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Tematski sklop Izbirni del

Tema / vsebina Odnos do težko bolnih in oviranih v razvoju 4

UČNI NAČRT

Cilji Spodbujanje pozitivnih posledic pri otrocih s posebnimi potrebami in pri drugih
otrocih:

- Skupina lahko pomaga otrokom s posebnimi potrebami razviti dober
občutek o sebi in drugih.

- Drugi otroci se učijo strpnosti, bivati skupaj z otroci s posebnimi
potrebami in jim po potrebi pomagati.

Pojmi Vključevanje, strpnost, solidarnost, pomoč

Možne
medpredmetne
povezave

Slovenščina, Filozofija za otroke, Razredni pouk, Likovni pouk…

Dodatne informacije
za učitelje

- Ta model predvideva, da bodo učenci osmih razredov pred učenci prve triade
(pri pouku ali v knjižnici) prebrali knjigo Veveriček posebne sorte. To zahteva
nekaj načrtovanja in usklajevanja s kolegi učitelji.
- Učitelj naj vztraja pri dosledni uporabi izraza otrok s posebnimi potrebami.
Tudi drugih otrok naj ne imenuje normalni otroci itd. S tem se izogne
etiketiranju.
- Učitelj, ki ima v razredu otroka s posebnimi potrebami, naj sodeluje (če je
potrebno) z drugimi strokovnjaki (kar itak že veste).
- Prebere naj ustrezno literaturo in premisli o svojem odnosu do otrok s
posebnimi potrebami; poskrbi za takšno okolje, ki bo omogočalo vključitev otrok
s posebnimi potrebami (pokaže, da je takšnega otroka pripravljen sprejeti); otroka
s posebnimi potrebami naj obravnava kot osebnost; mu ne pomaga, če pomoči ne
potrebuje (s tem razvija samostojnost pri otroku); svoje vedenje do otroka s
posebnimi potrebami postavi kot merilo in vzor za vse druge otroke; načrtuje
dejavnosti, v katerih bo otrok s posebnimi potrebami enako uspešen ali
uspešnejši kot drugi otroci; načrtuje dejavnosti, v katerih bodo lahko drugi otroci
živo občutili hendikep otroka s posebnimi potrebami in ga znali objektivno in
sočutno ovrednotiti; otroke spodbuja k izražanju čustev, gradi na spretnostih in
znanjih otrok s posebnimi potrebami itd.
- Učitelj naj bo pozoren, kako se bo na dejavnosti (in še zlasti na pogovor), ki jih
predvideva ta model, odzval otrok s posebnimi potrebami (če je takšen v
razredu).
- Učitelj se naj dogovori s kolegi učitelji (slavisti ali knjižničarko), kdaj bodo
učenci brali knjigo.

Dodatne informacije
za učence

- Morajo se vživeti v težave otrok s posebnimi potrebami; biti do njih strpni; jim
pomagati; delovati kot vzor za druge otroke; pokazati, da so jih pripravljeni
sprejeti itd.
- Pripraviti se morajo, da bodo stopili pred učence prve triade in jim prebrali
knjigo Veveriček posebne sorte.

DIDAKTIČNI MODELI

Ime Vključevanje otrok s posebnimi potrebami – Veveriček posebne sorte

Neposredni cilji Učencem dati občutiti težave, s katerimi se soočajo otroci s posebnimi potrebami
in jih v pogovoru pripeljati do sklepa, kaj je pravilen odnos do vseh otrok s
posebnimi potrebami. Razprava o tem, da nas določena oviranost še ne dela za to,
kar smo.
Poskus doseči, da se otroci sami aktivno zavzamejo za strpen in prijazen odnos
do otrok s posebnimi potrebami.

Didaktična naloga Učitelj pripravlja učence osmih razredov osnovne šole na branje knjige Svetlane
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Makarovič Veveriček posebne sorte otrokom iz prve triade. Pri tem je pomembno
oboje: sama priprava učencev na branje knjige in nato samo branje. Kljub temu je
za dosego učnih ciljev pomembnejša sama priprava učencev na branje, saj le-ta
poteka pri pouku Državljanske vzgoje in etike in zadeva odnos do otrok s
posebnimi potrebami. V okviru te priprave na branje učenci razpravljajo o
vsebini knjige in sami nastopajo kot promotorji strpnosti in vključevanja otrok s
posebnimi potrebami.
Model je nadaljevanje predhodnih modelov na to temo: Vključevanje otrok s
posebnimi potrebami – identiteta 1 in 2.

Metodika-variante

Priprava na branje knjige Veveriček posebne sorte

1. Teden dni pred izvedbo te ure morajo učenci doma prebrati slikanico knjigo Svetlane Makarovič Veveriček
posebne sorte. Ko učitelj zastavi to domačo nalogo, naj učencem razloži zakaj gre. (To je nujno, ker učenci
osmih razredov pač ne berejo slikanic in utegnejo pomisliti, da jih učitelj podcenjuje.) Toda tokrat so učiteljice,
ki učijo v prvi triadi in knjižničarka naprosile učence osmih razredov, da bi pri njihovih urah ali pri uri pravljic
učencem 1., 2. in 3. razreda omenjeno knjigo prebrali in jim nato razložili, zakaj v knjigi gre.

2. Pri sami uri državljanske vzgoje in etike nato učenci (čimbolj samostojno) in s pomočjo učitelja naredijo
načrt, kako se bodo te naloge lotili. Ključen pri tem je seveda razmislek, kako učencem v prvi triadi razložiti,
kaj je vsebina knjige. To seveda pomeni, da morajo vsebino sami dobro poznati itd. Učitelj torej usmerja
razpravo v razredu v smeri ugotavljanja, kaj je bistvo knjige in kako to bistvo posredovati naprej. Ali je dovolj,
da se to učencem v prvi triadi preprosto pove, ali bi predlagali kaj drugega? Na primer, risanje zgodbe ali še kaj.

3. Damijana Počkaj Horvat opozarja, da bi učencem tretje triade morali precej pomagati pri izvedbi pouka v
prvi triadi. Tako bi lahko učenci tretje triade pri likovnem pouku izdelali kakšno gradivo za lažjo predstavitev
ipd. Prav tako bi lahko – če bi to seveda dopuščale razmere – zgodbo dramatizirali (v okviru medpredmetnega
sodelovanja ali gledališkega kluba) in jo predstavili mlajšim na ta način.

4. V kolikor bi se odločili za dramatizacijo Suzana Deutsch predlaga izbiro slikanice Kathryn Cave Drugačen.
Besedilo je kratko in primerno za dramsko uprizoritev.

Drugo gradivo - Državljanska vzgoja in etika; učbenik za 8. razred (ur. dr. J. Justin); pogl.
Generacije in kulture.
- Milharčič-Hladnik, Mirjam: Državljanska vzgoja in etika; učbenik za 8. razred
devetletne osn. šole; pogl. Generacije in kulture.
- Državljanska vzgoja in etika; delovni zvezek za 8. razred (ur. dr. J. Justin);
pogl. Generacije in kulture.

Internetni / knjižni
kotiček za učence

Navedenih leposlovne knjige za mlade se ukvarjajo z različnimi ovirami mladih:
- Gilmore, Rachna (2005). Prijateljica kot je Zila. Zbirka Zorenja. Dob pri
Domžalah: Miš.
- Frey, Jana (2005). Velike zelene oči: ko je Lena oslepela. Zbirka Odisej.
Ljubljana: Mladinska knjiga.
- Hill, David (2003): Se Vi´dva Simon! Zbirka Zorenja. Dob pri Domžalah: Miš.
- Goobie, Beth (2006): Ranjena krila. Zbirka Zorenja. Dob pri Domžalah: Miš.
- Mankell, Henning (2004): Skrivnost ognja. Tržič: Učila.
- Mankell, Henning (2005): Uganke ognja. Tržič: Učila.
Za najmlajše:
- Makarovič, Svetlana (1994): Veveriček posebne sorte. Ljubljana: Zveza društev
za cerebralno paralizo Slovenije.

Internetni / knjižni
kotiček za učitelje

Revije:
- SOCIALNO DELO, letnik 44 (2005), št. 1-2
- Šolsko polje; Letnik XVIIIm št. 3-4; Jesen 2007; Pedagoški inštitut, Ljubljana.
- Ali ste že slišali? Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije.
- Revija 5. Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije.

Spletne strani:
- http://www.soncek.org/index.htm (Glejte tudi številne povezave, ki jih najdete
na tej spletni strani: http://www.soncek.org/Knjizne_izdaje.htm)

http://www.soncek.org/index.htm
http://www.soncek.org/Knjizne_izdaje.htm
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- Spisek zanimivih spletnih strani je dostopen tudi na strani 100 priročnika
Vključimo otroke!: Priročnik za spodbujanje soudeležbe otrok in preprečevanje
socialne izključenosti.

Knjige:
- Miller, Karen (2000). Otrok v stiski. Ljubljana: Educy.
- Uresničevanje integracije v praksi: Vzgoja in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami (1997). Zbornik. Ljubljana: Društvo
defektologov Slovenije [et…al].
- Vključimo otroke!: Priročnik za spodbujanje soudeležbe otrok in preprečevanje
socialne izključenosti (2004). Ljubljana: UNICEF Slovenija.


