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Tiflopedagogika
Veda, ki se ukvarja z
– Vprašanji zakonitosti vizualnega razvoja
– Vprašanji členjenja sistemizacij
– Vprašanji vsebin posebnega "vizualnega“
vzgojnoizobraţevalnega dela
– Vprašanji vzgojnoizobraţevalnih vsebin
– Organizacijo vzgojnoizobraţevalnega dela
– Metodami in postopki vzgojnoizobraţevalnega dela
– Vprašanji vedenja slepih in slabovidnih oseb

Naloge tiflometodike
Preprečiti ali zmanjšati vizualno pogojene motnje in razviti pozitivne
dispozicije
Zagotavljati ustrezne pogoje za telesni, socialni in duševni razvoj
Omogočati pridobivanje osnovne in strokovne izobrazbe
Razviti delovne navade.
Razviti sposobnosti vizualnega opaţanja ali uporabe
kompenzacijskih moţnosti opaţanja (vsa čutila, predvsem tip in
sluh).
Ohranjati ostanke vida in jih racionalno izkoriščati
Razviti orientacijo v prostoru
Naučiti uporabljati in vzdrţevati optične in tehnične pripomočke.

Razvoj normalnega vizualnega
zaznavanja
Očesno jabolko je globoko pri novorojencu 18 mm in se do tretjega leta starosti
poveča na globino 23mm. Od 3. do 14. leta pa se poveča le še za 1mm.
Razvoj foveae v mreţnici se se začne v 7 mesecu fetalnega razvoja in zaključi
v 6. mesecu po rojstvu. Novorojenček ima oči zaprte kot da bi spal, v prvih 4
tednih jih obdrţe vse več odprte.
Znak da vidi je refleksna zaščita pred svetlobo s tem da pomiţikuje, pripira oči
in obrača očesno jabolko navzgor, kasneje proti izvoru svetlobe.
V prvem mesecu se pojavlja koordinacija očesnih jabolk in vek. Je pozoren na
svetlobo
V drugem mesecu spremlja svetlobo z generaliziranim zaščitnim gibom telesa.
Pogosteje gleda in daje utis da se zanima za okolico.
V tretjem mesecu vzpostavlja centralno fiksacijo. Fiksira izvor svetlobe in
kratek čas spremlja predmete ki so zelo blizu.
V četrtem mesecu spremlja večje predmete dlje časa, posebno če so svetli.
V petem mesecu se razvijajo optognostične funkcije: Otrok se zagleda v
igračko, ki jo ima v roki.

V V šestem mesecu se zanima za vidne draţljaje ki so oddaljeni 1-2 m

V sedmem mesecu je razvita koordinacija oko roka. Poizkuša prijeti predmete
ki so oddaljeni 2m. Pojavi se negotova binokularna fiksacija.
V osmem mesecu razlikuje različne geometrijske oblike in telesa
V devetem mesecu dobiva stereoskopski vid in razpoznava predmete oddaljene
3m.
V 10 mesecu opaţa 4m oddaljene predmete.
V 11 mesecu je zelo izboljšana koordinacija oko roka.
Ob letu lahko lokalizira bliţnje in bolj oddaljene predmete (konvergenca)
Prilagajanje leče (akomodacija) še ni izvedena
Prijema predmete, ne da bi jih z očmi fiksiral

3. mesec otrok obvladuje akomodacijo in
očesno konvergenco
To mu omogoča, da ţe nekaj minut opazuje bliţnje
predmete
Najpogosteje prepozna (se nasmehne) obrazu ki ga
neguje, če je predstavljen on face, ne prepozna iz profila.
Enako reagira na tuj obraz. (ne loči detajlov)
Če se pojavi nov draţljaj (govor) obrne glavo in išče
osebo z očmi. Podobno tudi če se slučajno dotakne
predmeta ga začne ogledovati. Hkrati drţi in gleda.
Pomembno obdobje ker se vzpostavljajo intersenzorne
zveze.
Začenja razlikovati barve in oblike.

Ob 9. mesecu
Najprej prime s pogledom nato z roko.
• Za premete se zanima dokler so v njegovem
vidnem polju.

Ob letu
• Kaţe zanimanje za predmete tudi če jih ne vidi. Če
predmet skrijemo ga išče na tistem mestu kjer je
izginil, kljub temu da je videl kako smo ga
premaknili.
• Ne more si rekonstruirati gibanja in situacije.
Zveza med vidno zaznavnimi in mišično gibalnimi
občutki šele nastaja.
• Je pogosto v zadregi o velikosti in oddaljenosti
predmetov.

2. leto
• Oblike diskriminira po metodi poskus napaka.
Diskriminira z roko, motorično ne pa z vidom.
• Pridobiva izkušnje z orientacijo v prostoru.
Pomembna je orientacija na telesu, desna roka
desno oko, desno uho in poimenovanje zgoraj,
spodaj, v sredini, spredaj, zadaj.
• Poimenovanje mu omogoča izločanje takih situacij
iz okolja.
• Ob 2 letu ima dioptrijo 0,50

3 - 4 letni
• Razlikujejo 4 osnovne barve (rdečo, rumeno, zeleno in modro) na
osnovi neposrednega primerjanja in vzporejanja.
• Prevladuje diskriminacija predmetov glede na barvo in ne glede na
obliko. Barvnih prehodov ne loči uspešno (oranţno, vijolično..) Zna
poimenovati osnovne barve.
• Oblike začenja diskriminirati z očmi. Začno se ločevati vizualne
operacije od motoričnih, ročno praktičnih.
• Orientacijske izkušnje prostora prenaša v vešji prostor od telesa.
Vendar je palica majhna če je daleč in velika če je blizu.
• Kvantitativnih odnosov nima. K trem kroţnikom poloţi po eno kocko:
Zapolni ves prostor med kroţniki. Če je velik veliko, če je majhen
manj, odvisno od razdalje med kroţniki.
• Ob 3. letu ima dioptrijo 0,80

5 letni
• Razlikuje barvne prehode. Zna poimenovati barvne prehode. Vendar
se tudi zmoti.
• Vizualne zaznavne operacije postajajo tako učinkovite kot so bile prej
motorično praktične operacije.
• Začenja z diskriminacijo glede na obliko. Po dveh kriterijih ni
sposoben razvrščati hkrati. Otrok je uspešnejši če ima zalogo tipnih
podatkov.
• Ne loči oblike od predmeta: krog = ţoga, polkrog = mesec, trikotnik =
streha.
• Prostorske odnose še pomanjkljivo dojema. Razdalje precenjuje ali
podcenjuje. Uspe rešiti količinsko nalogo: po eno kocko. Vendar je ta
operacija zaznavna in ne predstavna.

6. letni
• Začenja razlikovati obliko od predmeta in pravi za valj je tak kot
steber, kot kozarec…
• Pri dojemanju oblike pride zaradi izkušenj s predmeti do notranjega
modela predmeta. Ne pregleduje ga več dolgo, ampak prepoznava po
značilnih točkah. Te točke niso nujno za predmet karakteristične
ampak odvisne od njegovega iskustva, emocionalnega odnosa, učenja,
načina posplošitve.
• Razdalj v prostoru ne zna zdruţiti v enoten prostorni sistem. Blizu je
tisto kar mu je všeč.
• Prehaja na predstavne operacije v zvezi s količinami.
• Med 6 in 10 letom doseţe dioptrijo 1,00

Kategorizacija, razvrščanje,
členjenje
vprašanja vrste motnje, gradacije in številčnosti
•Pojavnost slepote v drţavah z razvito zdravstveno
sluţbo je 1/1000 do 1,5/1000, slabovidnosti pa
1/100 do 1,5/100 (Slovenija 1,15/100). Povečuje
se deleţ starih oseb v zvezi z degenerativnimi
obolenji, sladkorno in sivo mreno.
od razvrščanja je odvisna izbira in uporaba
ukrepov, planiranje in sredstva

Raznolikost
v stopnji okvare vida,
v času nastanka okvare,
v vrsti okvare vida
v drugih pogojih (duševne sposobnosti,
družina, širše okolje)

Nivo vizualnega funkcioniranja
• Slabovidnost (10-30% vida)
• Ob ustreznih pogojih sprejemajo
informacije po vidni poti
• Vključujejo se v redne OŠ če nimajo tudi
drugih razvojnih motenj, potreba po
zagotavljanju ustreznih prilagoditev

Teţka slabovidnost (5-9,9% vida)
• Preteţni del učenja poteka po vidni poti.
Metoda dela za slabovidne
• Poseben pristop za razvijanje vizualnih
funkcij
• Prilagojene metode dela
• Prilagojeni učbeniki, pripomočki,
didaktična sredstva

Slepi z ostankom vida (2-4,9% vida)
• Z vidom prepoznavajo manjše objekte na razdalji
1-2m
• Poseben pristop za razvijanje vizualnih funkcij
• Uporabljajo preostali vid pri učenju
• Potrebujejo prilagojene metode dela in
pripomočke, učbenike, didaktična sredstva. Večji
poudarek na ostalih čutilih. Delajo po kombinirani
metodi za slepe in metodi za slabovidne.

Slepi z minimalnimi ostanki vida
(projekcija - 1,9% vida)
• Vidijo sence, obrise večjih objektov, do močneje
povečanih črk
• Delajo po metodi za slepe -. taktilno, Braill,
posebna učila in pripomočki
• Vid sluţi predvsem pri orientaciji in samostojnem
gibanju ter praktičnih zaposlitvah

Popolna slepota in zaznavanje svetlobe
• Metoda dela za slepe. Učenje ob pomoči taktilnih in
slušnih percepij
• Braillov črkopis
• Učni pripomočki (braillov pisalni stroj, taktilne karte,
makete, modeli, zbirke naravnih predmetov, reliefne slike,
folija za risanje, geometrijski pribor…
• Pripomočki za igro in šport, vsakdanje ţivljenje…
• Pripomočki za orientacijo in gibanje
• Prostorske zahteve: urejenost, sistemi orientacije, gibanja,
oznake,

Pedagoška definicija slepote
- uspešnost uporabe preostalega vida
- veliko slepih ima ostanek vida ali
vsaj dojem svetlobe

Ne zamenjujmo kratkovidnosti in
slabovidnosti!
Ni vsak otrok, ki nosi očala,
slaboviden!

Pojmi iz sveta
slabovidnosti in slepote
priloga točka 1.

Posledice v kognitivnem razvoju
•
•

Človeka od ţivali loči predvsem razvoj besednega jezika in njegov oralni
govor, kot tudi njegova intelektualna superjornost nad katerokoli vrsto ţivih
bitij.
Teţave slepega so vidne v govornem razvoju kjer v začetnih razvojnih fazah
zaostaja za razvojem videčih vrstnikov. Zaradi nesposobnosti posnemanja ne
oblikuje glasov in se mimično ne odziva enako in v istem času kot videči
vrstnik. Ti zaostanki se v razvoju zmanjšujejo in popolnoma izginejo. Tako so
osnovnošolci govorno povsem enakovredni videčim vrstnikom.. Ostaja pa
komunikacijska razlika v mimični togosti, neizraznosti. Poleg te razlike pa
obstoja tudi druga lahko pomembnejša: to je razlika v predstavah ki jih izzove
posamezni pojem. S tem je povezana vsebina ki predstavlja posamezni pojem
(besedo). Pojmi so različno zasičeni z vizualno (blisk), slušno (grom), taktilno
(mehko), vonjalno komponento (česenj). Ker vizualna komponenta ni v celoti
dostopna ali je nedostopna so nekateri pojmi slabo izdiferencirani, pomanjklivi
ali jih ni. Branje črnega tiska je slabše dostopno ali nedostopno. Zato ne izzove
nujno ustrezne predstave pojma.

Posledice v vedenju in osebnosti.
•

•
•

Če sodimo po raziskavah, so motnje vedenja pogostejše med slepimi in
slabovidnimi kot med videčimi otroki. Mednje prištevajo lepljivost, slabo
socializacijo, premajhno iniciativo, egocentričnosti, pasivnost, primanjkuje jim
razumevanja socialnih situacij.
Da so vedenjske motnje med slepimi tako pogoste, je verjetnih več razlogov,
ki so posledica interakcije med fiziološkimi in psihološkimi faktorji. Nekateri
od teh so povzročili tako slepoto kot tudi pogoje za vedenjske teţave.
Najbolj pomembni vzroki pa so verjetno povezani s teţavami v socializaciji.
Otroci ne znajo na ustrezen način zadovoljevati svojih potreb ali izraţati
čustev. Zdi se, da so slepi/slabovidni otroci res nekoliko bolj nezreli kot videči
vrstniki. To pomeni, da so bolj nesamostojni, odvisni, neodgovorni, da so
njihove dejavnosti bolj kratkotrajne, da slabše predvidevajo posledice svojih
dejanj. Ne vedo, kaj se od njih pričakuje in zakaj. To pa je v veliki meri
posledica pomanjkljive moţnosti posnemanja in opazovanja v otrokovem
odraščanju, njegove prevelike zaščitenosti, pomanjklivih socialnih izkušenj.

Posledice na motoričnem področju
•

•

•

Slepi in slabovidni otroci imajo v povprečju več teţav v gibalnem razvoju kot videči
vrstniki. Pogostejši so problemi z ravnoteţjem, gibanjem več je grafomotoričnih teţav
itd. Vzroki za te teţave so večinoma isti, kot so vzroki za izgubo vida. Poleg tega je vid
pomembno čutilo za vzpostavljanje ravnoteţja in s tem hoje, gibanja.
Pogosto pa smo v svoji skrbi za otroka preveč osredotočeni samo na njegovo varnost,
zaščito in pozabljamo na otrokov celovit razvoj. Naš otrok potrebuje mnogo spodbud: za
gibanje in šport, za risanje in barvanje, modeliranje in oblikovanje, za ročne spretnosti,
za spodbujanje vseh čutil itd. Pri gibanju je manj gotov, počasnejši zato pogosto
opravimo delo namesto njega. To ima posledice v spoznavanju okolja, pridobivanju
motoričnih izkušenj. Otroci se veliko gibajo in si skozi igro in sodelovanje pridobivajo
motorično prakso. Zardi pogoste izkjučenosti iz otroške igre, nepoznavanja pravil, si ne
pridobiva ustreznih izkušenj. Ker je bolj statičen, počasen, nesamostojen ima premalo
priloţnosti postaja nevešč, manj spreten.
Motorični razvoj je lahko oviran tudi zaradi pomena vida pri kontroli in regulaciji
gibanja. Potrebo po gibanju zadovoljujejo s stereotipnimi gibi (trese nogo, se ziblje,
kima..)

• Manj ko otrok vidi, teţje se motivira
za spontano opazovanje;
• postopoma in počasi prihaja do
pravilnih predstav, saj dobi le malo
primernih povratnih informacij;
• teţje posnema;
• verbalizmi.

V Sloveniji je registriranih 3943
slepih in slabovidnih oseb, od tega
2296 slepih.
Glede incidence smo v evropskem
povprečju (1,15 promila).
(Vir: Zveza Društev slepih in slabovidnih Slovenije,
stanje na dan 31.12.2009)

• Slepih in slabovidnih otrok do 15 let
je 102, od tega 15 slepih
• Zelo majhna skupina, zato se ne
“izplača” delati tipank samo za njih.
• Vendar je bilo zastavljeno širše.

Slep ali slaboviden otrok ni prav
nič drugačen od polnočutnega,
potrebuje le drugačne metode,
pripomočke, pristope in poti za
dosego istega cilja.

Metoda dela za slabovidne
•

•
•

•
•

•
•
•
•

Pri tej metodi upoštevamo stopnjo prizadetosti slabovidnega učenca in vrsto okvare
vida. Metoda dela za slabovidne je posebna metoda, saj zahteva individualni pristop k
posameznemu učencu. Poleg prej omenjenega moramo upoštevati še naslednje
dejavnike, ki so pogoj za uspešno in učinkovito delo pri pouku.
Stopnja slabovidnosti:
glede na stopnjo slabovidnosti in vrsto prizadetosti vida moramo učencem zagotoviti
primerne individualne pogoje šolskega dela.
Primerno učno in didaktično gradivo:
učno in didaktično gradivo mora biti prilagojeno individualni vidni zaznavi
posameznega učenca. Včasih je to didaktično gradivo, ki ga slabovidni učenec lahko
uporablja s pomočjo lupe ali elektronskega povečevala. Pri učencih, ki imajo teţjo
okvaro vida in ne morejo uporabljati običajnega gradiva, moramo le-to prilagoditi v
povečani tisk.
Učna sredstva in pripomočki:
Pomembno je ţe primerno pisalo in papir, ki ne odbija svetlobe. Učenci morajo imeti na
razpolago primerna učna sredstva in pripomočke.
Metode in oblike dela:
Metode dela morajo biti primerne za delo s slabovidnimi učenci. Upoštevati moramo
vse individualne razlike in posebnosti posameznih slabovidnih učencev.

Slabovidnost
•
•
•
•
•
•
•

nazornost
več časa
osvetljenost
kot pogleda
trodimenzionalnost
povečave
kontrasti

Metoda dela za slepe
•
•
•
•
•
•
•

Po tej metodi delajo popolnoma slepi učenci. Upoštevati moramo različne
dejavnike, da lahko govorimo o celovitem pristopu k slepemu učencu.
Zaznavne poti: sporazumevanje z učencem v določeni uri ali dejavnosti, katero
sredstvo sporazumevanja bomo izbrali – brajica, brajev stroj, učbenik v brajici,
učni listi v brajici ali tipni prikazi, bo to ekskurzija ali samostojno delo.
Učni pripomočki: kako uporabljati brajev učbenik, učne liste, tipne slike ali
skice, kako zapisati, posneti ali narediti nalogo.
Učila: katera učila bomo potrebovali pri pouku, kako bomo slepemu razloţili
določen pojem ali vsebino, ali ima učitelj na razpolago primerno učilo za
določeno obravnavo snovi.
Psihofizične sposobnosti: poznavanje in upoštevanje učenca ter njegovih
psihofizičnih sposobnosti, kje ima učenec teţave, kako obvlada orientacijo, je
slep od rojstva ali je oslepel pozneje.
Pedagoške metode in oblike dela: katere metode in oblike dela bi bile primerne
za učno uro.
Prostor: kje bo potekal pouk ob določeni temi.

Slepota
Preostali čuti (tip, sluh, okus, voh)

• poleg sluha najpomembnejši tip
(kinestetični čut)
• s tipom slepi zaznava prostor in
prihaja do predstav - ustvari si sliko
o obliki in velikosti določenega
predmeta
• edini način, da vzpostavi stik z
realnim svetom

• S sluhom zaznava na daleč
• S tipom na blizu

Pri identificiranju predmetov
uporabljamo različne dele telesa,
posebno roke. Največjo vlogo
imajo pri tem konice prstov.

Večja občutljivost čutil slepim
ni prirojena (stereotip)
Čutila moramo neprestano
trenirati
Vaje čutil (vida, okusa, voha,
sluha in tipa)

Vaje tipa so sistematične vaje za
povečanje tipne zaznavnosti
- razvijanje občutljivosti prstnih blazinic
- vaje v prepoznavanju različnih materialov,
tež, tekstur
- zaznavanje z drugimi deli telesa
- vaje s posredno tipno zaznavo

Osnovne razlike:

vid

tip

distalen
sintetičen
barva
ton
celota
bliskoviti pogled
takojšen
očesni premiki
neomejeno polje

proksimalen
analitičen
tekstura
hrapavost, gladkost
detajli
daljši čas raziskovanja
zaporeden
premiki rok, prstov
omejeno polje
neposrednega
dotika

(Philippe Claudet, 2009)

DIDAKTIČNA NAČELA PRI
POUKU SLEPIH/SLABOVIDNIH
• MOTIVACIJA
• Motivacija veliko prispeva k uspešni uri. slepih
učencev nikakor ne moremo motivirati z običajno
sliko, diapozitivom ali videom. Kljub temu obstaja
veliko načinov za dobro motivacijo. Lahko je to
doţiveto pripovedovano besedilo, kviz, glasba,
vonji, radijska igra, odlomek iz knjige ali predmet,
ki ga učenec prime v roko. Predmet tako
nadomesti sliko, če pa je ob njem še značilna
glasba in ţiv opis, je uspeh zagotovljen

DEMONSTRACIJA
• Demonstracija je nazorno prikazovanje predmeta
ali praktičnega poizkusa. Upoštevati moramo
dostopnost in nazornost. Ko demonstriramo
določen predmet ali poizkus pred
slepimi/slabovidnimi moramo upoštevati varnost,
tipno in vidno dostopnost in primerne pogoje
opazovanja.

DRAMATIČNA PRIPOVED
• Dramatična pripoved je ena izmed metod dela pri pouku,
ki jo pogosto uporabljamo kot uvod v novo učno temo ali
kot dopolnilo k posameznim vsebinam. Vsebine, ki jih
lahko predstavimo ali prikaţemo na drugačen način, se
učencem globlje usedejo v spomin. Vir za dramatično
pripoved je lahko doţiveti dogodek, leposlovno delo ali
ogled dramske predstave. Slepi in slabovidni nimajo veliko
priloţnosti, da se izkaţejo, da predstavijo svoje
sposobnosti in ustvarjalnost. Prav poizkusi dramatizacije
pa so dokazali voljo in uspešnost takega načina dela.

AKTUALIZACIJA PRI POUKU
• Pouk 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 moramo navajati na zavestno
spremljanje informacij (radio, TV), ki so jim dostopne.
Prednosti takega načina dela so očitne. Splošna
razgledanost učencem se povečuje, učenci laţe prihajajo
do novih spoznanj in pojmov. Informacije, ki jih učenci
pridobivajo na ta način, lahko razdelimo v tri področja:
• - doţivljaji v krogu druţine,
• - aktualna dogajanja v Sloveniji,
• - zanimivi dogodki iz sveta.

NEPOSREDNO ZAZNAVANJE S TIPOM
• Tip je za slepega najpomembnejšo 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 prestavo
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. Tipna informacija ne sme biti
manjša od brajeve točke, kar pomeni, da mora biti med
posameznimi pogojnimi znaki toliko prostora, da informacijo še
lahko zaznamo z blazinico na prstu.

BLIŢINSKO OPAZOVANJE
• Bliţinsko opazovanje in zaznavanje s tipom jr
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 prek teh
medijev, kajti dejstvo je, da bi bile strogo izbrane
informacije preozke.

PERSPEKTIVA OPAZOVANJA
• Perspektiva opazovanja je pri slabovidnih učencih oteţena,
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, detajli brišejo
ali izginjajo. Za slabovidne je vidni prostor oţji in omejen.
• Daljnovidni učenec bo dokaj dobro videl obris, ne pa
detajlov. Potrebuje pomoč, da ga usmerimo do določene
točke, kjer si bo lahko pomagal s povečevalom – lupo.
• Kratkovidni učenec vidi celoto nejasno, ko se mu pribliţa,
pa izgubi orientacijo oz. predstavo o prostoru. Potrebuje
neposredno pomoč ali usmeritev do iskane informacije.

INDIVIDUALIZACIJA
• Individualizacija je pogoj za uspešno delo pri
pouku. Pri posameznem učencu moramo
upoštevati njegove psihofizične in zaznavne
sposobnosti, ki nas vodijo pri pripravi didaktičnih
kompletov, učnih listov in specialnih učnih
pripomočkov. Ţe v procesu priprave na določeno
vsebino moramo poiskati poti in načine, kako
posameznemu učencu pribliţati, razloţiti in
predstaviti vsebine.

GENERALIZACIJA
• Generalizacija pri pouku obsega
posploševanje in oblikovanje slik, načrtov,
kart, tako da so le te dostopne tipni zaznavi.
Pri slabovidnih učencih je načelo
posploševanja in poenostavitve potrebno
zaradi zmanjšane vidne zaznave oz. zato da
so prikazi bolj pregledni.

• V analizi skupine slepih in otrok z
motnjo v duševnem razvoju v
primerjavi samo s slepimi so dobili
vaţen rezultate.
Priloga točka 2.

Iskanje oporne točke z vidom in
tipom

Kako lahko vzgojitelj pri
raznih dejavnostih
pomaga
slepemu ali slabovidnemu
otroku?

Zelo pomemben je prostor, ki ga
vzgojitelj pri dejavnostih določi
slabovidnemu otroku:
• primerna osvetlitev, naj ne blešči
• sedeţ - naj sedi blizu učitelja
• na mizici naj ima dovolj prostora za
odlaganje pripomočkov

• vzgojitelj naj govori dovolj glasno
in razločno
• material, ki ga je moţno zaznavati
tudi z drugimi čutili : makete,
naravni materiali, tipne igrice,
modeli, kipi ...
Pomagajmo si s folijo!

SLEPI IN SLABOVIDNI V OKOLJU
• 95 % ljudi, ki so registrirani kot slepi, ima
vsaj kakšno desetinko odstotka vida. Če so
objekti kontrastno obarvani, jim to lahko
izjemno pomaga pri njihovem
prepoznavanju pa tudi pri izogibanju ovir.
• Preprosti kontrasti niso dovolj. Nekatere
barve imajo podobno tonsko vrednost –
npr. zelena in rjava, siva in roza.
Pomagamo si s črno-belo fotografijo:
uporabni kontrasti bodo črno-beli, ostali
sivi.

Kje lahko uporabimo tonaliteto barv ter
kontraste:
• steklena vrata - v višini oči trak kontrastne
barve, opazna kljuka;
• stopnice – temni robovi na svetlih stopnicah,
kontrastni ročaji;
• nevarne točke v prostoru označimo in
zaščitimo;
• stikala in pomembne informacije označimo s
kontrastnimi barvami.

izjemno nevarna so v celoti steklena
vrata brez oznak!

Pri mizi
• Temnejši prt
• Enobarvni kroţniki (beli)
• Jedilni pribor z obarvanimi ročaji, kozarci v
barvah oz. podstavki
• Primerna skodelica za tekočino (za mleko in
vodo barvna, za kavo bela)

Osvetlitev
• Osvetlitev je za vsakogar individualna.
• Pomembna je jasna svetloba brez
odbijanja, bleščanja, senc in velikih
razlik v osvetljenosti.
• Odbijanje preprečimo z uporabo
nerefleksnih površin, bleščanje pa tako,
da uporabimo premišljeno razporeditev
svetil izven linije pogleda.

• Kontrasti v razsvetljavi oči utrujajo!
(Npr. televizija v prostoru brez luči,
gledanje knjige pod močno lučjo ipd.)
• Oko se pri nekaterih počasneje prilagaja
spremembam jakosti svetlobe
• Pravilno razmerje v svetlobni jakosti
med delovnim področjem, bliţnjo in
daljno okolico je 10:3:1

Red!!!
• Stvari vedno poloţimo na svoje mesto
• Vrata so ali popolnoma odprta ali popolnoma
zaprta
• Predale popolnoma zapremo
• Stole pospravimo pod mizo
• Vse otroke navajamo na red!
• Na spremembe opozorimo!!!!

Vrtčevsko okolje je otroku
znano, vendar je treba biti
pozoren na razne
sprehode!

• Likovne tehnike
• Pripovedovanje, branje
• Tipne slikanice
• Priprava materialov

Likovne tehnike za slepe
• Risanje z brajevim pisalnim strojem
• Negativno risanje z nazobčanim
kolescem
• Samolepljive povoščene vrvice
• Kolaţi iz najrazličnejših materialov
• Slepi tisk
• Materiali za oblikovanje (glina,
plastelin, fimo masa …)

• Tehnika pozitivnega risanja na folijo
• Računalniška izdelava točkastih
tipnih prikazov (Winbraille)
• Tiflograf
• Risanje s konturnimi barvami ali
lepilom

Branje in pripovedovanje –
okno v svet za slepe!

"Če hočete, da bodo vaši otroci
pametni, jim pripovedujte
pravljice! Če hočete, da bi bili
še bolj pametni, jim povejte še
več pravljic."
(Albert Einstein)

Pravljica je temeljna duševna
hrana za otrokov razvoj.
“Slikanica

pomaga otroku
povezovati besedilo
(abstrakcijo pisave) s podobo,
ki mu je veliko bolj domača in
prepoznavna.”
(Tanja Mastnak, 2006)

Pomen slikanic za otroke

“Edinstveni značaj slikanice kot
umetnostne zvrsti izvira iz
dejstva, da je pravzaprav
kombinacija dveh ravni
komunikacije, verbalne in
vizualne.”
(Nikolajeva, 2003)

Za slepe je beseda temeljna vez s
svetom, z drugimi.
Poslušanje pravljic omogoča otrokom:

• ustvarjanje domišljijskih slik
• moţnost treniranja moţganov
• grajenje občutka realnosti, logičnega
mišljenja in ustvarjalnosti

Kakovostne informacije za slepe:
• prilagojene otrokovi individualni
percepciji
• večkanalno podkrepljene (sluh, tip,
okus, vonj)

Primerno bralno razpoloženje
•
•
•
•

udoben poloţaj
zatemnjen prostor
varnost
neţna glasba v ozadju …

Mimiko in kretnje nadomestimo
z glasom:
- moduliramo glasnost in intonacijo,

- spreminjamo glasove oseb, ki
govorijo,
- prilagajamo tempo branja

Tipne slikanice
Tipne slike

Tipna slika je vsaka slika, ki je
dostopna tipni zaznavi
tipni prag je sposobnost slepega, da na tipni sliki
še lahko razbere informacijo

S tipno slikanico dosegamo naslednje cilje:
• razvijanje in trening tipa
• razvijanje precizne motorike
• razumevanje določenih oblik v procesu
posploševanja oz. generalizacije
• pridobivanje novih informacij in utrjevanje
izkušenj iz vsakdanjega ţivljenja
• omogočajo otrokom z napakami vida, da tudi oni
lahko uţivajo v slikah
• pomagajo razvijati jezik

Majhen prostor v zgodnjem otroštvu
• 20 od rojstva slepih otrok so poloţili v
majhen in v kontroliran prostor za 2, 4, in 6
časovnih obdobij po 20 minut in jih
snemali. Po pregledu posnetkov so (prešteli)
registrirali vse aktivnosti otrok

Če odrasli dajemo predmet otroku v roke
nima moţnosti ponavljanja, ugotoviti
lokacije predmeta, ne kontrolira giba, ne
izvede giba zavestno se ga ne more naučiti.
Uči se pasivnosti
Torej mora odrasli bliţnjo okolico otroka
urediti tako, da otroku proces učenja olajša,
omogoča

Rehabilitacijski predmeti
• Orientacija in mobilnost
• Socializacija
• Komunikacija

Orientacija in mobilnost
Splošni cilji
da se usposobijo v gibanju, obvladovanju svojega telesa, prostora in širšega
okolja,
se usposobijo za čim bolj samostojno ţivljenje,
posebej razvijajo in urijo čutila (tip, voh, sluh, čutilo za toploto, ravnoteţje in
gibalne občutke),
razvijajo si občutek varnosti, samozavesti in samopodobe,
postajajo bolj motivirani za samostojno hojo s pripomočki,
vzpostavljajo stik z okoljem na čim bolj naraven način,
usposabljajo se za zavesten in aktiven odnos do okolja in v medsebojnih
človeških odnosih,
usposobijo se za čim bolj samostojno in neodvisno ţivljenje od okolja,
razvijajo si grobo in fino motoriko,
pridobivajo si znanja za uspešno komunikacijo,
razvijajo in urijo si spomin, večajo koncentracijo in utrjujejo samostojnost in
zanesljivost pri opravljanju vsakodnevnih opravil.

Operativni cilji
Urjenje čutil:
- sluh (zvok, šum, odmev, zvočne sence),
- tip (roka, noga, obraz in posredovanje tipne zaznave),
- vonj (prepoznavanje različnih vonjav, prepoznavanje
prostorov glede na namembnost),
- toplotni vtisi (vpliv vremena),
- občutek za gibanje in ravnoteţje.
Tehnika gibanja:
- hoja z videčim spremljevalcem,
- samostojna hoja brez pripomočkov,
- samostojna hoja s palico in drugimi pripomočki.

Preizkus spretnosti in znanja, ki jih
pričakujemo od slepega:
 prilagoditev videčemu spremljevalcu (tehnika
vodenja),
 tehnika samostojnega gibanja in hoja brez palice
in drugih pripomočkov,
 sposobnosti gibanja in orientacija v znanih
prostorih in znanem oţjem okolju,
 uporaba preprostih zemljevidov in načrtov za
slepe.

Orientacija in gibanje v prostoru:
privajanje na promet,
privajanje na cestne razmere,
označevanje smeri udeleţencev v prometu,
lokalizacija šumov in zvokov v prometu,
lega predmetov v okolici.

Dolga palica in njena uporaba v prostoru
(zgradbi):











seznanitev z dolgo palico,
drţa palice,
diagonalna tehnika hoje z dolgo palico,
nihalna (drsna ) tehnika hoje z dolgo palico,
način nošenja in shranjevanje dolge palice,
način hoje z dolgo palico po stopnicah in skozi vrata,
izogibanje ovir,
hoja po vodilnih črtah,
hoja z dolgo palico po navodilih v znani zgradbi,
način hoje z dolgo palico v neznani zgradbi.

Orientacija - hoja z dolgo palico zunaj na
prostem:










mirna mestna četrt,
prečkanje prehoda za pešce,
hoja vzdolţ zelo prometne ceste,
prečkanje ulice v kriţišču, kjer ni semaforja,
prečkanje ulice v kriţišču s semaforjem (tudi zvočni
semafor),
vaje v prometnem - trgovskem delu mesta,
vaje v neznanem delu mesta,
uporaba mestnega prometa (avtobus, taxi, vlak),
premičnih stopnic dvigal.

Orientacija v raznih institucijah
(SŠ, fakultete, knjiţnice):
 pot do institucije in vrnitev,
 orientacija od vhoda do delovnega mesta oziroma učnega

mesta, sedeţa,...
 orientacija na delovnem mestu (prostor in delovna
sredstva),
 spoznavanje sodelavcev,
 orientacija v odmoru (restavracija, WC),...

Socializacija:
Vsakodnevne spretnosti in navade
Trening socialnih veščin
Psiho-socialno svetovanje

Vsakodnevne spretnosti
Prvo triletje
Osnovna otrokova opravila:
Odpiranje in zapiranje vrat (trkanje, pozdravljanje ).
Hoja po stopnicah ( desno pravilo ).
Odgrinjanje in postiljanje postelje ( zlaganje piţame ali spalne srajce ).
Uporaba sanitarij ( toaletnega papirja, splakovanje straniščne školjke )
Pobiranje in zlaganje igrač.
Osnove kulturnega obnašanja ( uporaba besed prosim, hvala, pozdravljanje ).
Opravila v povezavi z osebnim urejanjem:
Pripravi obleko.
Se sam obleče (zapne gumbe, zadrgo ).
Se sleče ( obesi obleko na obešalnik, zloţi perilo, zloţi jopico, pulover ).
Obuje copate, čevlje ( desna, leva, jeţki, vezalke, pospravi obutev ).
Odlaganje umazanega perila ( redno preoblačenje ).

Opravila v povezavi z osebno higieno:
umiva roke ( pred jedjo, po opravljeni potrebi, umivanje obraza, vratu, nog,
uporaba klasične in papirnate brisače, zlaganje - odlaganje brisače, uporaba
pipe, klasičnega in tekočega mila ).
Čisti zobe ( po vsakem obroku, nanašanje zobne paste ).
Čisti očala.
Opravlja večerno in jutranjo nego.
Uporaba robčka ( papirnatega in tekstilnega ).
Odlaganje umazanega perila ( redno preoblačenje ).
Česanje ( čiščenje in pospravljanje glavnika, ščetke, las ).
Opravila v povezavi s prehrano:
Sedenje in obnašanje pri mizi.
Uporaba jedilnega pribora ( ţlica, vilice, deloma tudi noţ ).
Kulturno obnašanje pri mizi ( srebanje, cmokanje, primerno odpiranje ust,
primerno pogovarjanje, nalivanje pijač, drţanje skodelice, kozarca,
uporaba servieta ).

PRIPOMOČKI
V VSAKDANJEM
ŢIVLJENJU
Priloga točka 3.

Trening socialnih veščin
Drugo triletje
Osnovne socialne veščine: primerno obnašanje v novem okolju, upoštevanje
pravil pri hoji v skupini najprej v znanem in kasneje v neznanem okolju,
Pot do avtobusne postaje,
Pot do samopostreţne trgovine in čimbolj samostojen nakup,
Nakup oblačila, plačevanje s pomočjo,
pot v knjiţnico, izposoja,
pot na pošto,
obisk kulturne prireditve,
obisk športne prireditve,
obnašanje na obisku,
pot v slaščičarno, obnašanje v lokalu
pot v trgovino s Cd in kasetami, primerno obnašanje
navajanje na pohodništvo in sprehode, kot najpristopnejše oblike
rekreacije

Psihosocialno svetovanje
analiza dogodkov pri medosebnih odnosih, katerih potek je
bil drugačen, kot bi posameznik predvidel,
prijateljstvo, (moji prijatelji, kaj zahteva prijateljstvo,
dajanje in sprejemanje, izraţanje čustev)
odnosi med različnimi spoli (moški in ţenske, spolna
identiteta, soočanje z lastnostmi nasprotnega spola, moje
mnenje o nasprotnem spolu, zaljubljenost, ljubosumnost,
ljubezen...)
odnos do staršev in starejših, učiteljev,
odnos do svoje drugačnosti,
iskanje primerne poklicne poti in ţivljenjske perspektive.

Komunikacija
•
•
•
•

Opismenjevanje v latinici
Opismenjevanje v Braillu
Mehanski brajev stroj
Računalniška brajeva in druga oprema

