, da ocenijo ta vpliv.
Preglednica 20: Ocena vpliva integriranega slepega ali slabovidnega učenca na druge učence
v oddelku.
Ocena vpliva na druge
učence
zelo slabo vpliva
slabo vpliva
brez vpliva
dobro vpliva
zelo dobro vpliva
Skupaj

f

f%

0
0
2
9
3
14

0,0
0,0
14,3
64,3
21,4
100,0

Vir: anketa, 2007.
Večina učiteljev (64,3 %) je menila, da slepi ali slabovidni učenec v oddelku dobro vpliva na
druge učence. 2 učitelja sta menila, da ni vpliva, pri čemer je eden to razlagal tako, da ni
opazil posebnega vpliva, razen tega, da učenci radi pomagajo sošolcu. 3 učitelji so ocenili, da
slepi ali slabovidni učenec zelo dobro vpliva na ostale učence v oddelku. Pozitivni vplivi
slepega ali slabovidnega na ostale učence v oddelku se kažejo kot učenje sprejemanja
različnosti, sošolci pomagajo slepemu ali slabovidnemu učencu, oblikovanje humanih
odnosov, prijateljstvo v oddelku, sošolci z razumevanjem sprejemajo takega otroka, učenci v
oddelku razumejo, kaj pomeni slabovidnost, učijo se solidarnosti, normalno videči učenci
spoznajo trud, ki ga slep ali slaboviden učenec vlaga v učenje, sošolci drugače razvijajo
socialni čut, so mu pripravljeni pomagati, ga usmerjati, razredna klima je zato boljša, mogoče
je tudi njihov pogled na življenje, stiske, težave drugačen potem, ko vidijo, s kakšnimi
težavami se spopada njihov sošolec in je kljub temu lahko optimističen.
Poleg vpliva vključenega slepega ali slabovidnega učenca na ostale učence v oddelku me je
zanimal tudi vpliv poučevanja slepega ali slabovidnega učenca na učiteljevo poklicno rast in
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razvoj ter na učeteljevo osebnostno rast in razvoj.
Preglednica 21: Ocena vpliva poučevanja slepega ali slabovidnega učenca na učiteljevo
poklicno rast in razvoj.
Ocena vpliva na
poklicno rast in razvoj
zelo slabo vpliva
slabo vpliva
brez vpliva
dobro vpliva
zelo dobro vpliva
Skupaj

f

f%

0
0
0
10
2
12

0,0
0,0
0,0
83,3
16,7
100,0

Vir: anketa, 2007.
Preglednica 22: Ocena vpliva poučevanja slepega ali slabovidnega učenca na učiteljevo
osebnostno rast in razvoj.
Ocena vpliva na
osebnostno rast in razvoj
zelo slabo vpliva
slabo vpliva
brez vpliva
dobro vpliva
zelo dobro vpliva
Skupaj

f

f%

0
0
0
10
2
12

0,0
0,0
0,0
83,3
16,7
100,0

Vir: anketa, 2007.
Na obeh lestvicah se je ocenilo 12 učiteljev od 14 anketiranih učiteljev. Rezultati obeh
ocenjevanj so enaki, zato jih bom tudi skupaj interpretirala. 10 učiteljev je ocenilo, da
poučevanje slepega ali slabovidnega učenca dobro vpliva na njihovo poklicno ter osebnostno
rast in razvoj. 2 učitelja pa sta menila, da poučevanje slepega ali slabovidnega učenca zelo
dobro vpliva na njuno poklicno ter osebnostno rast in razvoj.
Učitelji so svoje ocene pri vplivu na poklicno rast in razvoj obrazložili s tem, da pri sebi
izboljšujejo sposobnost empatije, da se naučijo na drugačen način razlagati učno snov in da
pridobivajo nove izkušnje. Eden od učiteljev je napisal, da je, kljub zelo zahtevnemu delu in
vloženemu trudu, poučevanje slepega ali slabovidnega učenca izjemna izkušnja, ki človeka
močno čustveno vključuje v delo in sili v ustvarjanje (prilagajanje situaciji, inovacije).
Ocene vpliva poučevanja slepega ali slabovidnega učenca na osebnostno rast in razvoj so
učitelji razlagali s tem, da, če dosega učitelj uspehe pri takem učencu, je tudi sam osebno
zadovoljen, hkrati pa se nenehno uči dela z njim in spoznava samega sebe. Učitelji pri delu s
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slepimi ali slabovidnimi učenci spoznavajo, kaj vse tak učenec zmore, če je le volja in interes.
Več učiteljev je tudi napisalo, da ima poučevanje slepega ali slabovidnega učenca močan
vpliv tudi na zasebno področje življenja, saj človek drugače gleda na življenje, nekoč veliki
problemi postanejo manj pomembni.
Zadnje vprašanje vprašalnika je učiteljem ponujalo možnost, da iskreno povedo, kaj jih
najbolj moti, bremeni, skrbi pri njihovem delu s slepim ali slabovidnim učencem. Večina
učiteljev je napisala, da z učencem dobro sodelujeta in da se ta dobro uči, zato nimajo večjih
težav pri njegovem poučevanju. Eden izmed učiteljev je izrazil skrb o tem, ali dovolj razume
učenca pri njegovem dojemanju sveta. Drugega skrbi, da ostali učenci ne bi imeli občutka, da
slepemu učencu popušča ali da mu posveča več časa kot ostalim učencem. Skrbi ga tudi, ker
učenca ni pripravil na nacionalno preverjanje znanja, ki poteka pisno, saj je učenčevo znanje
geografije preverjal samo ustno, kar je pri geografiji dovoljeno. Naslednjemu učitelju je z
učencem najtežje navezati stik in razvijati odnos, ki bi bil spoštljiv in enakopraven ter učencu
ne bi vzbujal manjvrednostnih občutkov. Nekatere učitelje pa tudi skrbi, da z učencem ne
delajo na pravilen način, zato si želijo možnosti dodatnega usposabljanja in več sodelovanja z
ustreznimi strokovnjaki.

Rezultati intervjuja z upokojenim učiteljem geografije z Zavoda za slepo in slabovidno
mladino v Ljubljani:
V tem delu intervjuja z gospodom Brvarjem me je zanimalo, če podpira integracijo slepih in
slabovidnih otrok v redne osnovne šole ter kaj bi bilo potrebno še narediti za uspešno
integracijo teh otrok. Njegov odgovor je bil, da on podpira inkluzijo, ki jo razume kot aktivno
in celostno vključenost otroka s posebno potrebo v redno osnovno šolo. Za uspešno
vključenost slepega ali slabovidnega otroka je potrebno, da otrok, ki se vključuje v redno
šolo, obvlada orientacijo, socializacijo, komunikacijo in desetprstno slepo tipkanje. Ta znanja
lahko učenci pridobijo na Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, izobraževanja
pa potekajo v tečajnih oblikah. Starši imajo sedaj pravico, da vključijo svojega otroka v
željeno šolo. Potrebno bi bilo, da bi bila ta pravica podprta tudi s pripomočki, ki jih potrebuje
učenec, z znanjem učiteljev in s sprejetjem otroka na šoli. Pomembno je, da se šola začne
zanimati za slepega ali slabovidnega otroka takoj, ko izve, da je tak otrok v šolskem okolišu.
Že pred vstopom tega otroka v šolo se morajo pripraviti na njegov sprejem. To je kompleksen
proces, v katerem morajo aktivno sodelovati starši, slep ali slaboviden otrok, celotna šola in
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širša družba.

Rezultati intervjuja s slepim učencem:
Slepi učenec je povedal, da ima srečo, ker je v takem razredu in na taki šoli, da ga sošolci niso
nikoli zafrkavali, kadar jih prosi, mu pomagajo, med odmori in po koncu pouka ga povabijo
medse. Nikoli pa ni vse prav vsem, vedno se najde tudi kakšna izjema.
Vprašala sem ga, ali so on in njegovi starši kdaj razmišlajali o tem, da bi obiskoval šolo na
Zavodu za slepo in slabovidno mladino. Odgovoril je, da so o vključitvi v Zavod so njegovi
starši razmišljali, vendar so nato vedno vztrajali pri šolanju v redni šoli in učenec je tega
vesel. Povedal je, da so otroci v Zavodu cel teden in samo za konec tedna prihajajo domov,
njemu pa je bolj všeč, da je doma. Po zaključeni osnovni šoli bo obiskoval redno gimnazijo.
Na to gimnazijo so se šli s starši že eno leto prej pogovorit o tem, kako naj bi potekalo
izobraževanje slepega učenca. Učenca bo prvo leto do srednje šole in iz nje še spremljal brat
tako, da bo imel čas, da se navadi novega okolja.
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3.3.4 Primer učne priprave za pouk geografije, v katerega je vključen
zmerno slaboviden učenec

Kakovostno poučevanje zahteva načrtovanje in oblikovanje učne priprave. Učna priprava za
pouk, v katerega je vključen slepi ali slabovidni učenec, ne more biti enaka kot za poučevanje
normalno videčih učencev. Odločila sem se, da bom kot primer napisala učno pripravo za
učno uro pri predmetu geografija v sedmem razredu osnovne šole. Učno pripravo sem
napisala na podlagi izkušenj, ki sem si jih pridobila na študijskih praksah, na podlagi prebrane
literature ter glede na to, kar mi je v intervjuju povedal gospod Brvar. Ob pisanju priprave
sem doživela možne frustracije učiteljev, ki poučujejo slepega ali slabovidnega učenca, saj
tudi jaz nisem usposobljena za delo s to populacijo učencev ter nimam prilagojenih učil in
učnih pripomočkov. Priprava na tovrstno učno uro mi je vzela tudi kar precej časa.
Učno pripravo sem pisala na osnovi že narejene in uporabljene priprave, ki se je dobro
obnesla v praksi. Učna priprava je namenjena obravnavi površja Južne in Jugovzhodne
Evrope. Največja prilagoditev oziroma dopolnitev je bila ta, da sem naredila učni list, ki je
namenjen samo slabovidnemu učencu. Uporabila sem pisavo »Arial« in velikost pisave 18 do
22. Na učnem listu so najpomembnejši podatki iz obravnave učne snovi in dve grafični
ponazoritvi. Dobro je, da slabovidnemu učencu na učni list v obliki alinej zapišemo vse
pomembnejše informacije obravnavane učne snovi, saj tako ne izgublja časa z zapisovanjem
in lažje sledi učni uri.
Za slabovidnega učenca sem prilagodila tudi zemljevid Južne in Jugovzhodne Evrope.
Izraziteje sem obarvala dele, ki prikazujejo gorovja, in dele, ki prikazujejo nižavja. Na
zemljevidu za slabovidnega tako ni več številnih različnih odtenkov, na primer rjave barve,
temveč sta uporabljena samo dva. Prav tako je z zeleno barvo, ki prikazuje nižavja (na karti bi
lahko izločili tudi imena krajev, sploh če bi bil učenes težko slaboviden). Pomembno je, da
slabovidnega učenca pri delu z zemljevidom sproti usmerjamo na območje na zemljevidu, o
katerem govorimo pri obravnavi učni snovi. To nalogo lahko zaupamo tudi kateremu
drugemu učencu. Ob zaključku učne ure, to je pri ponavljanju obravnavane učne snovi, sem
za preostale učence pripravila nemo karto Evrope, v katero vrišejo gorovja in nižavja Južne in
Jugovzhodne Evrope. V času ko preostali učenci izpolnjujejo nemo karto, bi lahko učitelj s
slabovidnim učencem individualno ponovil glavne pojme iz novo usvojene učne snovi ob
prilagojenem zemljevidu.
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Učna priprava št.: _______________

Razred: 7.

Datum:

Šola: OŠ

Učitelj: Mojca Podpadec

Učna tema: JUŽNA IN JUGOVZHODNA EVROPA
Učna enota: Površje Južne in Jugovzhodne Evrope
Vzgojno-izobraževalni cilji:
1.

Globalni/etapni vzgojno-izobrraževalni cilji:


2.

učenci spoznajo površje Južne in Jugovzhodne Evrope

Urni/operativni vzgojno-izobraževalni cilji:


prepoznajo oblike Zemljinega površja in jih poimenujejo,



povezujejo predznanje o uporabi in branja zemljevidov z značilnostmi obravnavanega območja,



razvijajo sposobnosti orientacije in uporabe zemljevidov.

Tip učne ure: usvajanje nove učne snovi
frontalna

skupinska

v dvojicah

individualna

razgovor

razlaganje

prikazovanje

praktično delo

delo s tekstom

demonstriranje

eksperiment

delo s slikovnim
materialom

____________
_______

____________

Učne oblike:

Učne metode:

Učila: učbenik in delovni zvezek („Spoznavamo Evropo in Azijo“), stenski zemljevid, Atlas Sveta, nema karta
Evrope, učni list za slabovidnega učenca, intenzivno obarvan zemljevid

Učni pripomočki: tabla, kreda; slabovidni učenec pri pouku geografije uporablja ročno povečevalno lupo
Literatura in korelacije: Brvar, R. 2000. Geografija nekoliko drugače;
URL: http://www.welt-atlas.de/worldatlas/database/map.php?kartenid=0-9005 (citirano 1.10.2007);
Novi pojmi: Iberski ali Pirenejski polotok, Apeninski polotok, Balkanski polotok
Didaktične komponente učnega procesa:
priprava

usvajanje

urjenje

preverjanje in ocenjevanje
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IZVEDBA UČNEGA PROCESA
IN DOSEŽENI CILJI
DELO UČITELJA

Čas

DELO UČENCEV
(oblike, metode, taksonomija,
načela, cilji)

3
min

Frontalna in skupinska učna

I. MOTIVACIJA
Asociacije na pokrajino Južne in

Učenci govorijo asociacije.

Jugovzhodne Evrope. (zapis

oblika.
Učna metoda razgovora.

asociacij na tablo)

Cilj: motiviranje učencev za
usvajanje nove učne snovi; priklic
predznanja

II. USVAJANJE NOVE UČNE
SNOVI
30
min

Atlas Sveta, str. 52
Učitelj ob usvajanju nove učne
snovi občasno točneje usmerja
učenca, po zanj prilagojenem
zemljevidu.

1.

Slabovidni učenec med
usvajanjem nove učne snovi
sproti sledi zanj narejenemu
učnemu listu.

GOROVJA
Frontalna in individualna učna

Katera barva prevladuje na
zemljevidu?

Rjava.

Kaj predstavlja?

Gorovja.

oblika.
Učna metoda razgovora,
razlaganja, primerjave in dela z

Čez celotno J in JV Evropo se

učnim listom.

vlečejo verige mladonagubanih
Cilj: prepoznavanje različnih

gorovij (nastala z gubanjem v

oblik Zemljinega površja in

novem zemeljskem veku).

njihovo razlikovanje; urjenje
Kaj je značilno za ta gorovja?
Za gorovja je značilna tudi

Velike nadmorske višine, strma
pobočja, težja prehodnost.

slemenitev. Slemena v
obravnavanih gorovjih se
večinoma raztezajo v smeri Z - V
ali SZ – JV.
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IZVEDBA UČNEGA PROCESA
IN DOSEŽENI CILJI
DELO UČITELJA

Čas

DELO UČENCEV
(oblike, metode, taksonomija,
načela, cilji)

Kje prevladujejo ena in kje druga
slemenitev?

Pokažejo na zemljevidu.

Učitelj pri učencih, še posebno
pri slabovidnem učencu,
preverja ali so pravilno
pokazali na zemljevidu.
Mladonagubana gorovja so
praviloma siromašna z rudnimi
bogastvi.
Kje na zemljevidu je površje

Ob nekaterih obalah in večjih

zelene barve?

rekah.

Nižji svet večinoma pokrivajo
rečne naplavine.

2.

IBERSKI ALI

Frontalna in individualna učna

PIRENEJSKI

oblika.

POLOTOK

Učna metoda razgovora,

“Iberski” - imenuje se po

razlaganja, primerjave in dela z

starodavnih prebivalcih Ibercih.

učnim listom za slabovidnega

Katera gorovja so na tem

učenca.

polotoku?
Kateri vrh je najvišji?

Pireneji, Kantabrijsko gorstvo…

Cilj: prepoznavanje različnih
oblik Zemljinega površja; urjenje

Sierra Nevada (3478 m).
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IZVEDBA UČNEGA PROCESA
IN DOSEŽENI CILJI
DELO UČITELJA

Čas

DELO UČENCEV
(oblike, metode, taksonomija,
načela, cilji)

3.

APENINSKI

Frontalna in individualna učna

POLOTOK

oblika.

Katero gorovje poteka po tem

Učna metoda razgovora,

Apenini.

razlaganja, primerjave in dela z

polotoku?

učnim listom.

Po tem gorovju se polotok

Cilj: prepoznavanje različnih

imenuje Apeninski polotok.

oblik Zemljinega površja in

Kolikšen del Italije zavzemajo
Apenini?

Vlečejo se skoraj celo Italijo.

Katero gorstvo leži na severu

Alpe.

njihovo razlikovanje; urjenje
učencev v delu z zemljevidom.

države?
Alpe – najvišje evropsko gorstvo.
Kateri del Apeninskega polotoka

Padska nižina.

preostane?
Ob kateri reki poteka?

4.

Ob reki Pad.

BALKANSKI

Frontalna in individualna učna

POLOTOK

oblika.

Katera gorovja so na tem

Učna metoda razgovora,

polotoku?

razlaganja, primerjave in dela z
učnim listom.
Dinarsko gorstvo, Šarsko-Pindsko Cilji: prepoznavanje različnih
gorstvo, Vzhodni in Južni
oblik Zemljinega površja in

Po gorstvu Balkan je polotok

Karpati, Balkan ali Stara Planina,

njihovo razlikovanje; urjenje

dobil ime.

Rodopi.

učencev v delu z zemljevidom.

Vsa gorstva, razen Rodopov, so
mladonagubana, Rodopi pa so
starejšega nastanka.
Kako poimenujemo nižje predele
Balkanskega polotoka?

Panonska kotlina, Vlaška nižina.
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IZVEDBA UČNEGA PROCESA
IN DOSEŽENI CILJI
Čas

DELO UČITELJA

DELO UČENCEV
(oblike, metode, taksonomija,
načela, cilji)

Ob rekah Moravi in Vardarju
poteka glavna prometna pot čez
Balkanski polotok.
Velik del gorovij v južnem delu
Evrope je iz apnencev. Na njem
so nastali kraški pojavi (vrtače,
kraške jame…). Še posebej
izraziti so v zahodnem delu
Dinarskega gorstva.

12min III. PONAVLJANJE
Nema karta površja J in JV

Vrišejo gorstva, nižine, večje

Evrope.

reke in vpišejo njihova imena.

V času, ko ostali učenci

Slabovidni učenec z učiteljem

izpolnjujejo nemo karto, učitelj ponavlja novo usvojeno učno
individualno dela s slabovidnim snov ob zanj prilagojenem
učencem – ponavljanje ob zanj

zemljevidu.

prilagojenem zemljevidu.
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Individualna učna oblika.
Učna metoda dela z učnim
listom za slabovidnega učenca,
metoda dela z nemo karto.
Cilj: učenci utrdijo novo učno
snov.
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Nema karta Evrope. (Vir: http://www.dijaski.net/?stran=geo&sub=snov, 2007)
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UČNI LIST SLABOVIDNEGA UČENCA

JUŽNA IN JUGOVZHODNA EVROPA
Površje Južne in Jugovzhodne Evrope
1) GOROVJA
• mladonagubana gorovja
• slemenitev Z – V
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• slemenitev SZ - JV

• mladonagubana gorovja so praviloma siromašna z
rudnimi bogastvi
• nižji svet večinoma pokrivajo rečne naplavine.

2) PIRENEJSKI ALI IBERSKI POLOTOK
• »Iberski« - imenuje se po starodavnih prebivalcih
Ibercih
• Pireneji, Kantabrijsko gorstvo
• najvišji vrh Sierra Nevada (3478 m)
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3) APENINSKI POLOTOK
• Apenini se vlečejo skoraj čez celo Italijo
• Alpe so najvišje evropsko gorstvo
• Padska nižina ob reki Pad je gospodarsko središče
Italije in eno najgosteje poseljenih območij v Evropi

4) BALKANSKI POLOTOK
• Dinarsko gorstvo, Šarsko-Pindsko gorstvo, Vzhodni
in Južni Karpati, Balkan ali Stara Planina, Rodopi
• vsa gorstva, razen Rodopov, so mladonagubana,
Rodopi pa so starejšega nastanka
• Panonska kotlina, Vlaška nižina
• ob rekah Moravi in Vardarju poteka glavna
prometna pot čez Balkanski polotok
• velik del gorovij v južnem delu Evrope je iz apnencev,
na njem so nastali kraški pojavi (vrtače, kraške jame
...)
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Slabovidnemu učencu prilagojen zemljevid Južne in Jugovzhodne Evrope.
(Vir: http://www.welt-atlas.de/worldatlas/database/map.php?kartenid=0-9005, 2007)
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4 ZAKLJUČEK

V teoretičnem delu sem predstavila področja poučevanja otrok s posebnimi potrebami, za
katera menim, da bi jih moral poznati vsak učitelj. Na kratko sem predstavila zgodovino
razvoja integracije in inkluzije, v nadaljevanju sem opredelila oba pojma kot ju razlagajo
slovenski in tuji avtorji. Razprav in raziskav o integraciji in inkluziji je v slovenskem prostoru
veliko. Problem nastane, ko hočemo dobiti informacije o konkretnem načinu poučevanja
otroka z določeno posebno potrebo. Tu naletimo na veliko praznino. S strani države so
napisana splošna navodila za delo s posamezno skupino otrok s posebnimi potrebami
(Florjančič in dr., 2003), ki še zdaleč ne zadostuje potrebam učiteljev v praksi. Mogoče so tu
malo v prednosti ravno učitelji geografije, ki poučujejo slepega ali slabovidnega učenca, ker
je s tega področja napisana knjiga »Geografija nekoliko drugače – didaktika in metode pouka
geografije za slepe in slabovidne učence«. Napisal jo je Roman Brvar, ki je poučeval
geografijo na Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Knjiga je dober začetek za
vsakega učitelja, ki poučuje slepega ali slabovidnega učenca. Na žalost sem pri raziskavi
ugotovila, da niti te knjige ne poznajo vsi učitelji, zajeti v anketi.
Teoretični del vsebuje tudi poglavja o kompetencah, ki jih mora imeti učitelj v 21. stoletju, o
vlogah, ki jih igra učitelj v sodobni šoli ter o nadaljnjih izobraževanjih in usposabljanjih, ki so
na voljo učitelju za izboljšanje njegovega dela s slepimi in slabovidnimi učenci. Najbolj me je
presenetilo natančno pregledovanje možnosti izobraževanj na tem področju. Ko sem začela z
iskanjem, sem imela še občutek, da, če učitelj hoče nadgraditi svoje znanje, to lahko naredi,
samo voljo mora imeti. Pa ni tako. Vse, kar sem odkrila, so trije izobraževalni programi, od
katerega sta dva namenjena na splošno učiteljem, ki poučujejo otroke s posebnimi potrebami.
Na tem mestu bi rada še enkrat poudarila mnenje Marentič Požarnikove (2003), ki pravi, da bi
moralo današnje izobraževanje iti v smeri razvoja učitelja kot razmišljujočega praktika. To
pomeni, da je teoretično znanje učitelja povezano s praktičnimi izkušnjami. Učitelji, ki
poučujejo slepega ali slabovidnega otroka, morajo pridobivati in razvijati posebna znanja,
spretnosti ali veščine ter stališča in vrednote za uspešno delo s to populacijo učencev. Slepi in
slabovidni učenci potrebujejo poseben pristop, saj morajo učitelji pri njih spodbujati preostala
čutila. V svoji raziskavi sem ugotovila, da učiteljem geografije, ki sem jih anketirala,
primanjkuje že teoretičnega znanja s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi
potrebami in konkretneje s področja izobraževanja slepih in slabovidnih otrok. Večina
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učiteljev se je udeležila samo enega dodatnega izobraževanja in še to izobraževanje je trajalo
samo nekaj ur. Učitelji se upravičeno počutijo neusposobljene za delo z omenjeno populacijo
slepih in slabovidnih otrok. Raziskave s tega področja potrjujejo in razlagajo takšne občutke
učiteljev. Tako tudi Evropska komisija ugotavlja pomanjkljivo usposobljenost učiteljev in
opozarja na težave pri njihovem izobraževanju.
Zaskrbljujoča se mi prav tako zdijo stališča in mnenja anketiranih učiteljev geografije glede
integracije slepih in slabovidnih učencev v redne šole. Na prvi pogled se večina strinja z
integracijo teh otrok, vendar pa je raziskava pokazala, da podpirajo samo integracijo »manj
zahtevnih« slepih in slabovidnih učencev oziroma točneje samo slabovidnih učencev. Večina
učiteljev si ne predstavlja, da bi poučevali slepega učenca. Rezultate lahko ponovno navežem
na Marentič Požarnikovo (2003), ki pravi, da je pri učiteljih potrebno zavestno razvijanje
stališč in vrednot glede otrok s posebnimi potrebami. Stališča in vrednote učiteljev vplivajo na
pričakovanja do otrok s posebnimi potrebami, kar se čuti in opazi v učiteljevem delu.
Pomembne spremembe, ki se morajo zgoditi pri uresničevanju integracije v praksi, so
spremembe na področju sodelovanja vseh udeleženih v procesu integracije določenega otroka
s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Pomemben člen v tem procesu so
specializirane ustanove in zavodi za otroke s posebnimi potrebami. Njihova vloga se bo
morala v kratkem spremeniti, če bomo hoteli doseči zares celovito integracijo otrok s
posebnimi potrebami v redne šole. V empiričnem delu mojega dela sem ugotovila, da je
sodelovanje z zunanjimi sodelavci zelo slabo. Zavod za slepo in slabovidno mladino v
Ljubljani se še ni reorganiziral v prid tudi integriranih slepih in slabovidnih učencev. Kritike
tega zavoda so bile tudi na račun rigidnosti v njihovem delovanju. Učitelj, ki si je hotel
izposoditi učilo, prilagojeno za slepe, je moral slediti tolikšnemu številu procedur, da je nato
še preden je dobil učilo, končal z obravnavo snovi, za katero je učilo potreboval. To je samo
en primer. Tudi moja izkušnja s pridobivanjem podatkov od Zavoda, potrebnih za izvedeno
raziskavo, ni bila ravno spodbudna. Na začetku pisanja diplomske naloge sem si mislila, da
bodo verjetno tudi na Zavodu veseli, da se še kdo želi ukvarjati s populacijo slepih in
slabovidnih otrok, vendar ni bilo tako. Resnično je skrajni čas, da se tudi Ministrstvo za
šolstvo in šport ter Zavod RS za šolstvo bolj zavzameta za spreminjanje nalog in ciljev
specializiranih ustanov. V Evropi se je ta trend že začel.
V nadaljevanju bom predlagala ukrepe, ki bi bili po mojem mnenju potrebni za uresničitev
integracije slepih in slabovidnih otrok. V prvi vrsti je potrebno konkretizirati programe
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju.
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Dobro bi bilo začeti poslušati učitelje praktike, ki si želijo bolj praktičnega usposabljanja za
poučevanje in delo z otroki s posebnimi potrebami. Učitelje je potrebno opremiti s
konkretnimi informacijami, na koga se lahko obrnejo, če potrebujejo pomoč pri svojem delu.
Zavod RS za šolstvo bi moral organizirati srečanja učiteljev istih predmetnih področij, ki
poučujejo otroke s posebnimi potrebami, pa tudi srečanja vseh učiteljev, ki poučujejo slepega
ali slabovidnega učenca. Pomembna je izmenjava izkušenj med učitelji in predstavitev
primerov »dobre prakse«, iz katerih bi se preostali učitelji veliko naučili. Na teh srečanjih bi
morala biti tudi obvezna prisotnost učiteljev, ki poučujejo otroke s posebnimi potrebami v
specializiranih ustanovah, saj imajo ti učitelji ponavadi največ izkušenj in znanja za delo z
določeno populacijo otrok s posebnimi potrebami.
Drugi pomemben ukrep bi bil povezan s prejšnjim, in sicer spremenjena vloga Zavoda za
slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Delovanje tega zavoda bi se moralo preoblikovati po
evropskih smernicah. Na Zavodu imajo potrebno intelektualno bogastvo za delo s slepimi in
slabovidnimi učenci, vendar pa ga ne znajo prenašati naprej oziroma tudi tisti, ki bi to želeli,
nimajo te možnosti. Izobraziti in usposobiti bi morali več učiteljev, ki bi delovali kot mobilni
tiflopedagogi za celotno Slovenijo. Na tem mestu zopet nastopi roka države, ki mora dodeliti
Zavodu ustrezna finančna sredstva v ta namen.
Tretja sprememba pa se mora zgoditi v vsakem posamezniku in v celotni družbi. Ni dovolj, da
samo pišemo in govorimo o tem, kako bi moralo biti. Otroke s posebnimi potrebami moramo
resnično sprejeti medse, jim dovoliti, da tudi oni nam pokažejo, kaj zmorejo in kaj oni lahko
naučijo nas. Ko govorimo o socialni integraciji otrok, ne mislimo samo integracije otrok s
posebnimi potrebami. Tu je še cela vrsta drugih otrok, ki ji naša družba ne omogoča
»normalnega« bivanja v naši sredi. To ne bi smel biti problem skupin otrok s posebnimi
potrebami, njihovih staršev in nekaterih posameznikov, ki se borijo za njihov boljši jutri. Po
mojem mnenju je to problem večinskega dela družbe. Živimo samo za svoje blagostanje, ne
mislimo na nikogar drugega, postajamo roboti, ki jih vodi kapitalizem. Menim, da bi morali
posebne ukrepe nameniti vzgoji in izobraževanju »normalnih« otrok že od malega, da bi znali
medse sprejeti tudi »drugačnega«, se medsebojno bogatiti in sprejemati. Ljudem ni prirojeno,
da se nam nekdo ne zdi »normalen«. To nas nauči družba.
Integracija otrok ne sme biti več vprašanje. Vprašanja si moramo začeti zastavljati na drugih
področjih vzgoje in izobraževanja ter nanje tudi čimprej najti pravilne odgovore. Menim, da
se ne smemo usmerjati na kakovostno poučevanje in prijazno šolo samo v povezavi z otroki s
posebnimi potrebami. Težiti moramo k dobri šoli za vse otroke in za vsakega posameznika v
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njej. Izhajam iz tega, da ima prav vsak posameznik določeno posebno potrebo, tudi če ni tako
izrazita, ki jo mora učitelj prepoznati in temu primerno prilagoditi svoje poučevanje. Samo
tako lahko dosežemo vse cilje, ki so znak celovite in celostne integracije otrok s posebnimi
potrebami. Pri tem je v prvi vrsti pomembno, da ustvarimo okolje medsebojnega sprejemanja
in spoštovanja. Omogočiti moramo vsem otrokom, da živijo svoje otroštvo na najboljši
možni način.
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5 SUMMARY

In the theoretical part the main fields of teaching children with special needs are presented.
There is a heap of research and discourse on integration and inclusion of children in Slovenia.
The problem arises, however, when an individual wants to get more information about the
particular approach or way of teaching a child with a special need. There is virtually no
information on that in our country. Apart from that, the theoretical part includes chapters on
competences that a 21st-century teacher needs to possess for teaching an impaired child, a
role that he or she plays in a contemporary school and the additional forms of education and
training which a teacher can make use of in order to improve their work with blind and
visually impaired children. What I was most fascinated by was the exact surveys of
possibilities in education and training. Having started with the research, I had a feeling that if
a teacher is eager to enrich their knowledge, they can do that, all it takes is a will to do so.
However, it has proven not to be so at all. All I have come across were three educational
programs, among which two are in general intended for teachers who teach children with
special needs. In the research I have become cognizant that interviewed geography teachers
lack the basic theoretical knowledge from the field of upbringing and education of children
with special needs, or to be more specific, from the area of educating blind and visually
impaired children. According to my results, the majority of teachers got involved in a single
additional educational program which lasted for few hours only. Therefore, they have every
right to feel unqualified to work with the above mentioned segment of children with special
needs.
What seems concerning as well is the standpoint and opinion of the interviewees as far as the
integration of blind and visually impaired children is concerned. At first sight, the majority
agrees with the integration of the very group of children, however, the research has shown
that they support only the integration of “less demanding” blind and visually impaired
children or, to be more specific, only the visually impaired. The results may be linked to
Marentič Požarnik's research (2003), in which she claims that conscious developing of
standpoints and values in teachers, working with children with special needs, be carried out.
A set of teacher's beliefs and values has an impact on expectations of children with special
needs, which altogether reflects in a teacher’s work.
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In the following part I am going to suggest some measures that would be, in my opinion,
necessary for the execution of integration of blind and visually impaired children. First of all,
further educational programs and trainings for professional workers in the field of upbringing
and education need to be specified before carried out. Furthermore, it would be essential to
take into consideration the knowledge and experience of teachers who have worked with such
children in practice and who strive for more practical training that is necessary for teaching a
child with special needs. The teachers ought to be equipped with specific information, for
example, who they can consult in case they need help with their work. The National
Educational Institute should organize meetings for teachers who work within the same field of
knowledge (school subject) and teach children with special needs, as well as gatherings for all
teachers who teach a blind or visually impaired pupil. At these meetings an obligatory
attendance for teachers who teach children with special needs in specialized institutions
should be required, since it is usually these teachers that have most experience and knowledge
to work with the very segment of children with special needs.
The next important measure would be in close relation with the previous one - that is the
changed role of The Centre for the Blind and Visually Impaired Youth in Ljubljana. The work
of the very centre should be reorganized according to the European directives. The Centre has
the necessary richness of knowledge to work with the blind and visually impaired pupils,
however, fails to pass it on, or gives no opportunity to those who wish to do that. More
teachers who would work as mobile tiflopedagogues all over Slovenia should get a proper
training to acquire skills and necessary knowledge for the specific nature of this work. Here is
where the government should give the Centre the necessary financial aid to carry out the
programs and trainings.
The third change has to happen within every individual and society as a whole. It does not
suffice only to write and talk about how it should be. Children with special needs should
really be accepted among us as equal people, (they should be) allowed to show what they
themselves can do, achieve and teach us. When the social integration of children is discussed,
the issue does not refer only to the children with special needs. There are a whole lot of other
groups of children who are not enabled to lead a “normal” life among us. It should not be the
issue of children with special needs, their parents and other individuals who fight for their
brighter future. In my opinion, the issue refers to the great majority of society's segments. Our
lives are preoccupied only with our own wellbeing, while disintegrating others; people are
turning into robots, led by capitalism. Therefore, special measures should be intended for the
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upbringing and education of “normal” children from the early age onwards in order for them
to comprehend how to accept “a different” child among themselves, enrich and accept each
other. People are not born with the concept of what is normal or not, it is society that teaches
us that.
The integration of children should no longer be an issue. The questions in other fields of
upbringing and education need to be addressed and right answers to them found as soon as
possible. It is every child that should be enabled to live their childhoods in the best way they
can.
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Priloga A
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Preglednica 12: Sodelovanje učiteljev geografije z drugimi udeleženci v procesu vzgoje in
izobraževanja slepega ali slabovidnega učenca.
Preglednica 13: Sodelovanje učiteljev geografije pri oblikovanju individualiziranega
programa.
Preglednica 14: Ocene sodelovanja tima za oblikovanje individualiziranega programa.
Preglednica 15: Udeležba na dodatnem strokovnem izobraževanju s področja otrok s
posebnimi potrebami.
Preglednica 16: Udeležba na dodatnem strokovnem izobraževanju s področja slepih in

130

Poučevanje in vloga učitelja geografije pri delu s slepimi in slabovidnimi učenci
___________________________________________________________________________
slabovidnih otrok.
Preglednica 17: Koristnost obiskanih dodatnih strokovnih izobraževanj za delo s slepim ali
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Priloga B
POUČEVANJE IN VLOGA UČITELJA GEOGRAFIJE PRI DELU S
SLEPIMI IN SLABOVIDNIMI UČENCI
Vprašalnik za učiteljice in učitelje geografije
Sem Mojca Podpadec, absolventka geografije in pedagogike na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Vprašalnik je sestavljen za potrebe diplomskega dela z naslovom »Poučevanje in
vloga učitelja geografije pri delu s slepimi in slabovidnimi učenci«. Prosim Vas za iskrenost
pri reševanju, saj bodo podatki ostali anonimni in bodo uporabljeni samo za potrebe omenjene
diplomske naloge. Že v naprej se Vam najlepše zahvaljujem.
Starost: _______ let
Spol: Ž

M

Leta poučevanja: _______ let
V katerem razredu poučujete slepega/slabovidnega učenca?

6.

7.

8.

9.

Koliko učencev je v oddelku? _______
Koliko časa že poučujete slepega/slabovidnega učenca? ____let ____mesecev
Koliko slepih/slabovidnih učencev ste poučevali, vključno s tem učencem, ki ga poučujete
sedaj? _______
Ocena znanja, ki ga dosega slepi/slabovidni učenec pri pouku geografije:
1
2
3
4
5
Katero vrste slepote/slabovidnosti ima učenec, ki ga poučujete?
___________________________________________________________________________

I.

POUČEVANJE

1. Ali je kakšen način dela, ki ste ga uvedli v svoje poučevanje oziroma ga uporabljate
pogosteje samo zaradi vključenosti slepega/slabovidnega učenca?
• Da
• Ne
Če ste odgovorili z »Da«, Vas prosim, da na kratko opišete, za kakšen način dela gre.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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2. Katera učila in učne pripomočke slepi/slabovidni učenec pri pouku geografije
dodatno uporablja v primerjavi z ostalimi učenci v razredu?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Katere učne pripomočke in učila Vi pogosteje uporabljate pri poučevanju
slepega/slabovidnega učenca kot pri poučevanju videčih učencev?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Kako pridete do idej, na kakšne načine pomagati slepemu/slabovidnemu učencu do
razumevanja učne snovi?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Ali menite, da prilagajanje učil slepemu/slabovidnemu učencu sodi med Vaše delovne
naloge?
• Da
• Ne
Prosim, obrazložite svoj odgovor.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Kje in kako ste dobili prilagojena učila in učne pripomočke za potrebe
slepega/slabovidnega učenca?
(lahko obkrožite več odgovorov)
• na Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani
• kupila šola
• kupili z donatorskim denarjem
• priskrbeli učenčevi starši
• kupilo Društvo slepih in slabovidnih Slovenije
• drugo:
__________________________________________________________________
7. Katere učne pripomočke in učila bi še potrebovali pri poučevanju
slepega/slabovidnega učenca?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Kako se sedaj znajdete brez njih?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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8. Na katerih področjih Vašega dela, ki zadeva slepega/slabovidnega učenca imate
največ težav? (obkrožite in če je potrebno dopolnite dve alineji)
• priprava na učno uro
• poučevanje
• načrtovanje individualiziranega programa
• izvajanje individualiziranega programa
• evalvacija individualiziranega programa
• sodelovanje s/z _____________________
• drugo:
____________________________________________________________
9. Katere geografske pojme in vsebine najtežje razložite slepemu/slabovidnemu učencu?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Kako si pomagate pri razlagi?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Kako obremenjene se počutite pri pripravi in izvedbi pouka, v katerega JE vključen
slepi/slabovidni učenec?
(ocenite na lestvici od 1 do 5, tako da obkrožite eno številko)
zelo
malo
preveč
obremenjen obremenjen obremenjen obremenjen neobremenjen
1
2
3
4
5
Prosim, obrazložite svojo izbiro.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
11. Kako obremenjene se počutite pri pripravi in izvedbi pouka, v katerega NI vključen
slepi/slabovidni učenec?
(ocenite na lestvici od 1 do 5, tako da obkrožite eno številko)
preveč
zelo
malo
obremenjen obremenjen obremenjen obremenjen neobremenjen
1
2
3
4
5
Prosim, obrazložite svojo izbiro.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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II.

SODELOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE

12. Ali pri svojem delu sodelujete z mobilnim tiflopedagogom?
• Da (nadaljujte z vprašanjem 13, izpustite vprašanje 14)
• Ne (nadaljujte z vprašanjem 14)
13. Kako pogosto je to sodelovanje?
• vsak dan
• enkrat na teden
• nekajkrat na mesec
• enkrat na mesec
• večkrat na leto
• enkrat letno
• drugo:
__________________________________________________________________
Kakšno in s čim v zvezi je to sodelovanje?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
14. Kakšni so razlogi, da ne sodelujete z mobilnim tiflopedagogom?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
15. S kom (še) sodelujete v okviru Vašega dela, ki zadeva slepega/slabovidnega učenca?
(obkrožite oziroma dopolnite lahko več alinej)
• svetovalno/-im delavko/-cem
• psihologom/-injo
• defektologom/-injo
• ravnateljem/-ico
• starši slepega/slabovidnega učenca
• z učencem/-ko samim/-o
• drugimi:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
16. Ali ste sodelovali pri oblikovanju
slepega/slabovidnega učenca?
• Da (nadaljujte z vprašanjem 17)
• Ne (izpustite vprašanje 17)
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17. Kako ocenjujete sodelovanje tima za oblikovanje individualiziranega programa?
(ocenite na lestvici od 1 do 5, tako da obkrožite eno številko)
zelo slabo
1

slabo
2

dobro
3

zelo dobro
4

odlično
5

Prosim, obrazložite svojo izbiro.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
18. Ali ste se udeležili katerega izmed dodatnih strokovnih izobraževanj v povezavi s
poučevanjem učencev s posebnimi potrebami?
• Da
Koliko? __________
• Ne
Zakaj ne?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
19. Ali ste se udeležili katerega izmed dodatnih strokovnih izobraževanj v povezavi s
poučevanjem slepih/slabovidnih učencev?
• Da
Koliko? __________
• Ne
Zakaj ne?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
20. Kako koristna za Vaše delo s slepim/slabovidnim učencem so se Vam zdela obiskana
dodatna strokovna izobraževanja?
(če ste na obe vprašanji 18 in 19 odgovorili z »Ne«, izpustite to vprašanje)
(ocenite na lestvici od 1 do 5, tako da obkrožite eno številko)
malo
srednje
zelo
nekoristna
koristna
koristna
koristna
koristna
1
2
3
4
5
Prosim, obrazložite svojo izbiro.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
21. Kateri načini pridobivanja znanja in usposobljenosti za delo s slepimi/slabovidnimi
se Vam zdijo najpomembnejši oziroma najkoristnejši ter zakaj?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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III.

INTEGRACIJA

22. Ali podpirate integracijo slepih/slabovidnih učencev v redne osnovne šole?
• Da
• Ne
Prosim, obrazložite svoj odgovor.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
23. Kako usposobljene se počutite za delo s slepimi/slabovidnimi učenci?
(ocenite na lestvici od 1 do 5, tako da obkrožite eno številko)
slabo
srednje
dobro
zelo dobro
neusposobljen usposobljen usposobljen usposobljen usposobljen
1
2
3
4
5
Prosim, obrazložite svojo izbiro.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
24. Katere so po vašem mnenju prednosti integracije slepih/slabovidnih učencev v redne
osnovne šole?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
25. Katere so po vašem mnenju slabosti integracije slepih/slabovidnih učencev v redne
osnovne šole?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

26. Kako ocenjujete vpliv integriranega slepega/slabovidnega učenca na druge učence v
oddelku?
(ocenite na lestvici od 1 do 5, tako da obkrožite eno številko)
zelo slabo
slabo
brez
dobro
zelo dobro
vpliva
vpliva
vpliva
vpliva
vpliva
1
2
3
4
5
Prosim, obrazložite svojo izbiro.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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27. Kako ocenjujete vpliv poučevanja integriranega slepega/slabovidnega učenca na Vašo
poklicno rast in razvoj?
(ocenite na lestvici od 1 do 5, tako da obkrožite eno številko)
zelo slabo
slabo
brez
dobro
zelo dobro
vpliva
vpliva
vpliva
vpliva
vpliva
1
2
3
4
5
Prosim, obrazložite svojo izbiro.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
28. Kako ocenjujete vpliv poučevanja integriranega slepega/slabovidnega učenca na Vašo
osebnostno rast in razvoj?
(ocenite na lestvici od 1 do 5, tako da obkrožite eno številko)
zelo slabo
slabo
brez
dobro
zelo dobro
vpliva
vpliva
vpliva
vpliva
vpliva
1
2
3
4
5
Prosim, obrazložite svojo izbiro.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
29. Na koncu bi Vas prosila, da iskreno poveste, kaj Vas najbolj moti, bremeni, skrbi pri
Vašem delu s slepim/slabovidnim učencem?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Priloga C

PROTOKOL POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA
UPOKOJENEGA UČITELJA GEOGRAFIJE Z ZAVODA ZA SLEPO IN
SLABOVIDNO MLADINO V LJUBLJANI

Spol:________
Starost:_________
Leta poučevanja slepih in slabovidnih učencev:________

POUČEVANJE
Koliko časa ste poučevali slepe in slabovidne otroke? Kje/kako ste se naučili dela z njimi? Na
kaj mora biti učitelj, ki poučuje te otroke, še posebno pozoren? Kako bi Vi komentirali, da
približno polovica učiteljev geografije, ki sem jih anketirala, ni uvedlo kakšnega posebnega
načina dela v svoje poučevanje? Kje ste se naučili izdelovanja učil za slepe in slabovidne
učence? Kako bi lahko razširili njihovo uporabo na redne osnovne šole? Katera učila in učne
pripomočke bi učitelji na rednih osnovnih šolah nujno potrebovali za poučevanje
slepih/slabovidnih pri pouku geografije? Kako bi učitelji na rednih šolah lahko prišli do teh
učil in (učnih) pripomočkov? Ali je po Vašem mnenju naloga učitelja geografije na redni šoli
tudi prilagajanje gradiv in učil slepemu/slabovidnemu učencu? Veliko anketiranih učiteljev
geografije niti ne pozna posebnih učil in učnih pripomočkov, namenjenih slepim/slabovidnim
učencem. Kako bi lahko to spremenili?

SODELOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
Kakšna je po Vašem mnenju vloga mobilnega tiflopedagoga? Kako bi lahko razlagali, da 9 od
14 anketiranih učiteljev geografije ne sodeluje z mobilnim tiflopedagogom? Kje naj učitelj
geografije dobi potrebna znanja za poučevanje slepega/slabovidnega učenca? Kako bi lahko
organizirali dodatna strokovna izobraževanja za učitelje rednih šol, da bi dobili več praktičnih
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znanj za poučevanje slepih/slabovidnih učencev? Učitelji bi se radi naučili tudi izdelave učil.
Ali bi bilo to izvedljivo in če da, na kakšen način?

INTEGRACIJA
Ali podpirate integracijo slepih in slabovidnih učencev v redne osnovne šole? Pod kakšnimi
pogoji? Kaj bi bilo po Vašem mnenju še potrebno izboljšati na tem področju? Kako
komentirate rezultat, da se anketirani učitelji počutijo večinoma slabo do največ srednje
usposobljene za delo s slepimi/slabovidnimi učenci? Kakšne so po Vašem mnenju prednosti
in slabosti integracije slepih/slabovidnih učencev v redne osnovne šole?
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Priloga D

PROTOKOL POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA
S SLEPIM UČENCEM

Spol:________
Razred:_______

Pouk: Kaj/kdo te najbolj spodbuja pri tvojem učenju? Katere pripomočke uporabljaš? Kako si
dobil te pripomočke? Kako ti pri učenju pomagajo pripomočki, ki jih imaš? Kako se počutiš
pri pouku geografije? Kako ti učitelj geografije pomaga pri pouku, na kakšen način ti
prilagaja učno gradivo? Kaj pri pouku geografije najbolj pogrešaš? Kaj ti povzroča največ
težav? Kako sodeluješ z učitelji, ki te poučujejo?

Integracija: Kako se počutiš na šoli? Ali si se kdaj počutil nesprejeto? Kaj na šoli najbolj
pogrešaš? Ali si kdaj razmišljal o tem, kako bi bilo, če bi hodil v šolo v Zavod za slepo in
slabovidno mladino v Ljubljani? Kaj so po tvojem mnenju prednosti in slabosti tega, da
obiskuješ šolo v domačem kraju? Ali te kdaj obišče tiflopedagoginja z Zavoda za slepo in
slabovidno mladino v Ljubljani? Bi si želel, da bi bilo drugače? Kako se znajdeš po šoli in
zunaj nje?

Dodatno: Kaj počneš v prostem času? Na katero srednjo šolo se boš vpisal? Kaj želiš početi v
življenju?
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Priloga E

POVZETEK DIPLOMSKEGA DELA V BRAJICI
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