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Povzetek 

V prispevku smo se osredotočili na metode poučevanja, ki jih lahko učitelji športne 

vzgoje kot tudi vsi drugi pedagogi uporabljajo pri svojem delu z učenci s slepoto ali 

slabovidnostjo. V članku so sprva predstavljena splošna priporočila za delo in 

interakcijo z učenci s slepoto in slabovidnostjo, v nadaljevanju pa metode 

poučevanja. Pedagogom odgovarjamo na vprašanje, kako prilagoditi poučevanje, da 

bodo tudi učenci s slepoto in slabovidnostjo lahko kar najbolj sodelovali pri urah 

športne vzgoje. Oboje, tako priporočila kot tudi metode poučevanja, pa vsekakor 

lahko uporabljamo in so zelo koristni tudi za učence brez posebnih potreb.  

 

Uvod 

Z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011), ki je bil sprejet leta 

2000, so pravico do vzgoje in izobraževanja v rednih osnovnih šolah, torej tudi do 

pouka športne vzgoje, dobili tudi otroci s posebnimi potrebami. To pomeni, da 

morajo biti tudi učitelji športne vzgoje pripravljeni na izvajanje dela v zelo raznolikih 

razredih, ki lahko vključujejo tudi učence s slepoto ali slabovidnostjo. Podobno kot 

pri nas se dogaja tudi v tujini. Ponchillia (1995) navaja dve težavi, s katerima se 

soočajo učitelji športne vzgoje. Prva je ta, da učitelji športne vzgoje nimajo dovolj 

znanja in izkušenj z delom z učenci s slepoto in slabovidnostjo, druga pa, da pogosto 

nimajo dovolj časa, da bi lahko individualno poučevali te učence, čeprav to občasno 

tudi potrebujejo. K temu prispeva tudi dejstvo, da tudi tiflopedagogi nimamo dovolj 

znanja o športni vzgoji. Na podlagi tega lahko sklenemo, da je za učinkovito 

vključevanje učencev s slepoto in slabovidnostjo nujno povezovanje in sodelovanje 

obeh strokovnjakov.  

Rezultati raziskav (Buell, 1982; Irving, 1993; Sherrill, Rainbolt in Ervine, 1984; 

Appenzeller, 1983, v Ponchillia, 1995) kažejo, da ure športne vzgoje niso prilagojene 

učencem s slepoto in slabovidnostjo, saj pri njih ne sodelujejo v vseh dejavnostih ali 

medtem izvajajo kakšne druge, na primer beležijo točke, v drugi učilnici delajo 

domačo nalogo in podobno. To, da učenci niso aktivno vključeni v športne 

dejavnosti, ima posledice na razvoj posameznika.  

V splošnem rezultati raziskav (Buell, 1950; Daughertz in Moran, 1982; Lieberman in 

McHugh, 2001; Troster in Brambring, 1993; Troster, Hacking in Brambring, 1994, v 
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O'Connel, Lieberman in Petersen, 2006) potrjujejo, da imajo posamezniki s slepoto in 

slabovidnostjo nižjo fizično pripravljenost, slabše razvite motorične spretnosti, po 

navadi pa so opazne tudi zamude pri motoričnem razvoju v primerjavi z videčimi 

vrstniki. Prav tako je pomembno poudariti, da imajo učenci s slepoto in 

slabovidnostjo brez dodatnih težav povsem enak fizični potencial kot videči vrstniki. 

Do zaostanka po navadi pride predvsem zaradi pomanjkanja priložnosti pri 

doseganju tega potenciala (Fraiberg, 1997; Lieberman, Houston-Wilson in Kozub, 

2002, v O'Connell idr., 2006).  

Lahko se zgodi, da bo učenec opravičen športne vzgoje zaradi narave diagnoze. Pri 

tem je pomembno, da starši, tiflopedagog in učitelj dorečejo, katere so tiste 

dejavnosti, ki ne ogrožajo zdravja ali očesnega stanja posameznika (Farrenkopf in 

McGregor, 2000). Vsekakor opravičilo ni izgovor za neprilagajanje dejavnosti 

posamezniku, ki lahko delno ali polno sodeluje pri športni vzgoji.  

  

Splošna priporočila in smernice za poučevanje otrok s slepoto in slabovidnostjo 

Ko imamo učenca s slepoto ali slabovidnostjo, moramo upoštevati določene 

smernice, ki lahko olajšajo delo v razredu. Te smernice večinoma veljajo tudi za 

učence, ki nimajo posebnih potreb (Lieberman, Ponchillia in Ponchillia, 2013). 

 

‒ Učenec je najprej oseba, otrok, šele nato oseba s slepoto.  

‒ Vsak učenec je enakovreden član razreda.  

‒ Učenca naslavljajte neposredno. To pomeni, da se o stvareh, ki zadevajo 

njega, z njim pogovarjate in ne na primer z njegovim spremljevalcem, 

sošolcem.  

‒ Ko se mu približate, povejte svoje ime.  

‒ Ko se pogovarjate z učencem, ne povzdigujte glasu, saj vas sliši. 

‒ Ne bojte se uporabljati besed, ki se nanašajo na vid (na primer poglej, vidiš).  

‒ Učence kličite po imenu. Tako lahko vsak točno ve, kdaj je poklican.  

‒ Učencu povejte, če ste spremenili razporeditev pripomočkov v razredu, 

športni dvorani …  

‒ Učencu razložite, kaj se dogaja okoli njega.  

‒ Ne bodite preveč zaščitniški. Omogočite mu, da bo čim bolj samostojen. 

Varnost je sicer pomembna, vendar je pretirana zaščitenost lahko škodljiva. 

Zavedajte se, da vsak učenec kdaj pade ali se spotakne.  

‒ Upoštevajte vire osvetlitve, ki so vam na voljo.  

‒ Poučevanje naj poteka prek drugih čutov, ne le vida. Multisenzorno 

poučevanje je koristno za vsakega učenca.  

‒ Učencu povejte, ko zapustite prostor. Ljudem ni prijetno, če ugotovijo, da se 

pogovarjajo sami s seboj, misleč, da ste še zmeraj ob njih.  
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‒ Skrbite za red in organizacijo. Stvari naj bodo na svojem mestu, odstranite pa 

tudi odvečne, da se bo učenec lažje, učinkoviteje in samostojneje gibal po 

prostoru.  

‒ Poskrbite, da bodo vrata popolnoma odprta ali popolnoma zaprta.  

‒ Občasno dajte vsem učencem prevezo čez oči in se igrajte igro, ki je 

prilagojena za osebe s slepoto (na primer golbal).  

‒ Za vse učence naj veljajo enaka pravila.  

‒ V hrupnem prostoru ni lahko prepoznati glasu. Če se razredu pridruži nov 

učenec ali učitelj, ga predstavite učencu s slepoto ali slabovidnostjo.  

‒ Govorite naravno, vendar pazite na izraze, kot so tukaj, tam, tisti, saj so 

preveč široki in ne dajejo natančnih informacij.  

‒ Vaš glas učenca vodi in usmerja po prostoru. Preden mu dajete navodila, si 

pridobite njegovo pozornost. Prav tako se ne premikajte, medtem ko 

govorite, saj ga lahko to zmede. 

 

Prilagojene metode poučevanja  

Komunikacija je ključ pri vsakem poučevanju oziroma interakciji med učiteljem in 

učencem. Pri učencih s slepoto ali slabovidnostjo pa je lahko ta, predvsem 

neverbalna, zaradi pomanjkanja vizualnih informacij omejena. Večino znanja videči 

učenci pri športni vzgoji pridobijo na podlagi učenja z opazovanjem, demonstracijo in 

posnemanjem, kar je učencem z izgubo vida delno ali popolnoma onemogočeno.  

Da bi učitelji učencem s slepoto in slabovidnostjo omogočili usvajanje motoričnih 

spretnosti, je pomembno, da uporabljajo učinkovite učne tehnike oziroma metode 

poučevanja, kot so verbalna navodila, fizično vodenje, taktilno modeliranje in 

demonstracija (pri učencih z ostankom vida). Pri tem morajo upoštevati zmožnosti 

posameznika, njegove ostanke vida, druge posebne potrebe v kombinaciji z učnimi 

slogi in učnimi strategijami vsakega posameznika (Downing in Chen, 2003; Lieberman 

in Cowart 1996, v O'Connell idr., 2006). Predvsem je na tem mestu treba poudariti, 

da ni nujno, da se odločimo samo za eno metodo. Vsekakor je najbolje, da izhajamo 

iz potreb posameznika ter poskušamo kombinirati različne metode. Cilj vsake 

prilagojene metode, s katero posamezniku pomagamo pri usvajanju in izvedbi 

določene gibalne dejavnosti, je, da na koncu učenec ne bo potreboval pomoči; 

vizualnih, verbalnih ali taktilnih namigov ter bo samostojno izvajal dejavnost. Zato je 

pomembno, da razmišljamo tudi v tej smeri in posameznika postopoma 

osamosvajamo.  

Verbalna navodila 

Pri poučevanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo je pomembno, da uporabljamo 

posebno besedišče (Lieberman in Cowart, 2011; Ponchillia in Ponchilla, 1996, v 

Lieberman idr., 2013). Metodo verbalnih navodil najpogosteje uporabljamo, ko gre 

za preproste učne situacije. Torej takrat, ko je (motorična) spretnost, ki jo želimo 
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naučiti, preprosta ali pa ima učenec že določeno znanje o njej. Pomembno je, da ne 

uporabljamo slengovskih besed, smo pri izražanju natančni in uporabljamo besede 

oziroma termine, s pomočjo katerih učenci usvajajo definicije športne opreme in 

fizičnih gibov. Splošno opisovanje v večini primerov ni dovolj. Raba besedišča mora 

biti konsistentna, kar pomeni, da zmeraj uporabljamo isto besedo za določen gib ali 

opremo. Uporaba več izrazov za točno določeno dejavnost lahko namreč učenca s 

slepoto ali slabovidnostjo samo zmede. Sčasoma, ko učenec že delno obvlada neko 

spretnost ali veščino, lahko verbalna navodila spremenimo v verbalne namige. To 

pomeni, da lahko le z eno besedo ali dvema učencu nakažemo, kateri gib želimo, da 

izvede (Lieberman idr., 2013).  

Primer verbalnega navodila: »Premakni svoj levi komolec k levemu kolenu tako, da 

se dotikata z leve strani.« 

Primer verbalnega namiga: »Komolec h kolenu.«  

Uporabljamo lahko tudi analogije, ki pomagajo razjasniti opise in razlage veščin. Tako 

lahko učenec obvlada neki met pri igri med dvema ognjema, nato pa pri rokometu 

spomnimo na ta met. Znane športne dejavnosti povezujemo s še neznanimi. Če ima 

učenec toliko ostanka vida, da uporablja črni tisk, lahko povezave iščemo tudi med 

obliko črk in posameznim gibom/pozo. Navodila moramo na začetku učenja oziroma 

poučevanja vedno razdeliti na manjše dele, ki jih sčasoma združujemo. Zmeraj 

delamo po metodi korak za korakom in nikoli ne izpuščamo korakov pri izvajanju 

posamezne dejavnosti. Verbalna navodila je najkoristneje uporabljati v kombinaciji z 

drugimi metodami, kot sta fizično vodenje in taktilno modeliranje (Lieberman idr., 

2013).  

Fizično vodenje 

Predstavlja izvajanje določenega giba s posameznikom, da bi dobil občutek, ritem in 

obliko gibanja. To metodo uporabljamo tako, da učitelj pomaga učencu postaviti 

učenčevo telo v pravilen položaj, da izvede določeno dejavnost. Prav tako učitelj s 

premikanjem učenčevega telesa (na primer roke pri metu žoge) prikaže gibanje, ki je 

potrebno za osvojitev veščine. Vsekakor ob tem uporabljamo tudi verbalna navodila 

(Auxter, Pyfer in Huettig, 2005, v O'Connell idr., 2006; Lieberman idr., 2013). Tako 

kot pri verbalnih navodilih lahko tudi pri fizičnem vodenju sčasoma preidemo k 

fizičnim namigom (na primer dotik kolena lahko pomeni, da mora koleno pokrčiti). 

Za uporabo fizičnih namigov se odločimo na podlagi učenčeve uspešnosti pri 

usvajanju veščine, njegovih ostankov vida in potreb. Prednosti fizičnega vodenja so 

predvsem v tem, da učenec dobi kinestetično informacijo oziroma namig o želenem 

gibu, povečata se razumevanje in zavedanje pravilne izvedbe neke motorične 

dejavnosti (O'Connell idr., 2006). Preden začnemo uporabljati to metodo, moramo 

učenca opozoriti in se z njim pogovoriti. Dotik je lahko narobe razumljen, zato se 

moramo zavedati, da ima učenec pravico izbrati drugo metodo. Prav tako je 

priporočljivo, da tudi v učne priprave vključimo fizično vodenje. Na ta način je lahko 
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fizično vodenje v kombinaciji z drugimi metodami zelo učinkovita metoda, ki pa je 

koristna tudi pri učencih z ostanki vida in videčih (Lieberman idr., 2013; O'Connell 

idr., 2006).  

Taktilno modeliranje 

Metodo taktilnega modeliranja izvajamo tako, da učenec taktilno raziskuje držo, ki jo 

učitelj ali kateri od učencev demonstrira. Prav tako učencu omogoča, da začuti in 

raziskuje telo modela tudi takrat, ko ta izvaja določen gib, ki je potreben za dejavnost 

(na primer met žoge). Priporočljivo je, da taktilno modeliranje kombiniramo z 

verbalnimi navodili in fizičnim vodenjem. Uporabljamo ga predvsem takrat, ko se 

učenec prvič uči določeno veščino kot tudi takrat, ko se pri njej želi izboljšati ter 

nadgraditi svoje znanje. Učencu nudi priložnost, da izbere, na katero komponento 

gibanja se bo najprej osredotočil. Prednosti taktilnega modeliranja se kažejo 

predvsem v tem, da razjasnimo mehanične vidike gibanja, učencu nudimo kontrolo 

nad učnim procesom, prav tako pa mu je omogočena določena stopnja 

samostojnosti, saj sam raziskuje in z njim ne manipulirajo drugi. Tako kot vsaka 

metoda ima tudi ta nekaj slabosti. Samo taktilno raziskovanje je lahko neprijetno za 

model oziroma demonstratorja. Dotik je lahko napačno interpretiran, zato je znova 

pomembno, da se o tem pogovori z vsemi udeleženimi ter metodo zapišemo v učne 

priprave (Lieberman idr., 2013; O'Connell idr., 2006). Prav tako je pomembno, da se 

zavedamo, da taktilno modeliranje zahteva več časa kot na primer demonstracija 

oziroma opazovanje. Za razliko od vida, ki nam daje celostni vpogled v neko držo ali 

dejavnost, nam dotik sporoča informacije po delčkih. Tako mora učenec s slepoto ali 

slabovidnostjo sestaviti taktilne delčke v celoto, medtem ko bo videči samo pogledal 

učitelja in bo načeloma prepoznal bistvo dejavnosti. Zato mora učitelj športne vzgoje 

omogočiti učencu več časa za spoznavanje taktilnih informacij z namenom sinteze in 

celostnega razumevanja informacije (Downing in Chen, 2003).  

 

Sklep 

Učenci s slepoto in slabovidnostjo lahko sodelujejo pri urah športne vzgoje s 

primernimi prilagoditvami metod poučevanja, pripomočkov, opreme, prostora in 

drugega. Pomembno je, da jim za njihov celostni razvoj, dobro počutje in socialno 

vključenost omogočimo sodelovanje in participacijo pri športnih dejavnostih. Res je, 

da moramo z učenci s slepoto ali slabovidnostjo delati individualno, pa vendar to 

lahko izvajamo samo na podlagi reorganizacije učnega procesa, kot je delo v manjših 

skupinah, sodelovanje med sošolci, pomoč prostovoljca … Pomembno je, da učitelji 

športne vzgoje in tiflopedagogi sodelujemo, skupaj ustvarjamo učne priprave, 

razpravljamo in uresničujemo prilagoditve ter pomagamo drug drugemu s svojim 

specifičnim znanjem z namenom, da zagotovimo enake možnosti prav vsakemu 

učencu.  
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