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Povzetek  

V pričujočem članku so predstavljena področja specialnih znanj oziroma področja 
razširjenega kurikuluma: kompenzatorne akademske spretnosti, vključujoč 
komunikacijske tehnike; socialne veščine; rekreacijske in prostočasne dejavnosti; 
uporaba pomožne in podporne tehnologije; vsakodnevne spretnosti; poklicno 
izobraževanje oziroma usmerjanje; senzorne spretnosti; veščine orientacije in 
mobilnosti; veščine samozagovorništva/spretnosti samodeterminacije. Poudarjena je 
njihova pomembnost za učence s slepoto in slabovidnostjo pri ublažitvi in 
preprečevanju posledic izgube vida za njihov razvoj, učenje ter doseganje 
samostojnosti in neodvisnosti na vseh področjih življenja. Na koncu pa sledi pregled 
raziskav, ki kažejo na ovire in težave, do katerih prihaja pri prenosu teorije v prakso.  
 
Uvod 

Uspešno in kakovostno delovanje učencev pri pouku, tako v rednih osnovnih šolah 
kot v posebnih programih vzgoje in izobraževanja, je izrednega pomena za vsakega 
posameznika. Z vključevanjem otrok s slepoto in slabovidnostjo v različne programe 
vzgoje in izobraževanja ter z željo po enakih možnostih je pomembno, da 
pogledamo, kaj je tisto, kar potrebujejo učenci s slepoto in slabovidnostjo za uspešno 
delovanje. Prepoznati in poučevati moramo ne le akademskih veščin, kot sta 
matematika in geografija, ampak tudi veščine, ki jim bodo omogočile polno 
delovanje, tako na akademskem področju kot tudi v vsakdanjem življenju, pri 
vključevanju v socialno okolje, preživljanju kakovostnega prostega časa, interakciji z 
drugimi, zagovarjanju svojih potreb, načrtovanju svoje prihodnosti ter iskanju 
zaposlitve.  

Da bi učenci z izgubo vida nadomestili oziroma pridobili tudi znanja, veščine in 
spretnosti, ki so primarno vizualne narave in jih videči vrstniki usvojijo prek učenja s 
posnemanjem in opazovanjem, je včasih dovolj, da se prilagodi obstoječi učni načrt 
(kurikulum). Vendar pa večina strokovnjakov, ki se ukvarjajo s tem področjem, 
verjame in zagovarja dejstvo, da učenci s slepoto in slabovidnostjo potrebujejo 
dodatna področja učenja (Hatlen, 1996). Ugotovljene pa so bile tudi pomembne 
povezave med učenjem specialnih znanj in pozitivnimi rezultati na področjih 
zaposlovanja, vključevanja v socialne interakcije (Wolffe in Kelly, 2011) … 

V literaturi za ta področja najdemo več izrazov. Na ameriških tleh se najpogosteje 
uporablja izraz razširjen učni načrt (angl. Expanded Core Curriculum) ali trening 
specialnih veščin (angl. Special disability skills training). V našem okolju pa zaznamo 
tudi izraz rehabilitacijska področja in izraz, ki bo uporabljen v tem prispevku − 
področja specialnih znanj. Pomen ostaja enak: gre za spretnosti, veščine in znanja, ki 
jih posameznik potrebuje za svoj optimalni ter celostni razvoj, ublažitev in odpravo 
posledic izgube vida, lažji dostop do akademskih veščin, ne nazadnje pa predstavljajo 
pot k neodvisnosti in samostojnosti posameznika.  
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Področja specialnih znanj ter njihova pomembnost za učence s slepoto in 
slabovidnostjo 

1. Kompenzatorne akademske spretnosti, vključujoč komunikacijske tehnike 

Prvo področje vključuje spretnosti, ki jih mora učenec s slepoto in slabovidnostjo 
usvojiti zato, da lahko neomejeno dostopa do učnega načrta. Te spretnosti 
omogočajo učencu s slepoto ali slabovidnostjo, da se lahko uči. Pri osebah z 
dodatnimi motnjami te spretnosti imenujemo funkcionalne spretnosti – dajejo jim 
priložnost, da se igrajo, delajo ter socialno vključujejo. Te akademske veščine 
vključujejo učne izkušnje, kot so na primer: razvoj konceptov, organizacijske 
spretnosti, spretnosti pisanja in poslušanja. Prav tako vključujejo prilagoditve, ki so 
potrebne za usvajanje učnega načrta. Ali bo učenec uporabljal brajico, povečan tisk, 
optične pripomočke ali zvočne knjige, je odvisno od ostankov vida, funkcionalnosti 
vida in morebitnega vpliva dodatnih motenj (Hatlen, 1996; Sapp in Hatlen, 2010).  

2. Socialne veščine 

Socialne veščine oziroma spretnosti se videči večinoma učijo prek vida z 
opazovanjem, posnemanjem in izkušenjskim učenjem. Pri učencih s slepoto in 
slabovidnostjo pa mora biti to učenje skrbno načrtovano in izpeljano po korakih, saj 
nimajo možnosti dostopa do vizualnega modela. Potreba po učenju socialnih 
spretnosti je za učence z izgubo vida temeljna, saj lahko v veliki meri prepreči 
socialno izolacijo. Hkrati pa raziskave kažejo, da so socialne veščine ključne za 
napredek v šoli, vključenost v socialno okolje ter za iskanje in ohranjanje zaposlitve 
(Hatlen, 1996; Sacks in Silberman, 2000).  

3. Rekreacijske in prostočasne dejavnosti 
Učni načrt sicer odgovarja na potrebe učencev s slepoto in slabovidnostjo z 
dejavnostmi pri športni vzgoji, ki so z določenimi prilagoditvami zanje primerne. 
Vendar morajo učenci razviti tudi dejavnosti, ki jih bodo izvajali skozi vse življenje in 
ne le v šoli. Videči vrstniki namreč prostočasne dejavnosti izbirajo na podlagi 
vizualnega opazovanja, učencem s slepoto pa morajo biti te načrtovano 
predstavljene, saj velikokrat ne poznajo obsega možnih dejavnosti oziroma jim je 
redko dana priložnost, da sodelujejo v prostočasnih dejavnostih. Vsekakor te 
dejavnosti predstavljajo pomemben del odraščanja vsakega posameznika, obogatijo 
življenje, nudijo priložnosti za sprostitev, uživanje in socialne interakcije zunaj šole, 
zato je pomembno, da jih spoznajo, preizkusijo in se naučijo izvajanja v povezavi z 
njihovimi interesi in zmožnostmi (Hatlen, 1996; McGregor in Farrenkopf, 2000; Sapp 
in Hatlen, 2010).  

4. Uporaba pomožne in podporne tehnologije 

Hatlen (1996) pravi, da uporaba tehnologije učencem s slepoto in slabovidnostjo 
omogoča učenje ter širjenje obzorij. Učinkovita raba tehnologije (predvsem 
elektronskih pripomočkov) omogoča dostop do ogromnih količin informacij 
(internet, e-knjižnice, e-knjige in drugo), shranjevanje in vnovičen dostop do 
informacij (tudi med videčimi in osebami s slepoto), saj vizualne materiale pretvori v 
brajico, zvočno obliko ali pa jih s pomočjo optičnih naprav ter programov poveča. 
Vsekakor učenci s slepoto in slabovidnostjo potrebujejo primerno tehnologijo, 
opremo, pripomočke oziroma naprave, ki se jih morajo naučiti učinkovito in 
samostojno uporabljati, saj jim to omogoča tako boljši šolski uspeh kot tudi višjo 
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učinkovitost na delovnem mestu in v življenju nasploh (Kapperman in Sticken, 2000; 
Sapp in Hatlen, 2010). 

5. Vsakodnevne spretnosti 
To področje se nanaša na širok obseg nalog in dejavnosti, ki jih posameznik izvaja z 
namenom čim večje samostojnosti in neodvisnosti v vsakodnevnem življenju. 
Vključuje spretnosti ter veščine osebne nege in higiene, prehranjevanja, priprave 
hrane, oblačenja, ravnanja z oblačili, upravljanja s financami, organizacije, 
vzdrževanja gospodinjstva, skrbi za zdravje in varnost in drugo. Torej veščine, ki se jih 
videči večinoma naučijo z opazovanjem in o njih sploh ne razmišljajo. Vsekakor se 
zagovarja učenje teh spretnosti v naravnem okolju, vendar je treba pri učencih s 
slepoto in slabovidnostjo te dejavnosti vnaprej načrtovati ter poučevati z namenom 
in ciljem v ozadju. Učenci, ki ne bodo dobro podkovani na tem področju, bodo težje 
dosegali zadovoljstvo ter uspešnost v odraslosti (Hatlen, 1996; Loumiet in Levack, 
1993; Kelley in Smith, 2000; Sapp in Hatlen, 2010). K pomembnosti poučevanja 
vsakodnevnih veščin prispeva tudi raziskava (Lewis in Iselin, 2002), ki je pri primerjavi 
otrok s slepoto z videčimi vrstniki, kljub majhnemu vzorcu, ugotovila, da otroci z 
izgubo vida dosegajo nižjo stopnjo samostojnosti pri izvajanju vsakodnevnih veščin, 
kot tudi, da niso izvedli kar 41 odstotkov zahtevanih nalog (videči vrstniki samo 
14,5 odstotka).  

6. Poklicno izobraževanje oziroma usmerjanje 

Poklicno izobraževanje in znanja ter spretnosti, povezane z njim, ki jih ponujajo šole, 
po navadi niso dovolj za učence s slepoto in slabovidnostjo. Poklicno izobraževanje 
morajo začeti v zgodnjih letih, vsebovati pa mora informacije in znanje o možnostih 
zaposlitve. Hkrati to področje daje učencem možnosti, da raziskujejo svoja močna 
področja in interese sistematično ter načrtovano. Potrebujejo konkretne, 
neposredne izkušnje z delom/zaposlitvijo in nalogami ter odgovornostmi, ki jih delo 
prinaša. Če pa k temu dodamo še nizko zaposljivost oseb z izgubo vida, vsekakor 
vemo, da je razvijanje tega področja izrednega pomena za življenje posameznika 
(Hatlen, 1996; Sapp in Hatlen, 2010; Wolffe, 2000).  

7. Senzorne spretnosti 
Ko je Hatlen spisal področja specialnih znanj, se je to področje imenovalo vaje vida 
oziroma veščine za doseganje funkcionalnosti vida. Danes zasledimo poimenovanje 
področje senzornih spretnosti, saj se je izkazalo, da je treba poleg vaj vida razvijati 
tudi sluh in taktil, saj kombinacija uporabe več čutil okrepi učenje posameznika.  

Gre za sistematičen trening funkcionalnega vida, taktila in sluha, ki predhodno 
vključuje oceno in skrbno načrtovanje. Pomembno je, da se zavedamo, da nekateri 
učenci s slepoto in slabovidnostjo ne razvijajo teh spretnosti samodejno. Čim bolj 
učinkovita in funkcionalna raba čutil pa vpliva na vsa področja delovanja 
posameznika (Corn, DePriest in Erin, 2000; Hatlen, 1996; Lohmeier, Blankenship in 
Hatlen, 2009; Sapp in Hatlen, 2010).  

8. Veščine orientacije in mobilnosti 
Orientacija in mobilnost poudarjata temeljno potrebo in pravico učencev s slepoto in 
slabovidnostjo, da lahko samostojno, varno, učinkovito in neodvisno potujejo 
oziroma pridejo od točke A do točke B. Ob tem uživajo ter se učijo od okolja in 
izkušenj, ki jih pri tem pridobivajo. Ne vključuje le hoje z belo palico, marveč tudi 
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poznavanje telesne sheme, prostorske orientacije, varnosti in drugo. Poznavanje 
veščin orientacije in mobilnosti omogoča posamezniku samostojnost in neodvisnost 
na vseh področjih delovanja ter prinaša psihološke, fizične in socialne koristi (Griffin-
Shirley, Trusty in Rickard, 2000; Hatlen, 1996; Lohmeier, Blankenship in Hatlen, 2009; 
Sapp in Hatlen, 2010).  

9. Veščine samozagovorništva/spretnosti samodeterminacije 

Samodeterminacija se nanaša na posameznikovo pravico, da se svobodno odloča. Za 
razvoj teh veščin moramo učencem s slepoto in slabovidnostjo zagotoviti potrebno 
znanje in izkušnje (Sapp in Hatlen, 2010). Vključujejo se predvsem veščine odločanja, 
načrtovanja, reševanja problemov, zagovarjanja potreb ter pridobivanje in 
zavračanje pomoči in drugo. (Loumiet in Levack, 1993).  

Raziskave (Sack in Silberman, 1998, v Levin in Rotheram-Fuller, 2011) so veščine 
samodeterminacije pri osebah s slepoto in slabovidnostjo povezale tudi s pozitivnimi 
učnimi dosežki oziroma rezultati. 
 

Kdo poučuje specialna znanja? 

Avtorica Olmstead (2005) kot glavno vlogo oziroma odgovornost tiflopedagoga ali 
mobilnega tiflopedagoga izpostavlja predvsem to, da je njegova temeljna naloga 
poučevanje in razvijanje področij specialnih znanj vsakega učenca s slepoto in 
slabovidnostjo, vključujoč posameznike z dodatnimi motnjami. Tudi Council for 
Exceptional Children (2009) je vključil vseh devet področij specialnih znanj med 
znanja, kompetence in spretnosti tiflopedagogov. Sapp in Hatlen (2010) dodajata, da 
morajo biti specialna znanja poučevana s strani tiflopedagogov in inštruktorjev 
orientacije in mobilnosti (oboji z ustrezno izobrazbo oziroma certifikatom).  

Tiflopedagog je torej tisti strokovnjak, ki ima znanja, spretnosti in odgovornost, da 
poučuje specialna znanja; vseh devet področij, ki jih otroci in mladostniki s slepoto ali 
slabovidnostjo (vključujoč dodatne motnje) potrebujejo za uspešnost v šoli, 
socialnem okolju in na delovnem mestu (Hatlen, 1996; Sapp in Hatlen 2010). 
Vsekakor to ne pomeni, da vzgojitelji, razredniki, predmetni učitelji in starši ter drugi 
vključeni ne morejo doprinesti k razvoju specialnih znanj. Predvsem ob podpori in 
svetovanju tiflopedagoga ter zavedanju, da se učenci s slepoto in slabovidnostjo 
nekaterih stvari morajo učiti po drugačni poti, po sekvencah, s skrbnim 
načrtovanjem, izvajanjem in evalvacijo (Hatlen, 1996). Tako lahko ogromno 
prispevajo k razvoju otrok in doseganju končnega cilja: samostojnosti in 
neodvisnosti. Sapp in Hatlen (2010) dodajata, da bodo na nekaterih področjih (kot so 
vsakodnevne in socialne veščine) starši imeli vodilno ali sodelovalno vlogo. Kar pa ne 
pomeni, da bo njihova vključenost razrešila tiflopedagoga ocenjevanja, načrtovanja 
ter poučevanja področij specialnih znanj.  
 

Ovire in težave glede področij specialnih znanj 

Kljub temu da so področja specialnih znanj prepoznana kot zelo pomembna, 
temeljna in nujno potrebna za učence s slepoto in slabovidnostjo, kot že povedano v 
uvodu in nadaljevanju članka (Gens in Gens, 2011; Hatlen, 1996; Sapp in Hatlen, 
2010), pa raziskave (predvsem ameriških avtorjev) opozarjajo na določene težave in 
ovire, ki se pojavljajo, ko pride do praktičnega izvajanja specialnih znanj.  
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Kljub vsem argumentom, ki govorijo v korist razširjenemu učnemu načrtu (specialna 
znanja), se strokovnjaki in starši še vedno primarno osredotočajo na akademsko 
znanje (Wolffe idr., 2002). Raziskava je dodatno pokazala, da je poučevanje socialnih 
in vsakodnevnih veščin ter poklicnega izobraževanja izvajano kot sekundarna 
dejavnost, rezultati pa kažejo na pomanjkanje kvalitete in kvantitete poučevanja 
specialnih znanj.  

V raziskavi avtorjev Lohmeier, Blankenship in Hatlen (2009) so ugotovili, da prihaja 
do razkoraka med percepcijo staršev in strokovnjakov glede znanj in zavedanja 
področij specialnih znanj. Prav tako imajo strokovnjaki težave s tehnikami 
poučevanja specialnih veščin in pridobivanjem/zagotavljanjem časa za samo 
poučevanje. Kar 35 odstotkov anketiranih strokovnjakov (N = 50) je odgovorilo, da 
nimajo predlogov o tem, kako poučevati specialna znanja. Zanimivi so tudi podatki 
glede količine poučevanih specialnih znanj glede na področja. Najbolj zastopano 
področje predstavlja pomožna in podporna tehnologija (22,9 odstotka), najmanj pa 
rekreacijske in prostočasne dejavnosti ter veščine samozagovorništva (okoli 
1 odstotka).  
 

Sklep 

Namen tega članka je bil najprej predstaviti področja specialnih znanj, njihovo 
pomembnost za učence s slepoto in slabovidnostjo ter opozoriti na težave, do 
katerih prihaja glede na izsledke tujih raziskav.  

Vsekakor je pomembno, kot pravijo Wolffe in drugi (2002), da strokovnjaki in starši 
sprejmejo dejstvo, da se učenci s slepoto in slabovidnostjo učijo drugače. Zahtevati 
se morajo programi, primerno izobraženi strokovnjaki in zakonske ureditve, ki 
omogočajo izvajanje specialnih znanj. Kot pravita Zebezhazy in Whitten (1998, v 
Lohmeier, 2005), uspešen prehod v odraslost ni odvisen le od kompetenc 
posameznika s slepoto ali slabovidnostjo, ampak tudi od zagotavljanja primernih 
storitev in poučevanja, ki jih dobi v procesu vzgoje in izobraževanja.  

V Sloveniji se trenutno srečujemo s pomanjkanjem strokovnega kadra, materialnih 
pogojev, zakonskih ureditev in podobno, pa vendar to tiflopedagogov ne opravičuje 
odgovornosti do dela – do poučevanja specialnih znanj –, saj lahko le tako 
omogočimo učencem s slepoto in slabovidnostjo doseganje optimalnega razvoja ter 
samostojnost in neodvisnost na vseh področjih življenja.  

Ne nazadnje pa upam, da bo tudi v Sloveniji v bližnji prihodnosti lahko izvedena 
raziskava, ki bo pregledala in poročala o stanju glede področij specialnih znanj v 
našem prostoru.  
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