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Povzetek 

Orientacija in mobilnost sta pri osebah s slepoto ali slabovidnostjo korak k samostojnosti in 

neodvisnosti. Da bi bili čim boljši, pa ju moramo začeti uriti že v prvih letih otrokovega 

življenja. Predvaje za orientacijo in mobilnost pri malčkih so sestavljene iz urjenja motoričnih 

spretnosti, namenskega gibanja, senzornih veščin, prostorskih konceptov, sledenja in 

zaščitnih tehnik. Pri malčkih skoraj vse predvaje urimo prek igre in dejavnosti, ki jih s 

pomočjo tiflopedagoga lahko izvajajo tudi starši ali skrbniki otroka. Prav tako se lahko otrok 

marsikatero veščino, ki jo bo pozneje potreboval pri orientaciji in mobilnosti, nauči tudi prek 

vsakodnevnih dejavnosti doma, kot so na primer pomoč pri mešanju omake za kosilo in 

skupno sesanje prostorov. V članku bodo predstavljeni nekatere veščine, ki jih mora otrok 

usvojiti, da bo trening orientacije in mobilnosti čim bolj učinkovit, ter kratki primeri vaj, ki jih 

lahko izvajamo z otrokom doma. Pomembno je, da smo pri izvajanju predvaj potrpežljivi, da 

otroka spodbujamo, mu nudimo povratne informacije ter ga pohvalimo. 

 

Zakaj sta orientacija in mobilnost pomembni že v zgodnjih letih otrokovega življenja? 

Zgodnja obravnava in zgodnje učenje specialnih znanj je ključno za otroke s slepoto ali 

slabovidnostjo. Raziskave kažejo, da imajo otroci s slepoto ali slabovidnostjo, ki prejemajo 

zgodnjo obravnavo od rojstva naprej, bolje razvite veščine v primerjavi z otroki, ki take 

obravnave niso bili deležni (Berlin, Brooks, Gunn, McCarton in McCormick, 1998, po 

Skellenger in Sapp, 2010). Med ta področja specialnih znanj sodita tudi orientacija in 

mobilnost. Orientacija je zmožnost otroka s slepoto, da zazna in razume svoj položaj in 

lokacijo znotraj določenega okolja. Mobilnost pa je zmožnost premikanja znotraj določenega 

okolja. Te zmožnosti se ne pojavijo kar naenkrat ob določenem času ali starosti, ampak imajo 

temeljne konceptualne osnove, ki se začnejo ob rojstvu (Bishop, 1991). Za predšolske otroke 

orientacija in mobilnost pomenita pomagati otroku, da postane neodvisen skozi premikanje, 

raziskovanje, uporabo čutov in pridobivanje praktičnih informacij o njegovem svetu 

(Simmons in O'Mara, 1992). Zaradi zapletenosti zgodnjega razvoja je proces orientacije in 

mobilnosti v zgodnjih letih drugačen kot pri poznejših (Skellenger in Sapp, 2010). Orientacija 

in mobilnost v zgodnjem življenjskem obdobju se morata začeti z osnovnimi koraki. Proces se 

začne z vsakim otrokom enako: z začetnim razvojem veščin, ki so neposredno in posredno 

povezane z orientacijo in mobilnostjo. Razvoj teh veščin pa bo prav tako pripomogel k 

drugim vsakodnevnim veščinam. Dobra predstava lastnega telesa bo pripomogla k umivanju 

obraza, medtem ko bo razvijanje konceptov pripomoglo k branju.  

 

Kdo sodeluje pri pripravah otroka na trening orientacije in mobilnosti? 

Tiflopedagog oziroma inštruktor orientacije in mobilnosti pomaga otroku pri razvijanju 

osnovnih predveščin za orientacijo in mobilnost. To lahko počnejo tudi starši doma, v 
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varnem okolju, ki ga je otrok vajen. Razvijajo lahko osnovne predveščine prek enostavnih 

vsakodnevnih dejavnosti in seveda igre. Za formalni trening orientacije in mobilnosti pa je 

najprimernejši tiflopedagog (inštruktor orientacije in mobilnosti) (Eichfield, 2011). Naloga 

tiflopedagoga je, da otroka nauči specifičnih veščin, ki so nujne, preden mu v roke položi 

belo palico. Pomembno je, da pri učenju otroka predveščin za orientacijo in mobilnost 

tiflopedagog sodeluje s starši, da skupaj oblikujejo cilje in dejavnosti, ki jih otrok potrebuje.  

 

Katere so tiste veščine, ki jih mora otrok usvojiti, preden začnemo s formalnim treningom 

orientacije in mobilnosti? Skozi katere dejavnosti jih spodbujamo? 

Za otroke s slepoto in slabovidnostjo veliko dejavnikov vpliva na kakovost predveščin za 

orientacijo in mobilnost: kvantiteta/kvaliteta ostankov vida, ali bo ta vid ostal enak, se 

izboljšal ali poslabšal, ali ima dodatne motnje (slušne, motorične, taktilne, okvare okusa in 

vonja), pripravljenost/odzivnost (Bishop, 1991). Pred treningom orientacije in mobilnosti 

tiflopedagog oceni otrokove veščine in sposobnosti, nato pa na podlagi rezultatov oblikuje 

predvaje za orientacijo in mobilnost. Več avtorjev navaja, da je za začetek orientacije in 

mobilnosti pomembno, da otrok predhodno usvoji naslednje veščine: senzorne veščine, 

razvoj konceptov, razvoj motorike, namensko gibanje, sledenje, uporabo zaščitnih veščin in 

uporabo predpalice (Anthony et al., 2002; Dodson – Burk in Rosen, 2002; Hill, Rosen Correa 

in Langley, 1984, po Anthony, Hatton in Stewart, 2008; Eichfield, 2011; Shiltz, 1997; Filan, 

1998; Bishop, 1991; Anthony, 2014). 

 

Razvoj motorike 

Za otroke s slepoto in slabovidnostjo je namensko in varno potovanje pogojeno z razvojem 

grobe motorike. Prav tako so začetni dejavniki mobilnosti v veliki večini pogojeni z razvojem 

motorike. Pridobitev in razvoj grobe motorike sta pomembna za bodočega samostojnega 

potovalca. Začne se s prepoznavanjem zvokov pri dojenčkih, nadaljuje z razvojem 

permanentnosti objektov, nato pa s tem, da otrok poskuša grabiti, se plaziti, hoditi (Filan, 

1998; Bishop, 1991). Razvijanje grobe motorike pri dojenčkih lahko razvijajo starši otroka s 

slepoto in slabovidnostjo. Naštela bom le nekaj zgodnjih dejavnosti, ki jih lahko starši delajo s 

svojim otrokom (Uriegas, 2001): 

‒ Govorite s svojim otrokom in medtem aktivno premikajte njegovo telo 

(premikajte noge in roke gor in dol). 

‒ En starš lahko pokliče otrokovo ime, drugi pa mu pomaga, da se obrne na bok. 

‒ Masirajte otrokove roke in noge ter mu govorite, kateri del telesa masirate (»To 

je tvoja leva noga.« ipd.). Zraven lahko tudi pojete. 

‒ Položite otroka na odejo, nato pa jo premikajte po prostoru (lahko večkrat 

ponovite po različnih površinah – parket, ploščice, tapison). 

‒ Vodite otrokove roke in skupaj prižgita igračo, ki proizvaja zvoke. Pustite otroku 

dovolj časa, da samostojno razišče igračo. 

‒ Pomagajte otroku (tako da fizično pomikate roke in noge) pri plazenju. 

‒ Pomagajte otroku, da vzdržuje sedeči položaj vsaj minuto. 
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‒ Pomagajte otroku, da se potegne v stoječi položaj ob opori. 

‒ Pomagajte otroku, da hodi ob postelji, omarici ipd. 

‒ Dajte otroku priložnost, da hodi po neravnih površinah, stopnicah ipd.  

 

Namensko gibanje 

Namensko gibanje lahko opredelimo kot gibanje s končnim ciljem, torej gibanje z namenom. 

Na primer iztegovanje za igračo ali skodelico, ko je žejen, ali iztegovanje za materinim 

glasom. Vsa ta dejanja kažejo na namensko gibanje. V zgodnjih letih otroke h gibanju 

motivira vid. Vidijo svet okoli sebe in ga želijo raziskati (Eichfeld, 2011). Glede na raziskave 

lahko predvidimo tri primarna področja namenskega gibanja: fizična pripravljenost, 

kognitivne povezave in motivacija. Fizična pripravljenost vsebuje tako kvantiteto pridobljenih 

veščin gibanja kot tudi kvaliteto. Kvaliteta gibanja pa predvideva raven določene motorične 

veščine in mišičnega tonusa. Brown in Bour (1986, po Anthony, 2014) pravita, da se razlog za 

zmanjšani mišični tonus skriva v pomanjkanju izkušenj v nagnjenem položaju. Kognitivne 

povezave, kot so doseganje trajnosti objekta (če objekta ne vidijo/zaznajo, ta ne obstaja), 

razvoj sredstva-konec (reševanje težav s končnim rezultatom; otrok lahko razume, katera 

sredstva bodo kazala na določen konec) in zgodnji konstrukti prostorskih razmerij (vključuje 

formacijo pozicije, lokacije in smeri, delijo se v tri primarne kategorije: zaznavanje lastnega 

telesa, zavedanje bližnjega in oddaljenega prostora v odnosu do lastnega telesa ter 

zavedanje prostorskih dimenzij med objekti). Motivacijo za namensko gibanje pa pri otroku 

lahko izboljšujemo prek spodbujanja ter okrepitev za igro in delo. Ugotoviti moramo, kaj 

otroka zanima in kaj ga motivira (Anthony, 2014). Zato je zelo pomembno, da otroka 

naučimo, da je zunaj njega svet, ki je zelo zanimiv, kar mu lahko pokažemo zelo preprosto. 

Uporabimo njegovo najljubšo igračo, ki jo postavimo poleg njega znotraj dosega rok, 

namesto da mu jo položimo neposredno v roke. Otroku pustimo, da poseže za njo. Za 

tovrstne dejavnosti pa je seveda potrebno veliko potrpljenja. Na tla lahko postavimo odejo, 

na njen rob pa igračo. Nato otroka spodbudimo, da se plazi po odeji in jo preiskuje, dokler ne 

najde igrače. Majhno košaro igrač (le nekaj igrač) imejte v dnevni sobi vedno na istem mestu. 

Ko prvič spravite košaro na določeno mesto v dnevni sobi, dovolite otroku, da razišče okolico 

in predmete, ki so v neposredni bližini košare. Pomembno je, da je v bližini košare predmet, 

ki lahko služi kot usmerjevalec (nekaj, kar je unikatnega, stalnega, in pove otroku, kje v 

prostoru se nahaja), kot je na primer zofa ali preproga. Pustite otroku, da se prosto giblje po 

prostoru (Eichfeld, 2011). 

 

Senzorne veščine 

Otroci s slepoto in slabovidnostjo uporabljajo slušne, vizualne in ali olafaktorne informacije 

pri določanju svojega položaja v prostoru ali pri lokalizaciji objekta (Hill, Dodson-Burk in 

Smith, 1989, po Filan, 1998). Prepoznavanje in utilizacija okoljskih senzornih namigov sta za 

poznejšo orientacijo in mobilnost zelo pomembna. Na primer, če otrok lahko uporabi zvok 

zvonca, da najde vrata, uporabi vonj piškotov, da najde kuhinjo, da razlikuje med tlemi s 

preprogo in parketom, da razlikuje eno sobo od druge ter da sledi zidu in občuti specifične 
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taktilne namige (Filan, 1998). Nekaj dejavnosti, ki lahko pripomorejo k izboljšanju senzornih 

veščin in jih lahko delamo z otrokom: 

‒ spodbudite otroka, da najde in se dotakne zvočne igrače, ki so postavljene pred, 

levo ali desno od njega, iz sedečega položaja; 

‒ priskrbite različne avditivne spodbude (pomikanje stola, premikanje kljuke), da bo 

otrok lahko našel vir zvoka v sobi (Filan, 1998). 

Pri izvajanju teh dejavnosti lahko otroku fizično pomagate (Filan, 1998). 

 

Razvoj prostorskih konceptov 

Razvoj konceptov je kritičnega pomena za namensko gibanje in orientacijo v prostoru. 

Razumevanje fizične strukture lastnega telesa ter kako se povezuje z drugimi objekti v 

prostoru, je pomembno za nadaljnje učinkovito potovanje. Hill in drugi (1989, po Filan, 1998) 

pravijo, da vid omogoči osebi, da vidi celoto objektov in okolij, kar omogoča hitro učenje 

razmerij, medtem ko morajo otroci s slepoto ali slabovidnostjo uporabiti druge senzorno-

perceptivne sisteme za razvoj konceptov o telesu in predmetih. Na primer otrok, ki ima 

težave z identifikacijo desne roke, bo težje sledil desni strani zidu na hodniku. Premiki in 

paralelno potovanje so le nekatere veščine orientacije in mobilnosti, ki so odvisne od 

formacije konceptov (Filan, 1998). Nekatere dejavnosti, skozi katere lahko razvijamo 

prostorske koncepte (Filan, 1998): 

‒ Prosite otroka, da se dotakne svoje glave, ustnic, nosu, ušes, oči, rok, dlani, 

trebuha, nog in stopal (otroku lahko fizično pomagate locirati del telesa). 

‒ Prosite otroka, naj vam pokaže sprednji del svojega telesa. 

‒ Prosite otroka, naj položi igračo predse, levo ali desno od sebe ...  

 

Sledenje 

Sledenje je tehnika, ki jo osebe s slepoto uporabljajo za pomoč pri orientaciji v prostoru in pri 

najdenju določene lokacije (Eichfeld, 2011). Na začetku bo otrok sledil steni z obema 

rokama, z obrazom proti zidu in s stransko hojo. Pozneje pa bo to lahko počel z eno roko, s 

hrbtnim delom dlani po zidu ali pohištvu ter hojo naravnost. Otroku moramo pustiti, da 

okolje raziskuje čim bolj samostojno, da ga pri tem ne oviramo in mu ne pomagamo 

(Simmons, O'Mara, 1992). Tudi tukaj bom naštela nekaj dejavnosti, s katerimi lahko otroka 

spodbujate k sledenju. Tehniko sledenja pa mora učiti in pokazati tiflopedagog. 

Z otrokom se lahko igrate lov na zaklade. Nekaj predmetov prilepite na zid, nato spodbudite 

otroka, da sledi zidu in najde te predmete, ki jih spravi v košaro. Prav tako lahko vzdolž zidu 

pritrdite različne teksture, ki jim bo otrok z zanimanjem sledil, seveda pa je pomembno, da 

mu razložite imena teh tekstur in kje se uporabljajo (Eichfeld, 2011). 

 

Zaščitne tehnike 

Zaščitne tehnike ali »varne roke« lahko otrok uporablja, ko potuje v prostoru brez zidu ali 

pohištva, ki bi mu lahko sledil (Eichfeld, 2011). Namen zaščitnih tehnik je, da otroku 
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omogočajo, da potuje v znanem prostoru varno in učinkovito skozi uporabo okončin, ki mu 

služijo kot zaščita in pomoč pri prepoznavanju taktilnih informacij (Zimbelman, 2012). To 

pomeni, da otrok postavi svoje roke pred svoje telo in glavo ter jih tako zaščiti pred 

morebitnimi ovirami v prostoru. Specifičnih zaščitnih tehnik je več, poučuje pa jih 

tiflopedagog. Starši lahko pripomorejo pri vzpodbujanju uporabe rok za zaščito, ko se otrok 

bliža oviri.  

 

Sklep 

Zgodnja obravnava in predveščine za orientacijo in mobilnost so pomembne za nadaljnji 

razvoj otrokovih spretnosti ter samostojnega, neodvisnega življenja. Pomembno je, da s 

predvajami začnemo čim prej v otrokovem življenju. V zgodnjem otroštvu otroka 

spodbujamo za različne dejavnosti prek igre. Pomembno je, da starši in tiflopedagog 

sodelujejo pri razvijanju določenih specifičnih dejavnosti. Tiflopedagog uči otroka specifičnih 

predveščin za orientacijo in mobilnost, kot na primer tehnike sledenja, zaščitne tehnike in 

pozneje tehnike bele palice, starši pa lahko z otrokom razvijajo mišični tonus, grobo 

motoriko, senzoriko in koncepte prek zanimivih dejavnosti in iger v domačem okolju, ki je 

otroku dobro poznano in v njem rad raziskuje. Otroku moramo nuditi priložnosti, da 

raziskuje okolje okoli sebe, pri tem pa moramo biti zelo potrpežljivi. 
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