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Slep 

 

Slep / slaboviden 

v inkluzivni šoli 



Tiflopedagoške posebnosti 
slepih/slabovidnih učencev 



Sodobni trendi izobraževanja slepih in 
slabovidnih 

 Procesi integracije in inkluzije 

 Deinstitucionalizacija vzgoje in izobraževanja 

 Zmanjašanje števila otrok, ki se šolajo v 

prilagojenih programih vzgoje in 

izobraževanja 

 Večanje števila otrok, ki se vključujejo v 

programe s prilagojenim izvajanjem in DSP 





Pomen vida v sodobni optocentrični družbi 

 Zgodovinski razvoj senzornih vnosov: sluh, tip, 

vonj, vid 

 Več kot 80 % informacij sprejemamo preko vida. 

 Sodobna družba – vizualnost. 

 Slabovidnost/slepota ni le senzorna motnja. 

 Pomen in vloga vida v učnem procesu. 



 

Tiflopedagogika 
je specialnopedagoška veda, ki se ukvarja z  
 

– Zakonitostmi vizualnega razvoja 

– Vprašanji disgnosticiranja, razvrščanja 

– Vprašanji vsebin posebnega "vizualnega“ 

vzgojnoizobraževalnega dela 

– Vprašanji vzgojnoizobraževalnih vsebin 

– Organizacijo vzgojnoizobraževalnega dela 

– Metodami in postopki zgojnoizobraževalnega dela 

– Vprašanji vedenja slepih in slabovidnih oseb 

 



Naloge tiflometodike 

Preprečiti ali zmanjšati posledice vizualno pogojene motnje in 
razviti pozitivne dispozicije za celostni razvoj posameznika 

 Zagotavljati ustrezne pogoje za telesni, socialni  in duševni 
razvoj. 

  Omogočati pridobivanje osnovne in strokovne izobrazbe. 

  Razviti ustrezne in učinkovite delovne navade. 

  Razviti sposobnosti vizualnega opažanja ali uporabe 
kompenzacijskih možnosti opažanja (uporaba vseh čutil, 
predvsem razvoj tipa in sluha). 

 Ohranjati ostanke vida in jih racionalno izkoriščati. 

 Razviti orientacijo v prostoru za čimbolj samostojno gibanje. 

 Naučiti uporabljati in vzdrževati optične in tehnične pripomočke. 

 



Opredelitev populacije 

•Pojavnost slepote v državah z razvito zdravstveno službo je 
1/1000 do 1,5 /1000, slabovidnosti pa 1/100 do 1,5 /100 
(Slovenija 1,15/100). 

 Povečuje se delež starih oseb v zvezi z degenerativnimi 
obolenji, sladkorno boleznijo  in sivo mreno.  

 Od vrste motnje je odvisna izbira in uporaba ukrepov, 
planiranje in sredstva. 

 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) 

 



Vloga vida 

 Pri orientaciji v prostoru 

 Pri komunikaciji z okoljem 

 Pri pridobivanju informacij, učenju 
 

 

 

 

 

 

 

Slabovidnost se z optičnimi pripomočki ne more 
spremeniti v stanje brez motnje vida! 





Kaj nam sporoča vid? 

 
Vid nam daje informacije o 

obliki -  barvi – oddaljenosti – številu – velikosti – 

osebah – predmetih – gibanju – smeri – 

osvetlitvi – hitrosti – atmosferi ... 

 

 

Je kaj od tega pomembnega v šoli, učilnici, 

telovadnici, na športnem dnevu...? 



 
 



Vidna funkcija 

 Ostrina vida 

 Barvni vid 

 Akomodacija 

 Gibanje oči 

 Kontrasti 

 Vidno polje 

 Občutljivost na 

svetlobo 

 

 Adaptacija na 

svetlobo 

 Hitrost adaptacije 

 Intelektualni 

potencial 

 Motivacija 



Raznolikost populacije 

 

 Stopnja okvare vida  

 Starostno obdobje 

 Čas nastanka okvare 

 Vrsta okvare vida 

 Drugi pogoji (intelektualne sposobnosti, 

motivacija,  vpliv družine, širšega okolja...) 

 

 



Kaj je slepota - slabovidnost 

Slep – je učenec 

 brez ostankov vida (amavrosis),  

 z ostanki vida do 4,9% na boljšem očesu  

 ali z zoženim vidnim poljem 5% ali manj 

Slaboviden je učenec, ki ima 

  od 5 – 30% preostalega vida  

 ali zoženo vidno polje od 5 – 20% 

 



 
Nivo vizualnega funkcioniranja 
 
 

 Slabovidnost (10 - 30% ostanka 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 



Težka slabovidnost   
(5 - 9,9 % ostanka vida) 

 Pretežni 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 % ostanka vida) 

 Z vidom prepoznavajo manjše objekte na razdalji 1 - 2 m 

 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% ostanka vida) 

 Vidijo sence, obrise večjih objektov, do močneje 

povečanih črk 

 Delajo po metodi za slepe - taktilno, brajica, posebna 

učila in pripomočki 

 Vid služi 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 

 Brajev črkopis 

 Učni pripomočki (brajev pisalni stroj, taktilne karte, 
makete, modeli, zbirke naravnih predmetov, reliefne 
slike, folija za risanje, geometrijski pribor… 

 Pripomočki za igro in šport, vsakdanje življenje… 

 Pripomočki za orientacijo in gibanje 

 Prostorske zahteve: urejenost, sistemi orientacije, 
gibanja, oznake,  

 



Zaznavne značilnosti slepih/slabovidnih  

 Težave in omejitve pri vseh vidnih zaznavnih 

procesih – moteni ali onemogočeni. 

 Pogosto napačen vnos vidnih informacij. 

 Praktične izkušnje in predstava o prostoru in 

zunanjem svetu so skromne,  nepopolne ali 

izkrivljene. 

 



Zaznavne značilnosti slepih/slabovidnih 

 Slabe prostorske predstave, ovirana 
orientacija v prostoru. 

 Težave pri zaznavanju in oceni razdalj, 
smeri. 

 Omejitev pri spremljanju dinamičnih 
procesov.  

 Opazovanje pri slabovidnih traja 
običajno dalj časa.. 

 



Značilnosti slepih /slabovidnih 

 Težave pri sintezi in posploševanju. 

 Pri komunikacijskih veščinah so počasnejši.  

 V odzivu izražajo mimično togost, neizraznost. 

 Kompenzacija drugih zaznavnih poti (sluh, tip). 

 Možen je vpliv na kognitivni razvoj (upočasnjen) . 

 Moten razvoj motorike, ki se razvija z gibanjem in 

posnemanjem (manj fine). 



Vedenjski vzorci slepih/slabovidnih 

 Pomanjkanje socialnih izkušenj 

 Nesamostojnost (prezaščitenost?) 

 Pasivnost, pomanjkanje samoiniciativnosti 

 Egocentričnost, usmerjenost v svoj svet 

 Šibka socialna vključenost 

 Pretirana navezanost na druge osebe, 

“lepljivost” 

 

 



Motorični razvoj slepih/slabovidnih 

 Upočasnjen gibalni razvoj -  zaradi neprijetnih 
izkušenj se razvije strah pred raziskovanjem 
prostora. 

 Gibalni razvoj je posledica posnemanja gibov 
drugih. 

 Težave z ravnotežjem, gibanjem. 

 Stereotipni gibi slepih (guganje, zibanje naprej in 
nazaj, nehotni gibi rok...) – blindizmi. 

 

 



 

Slepi/slabovidni med polnočutnimi 

 Intelektualno v povprečju ne zaostajajo za 
videčimi. Kognitivni razvoj je lahko upočasnjen. 

 Večinoma ni razlike v strukturi stališč in vrednot 
(so socialno pogojene). 

 Izjemni v procesih memoriranja. 

 Večinoma zelo mirni, vodljivi, zaupljivi. 

 



PRILAGODITEV UČNEGA PROCESA 
Kratkovidnost - myopija 

 Moten daljinski vid 

(tabelska slika) 

 Korekcijska očala 

 Približati bralno, 

ogledovalno površino 

 Kontrasti, velikost 

 Dvig bralne površine 



PRILAGODITEV UČNEGA PROCESA 
Daljnovidnost - hipermetropija 

 Moten bližinski vid, 

branje, opazovanje 

 Napenjanje mišic 

 Utrujenost 

 Povečava 

 Kontrasti 

 Osvetlitev 

 



PRILAGODITEV UČNEGA PROCESA 
Zmanjšana vidna ostrina 

 Osvetlitev 

 Povečava 

 Kontrasti 



PRILAGODITEV UČNEGA PROCESA 
Centralni skotom 

 Težave pri bližinskem delu 

 Povečava 

 Osvetlitev 

 Vaje vida 

 Usmerjeno opazovanje 

 (gledanje nad skotomom) 



PRILAGODITEV UČNEGA PROCESA 
Izpad perifernega vida – tunelski vid 

 Usmerjeno opazovanje 

 Težave pri gibanju 

 Osvetlitev 

 Urejenost gradiv 

 Sistematičnost 

 



PRILAGODITEV UČNEGA PROCESA 
Nystagmus 

 Težava fiksacije 

pogleda 

 Povečava 

 Osvetlitev 

 Napake pri branju 

 



Senzorne poti slepih/slabovidnih 
KAKO SLEPI VIDIJO? 

 Preostali vid 

 Tip 

 Vonj 

 Okus 

 Sluh 

 Kinestetični občutki 



Slep – slaboviden učenec v redni šoli 

Starši 
Vodstvo 

šole Učitelj -i 

ŠSS 

Sošolci 
Mobilni  
pedagog 

Razrednik Učenec 



Rehabilitacijske – specialnopedagoške 
dejavnosti 

 Opismenjevanje v črnem tisku ali brajevi pisavi.  

 Računalniško opismenjevanje: slepo tipkanje, 

obvladovanje IKT 

 Trening čutil: vaje vida, sluha, tipa 

 Delo  z optičnimi in neoptičnimi pripomočki 

 Socializacija 

 Orientacija in mobilnost 

 Vsakodnevna opravila slepih/slabovidnih 



Materialni pogoji 

 Opremljenost s prilagojenimi pripomočki in učbeniki 

v povečavi ali brajici . 

 Prilagojeno didaktično gradivo (modeli, reliefni 

zemljevidi, geometrijski pribor) ... 

 Prilagoditev prostora (delovno mesto) razsvetljava, 

zadostna delovna površina, dvižna mizica, 

orientacijske točke po šoli... VARNOST.  

 Red. 

 Spremljevalec slepega. 

 

 



Didaktično-metodična načela prilagoditve pouka 
za  slepega /slabovidnega učenca 

 Metodika poučevanja; učitelj je seznanjen s 
stanjem vida učenca in zdravstvenimi omejitvami. 

 Slep / slaboviden ne vidi vseh procesov, ki 
potekajo v razredu – opisati, povedati! 

 Aktiviranje vseh senzornih zaznav, predvsem 
sluha ter tipa, tudi vonja. 

 Dinamična, toda sistematična  struktura učne ure, 
skrb za aktivnost učenca. Doslednost. 

 Glasnost, razločnost govora, jasna in natančna 
navodila. 

 



Metode dela s slepimi/slabovidnimi 

 Demonstracija: nazorno prikazovanje, 
opisovanje, izkustvo s čutili 

 Generalizacija 

 Neposredno zaznavanje s tipom, upoštevaje tipni 
praga posameznega učenca. 

 Bližinsko opazovanje 

 Aktualizacija dogodkov 

 Igra vlog, dramatizacija 

 Delo z besedili  

 

 

 



“Tiflopedagoški dotik” 



Pripomočki za slepe/slabovidne 

 Optični (očala, lupe, povečala, teleskopska 

očala...) 

 Neoptični pripomočki: IKT – računalniki, 

elektronska povečala, zvočni mediji, brajeva 

vrstica, sintetizator govora... 

 Ustrezna razsvetljava delovne površine. 

 



Branje slabovidnih 

Slabovidni/slepi sodijo v kategorijo slabših  bralcev 

 hitrost branja 

 pravilnost 

 bralno-napisovalne motnje 

 orientacija v  besedilu 

 stavčna fonetika – premori, intonacija 

poudarjanje,...  

 

 



Pisanje slabovidnih 

 Hitrost 

 Natančnost 

 Čitljivost 

 Napisovalne motnje 

 Pravopis 

 Prepisovanje 

 



Branje in pisanje slepih 



Brajeva pisava - brajica 



POSLUŠANJE IN GOVOR 

 Običajno manj ovirana 

 Kompenzacija 

 Vaje sluha 

 Govor – problem predstavljivosti  

 Preverjanje ustreznosti pojmovnega sveta 

 



Tabla - tabelska slika 



Grafoskop, projekcije, filmi 



Pisna gradiva za slabovidne 

 Velikost črk, tip pisave, učinki (krepko, 

podčrtano, barve...) 

 Podlaga, papir, kontrasti, bleščavost 

 Pisala 

 

 



Pisna gradiva za slabovidne 

 Poudarjene črte, koorddinate (ne brezčrtnost) 

 A-3 in A-4 format 

 Razporeditev gradiva na papirju – alineje, miselni 

vzorci, stolpični zapisi 

 Označevalci besedila 

           ___________________ 

      ___________________

     



Velikost črk – tip pisave 

Drži se nove poti in starega prijatelja. 

Vsi veliki so skromni. 
Vsa bogastva tega sveta ne odtehtajo prijateljstva. 
Laž ima kratke noge. 

 

Drži se nove poti in starega prijatelja. 

Vsi veliki so skromni. 

Vsa bogastva tega sveta ne odtehtajo prijateljstva. 
Laž ima kratke noge. 

 



Slikovna gradiva 

 Enostavna, nazorna, pregledna 

 Kontrastna 

 Abstrahiranje in generalizacija (bistvo) 

 Zemljevidi 

 Fotografije 

 Grafikoni 

 Tabele 



Zemljevidi za slepe – tipna kartografija 



Zvočna gradiva 

 Kasete 

 DVD 

 MP-3 

 Videokasete... 

 Yaws –  

zvočni pretvornik 

 



Fotokopije - povečava 

 Osnovni dokument kontrasten, pregleden, 

brez barvnih osnov  

 Nebleščeč papir brez barvne podlage 

 Povečava do  največ 130% 

 Format A4 ali A3 

 Skeniranje in pretvorba 

 V elektronsko obliko 



Učila in učni pripomočki 

 Obstoječi: geometrijski modeli, modeli za 

biologijo, modeli živali, kamnine, minerali... 

 Izdelani - inovativnost 



Domače naloge 

 

 Načrtovanje 

 Količina 

 Oblika, format 

 Preverjanje, korekcija 



Ocenjevnje znanja 

 

 Komparativni – 
primerjalni pristop 

 

SLEPI : VIDEČIM 

 

(diskriminatoren) 

 

 Diferencialni – 
razlikovalni pristop 

 

SLEPI : SLEPIM 

 

(nediskriminatoren) 



Didaktično-metodična navodila pri pripravi 
gradiv za slabovidnega učenca 

 Povečava 

 Kontrasti 

 Osvetlitev 

 Bližinsko gledanje 

 Jasno , pregledno gradivo 

 



Prilagajanje po posameznih predmetih 

Prilagojen način dela pri predmetih, ki pretežno 
temeljijo na vidni zaznavi 

 matematika, 

 družboslovje, zemljepis 

 naravoslovje, biologija 

 fizika, tehnika 

 kemija,  

 tuji jeziki - jezikoslovje,  

 športna vzgoja,  

 računalništvo... 

 



Načrtovanje dejavnosti izven pouka 

 Športni dnevi 

 Ekskurzije  

 Šola v naravi 

 Kulturne dejavnosti  

 Gledališče, kino 

 Obisk muzeja 

 Interesne dejavnosti... 



Inkluzija 





Klatre tre 
Enakost za vsako 
ceno? 

Vaša 

naloga je 

splezati na 

drevo za 

vami! 



  Delavnica  

 Iz svojega predmeta / področja izberite temo, kjer bo 

potrebno prilagojeno obravnavanje učne snovi. 

 Pripravite načrt dela za prilagojeno obravnavo teme. 

 Razmislite o načinu preverjanja in ocenjevanja znanja. 

 



Izkustvena delavnica 

 Simulacijska očala 


