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UVOD

Pred vami je priročnik, ki vsebuje priporočila za prilagoditev študijskega procesa invalidnim
študentom. Univerzalne formule, kako optimalno prilagoditi študij študentom invalidom, se-
veda ni. Populacija invalidov je namreč zelo raznolika in takšne so tudi njihove potrebe. Posku-
site se zanesti na vaše dosedanje izkušnje ali izkušnje vaših kolegov, predvsem pa prisluhnite
študentu.

V priročniku boste našli opise najpogostejših vrst invalidnosti, ki vam bodo vsaj delno pomaga-
li pri razumevanju, kaj zajema posamezna vrsta invalidnosti. Priročnik vsebuje tudi smernice
za pripravo dostopnih študijskih programov in informacij za študente invalide. Poglavji, ki sle-
dita, vsebujeta splošne smernice, kako študentom invalidom prilagodite predavanja, praktične
vaje, terenske vaje, prakso ipd. V tem sklopu so zajete tudi smernice, kako jim zagotoviti med-
narodno mobilnost; sledijo prilagoditve preverjanja in ocenjevanja znanja, na koncu pa lahko
preberete tudi, kako študentom invalidom pripraviti dostopna e-gradiva, ki jih uporabljate pri
svojem delu.

Ker je vsebina priročnika dokaj splošna, smo kot prilogo knjige vključili tudi tabele s konkretni-
mi predlogi za prilagoditev vseh segmentov študijskega procesa študentom invalidom.

Upamo, da bo priročnik koristen vodnik, v katerem boste našli predloge in inspiracijo, ko ne
boste vedeli, kako se srečati s potrebami študenta, ki ga poučujete.

Delo4.p65 6.8.2010, 13:565
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ZAKAJ JE POMEMBEN RAZVOJ KADROV

V zadnjih letih se je število študentov invalidov na univerzah v številnih državah povečalo. A še
vedno je potrebno zelo veliko dela, če želijo univerze biti resnično inkluzivne institucije.

Strokovni delavci in sami študenti invalidi so mnenja, da je napredek in uspešno
vključenost invalidov moč doseči le, če pri oblikovanju študijskih programov in
učnih tehnik posvečamo tej problematiki več pozornosti. V ta namen je potrebno
učitelje bolje seznaniti s problematiko invalidnosti in z njenimi vplivi na učno
uspešnost.

Po zaslugi boljšega poznavanja problema lahko učitelji delajo inkluzivno že od samega začet-
ka; s tem se izognejo dodatnemu delu, ki bi bilo potrebno za uvajanje sprememb med letom, da
bi dosegli sodelovanje študentov invalidov v študijskih aktivnostih v celoti.

Najprej je potrebno poznati ovire in izzive, s katerimi se soočajo študenti invalidi pri študiju. Te
je mogoče razvrstiti v tri skupine.

prprprprprof. Alan Hursof. Alan Hursof. Alan Hursof. Alan Hursof. Alan Hursttttt
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Prva skupina so ovire in izzivi, ki jih ustvarijo naključna dejanja učiteljev. Takšen primer je
obračanje učitelja med predavanjem: tako onemogoča razumevanje učencem, ki berejo z ust-
nic.

V drugo skupino spadajo ovire in izzivi, ki so posledica izbire načina poučevanja. Če učitelj
uporablja avdiovizualno gradivo brez podnapisov, znakovnega tolmača in zvočnega komentar-
ja, lahko ima to resne negativne učinke na študente, ki so slepi ali slabo slišijo. Za odstranitev
teh ovir je dovolj že učinkovit tečaj za visokošolske delavce.

Tretja vrsta so ovire in izzivi, ki so posledica narave samega predmeta. Za ljudi z omejeno fino
motoriko je na primer lahko zelo težko študirati stomatologijo in nato delati kot zobozdravnik.

Učitelj se v takšnih primerih ne sme zatekati k splošnim ocenam o neprimernosti
študentov z določeno invalidnostjo za določen študijski program, saj bo hitro
tarča obtožb o diskriminaciji. Namesto tega mora identificirati tiste vidike študij-
skega programa, ki bi se lahko izkazali za problematične. To pomeni, da morajo
učitelji določiti, kaj so po njihovem mnenju ključni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati študenti, če želijo spremljati njihova predavanja in uspešno zaključiti pred-
met.

Teh pogojev se ne sme postavljati pod vprašaj, ampak jih morajo izpolnjevati vsi študenti. Je pa
mogoče, da študenti invalidi dokažejo te sposobnosti, interese in znanje na drug način, kot tisti
brez invalidnosti. Primernejše načine je lažje najti, če so ti pogoji znani vnaprej.

Ko razmišljamo o načinih izobraževanja visokošolskih delavcev in možnostih nadgradnje nji-
hovega strokovnega razvoja, si moramo postaviti več vprašanj:

Kdo naj sodeluje na izobraževanju?
V idealnem primeru bi programi morali vključevati tako študente invalide kot strokovne delav-
ce in vse pristojne na univerzi za usposabljanje in razvoj. Pri vprašanju sodelovanja je sicer
najbolje dati na voljo vrsto možnosti: za mlade učitelje je dobro, da je izobraževanje o proble-
matiki invalidnosti že del uvajanja v delo; pri izkušenejših delavcih se lahko osredotočimo na
določene vidike učenja, poučevanja in ocenjevanja. Nujno se moramo tudi vprašati, ali naj bo
usposabljanje prostovoljno ali obvezno. Vsaka možnost ima svoje prednosti in slabosti in ni se
lahko odločiti, katero pot ubrati. Pri tem je potrebno omeniti, da je sodelovanje vodstva dober
zgled za ostale delavce na univerzi.

Kdaj naj izobraževanje poteka?
V najboljšem primeru bi morali visokošolski delavci izvedeti več o vplivih različnih invalidnosti
na učenje, še preden se srečajo s študenti invalidi. Obenem jim je nujno potrebno nuditi prilož-
nosti za osvežitev in nadgradnjo znanja na tem področju.

ZAKAJ JE POMEMBEN RAZVOJ KADROV
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Kaj naj izobraževanje obsega?
Na to vprašanje ni preprostega odgovora, saj je odvisno od stopnje razvoja institucije in delav-
cev na tem področju. Prva usposabljanja se lahko ukvarjajo z izzivi, ki jih predstavljajo vidne
invalidnosti, kot so motnje vida, sluha in gibanja, nato se lahko lotijo študentov z neobičajnim
vedenjem, duševno prizadetostjo ali s posebnimi učnimi težavami, kot je disleksija.

Kako naj izobraževanje poteka?
Tako začetne kot nadaljevalne programe izobraževanja delavcev je mogoče izvajati ob uporabi
elektronskih pripomočkov, pisnega in avdiovizualnega gradiva, ki je že na voljo. Izkušnje kaže-
jo, da je problematika študentov invalidov v vseh državah podobna. Po drugi strani pa je največ
mogoče doseči s tečaji, na katerih visokošolski delavci aktivno sodelujejo in upoštevajo pravila
učinkovitega učenja.

Na koncu nam ostane še vprašanje - zakaj sta izobraževanje visokošolskih delavcev
in nadgrajevanje njihovega strokovnega razvoja tako pomembna?

Pomembna sta na dveh ravneh: na eni strani za družbo in na drugi za posameznika. Za družbo
je nujno, da najbolje izrabi svoje človeške vire, s tem pa kakovosti in talente, ki jih le-ti imajo.
Obenem se mora izogniti prekomernim izdatkom za socialne prispevke za invalide in brezpo-
selne.

Posameznika študij na univerzi in pridobitev diplome izpopolnita. To pomeni, da je oseba sa-
mostojna in ne več odvisna od socialnih dohodkov in/ali dobrodelnosti. Ko najde zaposlitev, s
plačevanjem davkov celo prispeva državnemu proračunu.

Velik napredek pri vzpostavljanju in uvajanju enakopravnega okolja na univerzah bo dosežen,
ko bosta problematika in skrb za študente invalide obravnavana kot stalnica življenja in dela na
univerzi oziroma dodana vrednost študija, namesto da se nanju gleda kot na neko dodatno
aktivnost, ki terja dodatne stroške in krati najbolj dragoceno - čas. To ne bo lahko doseči, saj
zahteva sprememba razmišljanja tako družbe kot institucije. Kakovostno izobraževanje kadrov
in spodbujanje njihovega nadaljnjega strokovnega razvoja sta pomemben korak k temu cilju.

ZAKAJ JE POMEMBEN RAZVOJ KADROV
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VRSTE INVALIDNOSTI

V tem poglavju bomo predstavili najpogostejše vrste invalidnosti z opisom težav, s katerimi se
lahko sooča študent, ki ima določeno vrsto invalidnosti.

Slepi in slabovidni študenti
Slabovidni študenti lahko imajo težave z vidom na blizu, na daleč, ne vidijo delcev slik, imajo
izpad centralnega ali perifernega vida.

Zmerno slabovidni študenti delajo po metodi za slabovidne. Hitrost dela je lahko enaka kot pri
ostalih. Potrebujejo posebne pripomočke za delo na daleč ali blizu. Težko slabovidni se za funk-
cioniranje v okolju primarno zanašajo na vid. Pri študiju delajo po metodi za slabovidne, ven-
dar so počasnejši: ne vidijo brati običajnega tiska, berejo s povečavo ali pa uporabljajo zvočno
gradivo ali pomoč bralca. Prilagoditve, ki jih potrebujejo, so odvisne od individualnih posebno-
sti glede na okvarjenost oči, še zlasti je nujna primerna osvetlitev.

Slepi z ostankom vida delajo pri študiju po kombinirani metodi, v glavnem v Brajevi pisavi ali v
zvočni tehniki, s pomočjo raznih povečal pa tudi vidno. Uporabljajo razne optične pripomočke
in sodobno računalniško tehnologijo. Nekateri vid uporabljajo tudi pri učenju, drugim pa vid
služi le za gibanje in orientacijo, medtem ko se pri učenju zanašajo predvsem na sluh in tip.

Popolnoma slepi morajo, tako v vsakdanjem življenju kot pri študiju, uporabljati ostala čutila.
Pišejo in berejo v Brajevi pisavi ali uporabljajo zvočno metodo. Potrebujejo prilagojene učne
pripomočke in pripomočke za slepe za orientacijo in vsakdanje življenje.

AlenkAlenkAlenkAlenkAlenka Bera Bera Bera Bera Beraaaaa
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Gluhi in naglušni študenti
Naglušni študenti imajo izgubo sluha na govornih frekvencah (500, 1000 in 2000 Hz) pri gla-
snosti od 30 do 90 dB. Naglušnost pomeni zoženje slušnega polja in delno moti sporazumeva-
nje s pomočjo govora.

Večina naglušnih študentov lahko uporablja tehnični pripomoček - slušni aparat, ki zvok ojača,
s tem pa izboljša slišnost in razumljivost govornih informacij. Kljub uporabi slušnih aparatov je
naglušen študent oviran pri sporazumevanju. Le-to je lahko nezanesljivo in izrazito oteženo v
neoptimalnih pogojih poslušanja. Naglušni študenti težko spremljajo predavanja v večjih pre-
davalnicah, v prostorih s slabšo akustiko, v hrupu. Težje razumejo tih, hiter ali nejasen govor.
Pri poslušanju si večinoma pomagajo z odgledovanjem iz ustnic govornika. Zaradi povečane
koncentracije pri poslušanju in razumevanju razlage, ne morejo ustrezno oblikovati zapiskov.
Ne morejo hkrati spremljati demonstracij in verbalnega opisa.

Pri študentih, pri katerih je naglušnost nastopila pred razvojem govora (prelingvalno), je prišlo
tudi do motenega razvoja govora. Govor prelingvalno naglušnih študentov je lahko vsebinsko
skromnejši, slovnično nepopoln in manj abstrakten. Izgovorjava naglušnega študenta je lahko
manj razumljiva. Pri naglušnih študentih je lahko otežen priklic ustrezne besede, besedni za-
klad je skromen, obseg pasivnega in aktivnega besednjaka sta približno enaka. Pogoste so teža-
ve v razumevanju daljših in sestavljenih navodil, vprašanj ter težave pri razumevanju vsebin,
pri katerih se pojavlja večje število novih besed. Težave poslušanja in govora naglušnih študen-
tov se odražajo tudi v pisnih izdelkih. Naglušni študenti večinoma ne uporabljajo slovenskega
znakovnega jezika.

Gluhi študenti imajo najtežjo izgubo sluha, pri kateri na govornih frekvencah ne zaznavajo
zvokov glasnosti pod 90 dB. Uporaba slušnih aparatov za razumevanje govora ni mogoča, lah-
ko jih uporabljajo le za zaznavo glasnih zvokov. Gluhi študenti lahko uporabljajo polžev vsa-
dek, ki omogoča dobro zaznavo zvoka in razumevanje govora. Sposobnost razumevanja je od-
visna od pridobljenih jezikovnih sposobnosti gluhega študenta.

Študenti, ki so oglušeli pred razvojem govora in ne uporabljajo polževega vsadka, pogosto ne
razvijejo verbalne komunikacije, za sporazumevanje uporabljajo slovenski znakovni jezik in
komunicirajo s pomočjo tolmača.

Študenti, oglušeli po zaključenem razvoju govora, lahko v optimalnih (običajno individualnih)
situacijah dobro govorno komunicirajo. V manj optimalnih pogojih (predavalnica, hrup, neu-
strezna svetloba, oddaljenost od govorca) ne morejo slediti verbalno podanim informacijam.

Zaradi oteženega izvajanja paralelnih miselnih procesov je v vseh fazah učnega procesa gluhim
in naglušnim študentom potrebno zagotoviti dovolj časa za sprejem in predelavo informacij ter
oblikovanje odgovora.

Gibalno ovirani študenti
Gibalno ovirani študenti imajo prirojene/pridobljene okvare ali poškodbe gibalnega aparata,
centralnega ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost se odraža v obliki funkcionalnih in gi-
balnih motenj. Študent ima lahko težave samo z gibanjem (premikanjem v prostoru in izvaja-
njem določenih telesnih gibov), zlasti pri tistih s poškodbo centralnega živčnega sistema pa se
pojavljajo tudi senzorne in učne težave.

VRSTE INVALIDNOSTI

Delo4.p65 6.8.2010, 13:5610



11

Te nastanejo zaradi amputacije, paralize, cerebralne paralize, mišične distrofije, artritisa, kapi,
poškodb ali okvar hrbtenice itd. Gibalna oviranost je lahko prisotna na določenih delih telesa,
najpogosteje na spodnjih in zgornjih okončinah, lahko pa je omejena gibljivost in moč leve ali
desne polovice telesa. Pri teh študentih se pojavlja različna sposobnost gibanja v prostoru, zmož-
nost izvajanja vsakodnevnih aktivnosti in različna odvisnost od tuje fizične pomoči. Za uspešen
potek izobraževanja je potrebno poznati študentove zmožnosti pri izvajanju različnih aktivno-
sti in študijskih dejavnosti, potrebo po spremstvu in fizični pomoči oziroma uporabo primernih
pripomočkov pri izvajanju različnih dejavnostih ipd.

Nekateri hodijo samostojno znotraj prostorov ali na krajše razdalje, pri tem uporabljajo bergle
ali hodulje, na daljše pa uporabljajo invalidski voziček ali skuter. Študenti, ki imajo okvaro zgor-
njih okončin, lahko imajo težave s fino motoriko, prijemanjem, pisanjem, z obračanjem strani v
knjigi itd. Poleg osnovne gibalne oviranosti se lahko pojavljajo tudi različne senzorne motnje in
učne težave ter motnje vedenja in čustvovanja.

Ker predstavljajo določene aktivnosti velik fizičen napor, se gibalno ovirani študenti hitro utru-
dijo, kar vpliva tudi na zbranost in sposobnost učenja. Nekateri ljudje poleg osebne asistence
potrebujejo tudi posebno medicinsko pomoč.

Študenti s specifičnimi učnimi težavami
Specifične učne težave so zelo raznolika skupina primanjkljajev, ki se izražajo v poudarjenih
težavah na katerem koli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija,
komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in emocionalno do-
zorevanje. Primanjkljaji vplivajo na posameznikovo sposobnost interpretiranja zaznanih infor-
macij, predelovanja in/ali povezovanja informacij in tako ovirajo učenje veščin (branje, pisa-
nje, računanje).

So notranje narave in niso primarno pogojeni z vidnimi, s slušnimi ali z motoričnimi okvarami,
motnjami v duševnem razvoju, s čustvenimi motnjami ali z neustreznimi okoljskimi dejavniki,
čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi. Specifične učne težave torej niso odvisne od posamez-
nikove ravni inteligentnosti, vlaganja truda in socialno-ekonomskega položaja.

Brez ustreznih načinov pomoči, prilagoditev in podpore je pri posamezniku na določenih po-
dročjih zelo oteženo usvajanje in/ali izkazovanje znanja.

Specifične učne težave so lahko:

� težave besedne narave
(specifične motnje branja, pisanja, pravopisne težave ali disleksija);

� specifični matematični oz. aritmetični primanjkljaji ali diskalkulija;
� prizadetost nebesednega oz. praktičnega delovanja

(slabo avtomatizirana pisava, primanjkljaji na področju praktičnih ali socialnih
veščin ali dispraksija in druge neverbalne specifične učne težave).

Za težjo obliko specifičnih učnih težav se uporablja izraz “primanjkljaji na posameznih področ-
jih učenja”.

VRSTE INVALIDNOSTI
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Študenti s težavami v duševnem zdravju
Duševne motnje ali težave v duševnem zdravju so zelo raznovrstne in obsegajo milejše oblike
depresij, kakor tudi kronična stanja, kot sta shizofrenija in bipolarna motnja. Te povzročajo
težave na področjih samospoštovanja, skrbi zase, druženja in sodelovanja pri delovnih ter vsa-
kodnevnih dejavnostih. Duševne motnje se dobro zdravijo, vendar je za njihovo nepretrgano
obvladovanje potrebno okrepiti posameznika, ki se z njimi sooči tako, da je zmožen dejavnega
življenja, in tako, da lahko svojo motnjo nadzoruje v primerih, ko se ta ponavlja.

Negativni stereotipi in dejstvo, da bolezen na zunaj ni takoj prepoznavna, še dodatno otežujejo
zagotavljanje primernih prilagoditev. Ti študenti so bolj podvrženi stresnim vplivom, ki jih pov-
zročajo zahteve študija kot tudi medosebni odnosi. Študenti lahko imajo specifične težave s spre-
jemanjem, procesiranjem in priklicem informacij v stresnih situacijah. Stranski učinki zdravil lah-
ko vplivajo na koncentracijo, pozornost, sposobnost pomnjenja, odzivnost in opravljanje aktivno-
sti. Epizodični ali nepredvidljivi izbruhi bolezni lahko močno ovirajo izobraževalni proces.

Študenti z govorno-jezikovnimi motnjami
Študenti z govorno-jezikovnimi motnjami imajo lažje ali težje organsko ali psihoorgansko po-
gojene govorne in glasovne motnje, ki jim onemogočajo normalno govorno sporazumevanje.
Imajo težave v govornem izražanju in/ali uporabi jezika.

Govorne motnje se lahko izražajo kot:

� napačna, motena izgovorjava posameznih glasov govora (artikulacija);
� problemi fonacije (glas);
� neprimerna hitrost ali ritem govora (fluentnost).

Jezikovne motnje opredeljujemo kot oškodovanost ali okrnjenost v:

� v razumevanju in/ali uporabi govorjenega, pisnega in/ali drugega simbolnega
sistema;

� v razumevanju govora, tvorbi besed, povedi, branju in pisanju.

Označujejo jih resni problemi procesiranja in izvajanja na vseh jezikovnih ravneh (fonologija,
morfologija, sintaksa, semantika, pragmatika).

Jezikovne motnje vključujejo tudi težave, ki vplivajo na:

� uporabo oblike jezika (nanašajo se na govorjenje ali strukturo oblikovanih povedi,
vključujoč fonologijo, morfologijo in sintakso);

� uporabo jezikovnih vsebin - semantika (nanaša se na pomene besed, stavkov,
poseben problem so abstraktni pojmi);

� funkcijo delovanja jezika - pragmatika (nanaša se na kontekst, v katerem jezik
uporabljamo kot komunikacijo, opismenjevanje, pridobivanje znanja in socialnih
spretnosti).

Populacija oseb z govorno-jezikovnimi motnjami je izredno heterogena (primanjkljaji se kaže-
jo tako v različnih oblikah kot tudi različnih stopnjah težavnosti).

VRSTE INVALIDNOSTI
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Dolgotrajno bolni študenti
Dolgotrajno bolni študenti so ljudje z dolgotrajnimi oziroma s kroničnimi motnjami in z bolez-
nimi, ki jih ovirajo pri študiju ali delu. Dolgotrajna bolezen je vsaka bolezen, ki ne izzveni v treh
mesecih.

Med dolgotrajne bolezni sodijo bolezni srca, endokrinih žlez, prebavil, sečil, pljuč, krvnega
obtoka, kože in različne vrste rakavih obolenj, alergije, revmatska obolenja, psihiatrične in ne-
vrološke bolezni (npr. epilepsija), avtoimune motnje ter motnje prehranjevanja.

Vrsta teh bolezni lahko ima začasen ali trajen vpliv na študij, saj sekundarni vplivi bolezni ali
stranski učinki zdravil povzročajo motnje spomina, pozornosti, vzdržljivosti, koncentracije in
nivo energije. Zaradi tega so večkrat ali celo dalj časa odsotni s predavanj in vaj. Lahko imajo
podobne težave kot gibalno ovirani, slabovidni in drugi.

VIRI
1. Magajna, L. Kavkler, M., Čačinovič Vogrinčič, G., Pečjak, S. in Bregar Golobič, K.:

Učne težave v osnovni šoli, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008.
2. DO-IT http://www.washington.edu/doit/Faculty/Strategies/Disability/.
3. Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi

potrebami http://www.zrss.si/pdf/UPP_kriteriji.pdf.
4. Navodila za izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za

gimnazijski program http://www.zrss.si/doc/__NavodilaGIM1.doc.
5. Področna komisija za poklicno in strokovno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami:

Navodila za izvajanje izobraževalnih programov poklicnega In strokovnega izobraževanja
s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
http://www.zrss.si/doc/_Navodila_za_prilagojeno_izvajanje_programa_SS_4mar08.doc.
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PRIPRAVA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV,
DOSTOPNIH ZA ŠTUDENTE INVALIDE

To poglavje obravnava možnosti priprave študijskih programov tako, da so v osnovi dovolj pri-
lagodljivi in dostopni za študente invalide. Implicitno so podana priporočila, kako oblikovati
študijske programe oziroma posamezne učne enote, da bodo lahko študenti invalidi dosegali
zahtevane pogoje oziroma učne cilje na različne prilagodljive načine brez zmanjševanja njiho-
vih možnosti doseganja predvidenih kompetenc diplomantov posameznega študijskega pro-
grama.

Različni študijski programi, kakor tudi privzeti načini njihovega izvajanja, lahko omogočajo ali
tudi onemogočajo njihovo dostopnost za študente invalide. Pri tem je potrebno razlikovati med
osnovnimi brezpogojnimi zahtevami posameznih študijskih programov, ki dejansko onemogo-
čajo njihovo dostopnost nekaterim kategorijam študentov invalidov, in osnovnim splošnim ob-
likovanjem študijskih programov, ki omogoča njihovo prilagodljivost. Osnovne brezpogojne
zahteve morajo biti premišljeno določene tako, da jih je možno utemeljevati, ko se z njihovim
uveljavljanjem odreka pravica študentom invalidom do vpisa v študijski program ali celo njiho-
vemu zaključku študija.

rrrrred. pred. pred. pred. pred. prof. drof. drof. drof. drof. dr. Zor. Zor. Zor. Zor. Zoran Renan Renan Renan Renan Ren
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Prilagodljivost študijskih programov
Prilagodljivi študijski programi so po definiciji dosegljivi več študentom. Pri tem je potrebno
razlikovati med splošno prilagodljivostjo študijskega programa in morebitno specifično prila-
godljivostjo pri posameznih predmetih. Obstaja več načinov vključitve sistemske prilagodljivo-
sti v študijske programe, pri čemer pa je potrebno racionalno ugotoviti, da lahko na posamezni
visokošolski izobraževalni instituciji obstajajo tehtni argumenti (organizacija izvedbe, admini-
strativna podpora, dodatna finančna sredstva ipd.) proti njihovi sistemski uvedbi v obliki ob-
veznega predpisa. Vendar je po drugi strani potrebno upoštevati, da lahko s sistemsko prilago-
dljivostjo študijskih programov zadovoljimo tako bistvene potrebe po prilagodljivosti študen-
tov invalidov, kakor tudi drugih študentov, ki imajo utemeljene razloge za delno prilagodljivost
(študenti iz socialno šibkih slojev, ki se preživljajo s študentskim delom, študenti z otroki, dol-
gotrajno bolni študenti ipd.).

Bistvene oblike sistemske prilagodljivosti študijskih programov, kakor tudi specifične prilago-
dljivosti posameznih predmetov, so:

� prilagodlprilagodlprilagodlprilagodlprilagodljiva pojiva pojiva pojiva pojiva potrtrtrtrtreba po prisoeba po prisoeba po prisoeba po prisoeba po prisotnostnostnostnostnosti na orti na orti na orti na orti na organizirganizirganizirganizirganiziranih oblikanih oblikanih oblikanih oblikanih oblikah izvah izvah izvah izvah izvedbe šedbe šedbe šedbe šedbe študituditudituditudijsjsjsjsjskkkkke-e-e-e-e-
ga prga prga prga prga procesa: ocesa: ocesa: ocesa: ocesa: nekatere oblike študijskega procesa je mogoče nadomestiti s samostoj-
nim delom v obliki študija literature, uporabe spletnega študijskega gradiva ipd.;

� prilagodlprilagodlprilagodlprilagodlprilagodljiva oblikjiva oblikjiva oblikjiva oblikjiva oblika ša ša ša ša študituditudituditudija:ja:ja:ja:ja: študenti zaključijo posamezne dele predmeta v celoti
ali deloma, pri čemer opravijo manjkajoče obveznosti kasneje - v to skupino prilago-
dljivosti spada tudi redna ali izredna oblika študija oziroma celo spremenljiva oblika
v različnih obdobjih študija;

� enosenosenosenosenostttttaaaaavna izbirvna izbirvna izbirvna izbirvna izbirnosnosnosnosnost in zamenlt in zamenlt in zamenlt in zamenlt in zamenljivjivjivjivjivososososost delot delot delot delot delov šv šv šv šv študituditudituditudijsjsjsjsjskkkkkega prega prega prega prega progrogrogrogrograma ozirama ozirama ozirama ozirama oziromaomaomaomaoma
prprprprpredmeedmeedmeedmeedmetttttooooovvvvv;;;;;

� prilagodlprilagodlprilagodlprilagodlprilagodljivjivjivjivjivososososost pri posrt pri posrt pri posrt pri posrt pri posredoedoedoedoedovanvanvanvanvanju znanju znanju znanju znanju znanja:ja:ja:ja:ja: vnaprej pripravljeni zapiski predavanj,
prilagodljivo spletno študijsko gradivo, uporaba snemalnih naprav ipd.;

� prilagodlprilagodlprilagodlprilagodlprilagodljivjivjivjivjivososososost pri prt pri prt pri prt pri prt pri preeeeevvvvverjanerjanerjanerjanerjanju in ocenju in ocenju in ocenju in ocenju in ocenjejejejejevanvanvanvanvanju znanju znanju znanju znanju znanja: ja: ja: ja: ja: različne oblike preverjanja
znanja, podaljšan čas preverjanja znanja ipd.

Specifičnosti prilagodljivosti študijskih programov
Večina študentov invalidov nima posebnih zdravstvenih težav, ki bi zahtevale njihovo občasno
hospitalizacijo ali okrevanje v domači oskrbi, vendar je v primeru takšnih daljših odsotnosti
študentov, tako invalidov kot tudi drugih, zelo pomembno, da imajo po okrevanju možnost
vrnitve v študijski program. Večina visokošolskih institucij ima te možnosti vgrajene v svoja
pravila delovanja, vendar je zelo pomembno, da so te možnosti jasno opredeljene tudi v samih
študijskih programih, s čimer so dolgotrajno bolnim študentom dana jasna zagotovila o njihovi
ponovni vključitvi v študijski program po okrevanju.

Urniki izvedbe študijskega procesa, ki zahtevajo visoko stopnjo prisotnosti študentov, so lahko
prenaporni za študente z zmanjšanimi možnostmi daljše koncentracije. Pri predmetih, ki teme-
ljijo na pridobivanju praktičnih znanj v laboratorijih ali na terenu zunaj univerze, je običajno
zelo težko uspešno najti ustrezno alternativo obvezni fizični prisotnosti študentov. Vendarle je
pri tem potrebno kritično oceniti, če obstaja možnost pridobiti zahtevana znanja tudi na druga-
čen način, recimo z uporabo ogleda videoposnetka kot alternativnega učnega pripomočka.

PRIPRAVA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, DOSTOPNIH ZA ŠTUDENTE INVALIDE
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Ustrezni ključni dejavniki možne prilagodljivosti študijskih programov morajo biti v samih štu-
dijskih programih jasno in razumljivo zapisani tako, da ne dopuščajo možnosti različnih ali
celo nasprotnih interpretacij, ki bi povzročale nepotrebne konflikte med študenti in izvajalci
študijskega procesa.

Za nekatere študente invalide se lahko izkaže posamezni študijski modul ali ob-
vezen predmet prezahteven tudi z upoštevanjem možnih prilagoditev. V tem
primeru se izkaže kot zelo primerna prilagodljivost strukture študijskega progra-
ma, kjer je možno študijski modul ali posamezni predmet zamenjati z drugim, ki
ima bistveno različne zahteve, ki jih lahko študent invalid izpolni.

Zgoraj so sicer navedene možnosti prilagoditve študijskih programov za študente invalide, ven-
dar je pri tem potrebno spomniti, da je v primeru oblikovanja prilagodljivega študijskega pro-
grama za vse študente zelo majhna potreba po dodatnih prilagoditvah. Vsekakor pa je za vse
študente, ki potrebujejo kakršno koli prilagoditev, pomembno vedeti vnaprej, da takšne mož-
nosti obstojijo in na kakšen način jih lahko izkoriščajo.

Omejitve prilagodljivosti študijskih programov
Za zagotavljanje možnosti enakopravnega visokošolskega izobraževanja invalidnih oseb je na-
loga javnih izobraževalnih institucij, da pri pripravi študijskih programov vnaprej v čim večji
meri ugotovijo in določijo tiste možnosti smiselne in sprejemljive sistematične prilagoditve štu-
dijskih programov, ki so splošno primerne za študente invalide. Obenem pa naj bodo po mož-
nosti ti okvirji prilagoditve dovolj splošni, da omogočajo po potrebi tudi morebitno individuali-
zacijo. Vendar je pri tem potrebno upoštevati naslednje omejitvene okoliščine:

� potreba po minimalnih akademskih in drugih predpisanih standardih izobraževa-
nja;

� razpoložljiva finančna sredstva izobraževalne institucije;
� morebitne posebne državne subvencije ali štipendije za študente invalide;
� morebitni dodatni stroški posamezne prilagoditve;
� skrajne meje sprejemljivosti posameznih prilagoditev;
� druge posebne ugodnosti za invalidne osebe;
� zdravstvene in varnostne zahteve.

VIRI:
1. Teachability: Creating an Accessible Curriculum for Students with Disabilities,

The University of Strathclyde, 2000.
2. Improving Disabled Student’s Learning: Experiences and Outcomes, Routledge, UK, 2009.
3. Engineering Subject Centre Guide: Working with Disabled Students, The Higher Education Academy -

Engineering Subject Centre, University Leicestershire, Loughborough, 2005.
4. Accessible Curricula: Good Practice for All, University of Wales, Cardiff, 2002
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PRIPRAVA DOSTOPNIH INFORMACIJ
O ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH
ZA ŠTUDENTE INVALIDE

Poglavje je namenjeno podpori izobraževalnemu kadru pri oblikovanju ustreznih informacij o
študijskih programih tako, da so že v osnovi podane za študente invalide relevantne informaci-
je, na osnovi katerih se lahko takšni študenti odločijo za primerni študij. Pomembni stranski
učinek pa je vzročno zmanjšanje ali celo odpravljanje določenih nenamernih določil v študijih
programih, ki bi lahko ovirale študente invalide pri njihovem uspešnemu sodelovanju v študij-
skih programih.

V prihodnje je v Republiki Sloveniji nujno potrebno, da se na vseh področjih
preusmeri izključno reakcijski odziv na potrebe invalidov na dolgoročno sistem-
sko ustvarjanje priložnosti za njihovo enakopravno sodelovanje v družbi. To je
še posebej pomembno na področju visokošolskega izobraževanja, ki je tozadev-
no povsem neurejeno. Nujno potrebno je študijske programe in metode pouče-
vanja sistemsko oblikovati tako, da so že v osnovi čim bolj dostopni študentom
invalidom, pri čemer bodo potrebne prilagoditve individualnim potrebam teh
študentov karseda majhne.

Potreba po dodatnih informacijah o študijskih programih za študente invalide je zelo odvisna
od razpoložljivih informacij, ki so na voljo za vse študente. Če se že pri pripravi študijskih pro-
gramov upošteva njihova dostopnost, bo potreba po nujnih prilagoditvah in njihovem opisu za
študente invalide zelo majhna. V nasprotnem primeru pa bo seveda obstajala večja potreba po
oblikovanju dodatnih informacij. Nujno potrebno je vnaprej kritično in odgovorno ugotoviti
(tudi v informacijah o študijskih programih ustrezno zapisati) tiste predmete, usmeritve ali
celo študijske programe, ki morebiti zaradi različnih jasno določenih zahtev niso razpoložljivi
za določene skupine študentov invalidov. Le na takšni osnovi se bodo lahko študenti invalidi
odgovorno odločali o izbiri svojega študija, pa tudi visokošolske institucije bodo imele vnaprej
določene okvirje sprejemljivosti posameznih kategorij študentov invalidov na svojih študijskih
programih.

Pri oblikovanju dostopnih informacij o študijskih programih za študente invalide
je pomembno posvetiti posebno pozornost njihovi ustrezni vsebini, obliki in pred-
vsem načinu izražanja. Informacije naj bodo prvenstveno vključujoče in čim manj
izključujoče. Še posebej univerze bi se morale izogibati vtisa, da so toge in nepri-
lagodljive.

rrrrred. pred. pred. pred. pred. prof. drof. drof. drof. drof. dr. Zor. Zor. Zor. Zor. Zoran Renan Renan Renan Renan Ren
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Ob tem pa je potrebno upoštevati tudi nesporno dejstvo, da morajo biti tudi študenti invalidi
med študijem sposobni dokazati, da lahko uspešno dosegajo učne cilje in predvsem osvajajo
določene kompetence, ki so predvidene s študijskimi programi. Vnaprej je potrebno jasno opre-
deliti tiste bistvene kompetence, ki jih morajo usvojiti vsi študenti posameznega študijskega
programa, naj bodo to študenti ali študenti invalidi. Tako lahko vsi študenti vnaprej presodijo,
ali je posamezni študijski program za njih primeren ali ne, študenti invalidi pa lahko ugotovijo,
v kolikšni meri ni mogoča prilagoditev njihovim specifičnim potrebam.

Vsekakor pa je priprava dostopnih informacij o študijskih programih za študente invalide iz-
jemna priložnost za institucije visokošolskega izobraževanja za promocijo primernosti njihovih
študijskih programov za študente invalide, s čimer lahko v družbi bistveno prispevajo k uveljav-
ljanju načela enakosti in splošne dostopnosti.

Vsebina dostopnih informacij o študijskih programih
Informacije o študijskih programih za študente se običajno oblikujejo, ko so vsebine programa
in posameznih učnih enot ter metode poučevanja že določene z akreditacijo študijskih progra-
mov. Vendar so te informacije bistvenega pomena za študente, saj bistveno vplivajo na njihovo
mnenje o študijskih programih in v kolikšni meri bodo ti programi izpolnili njihova pričakova-
nja. Vsi zainteresirani študenti namreč pričakujejo informacije, na osnovi katerih lahko ugoto-
vijo, ali se sploh želijo in ali se sploh lahko vpišejo na posamezni študijski program.

Vsekakor je visokošolska izobraževalna institucija dolžna posredovati bodočim
študentom in predvsem študentom invalidom natančne informacije o zahtevah
študijskih programov, ki morajo biti realistične, istočasno pa tudi spodbudne in
vabljive. Pravilno oblikovane ustrezne informacije o študijskih programih imajo
dvojni pomen: lahko zmanjšajo razočaranje študentov zaradi neizpolnjenih pre-
velikih pričakovanj in lahko pomagajo pri izogibanju ustvarjanja vtisa o nena-
merni diskriminaciji študentov.

Informacije o študijskih programih, ki so zanimive tako za študente invalide kot tudi za ostale
potencialne študente, so naslednje:

� vsebina in obseg študijskega programa ter njegova aktualnost;
� s študijskim programom pridobljena znanja, splošne in specifične strokovne kompe-

tence;
� potrebna predhodna znanja, spretnosti, izkušnje ali kvalifikacije;
� vpisni postopek in izbirni postopek v primeru omejitve vpisnega števila študentov;
� vpisne ugodnosti za kandidate s posebnimi potrebami;
� kakšne so študijske oblike (redni študij, izredni študij, študij na daljavo ipd.);
� potrebno študijsko gradivo (knjige, učbeniki, računalniška ali druga oprema ipd.) in

kaj od tega je na voljo na fakulteti oziroma kaj mora študent priskrbeti sam;
� kako poteka in kakšne oblike je organizirani študijski proces (predavanja, avditorne

vaje, laboratorijske vaje, terenske vaje, praktična usposabljanja, e-učenje ipd.);
� kolikšen je pričakovani obseg samostojnega dela študentov in kaj obsega (študij

literature, priprava domačih, seminarskih ali projektnih nalog, online reševanje
nalog ipd.);

PRIPRAVA DOSTOPNIH INFORMACIJ O ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH ZA ŠTUDENTE INVALIDE
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� kolikšen je poudarek na prisotnosti študentov pri organiziranih oblikah študijskega
procesa;

� ali obstajajo alternativni načini izpolnjevanja študijskih obveznosti (skupinsko delo,
sprotno delo ipd.);

� kakšen je in kako poteka postopek preverjanja in ocenjevanja znanja študentov;
� ali so višji letniki študija bistveno zahtevnejši in je od študentov pričakovana večja

angažiranost oziroma so zahteve študijskega programa povečane.

Obseg navedenih informacij je odvisen predvsem od razpoložljivega objavnega prostora, na
primer v univerzitetni brošuri z navedbo informacij o vseh študijskih programih univerze so
informacije običajno zelo jedrnate, medtem ko so lahko na spletnih straneh ali namenski bro-
šuri študijskega programa le-te tudi precej podrobne. Vsekakor pa je potrebno tudi v primeru
zelo zgoščenih informacij podati informacije o glavnih značilnostih študijskega programa in
uporabljenih študijskih metodah.

Nekatere kategorije študentov invalidov so lahko prikrajšane na takšne načine,
da se jim zastavlja vprašanje, ali so lahko uspešni na posameznem študijskem
programu. Zelo pomembno je, da se visokošolska izobraževalna institucija vzdr-
ži vnaprejšnjega neutemeljenega predvidevanja, kaj lahko in kaj ne morejo nare-
diti posamezne kategorije študentov invalidov, saj so vnaprejšnja predvidevanja
o njihovi splošno enaki prikrajšanosti pogosto povsem napačna. Tako kot smo vsi
ljudje individualni, je tudi invalidnost zelo individualna in nikoli enaka, tudi zno-
traj posamezne kategorije invalidnosti.
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Vsekakor je za posamezne študijske programe nujno potrebno jasno določiti in zapisati osnov-
ne brezpogojne zahteve po potrebnih sposobnostih študentov, da lahko uspešno študirajo, za-
ključijo študij in nato tudi opravljajo poklic, za katerega se s tem študijem izobrazijo. Na takšen
način je tudi študentom invalidom podana pravilna in v osnovi neizključujoča informacija o
zahtevah študijskega programa, na osnovi katere se lahko informirano odločijo o primernosti
študijskega programa za svoj študij.

Oblika dostopnih informacij o študijskih programih
Poleg vsebine dostopnih informacij o študijskih programih je izredno pomembno tudi, kje in
kako (v kakšni obliki) bodo te informacije na voljo študentom. Lahko so objavljene na univerzi-
tetnih spletnih straneh v elektronski obliki, v natisnjeni obliki kot knjiga s ponudbo študijskih
programov univerze ali samostojna brošura o posameznem študijskem programu, v obliki leta-
kov, lahko pa tudi v pogovorni obliki pri srečanju s študenti ali celo v telefonskem pogovoru.

Slednja (pogovorna oblika posredovanja informacij) je še posebej primerna za študente invali-
de kot dodatni način posredovanja informacij, saj omogoča diskusijo o možnih načinih indivi-
dualnega zadovoljevanja njihovih specifičnih potreb pri študiju. Pri tem je zelo pomembno, da
takšen pogovor opravi oseba, ki zelo dobro pozna osnovne zahteve študijskega programa, nje-
gove značilnosti in predvsem možnosti za ustrezne prilagoditve. Zelo priporočljivo je v fazi
priprave informacij v ta namen vključiti svetovanje posameznih invalidskih organizacij, pred-
vsem na področju potrebnih prilagoditev in razpoložljivih ter primernih tehničnih pripomoč-
kov, s katerimi se lahko olajša študij študentov invalidov. S tem je ustvarjena možnost, da se
preko identifikacije možnih težav študentov invalidov že vnaprej poiščejo ustrezne tipske reši-
tve. Vsekakor pa se lahko v pogovoru s študentom invalidom ugotovijo tudi morebitne potreb-
ne individualizirane rešitve.

Ne glede na obliko informacij je potrebno zagotoviti, da bodo te informacije
dostopne študentom in jih bodo prepričale za izbiro posameznega študijskega
programa. Jasne, enostavne, primerno strukturirane in slikovno podprte infor-
macije bodo zagotovo pritegnile več študentov in jih tudi bolje informirale. Pri
tem je nujno potrebno navesti tudi kje, kdaj in kako lahko študenti pridobijo tudi
podrobnejše informacije o študijskih programih.

Ker je v sedanjem času najpomembnejši vir informacij svetovni splet, je posredovanje dostop-
nih informacij o študijskih programih preko tega medija zagotovo daleč najučinkovitejše. Zato
je posebej pomembno, da so informacije, objavljene na spletnih straneh, skladne s standardi
dostopnosti spletnih vsebin za študente invalide (glej Web Content Accessibility Guidelines na
spletni strani http://www.w3.org/TR/WCAG/). Z upoštevanjem teh standardov pri pripravi
informacij, objavljenih na spletnih straneh, se v splošnem bistveno poveča uporabnost strani
tudi za druge uporabnike.
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Način izražanja pri posredovanju dostopnih informacij
o študijskih programih
Za študente invalide obstajajo različni načini izražanja pri posedovanju dostopnih informacij o
študijskih programih. Izkušnje kažejo, da so najučinkovitejši tisti, ki odkrito vabijo potencialne
študente invalide, da se vpišejo v študijske programe in pravočasno (pri vpisu) razkrijejo svojo
obliko invalidnosti, da se lahko še pred pričetkom študijskega procesa izvedejo kakršne koli
morebitne potrebne prilagoditve. Predvsem javne izobraževalne institucije morajo biti proak-
tivne pri ustreznem spodbujanju študentov invalidov, da pravočasno razkrijejo svojo invalid-
nost, brez strahu, da bi to imelo za njih kakršne koli negativne posledice, saj je le na takšen
način možno tem študentom pravilno svetovati in tudi pravočasno urediti njihov status. Potreb-
no je ustvariti odprt in dobrodošel občutek, ki bo študentom invalidom zagotavljal varen obču-
tek, pri tem pa tudi zagotoviti ustrezno stopnjo zaupnosti in varovanja podatkov.

Pozitivne informacije o primernosti študijskega programa za študente invalide,
še posebej primeri uspešnih bivših študentov invalidov, so zelo pomembne in
učinkovite pri pridobivanju študentov invalidov. Obenem je pomembno navesti
tudi obstoječe sistemske prilagoditve in izraziti pripravljenost za nadaljnje prila-
goditve individualnim potrebam študentov invalidov. V ta namen je smiselno
navesti kontaktno osebo, ki je zadolžena za tovrstno svetovanje študentom in
urejanje potrebnih prilagoditev.

VIRI:
1. Teachability: Creating an Accessible Curriculum for Students with Disabilities,

The University of Strathclyde, 2000.
2. Improving Disabled Student’s Learning: Experiences and Outcomes, Routledge, UK, 2009.
3. Engineering Subject Centre Guide: Working with Disabled Students, The Higher Education Academy -

Engineering Subject Centre, University Leicestershire, Loughborough, 2005.
4. Accessible Curricula: Good Practice for All, University of Wales, Cardiff, 2002.
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DOSTOPNOST PREDAVANJ
ZA ŠTUDENTE INVALIDE

Da bi se študentom invalidom omogočila čim večja dostopnost do predavanj, seminarjev in vaj,
je potrebno graditi na strategijah, ki omogočajo zadovoljevanje potreb invalidnih študentov.

Pri tem je potrebno vključevanje vseh, ki se posredno (npr. strokovni delavci, ki
študentu posredujejo ustrezne informacije) ali neposredno (npr. visokošolski de-
lavci) srečujejo s pedagoškim procesom. Osebje, ki sodeluje pri zagotavljanju
učenja in poučevanja, strokovne univerzitetne in fakultetne službe, so skupaj
odgovorne za podporo invalidnim študentom in morajo delovati v partnerstvu z
njimi, da se dosežejo čim boljši rezultati glede dostopnosti študija. Za učinkovito
delo je pri tem potrebna jasna razmejitev vlog in odgovornosti.

Pri izpolnjevanju svojih obveznosti do študentov invalidov bi morali biti fleksibilni z namenom,
da se vsem študentom invalidom omogoči uresničitev cilja glede njihovega izbranega študij-
skega programa.

Priprave pred začetkom študijskega leta
Pred začetkom študijskega leta poskrbite za objavo, s katero vse invalidne študente povabite na
pogovor (individualni in skupni), da se še pred uradnim začetkom predavanj, seminarjev in vaj
poskuša poiskati čim bolj ustrezna in dostopna rešitev za njihovo dostopnost. To bo zagotovilo
študentu invalidu, da ste odprti za njegove potrebe. Pred ali na začetku predavanj, seminarjev
ali vaj naj se izvajalcu s strani strokovne službe izroči seznam z morebitnimi študenti invalidi in
njihovimi posebnimi potrebami. Če študent ni zaprosil za status študenta invalida, naj bodo
izvajalci kljub temu pripravljeni na izvajanje ustreznih in primernih ukrepov za omogočanje
lažje dostopnosti do študija.

Predhodni seznami omogočijo instituciji, kakor tudi posameznem izvajalcu, da
se lahko že vnaprej ustrezno pripravijo in temu ustrezno prilagodijo tudi študij-
sko gradivo (npr. prevedba običajnega študijskega gradiva v Brajevo pisavo lahko
traja namreč tudi več tednov).

Gradivo naj se zagotovi v več možnih oblikah (tiskano, možnost povečave pisave, slušno gradi-
vo, zagotovitev gradiva v Brajevi pisavi ...), saj se le tako lahko zagotovi njihova čim širša do-
stopnost.

drdrdrdrdr. Suzana Kr. Suzana Kr. Suzana Kr. Suzana Kr. Suzana Kralalalalaljićjićjićjićjić
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Fizična dostopnost
Osnovno izhodišče predstavlja fizična dostopnost do predavalnic. Ne smemo pozabiti, da so
med študenti invalidi tudi študenti, ki so na invalidskih vozičkih. V čim večji meri je potrebno
zagotoviti dostopnost do predavalnic (npr. z uporabo raznih dvižnih ploščadi, dvigal, klančin,
zidnih ograj, vrat, ki se odpirajo in zapirajo na senzor ali vsaj stikalo, širokih vrat, prilagoditvijo
dostopa ter širine in višine miz za študente na invalidskem vozičku). Dostopnost se lahko dose-

že tudi z uporabo ergonomskih tipkovnic. Omogočati jo je potrebno tudi slepim in
slabovidnim študentom, da lahko s pomočjo ustreznega označevanja (znaki na

otip ali svetlobna označitev) na tleh ali zidu pridejo do ustreznega prostora.
Posebno pozornost naj bo namenjena tudi ureditvi tal, saj tla, ki imajo izbo-
kline (npr. kamen) ali niso gladka (npr. preproge), lahko predstavljajo veli-
ke ovire študentom invalidom, ki so na invalidskih vozičkih.

Prilagojenost okolja
Zaradi boljše orientacije v prostoru naj se slabovidnim in slepim študentom zagotovi besedni
opis prostora in namestitve študentov. Na začetku naj se poda tudi obvestilo o prisotnosti in
sedežnem redu študentov. Pri izvajanju predavanj, seminarjev in vaj je potrebno posebno po-
zornost posvetiti okolju. Čim bolj naj se zmanjša hrup iz ozadja oziroma zunanjosti. Poučevanje
v prostorih, kjer odmeva, in kar vpliva na sposobnost učenja invalidnih študentov, se lahko
zmanjša z notranjo tekstilno opremo (npr. preproge ali zavese). Zagotoviti je potrebno tudi
dovolj svetlobe (naravne ali umetne), da lahko študenti v čim večji možni meri sledijo predava-
njem, seminarjem in vajam.

Položaj izvajalca predavanj, seminarjev in/ali vaj
Predavatelj naj bo vedno, ko se sooča s študenti, proti njim obrnjen z obrazom, da lahko štu-
denti, ki imajo npr. težave s sluhom, vidijo njegov obraz in še posebej ustnice. Predavatelj naj
stoji s hrbtom proti svetlobi. Dolgi lasje, ki morebiti prekrivajo obraz, brke in/ali brada lahko
predstavljajo težavo pri spremljanju, saj otežujejo ali celo onemogočajo dobro spremljanje bra-
nja z ustnic. Težavo predstavlja tudi gibanje po predavalnici (za študente, ki se trudijo brati z
ustnic).

Uporaba predmetov in programske opreme
Slepim in slabovidnim se lahko dodatno pripomore k dostopnosti predavanj, seminarjev in vaj
z uporabo programske opreme, ki omogoča spremljanje pisanega gradiva (npr. bralniki zaslo-
na ali povečevalna stekla). Zasloni naj bodo manj oddaljeni od študentov, kot so morda v pre-
davalnici. Če poteka poučevanje preko zaslonov, naj bodo le-ti čim manj oddaljeni od študen-
tov. Priporoča se tudi uporaba jasnih in večjih pisav, npr. 30 (Arial ali Verdana).
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Izvajanje predavanj, seminarjev in/ter vaj

Ker lahko imajo posamezni študenti invalidi težave z daljšo koncentracijo in s
spremljanjem daljših predavanj (npr. blok predavanj), naj se učne ure skrajšajo
ali naj se po potrebi podaljšajo premori. Predavatelji naj govorijo počasi, jasno
in zavestno. Večkrat naj poudari pomembne točke in naj bo vedno odprt za do-
datna vprašanja in pojasnitve.

Študentom, ki imajo težave pri usvajanju gradiva ne glede na obliko, naj se zagotovitvijo mate-
riali za seminarje ali vaje vnaprej. Priporoča se elektronska oblika, kar omogoča študentom
uporabo besedila v obliki (npr. velikost pisave, uporaba barve ...), ki jim najbolje ustreza. V
veliko pomoč je zagotovitev avdio-video gradiv, ki so lahko še posebej v veliko podporo pri
študiju slepim in/ali slabovidnim študentom. Avdio-video material naj bo za naglušne in gluhe
študente še dodatno opremljen tudi s podnapisi.

Ker veliko invalidnih študentov težko sledi PowerPoint predstavitvam, ki se uporabljajo na pre-
davanjih, seminarjih in vajah, je potrebno zagotoviti izboljšanje dostopa. Pri tem naj izvajalci
pri izdelavi le-teh upoštevajo sledeče smernice: če je mogoče naj uporabljajo pisavo v velikosti
30, izogibajo naj se poševne pisave, saj lahko študentom z disleksijo povzroča težave pri branju.
Pri predstavitvi naj uporabljajo svetlo ozadje predstavitve, saj lahko določena barvna ozadja
povzročajo težave študentom, ki imajo težave z razločevanjem barv. Na posamezni elektronski
prosojnici naj bo čim manj podatkov (izogibati se je potrebno prenatrpanosti podatkov), saj je
s tem omogočeno lažje branje.

Če ima študent tolmača, naj se mu omogoči, da prejme gradivo predavanj, seminarjev in vaj
vnaprej, da se lahko pripravi na morebitne nove besede in bo lažje prenesel snov.

Seminarji in vaje so mnogokrat namenjeni aktivnim debatam in razmišljanjem o učni snovi. V
primeru prisotnosti gluhih ali naglušnih študentov naj se zagotovi, da govori vedno ena oseba,
saj so v nasprotnem primeru gluhi ali naglušni študenti po nepotrebnem izključeni in ne more-
jo sodelovati, saj branje z ustnic ni mogoče. Sedežni red naj bo pri tem takšen, da v primeru
prisotnosti gluhih in naglušnih študentov omogoča pogled takšnega študenta na vse obraze in
stike z očmi.

Če ima študent strah govoriti pred drugimi, naj se ga spodbuja, da se aktivno vključujejo v
razprave in nastope. Študentu, ki ga je strah govoriti v skupini, naj se omogoči, da pripravi svoj
prispevek za razpravo vnaprej v pisni obliki. Če ima študent določene strahove/fobije (npr.
pred predavalnicami v višjih nadstropjih ali pred kletnimi ali manjšimi prostori), naj se, če je
možno, omogočijo alternativni načini sodelovanja takšnih študentov. Če ima študent govorne
težave (npr. jecljanje), naj se opravi vnaprej posvet z ostalimi študenti.

Posamezni študenti invalidi potrebujejo zaradi svoje invalidnosti dalj časa za pripravo obvez-
nih seminarskih nalog, projektov, vaj itd. Izvajalci naj se zaradi tega izogibajo, če je možno,
kratkih rokov (npr. čez vikend). Gibalno oviranim študentom lahko predstavlja prisotnost na
predavanjih, seminarjih in vajah velik napor, zato se jim naj omogočijo alternativne oblike iz-
polnjevanja predpisanih obveznosti (npr. e-učenje). Če je potrebno, naj se jim omogočijo tudi
daljši roki pri izposoji študijskega gradiva. V primeru, če študijski program zahteva terensko
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delo ali aktivnosti/dejavnosti, ki so zaradi invalidnosti za študenta invalida neizvedljive ali tež-
ko izvedljive (obisk institucije, ki še ni prilagojena invalidom, npr. stari cerkveni stolp), naj se
študentu invalidu omogoči izvedbo te naloge/dejavnosti v okviru morebitnih enakovrednih
alternativnih možnosti (npr. če je potrebno v okviru določenega študijskega programa izdelati
pisni izdelek, naj se, če je možno, omogoči opravljanje te obveznosti ustno).

VIRI:
1. Accessible Curricula: Good Practice for All, University of Wales, Cardiff, 2002
2. Engineering Subject Centre Guide: Working with Disabled Students, The Higher Education Academy -

Engineering Subject Centre, University Leicestershire, Loughborough, 2005.
3. http://jarmin.com/demos/course/index.htm (28.5.2010)
4. Improving Disabled Student’s Learning: Experiences and Outcomes, Routledge, UK, 2009.
5. http://www.behinderung-und-studium.de/dokumentationen/erfahrungsberichte/studieren-in-

aachen (7.6.2010)
6. Steinecke Almut, Studenten mit Behinderung - Blinde Mut,

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,677267,00.html (7.6.2010)
7. Studium und Behinderung, Praktische Tipps und Informationen für Studieninteressierte und

Studierende mit Behinderung/chronischer Krankheit, Deutsche Studentwerk,Berlin 2005.
8. Teachability: Creating an Accessible Curriculum for Students with Disabilities,

The University of Strathclyde, 2000.
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IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI IZVEDBE
STROKOVNE PRAKSE, ŠTUDIJA V TUJINI
IN PRAKTIČNIH OBLIK IZVEDBE
PEDAGOŠKEGA PROCESA
ZA ŠTUDENTE INVALIDE

V pričujočem poglavju so podane smernice, ki naj bodo visokošolskim institucijam v pomoč pri
izboljševanju kakovosti strokovne prakse, študija v tujini in različnih oblik praktične izvedbe
pedagoškega procesa - z ozirom na študente invalide.

Poglabljanje pridobljenih strokovnih znanj in študij v mednarodnem okolju postaja zelo po-
membno pri pridobivanju kompetenc, ki jih potrebujejo bodoči diplomanti. S skrbnim načrto-
vanjem in spremljanjem lahko večina izvedb strokovnih praks, študija v tujini, laboratorijskega
in terenskega dela postane dostopna tudi študentom invalidom.

Pri izvedbi navedenih oblik študijskega procesa je potrebno upoštevati vrsto dejavnikov, ki so
potrebni - ne le za samo izvedbo določenega procesa v specifičnem okolju, temveč zlasti zaradi
zagotovitve okolja, ki študentom invalidom omogočajo varno delo.

Za uspešno izvedbo strokovne prakse, študija v tujini ali praktičnega dela je potrebno povezo-
vanje različnih udeležencev, ki s sistematičnim pristopom omogočajo aktivno vključevanje štu-
dentov invalidov v študijsko okolje (slika 1).

SlikSlikSlikSlikSlika 1: Vkla 1: Vkla 1: Vkla 1: Vkla 1: Vključjučjučjučjučenosenosenosenosenost št št št št študenttudenttudenttudenttudenta ina ina ina ina invvvvvalida v šalida v šalida v šalida v šalida v študituditudituditudijsjsjsjsjskkkkko oko oko oko oko okolololololjejejejeje

Študent
Visokošolska
institucija /

podjetje

Podporne
storitve za
študente
invalide

Mentor /
koordinator

Matjaž MaleMatjaž MaleMatjaž MaleMatjaž MaleMatjaž Maletičtičtičtičtič

Delo4.p65 6.8.2010, 13:5726



27

Strokovna praksa in mobilnost z namenom študija

Kaj je strokovna praksa?
Pojem strokovna praksa je v tem poglavju uporabljen za opis načrtovanega obdobja izobraže-
vanja in usposabljanja v delovnem okolju, ki je sestavni del študijskega procesa oz. študijskega
programa. Študijsko prakso si lahko uredi študent sam, visokošolska institucija ali tretja oseba.
Ravno tako se lahko strokovna praksa izvede tudi v tujini. V vseh primerih pa ostanejo dolžno-
sti udeleženih institucij enake.

Za študente invalide predstavlja strokovna praksa priložnost in stik z okoljem, iz katerega bi
sicer lahko bili izključeni. Zato je zelo pomembno, da imajo ti študenti enak dostop do strokov-
ne prakse kot vsi ostali študenti.

Visokošolska institucija naj ne bi stremela le k zagotovitvi minimalnih zahtev (določenih z za-
konodajo), temveč k iskanju možnosti za izboljšanje sedanjih predpisov in praks, s tem pa bi
zagotovili enake možnosti za študente invalide.

V okviru svojih postopkov naj bi izobraževalna institucija zagotavljala možnost
izobraževanja in usposabljanja za vse zaposlene, ki so vključeni v načrtovanje in
izvedbo strokovne prakse, ter tudi zagotavljala, da je izvajalec strokovne prakse
(gospodarska družba, zavod ali državni organ) seznanjen s specifičnimi potreba-
mi študentov invalidov.

Načrtovanje strokovne prakse
V okviru načrtovanja strokovne prakse je potrebno upoštevati vse vidike, tudi vidike, ki predvi-
devajo možnost prilagoditve strokovne prakse študentom invalidom. Tako je v določenih pri-
merih tudi potrebno prilagoditi cilje, ki so določeni z učnim načrtom, kar se lahko odraža v
večjem poudarku na znanjih, ki jih potrebuje študent, ki nima predhodnih delovnih izkušenj.

Načini ocenjevanja strokovne prakse naj nudijo enake možnosti za napredovanje študentov
invalidov. Za njih je tudi zelo koristno, da so različni vidiki izvedbe strokovne prakse opredelje-
ni v učnem načrtu, kjer lahko pridobijo informacijo o dostopnosti strokovne prakse.

Primeri uspešnih izvedb strokovnih praks študentov invalidov lahko predstavlja-
jo odlično informacijo, ki jih spodbuja pri aktivnem vključevanju v strokovno
prakso.

Strokovna praksa vključuje vrsto različnih odnosov, pravic in odgovornosti, pri čemer so neka-
tere odgovornosti določene z zakonom, medtem ko so druge odgovornosti predmet sporazu-
ma med študentom, izvajalcem strokovne prakse in visokošolsko institucijo.
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Zelo pogosto so odnosi visokošolske institucije z izvajalcem strokovne prakse neformalne obli-
ke. Vsekakor pa ima visokošolska institucija pravno odgovornost do študenta z ozirom na di-
skriminacijo in potrebnih prilagoditev izvedenih v času izvajanja strokovne prakse.

Visokošolska institucija (nosilka strokovne prakse) naj bi imela opredeljene po-
stopke, s čimer lahko zagotovi ustrezen nivo kakovosti in obveznosti do študen-
tov invalidov.

V postopke naj bi bili vključeni tudi sporazumi, ki študentom invalidom zagotavljajo primerno
podporo pri izvedbi strokovne prakse. Nosilec strokovne prakse naj se poslužuje pisnega spora-
zuma, ki določa obveznosti nosilca strokovne prakse, izvajalca strokovne prakse in študenta.
Tak sporazum naj bi vključeval predvsem:

� fizični dostop do delovnega mesta;
� odgovornost za ocenjevanje individualnih potreb študentov invalidov;
� določitev obveznosti za plačilo morebitnih potrebnih prilagoditev (ali odgovornost

prevzame nosilec ali izvajalec strokovne prakse);
� odgovornost za zdravje in varnost pri delu;
� postopke za oceno tveganja za dejavnosti povezane z delovnim okoljem;
� postopke za ukrepanje pri nastalih težavah, vključno s pritožbami in izrednimi

zdravstvenimi razmerami;
� postopke za zagotovitev povratnih informacij o napredku študenta.

Smernice za načrtovanje postopkov
� Ali ste pregledali postopke v zvezi z zakonodajo in z namenom razvijanja dobre

prakse na področju organizacije strokovne prakse?
� Ali priprava študijskega programa vključuje mehanizme, ki upoštevajo potrebe

študentov invalidov?
� Ali spodbujate študente invalide za aktivno vključitev v strokovno prakso?
� Ali imate sporazume, ki določajo pristojnosti visokošolske institucije, študentov in

izvajalcev strokovne prakse?
� Ali imate dodeljena sredstva za potrebe študentov invalidov na strokovni praksi?
� Ali izvajate presoje izvajalcev strokovne prakse?
� Ali razmišljate o možnosti izobraževanju in usposabljanju zaposlenih pri izvajalcu

strokovne prakse z namenom povečanja ozaveščenosti glede invalidnosti in proble-
mov dostopnosti?

� Ali spremljate strokovno prakso z ozirom na identificiranje priložnosti za študente
invalide?

Iskanje strokovne prakse in priprava
Za uspešno izkoriščenost možnosti, ki jo nudi praksa, je potrebno prizadevanje za dosego indi-
vidualnih potreb študentov in zahtev določenih z učnim načrtom strokovne prakse. Da bi zago-
tovili, da vsi ti dejavniki delujejo v harmoniji za posamezne študente invalide, mora koordina-
tor strokovne prakse po potrebi tesno sodelovati s študentom, izvajalcem in mentorjem pri vi-
sokošolski instituciji.
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Prepoznavanje potreb študentov invalidov
Koordinator strokovne prakse mora zagotoviti pogovor z vsakim študentom invalidom glede
specifičnosti posameznih zahtev, še posebej glede:

� zahtev strokovne prakse in predvidenih študijskih ciljev, ki odražajo študentovo
strokovno znanje in zmožnosti;

� prioritete študentov - vrsta dela, za katero je zainteresiran študent, lokacija izvajalca
prakse in morebitne težave glede potovanja;

� pričakovanja študentov - nekateri študenti lahko izražajo nerealistična pričakovanja
ali pa imajo prenizka pričakovanja;

� zahteve glede dela in obremenitve - strokovna praksa je lahko zelo stresna za
študente z malo ali nič delovnih izkušenj in za študente z nizkim samozaupanjem;

� kakršne koli potrebne prilagoditve v času izvajanja strokovne prakse;
� zdravstvenih in varnostnih vidikov;
� vprašanj povezanih z diskriminacijo na delovnem mestu.

Slika 2 shematično prikazuje postopek koordinacije in priprave izvedbe strokovne prakse za
študente invalide.

SlikSlikSlikSlikSlika 2: Dejaa 2: Dejaa 2: Dejaa 2: Dejaa 2: Dejavnosvnosvnosvnosvnosti v okvirti v okvirti v okvirti v okvirti v okviru pripru pripru pripru pripru pripraaaaavvvvve in izve in izve in izve in izve in izvedbe sedbe sedbe sedbe sedbe strtrtrtrtrokokokokokooooovne prvne prvne prvne prvne prakse za šakse za šakse za šakse za šakse za študenttudenttudenttudenttudente ine ine ine ine invvvvvalidealidealidealidealide

Razgovor s študentom o zahtevah strokovne prakse,
o vrsti invalidnosti ter o specifičnih potrebah

Iskanje ustrezne prakse v okviru obstoječih ali
novih izvajalcev strokovne prakse (podjetij/organizacij)

Vzpostavitev kontakta z izvajalcem strokovne prakse
Obisk izvajalca s študentom, v kolikor je to potrebno

Zagotovitev ustreznih prilagoditev in dogovor glede sporazuma

Spremljanje študentovega dela/napredka

IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI IZVEDBE STROKOVNE PRAKSE, ŠTUDIJA V TUJINI
IN PRAKTIČNIH OBLIK IZVEDBE PEDAGOŠKEGA PROCESA ZA ŠTUDENTE INVALIDE

Delo4.p65 6.8.2010, 13:5729



30

Mobilnost študentov z namenom študija
Mobilnost z namenom študija je odlična priložnost, ki omogoča študentom pridobitev izkušnje
študija na drugi visokošolski instituciji. Pomembni vidiki študija v tujini so spoznavanje druge
kulture, krepitev medsebojnih odnosov, kar nenazadnje omogoča dvig kakovosti študija. Vse
več univerz/visokošolskih institucij omogoča študij za študente invalide - ravno tako narašča
število dostopnih študijskih programov za študente invalide.

Vsekakor je pomembno, da se zavedamo kulturnih razlik z ozirom na invalidnost in nastanitev,
da lahko zagotovimo uspešno izkušnjo študija v tujini.

Z vidika študentov invalidov je za uspešno pripravo študija v tujini pomembno predvsem:

� pogovor o invalidnosti s koordinatorjem študija v tujini, z namenom zagotovitve
ustreznih vnaprejšnjih priprav/prilagoditev;

� druge kulture lahko na različne načine omogočajo dostopnost - potrebno je zagoto-
viti predhodno informacijo o namestitvi in dostopnosti;

� študent naj se predhodno seznani o kulturi in o odnosu do invalidnosti - dobra
priprava je ključ do uspešne vključitve v novo okolje.

Vprašanja za zaposlene, ki koordinirajo dostopne strokovne prakse in mobilnost študentov z
namenom študija za študente invalide:

� Ali je bila izvedena presoja glede dostopnosti za invalide pri strokovnih praksah,
terenskem delu in pri partnerskih institucijah? Ali se zavedamo in upoštevamo, da
objekti in dejavnosti lahko predstavljajo ovire za študente invalide?

� Ali so terensko delo in izleti v tujino organizirani na kraje, ki so dostopni?
� Ali je zagotovljena možnost izobraževanja za izvajalce strokovnih praks o invalidno-

sti in o načinu dela s študenti invalidi?
� Ali imajo študenti možnost, da v okviru terenskega dela in strokovne prakse razkri-

jejo invalidnost? Ali so vprašani o morebitnih posebnih potrebah?
� Ali je študentom invalidom omogočena pomoč pri iskanju prakse, ki ustreza njiho-

vim zahtevam?
� Ali je omogočena prilagoditev za študente invalide v obliki podpore s strani asisten-

ta ali ustreznih podpornih tehnologij?
� Ali so pri ponudnikih/izvajalcih prakse jasno definirane odgovornosti o potrebni

prilagoditvi za invalide študente?
� Ali so mentorji v kontaktu s študenti invalidi, ko so ti na študijski praksi, da lahko

ukrepajo ob morebitnih težavah?
� Kjer se strokovne prakse in terensko delo ne da prilagoditi, katere alternativne

možnosti za študij so na voljo (npr. virtualno terensko delo)?
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Smernice za osebje glede urejanja strokovnih praks za invalidne študente

Identificiranje in izbiranje ustreznih strokovnih praks za študente invalide.

Potrebna je predhodna komunikacija s študentom invalidom, da se opredeli, kaj je potrebno
upoštevati.

Na primer:

� Geografska / fizična lokacija - ali lahko študent potuje tako daleč?
� Hitrost in način dela - ali lahko študent dela polni delovni čas?
� Razpoložljivost lokalnih zdravstvenih storitev - ali bo študent potreboval dostop do

lokalnih zdravstvenih storitev, medtem ko je na strokovni praksi v tujini ali iz mesta?
� Administrativne zahteve - ali lahko študent učinkovito obravnava zahtevano količi-

no branja in pisanja?
� Fizični napori - ali študent lahko zmore fizične napore, ki jih zahtevajo dejavnosti v

okviru strokovne prakse?

Vprašanja, ki zadevajo izvajalca strokovne prakse

Ko so potrebe študentov invalidov ugotovljene, je potrebna takojšnja komunikacija in usklaje-
vanje s potencialnim ponudnikom strokovne prakse o potrebni podpori, ki jo bo študent invalid
potreboval.

Na primer:

KKKKKakšni so lahkakšni so lahkakšni so lahkakšni so lahkakšni so lahko dogoo dogoo dogoo dogoo dogovvvvvori za šori za šori za šori za šori za študenttudenttudenttudenttudente, ki si ne more, ki si ne more, ki si ne more, ki si ne more, ki si ne moreeeeejo pisati zapisjo pisati zapisjo pisati zapisjo pisati zapisjo pisati zapiskkkkkooooov?v?v?v?v?
Izvajalec strokovne prakse morda lahko priskrbi kopijo zapiskov ali pogovorov.

KKKKKaj v primeraj v primeraj v primeraj v primeraj v primeru šu šu šu šu študenttudenttudenttudenttudentooooovvvvv, ki upor, ki upor, ki upor, ki upor, ki uporablablablablabljajo oprjajo oprjajo oprjajo oprjajo opremo za premo za premo za premo za premo za prepoznaepoznaepoznaepoznaepoznavanvanvanvanvanje glasu?je glasu?je glasu?je glasu?je glasu?
Izvajalec strokovne prakse mora študentu zagotoviti miren prostor za delo.

Ali morAli morAli morAli morAli mora izvajalec sa izvajalec sa izvajalec sa izvajalec sa izvajalec strtrtrtrtrokokokokokooooovne prvne prvne prvne prvne prakse zagoakse zagoakse zagoakse zagoakse zagotttttoooooviti sviti sviti sviti sviti specialno rpecialno rpecialno rpecialno rpecialno računalnišačunalnišačunalnišačunalnišačunalniškkkkko in pro in pro in pro in pro in progrogrogrogrogramsamsamsamsamskkkkko opro opro opro opro opre-e-e-e-e-
mo?mo?mo?mo?mo? Mnogi študenti bodo imeli svojo. Vendar pa so lahko nekatera pogajanja med visokošol-
sko institucijo in izvajalcem strokovne prakse potrebna za zagotovitev ostale opreme.

KKKKKaj je poaj je poaj je poaj je poaj je potrtrtrtrtrebno zagoebno zagoebno zagoebno zagoebno zagotttttoooooviti šviti šviti šviti šviti študenttudenttudenttudenttudentom, ki poom, ki poom, ki poom, ki poom, ki potrtrtrtrtrebuebuebuebuebujejejejejejo posebno erjo posebno erjo posebno erjo posebno erjo posebno ergonomsgonomsgonomsgonomsgonomskkkkko obliko obliko obliko obliko oblikooooovanovanovanovanovano
delodelodelodelodelovno okvno okvno okvno okvno okolololololje?je?je?je?je?
Izvajalec strokovne prakse mora zagotoviti ustrezno oblikovano/prilagojeno opremo.

KKKKKakšni so lahkakšni so lahkakšni so lahkakšni so lahkakšni so lahko dogoo dogoo dogoo dogoo dogovvvvvori z izvajalcem sori z izvajalcem sori z izvajalcem sori z izvajalcem sori z izvajalcem strtrtrtrtrokokokokokooooovne prvne prvne prvne prvne prakse v primerakse v primerakse v primerakse v primerakse v primeru, ku, ku, ku, ku, ko ima šo ima šo ima šo ima šo ima študent oseb-tudent oseb-tudent oseb-tudent oseb-tudent oseb-
nega asisnega asisnega asisnega asisnega asistttttentententententa, ta, ta, ta, ta, tolmača znakolmača znakolmača znakolmača znakolmača znakooooovnega jezikvnega jezikvnega jezikvnega jezikvnega jezika ali psa va ali psa va ali psa va ali psa va ali psa vodnikodnikodnikodnikodnika?a?a?a?a?
Izvajalec strokovne prakse bi morali urediti dodaten prostor za vso potrebno pomoč, kot tudi
zagotoviti, da so lahko nastanjeni v prostorih itd.

KKKKKaj čaj čaj čaj čaj če še še še še študent zahttudent zahttudent zahttudent zahttudent zahteeeeeva grva grva grva grva gradiva v nadomesadiva v nadomesadiva v nadomesadiva v nadomesadiva v nadomestnih obliktnih obliktnih obliktnih obliktnih oblikah: Brah: Brah: Brah: Brah: Brajeajeajeajeajeva pisava pisava pisava pisava pisava, elektrva, elektrva, elektrva, elektrva, elektronsonsonsonsonskkkkka obli-a obli-a obli-a obli-a obli-
kkkkka, poa, poa, poa, poa, povvvvvečan tisečan tisečan tisečan tisečan tisk ali bark ali bark ali bark ali bark ali barvni papir?vni papir?vni papir?vni papir?vni papir?
Izvajalec strokovne prakse mora študentu zagotoviti gradivo v potrebni obliki.
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Zdravje in varnost

Predpostaviti in zahtevati moramo, da je možno v skoraj vseh primerih zagotoviti prilagoditve,
vendar bo verjetno potrebno dodatno pozornost nameniti zdravju, varnosti in dobremu počut-
ju študentov in ljudi, za katere se pričakuje, da bodo delali z njimi. V nekaterih primerih so
potrebne individualne ocene tveganja, ki upoštevajo študentovo okvaro z namenom zmanjša-
nja tveganja tekom izvajanja strokovnih praks.

Predvidevanje o potrebni pomoči

Visokošolske institucije bi morale predvideti težave, s katerimi se lahko študenti invalidi sreču-
jejo, in jih upoštevati pri povezovanju z izvajalci strokovnih praks. Ustrezna strokovna služba bi
lahko ponujala smernice/vodič v tem kontekstu. Dobra praksa bi bila presoja obstoječih in no-
vih izvajalcev strokovnih praks glede dostopnosti in fleksibilnosti. To lahko prihrani čas in na-
por pri opredelitvi strokovnih praks za študente invalide.

Spremljanje strokovnih praks

Izkušnje študentov na strokovni praksi je potrebno spremljati, da se lahko zagotovi ustrezna
podpora. Študenti morajo imeti določeno kontaktno osebo na matični instituciji (običajno je to
mentor), pri čemer jih je potrebno spodbujati, da mentorja obvestijo o kakršnih koli skrbi, ki jih
imajo v zvezi s podporo in napredkom pri strokovni praksi. To se tudi lahko smatra kot primer
dobre prakse pri predvidevanju potrebne pomoči.

Pisni sporazum

Pisni sporazum, ki vključuje posebne potrebe študenta invalida, je lahko zelo koristen pri pod-
pori uspešne izvedbe strokovne prakse. Sporazum mora biti sklenjen med študentom, izvajal-
cem strokovne prakse in visokošolsko institucijo.

Praktične vaje - laboratorijske vaje, terensko delo
Poučevanje študentov invalidov v laboratorijih in delavnicah lahko prinese nekaj izzivov. Naj-
boljše mesto za začetek je razgovor s študenti - o njihovih študijskih potrebah in dogovor o
potrebnih prilagoditvah izvedbe laboratorijskih vaj.

Pogosto se lahko pojavi zaskrbljenost osebja, ki je zadolženo za izvedbo praktičnih vaj, da pri-
sotnost študentov invalidov nekako povečuje tveganje za nesreče in s tem tudi njihovo odgovor-
nost. To izhaja iz napačne predpostavke, da je dejanska varnost ljudi z invalidnostjo slabša.

Invalidnost ne predstavlja tveganje za varnost, vendar imate odgovornost, da
zagotovite zdravje in varnost vaših študentov.

Praktične vaje lahko potekajo v zelo različnih oblikah in obstajajo precejšnje razlike v tem, kar
se pričakuje od študentov in kar se odraža v dejavnostih, povezanih z vrsto različnih disci-
plin in predmetnih področij. Oprema, materiali, prostori in lokacija so dejavniki, ki imajo
enako razsežnost raznolikosti.
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Kako vključiti študente invalide v praktične vaje/laboratorijsko delo?
Pomembno je zagotovilo, da ima študent invalid aktivno vlogo v vseh dejavnostih in da izpol-
njuje ključne zahteve glede praktičnih vaj.

Nekaj napotkov za aktivno vključitev študentov v laboratorijske vaje:

� omogočite študentom dodatni čas za pripravo in/ali zaključitev dela v laboratoriju;
� zagotovitev predstavitve laboratorija;
� zagotovitev prilagoditev, kot so na primer otipljive risbe, tridimenzionalni modeli, s

katerimi je mogoče pojasniti določene pojme/koncepte;
� zagotovitev ustrezne delovne miza za študente z gibalnimi težavami in za študente

na invalidskih vozičkih;
� zagotovitev dodatnih naprav, ki omogočajo dostop do postop-

kov, kjer se zahteva visoka natančnost in spretnost pri izvedbi;
� sodelovanje z drugim študentom (»laboratorijskim partner-

jem«), ki izvaja manipulacije in rokovanje z opremo ter mate-
riali, medtem ko študent invalid izvaja navodila;

� razvoj virtualnih dejavnosti, ki omogočajo simulacijo
različnih oblik praktičnih vaj.

Smernice za praktične vaje
Vprašanja, ki so v podporo pred izvedbo praktičnih vaj. Ali ste:

� identificirali ključne zahteve za laboratorijske vaje?
To je lahko v pomoč pri identifikaciji morebitnih prilagodi-
tev.

� upoštevali katero prilagodljivo tehnologijo bi lahko uporabili?
Primer: termometer z govorno funkcijo, ročno oporo, prilagoditve za brizgalke,
prijemala, uporaba računalniških simulacij.

� razpravljali s študentom o praktičnih in splošnih težavah pred izvedbo vaj?
Študent bo na ta način lahko predstavil svoje pretekle izkušnje, tako pa boste tudi
lahko določili koliko podpore/prilagoditev bo študent potreboval v času izvedbe vaj.

� formulirali in razpravljali o evakuacijskem načrtu, ki vključuje študente invalide?
To naj bi bilo pregledano na osnovi veljavnih predpisov in naj bi upoštevali potrebe
študentov različnih oblik invalidnosti.

� vnaprej seznanili študente z eksperimenti in laboratorijskimi protokoli?
To je lahko v pomoč študentom pri prepoznavanju morebitnih ovir in dobra praksa
za disleksične študente.

� študentom posredovali kopije varnostnih pravil in namestili dodatne kopije v
prostorih laboratorija?
Namestitev v različnih višinah v laboratoriju in prilagojenih oblikah, omogoča, da
bodo vsi študenti imeli dostop do informacije.

� upoštevali, ali študenti lahko delajo v parih ali skupini?
Vseh praktičnih vaj študenti invalidi ne bodo uspeli izvesti individualno, vendar to
ne pomeni, da so »neznanstveniki«.

� študentom z okvaro vida omogočili, da si laboratorij ogledajo pred pričetkom vaj?
Pomembno je, da se študent seznani z razporeditvijo laboratorija.
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Smernice za terensko delo
Nekatera vprašanja za razpravo v fazi priprave in planiranja:

� Zakaj imamo to terensko delo na tej lokaciji? Ali obstajajo alternative, ki jih lahko
predvidimo in bodo bolje zagotavljala vključenost v učni načrt?

� Ali ima ta vrsta/lokacija terenskega dela kakšne prednosti ali pomanjkljivosti za
različne skupine študentov?

� Kakšne so zahteve/pričakovanja glede terenskega dela? Ali bi lahko enake rezultate
dosegli na bolj dostopnih lokacijah ali s pomočjo različnih nalog ali v daljšem
časovnem obdobju?

� Bi predvidena lokacija in/ali dejavnosti lahko bile bolj dostopne za študente invalide
z določeno strategijo dostopa ali transporta?

� Ali so zagotovljena zadostna sredstva za izpolnjevanje potreb študentov invalidov?
� Ali so študenti invalidi vključeni v razpravo glede terenskega dela z namenom, da se

zagotovijo obojestranska pričakovanja?
� Kakšno podporo in prilagoditve prostorov bo posamezen študent potreboval, da bo

imel zagotovljen popoln dostop do študija? Kaj vse moramo sporočiti, da bo študent
dobil potrebno podporo?

� Če se terensko delo izkaže za nedostopno, katere alternativne aktivnosti lahko
načrtujemo? Bi izkušnje lahko ustrezno nadomestili z uporabo videa, filma ali
“virtualne resničnosti terenskega dela”?

� Kako dobro pozna lokacijo osebje, ki je odgovorno za organizacijo terenskega dela?
� Ali izbrana nastanitev zagotavlja, da imajo vsi študenti poln dostop do vseh prosto-

rov?
� Kakšne so posebne zahteve (vključno z nastanitvijo in s prevozom) za pomočnike, ki

nudijo pomoč študentom?
� Ali je mogoče, da nekateri študenti gledajo ali neposredno sodelujejo pri aktivnostih

(merjenje pretoka rek, anketiranje lokalnih prebivalcev ...), tako da razumejo
proces, ne da se od njih zahteva potrditev oz. dokazilo, da lahko to storijo sami?

� Ali obstajajo možnosti za študente in drugega osebja, da predlagajo različne naloge
ali druge načine dela tistih nalog, ki izpolnjujejo zahteve cilja študija?

� Ali obstajajo strategije v primeru morebitnih nepričakovanih dogodkov?
� Ali so že vnaprej poznane informacije o lokaciji terenskega dela?
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NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA
ZNANJA

Pri delu z invalidi se visokošolski učitelji pogosto sprašujejo, kako je potrebno preverjati in oce-
njevati znanje študentov invalidov. Glede na to, da se zaradi uporabe IKT spreminja tudi izo-
braževalni proces, se spreminja tudi pristop do preverjanja in ocenjevanja znanja. Če je v prete-
klosti veljalo, da je visokošolski učitelj prenašalec znanja, danes postaja poleg učitelja še obli-
kovalec, načrtovalec, izvajalec, spodbujevalec, motivator in pomočnik. Študenti invalidi tudi
niso več samo pasivni prejemniki znanja, ampak vse bolj oblikujejo lastno znanje in to znanje
delijo s svojimi sošolci. Spremembe poučevalnega procesa in uvajanje IKT med študenti invali-
di tako zahtevajo tudi drugačne pristope pri preverjanju in ocenjevanju znanja.

Glede na tip invalidnosti se spreminja tudi način preverjanja in ocenjevanja znanja. V nadaljeva-
nju bomo omenili nekaj osnovnih splošnih navodil študente invalide, ki izhajajo tudi iz navodil za
prilagojeno izvajanje programov Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. V zadnjem delu bomo
našteli nekaj učinkovitih metod za ocenjevanje in preverjanje znanja študentov invalidov.

Osnovne smernice
Študenti invalidi večinoma potrebujejo časočasočasočasočasovne prilagoditvvne prilagoditvvne prilagoditvvne prilagoditvvne prilagoditveeeee, še posebej študenti, ki imajo
težave z branjem in s poslušanjem. Predelava informacij in reševanje ter odgovarjanje na vpra-
šanja potekajo počasneje, zato je potrebno študentu invalidu omogočiti podaljšanje časa za
izpit, s tem da je količina podaljšanja odvisna od njegovih individualnih potreb in sposobnosti.
V splošnem se lahko podaljša čas največ do 50 %. Potrebno je opozoriti, da se v določenih
primerih (zaradi tipa invalidnosti) vseeno zgodi, da je potrebno še dodatno podaljšati čas oprav-
ljanja izpita. Za študenta invalida je najpomembnejše, da se mu zagotovi dovolj časa, da ne
občuti pritiska. V kolikor študent invalid potrebuje strokovno pomoč zaradi njegove invalidno-
sti, se mu mora to obvezno omogočiti. Primer: gluh študent invalid naj ima poleg sebe tolmača
znakovnega jezika, saj ima zakonsko določeno pravico, da se mu to tudi omogoči.

Prilagoditve pri preverjanju ocenjevanja ne smejo biti takšne, da bi se spremenila oziroma re-
ducirala vvvvvsebina izpitsebina izpitsebina izpitsebina izpitsebina izpitaaaaa, ki je dana preostalim študentom. Visokošolski učitelj naj ne zmanjša
kompleksnost vsebine, temveč naj poišče prilagoditve, oblike in možnosti za ustrezno postavi-
tev vprašanj, da bodo v obliki, ki bo primerna za študente invalide. Prav tako naj učitelj razmisli
o tem, na kakšen način lahko posreduje svoje znanje. Predvsem je pomembno, da se podpre
njegove sposobnosti, na primer slepemu omogočimo ustno odgovarjanje, če mu to bolj ustreza,
medtem ko gluhemu omogočimo pisno izražanje.

Pri študentih invalidih je primerna tudi ustrezna orororororganizaciganizaciganizaciganizaciganizacija prja prja prja prja preeeeevvvvverjanerjanerjanerjanerjanja znanja znanja znanja znanja znanjajajajaja. Zanje je
primerno, da se preverja njihovo znanje po delih (v obliki kolokvijev) in da ima učitelj z njimi
tudi več srečanj, kjer sproti preverja njihovo znanje in razumevanje snovi.

Pri pripravi oblikoblikoblikoblikoblikeeeee pisnih grpisnih grpisnih grpisnih grpisnih gradivadivadivadivadiv naj visokošolski učitelj razmisli o alternativnih načinih poda-
janja vprašanj. Zraven vprašanj za gluhe študente naj bo več slikovnega ali video gradiva,

izrizrizrizrizr. pr. pr. pr. pr. prof. drof. drof. drof. drof. dr. Matjaž Debe. Matjaž Debe. Matjaž Debe. Matjaž Debe. Matjaž Debevvvvvccccc
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medtem ko naj bodo vprašanja za slepe podana v zvočni obliki. Primerna je tudi raba računal-
niško podprtega preverjanja znanja, kjer največkrat uporabimo vprašanja tipa a, b, c.

Vsekakor je potrebno vsakemu študentu invalidu omogočiti rabo njegovih lastnih tttttehničnihehničnihehničnihehničnihehničnih
pripomočkpripomočkpripomočkpripomočkpripomočkooooov v v v v (računalnik, Brajeva vrstica, slušni aparat z mikrofonom, povečevalna lupa in
drugi pripomočki).

Nekaterim študentom invalidom je zelo nerodno in lahko izkazujejo tudi strah ali negotovost v
večjem prostoru ali med svojimi sošolci, zato je smiselno, da se takšnim študentom omogoči
ustrezne prprprprprososososostttttorororororssssskkkkke pogoe pogoe pogoe pogoe pogojejejejeje za izvajanje izpita ali v učiteljevi pisarni ali pa v kakšnem kotičku v
razredu, kjer ne bo opazen.

Ostale osnovne smernice za preverjanje in ocenjevanje znanja:

� merilo za napredovanje je osvojeno minimalno temeljno znanje, ki ga zahteva
visokošolski učitelj;

� ocenjevanje in preverjanje znanja se mora prilagoditi glede na tempo dela, ki ga je
sposoben študent invalid;

� včasih je potreben individualni pristop k študentu invalidu, tako da se mu asistent
ali visokošolski učitelj posebej posveti in mu omogoči normalno opravljanje izpita
po pravilih, ki veljajo za vse ostale študente;

� preverjanje znanja je lahko pisno ali ustno, v skladu s tem, kar študent invalid lahko
uporabi (npr. ni primerno, da se sili študenta v ustni zagovor, če ima težave z izgo-
varjavo);

� učitelj naj ocenjuje njegovo znanje večkrat, čez cel učni proces in ocenjuje tudi
njegov trud in prizadevnost pri izvajanju vaj in domačih nalog;

� študentom invalidom se po potrebi določi spremljevalec, ki mu pomaga pri opravlja-
nju vaj;

� visokošolski učitelj naj vprašanja za teste pripravi na računalniku in jih poskusi v
ustrezni obliki podati študentu invalidu s pomočjo računalnika.

Izvedba ocenjevanja in preverjanja znanja
Ta proces vsebuje štiri stopnje:

1. stopnja: preverimo in zberzberzberzberzberemo meemo meemo meemo meemo metttttodeodeodeodeode ocenjevanja in preverjanja znanja,
uporabljene do sedaj;

2. stopnja: potrebno je identifidentifidentifidentifidentificiriciriciriciricirati oati oati oati oati ovirvirvirvirvireeeee, na katere bi lahko naletel študent
invalid, glede na njegov tip invalidnosti;

3. zberimo in določimo medoločimo medoločimo medoločimo medoločimo metttttodeodeodeodeode ocenjevanja in preverjanja znanja, primerne za
študente invalide;

4. poiščimo še dodatne altdodatne altdodatne altdodatne altdodatne altererererernativne menativne menativne menativne menativne metttttodeodeodeodeode, ki bi jih lahko uporabili za študente
invalide, s čimer bi lahko bili lažje sposobni pokazati svoje znanje in spretnosti.

Pri izvedbi ocenjevanja je potrebno še ločiti spremenjen tip ocenjevanja ali alternativni tip oce-
njevanja. Pri spremenjenem ocenjevanju najbolj pogosto spremenimo čas trajanja izpita, in si-
cer se omogoči študentu invalidu, da opravlja izpit dlje časa (do 50 %). Pri alternativnem tipu
ocenjevanja mu omogočimo drug način posredovanja rezultatov: gluhemu študentu se omo-
goči uporaba slovenskega znakovnega jezika, namesto da uporablja pisni jezik, sploh v prime-
ru, da mu slovenski pisni jezik predstavlja drugi jezik.

NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Delo4.p65 6.8.2010, 13:5737



38

Aktivnosti, primerne za ocenjevanje in preverjanje znanja
Aktivnosti študentov invalidov lahko s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije
spodbujamo na več načinov:

� z vprašanji in vajami znotraj učnega gradiva;
� z nizom vprašanj, ki jih zastavimo študentom na koncu učne enote

(samopreverjanje znanja);
� z zaključnim preverjanjem znanja ali nalogami obsežnejšega tipa.

Vprašanja in vaje znotraj učnega gradiva
Ta vprašanja v praksi pri frontalnem učenju včasih uporabijo učitelji vsakih nekaj minut zato,
da dobijo povratni odziv na vsebino, ki jo predstavljajo in šele nato nadaljujejo. Pri elektron-
skem podajanju snovi tega direktnega kontakta ni, zato lahko uporabimo v tem primeru si-
stem, pri katerem zahtevamo od študenta, da po koncu neke učne snovi (poglavje) odgovori
nanje. Če je pravilno odgovoril na vprašanje, lahko nadaljuje z vsebino.

Vprašanja se morajo pojavljati skozi vso učno uro, saj omogočajo učitelju, da preverja razume-
vanje študentov, pozivajo študente k razmišljanju in uporabi znanja ter jim omogočajo, da do-
življajo uspeh s pravilnimi odgovori na vprašanja. Nameni postavljanja vprašanj so: prebuditi
interes za obravnavano vsebino, osredotočanje na posamezne teorije in koncepte, razviti aktiv-
no učenje, prepoznati specifične težave, ki se pojavljajo pri študentih, ter vključiti študente v
uporabo različnih kognitivnih operacij.

Pri tem delimo vprašanja na:

� vprvprvprvprvprašanašanašanašanašanja nižje kja nižje kja nižje kja nižje kja nižje kognitivne zahtognitivne zahtognitivne zahtognitivne zahtognitivne zahteeeeevnosvnosvnosvnosvnostititititi
obnovitev - ali znajo študenti obnoviti, kar so videli ali prebrali?
razumevanje - ali študenti razumejo dejstva, ki so jih obnovili?
uporaba - ali znajo študenti uporabiti pravila in teorijo za reševanje problemov,
ki imajo samo eno pravilno rešitev?

� vprvprvprvprvprašanašanašanašanašanja višje kja višje kja višje kja višje kja višje kognitivne zahtognitivne zahtognitivne zahtognitivne zahtognitivne zahteeeeevnosvnosvnosvnosvnostititititi
analiza - ali znajo študenti identificirati motive in vzroke, izvesti primerjavo in
podati primere v podporo svojih izjav?
sinteza - ali znajo študenti izdelati napovedi, rešiti probleme ali izdelati zanimive
primerjave idej?
evalvacija - ali znajo študenti presoditi kakovost idej ali rešitev problema
umetnostnih del? Znajo podati in podpreti svoje mnenje o določeni temi
ali oporekati mnenju drugih?

Niz vprašanj, ki jih zastavimo študentom na koncu učne enote
V tem primeru uporabimo na koncu učne enote samopreverjanje. To izvedemo na primer na
koncu poglavja v e-izobraževalnem gradivu ali po nekaj straneh učne obravnave. Vprašanja so
zastavljena tako, da lahko študent takoj opazi, koliko pravilnih odgovorov je imel. Pri tem lah-
ko dovolimo, da študent takoj vidi, kje je imel napake in mu dodamo še besedilo za obrazloži-
tev odgovora. Lahko pa mu ne dovolimo, da vidi, kje so napake in mora sam ugotoviti, na kate-
ra vprašanja je odgovoril napačno.
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Zaključno preverjanje znanja ali naloge obsežnejšega tipa
Pri zaključnem preverjanju znanja lahko učitelj oceni, ali bo uporabil vmesno obsežnejše pre-
verjanje znanja (od 2 do 3-krat v celotnem semestru) ali pa izvede enkratno preverjanje znanja
na koncu semestra. To so lahko vprašanja odprtega ali zaprtega tipa, lahko pa se od študentov
zahteva intenzivno praktično ali projektno delo.

Metode ocenjevanja in preverjanja znanja
Iz stališča didaktike in metodike poučevanja poznamo veliko različnih metod za ocenjevanje.
Najpogostejše metode ocenjevanja in preverjanja znanja so navedene v tabeli 1.

1. Naloge odprtega tipa

2. Testi tipa a, b, c

3. Pravilno-nepravilni testi

4. Izbirni testi

5. Eseji

6. Testi s kratkimi odgovori

7. Postavljanje problemov

8. Ustni zagovori

9. Testiranje učinkovitosti

10. Skupinske naloge

11. Projekt

12. Magično besedilo

13. Izdelava slovarja

14. Prostorske naloge

15. Možganska nevihta

16. Primerjanje

17. Vizualizacija

18. Časovno organizirana vprašanja

19. Dokumentarna analiza – dnevnik

20. Intervju

21. Vprašanja za strokovnjaka

22. Vrednostne lestvice

23. Prevzemanje vloge učitelja

24. Modeliranje

25. E-diskusija

26. Podajanje komentarjev

27. Pisanje scenarijev

28. Skupna izdelava aplikacij

TTTTTabela 1: Nabela 1: Nabela 1: Nabela 1: Nabela 1: Najpogosajpogosajpogosajpogosajpogostttttejše meejše meejše meejše meejše metttttode ocenode ocenode ocenode ocenode ocenjejejejejevvvvvanananananja in prja in prja in prja in prja in preeeeevvvvverjanerjanerjanerjanerjanje znanje znanje znanje znanje znanjajajajaja
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IZDELAVA DOSTOPNIH
E-IZOBRAŽEVALNIH GRADIV
ZA INVALIDE

V tem poglavju bomo predstavili izdelavo dostopnih e-izobraževalnih gradiv za invalide. Pri e-
izobraževanju se srečamo z različnimi oblikami posredovanja in zajemanja teh gradiv. V našem
primeru bomo uporabili predvsem gradiva, ki jih uporabljamo pri kombiniranem učenju (angl.
blended learning), pri katerem uporabljamo klasične oblike poučevanja s pomočjo tehničnih
pripomočkov. Gradiva so v tem primeru shranjena v digitalni obliki v računalniškem izobraže-
valnem okolju (angl. LMS - Learning Management System). Kombinirano učenje v splošnem
tudi vključuje:

� sinhrsinhrsinhrsinhrsinhrono in asinhrono in asinhrono in asinhrono in asinhrono in asinhrono kono kono kono kono komunikomunikomunikomunikomunikaciaciaciaciacijojojojojo in sodelovanje z orodji, kot so
elektronska pošta, forumi, skupne bele table (angl. whiteboard),
klepetalnice in videokonference;

� intintintintinterererereraktivna okaktivna okaktivna okaktivna okaktivna okolololololjajajajaja, kot so simulacije, interaktivne animacije,
virtualna okolja in interaktivne skupinske igre;

� tttttesesesesestna in ocentna in ocentna in ocentna in ocentna in ocenjejejejejevalna orvalna orvalna orvalna orvalna orodododododjajajajaja za samostojno preverjanje znanja
 in za računalniško podprto klasično preverjanje znanja.

Med gradiva, ki jih uporabljamo v tem načinu izobraževanja, štejemo klasične PowerPoint elek-
tronske prosojnice, multimedijska gradiva, kjer se kombinira besedilo, slike, zvok, animacije in
video, simulacijski programi ter multimedijska gradiva, pripravljena za prikaz na svetovnem spletu.

Dostopnost e-izobraževalnih gradiv (angl. accessible e-learning resources) se nanaša na izde-
lovanje gradiv, dostopnih vsem invalidom ne glede na obliko prizadetosti. Za invalide je po-
membno, da se jim pripravi gradiva tako, da jih bodo lahko zaznavali in razumeli v enaki meri,
kot vsi ostali udeleženci. Šele takrat lahko govorimo o dostopnih gradivih.

Za lažje razumevanje, kako moramo pripraviti gradivo, si bomo najprej ogledali, kako invalidi
dostopajo do e-izobraževalnih gradiv in s kakšnimi težavami se lahko srečajo pri brskanju po
gradivih. Nato bomo v drugem delu izvedeli, na kakšen način moramo izdelati dostopna e-
izobraževalna gradiva.

Tehnologija kot podpora invalidom
Če želimo načrtovati in izdelati e-izobraževalna gradiva, primerna invalidom, moramo najprej
poznati njihove potrebe in zahteve pri delu s temi gradivi. Vsaka motnja zahteva različen pri-
stop do uporabe računalniško podprtih sistemov in ustrezno uporabo dodatnih tehničnih pri-
pomočkov, ki nudijo olajšanje dela z njimi. Na tržišču je na voljo kar nekaj tehničnih pripomoč-
kov, tako da si, z nekaj truda pri iskanju pripomočkov na svetovnem spletu, vsak lahko najde
zase to, kar potrebuje.

izrizrizrizrizr. pr. pr. pr. pr. prof. drof. drof. drof. drof. dr. Matjaž Debe. Matjaž Debe. Matjaž Debe. Matjaž Debe. Matjaž Debevvvvvccccc
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Za slepe študente je značilno, da potrebujejo nevizualne oziroma negrafične podpore pri delu z
računalniškimi sistemi. To lahko obsega opazovanje zaslona s pomočjo izgovorjenih besed s
strani računalnika ali pa se uporabljajo taktilni načini s pomočjo Brajevega zaslona, ki dinamič-
no prikažejo vsebino zaslona na vrstico s spremenljivimi čepki, preko katerih nato drsijo prsti
slepega študenta. Zvočni vnos pa se pri slepih študentih uporablja za vnašanje besedila ali uka-
zov. Prav tako se lahko uporablja sistem prevoda besedila v zvok, kar omogoča študentom, da
se jim prebere to, kar je na zaslonu v obliki besedila.

Slabovidni študenti potrebujejo drugačno tehnologijo, saj je pri njih potrebno predvsem pove-
čati zaslon ali monitor. Večinoma se zanje poveča vsebina zaslona od 2 do 16-krat ali pa se
spremenijo barve za tiste študente, ki imajo težave z opazovanjem barv.

SlikSlikSlikSlikSlika 3: Slepi upora 3: Slepi upora 3: Slepi upora 3: Slepi upora 3: Slepi uporablablablablabljajo tjajo tjajo tjajo tjajo taktilne načine s pomočjo Braktilne načine s pomočjo Braktilne načine s pomočjo Braktilne načine s pomočjo Braktilne načine s pomočjo Brajeajeajeajeajevvvvvega zaslona, ki dinamičnoega zaslona, ki dinamičnoega zaslona, ki dinamičnoega zaslona, ki dinamičnoega zaslona, ki dinamično
prikprikprikprikprikažažažažažejo vejo vejo vejo vejo vsebino zaslona na vrssebino zaslona na vrssebino zaslona na vrssebino zaslona na vrssebino zaslona na vrstico s stico s stico s stico s stico s sprprprprpremenlemenlemenlemenlemenljivimi čjivimi čjivimi čjivimi čjivimi čepki, prepki, prepki, prepki, prepki, prekekekekeko ko ko ko ko katatatataterih naterih naterih naterih naterih nato drsio drsio drsio drsio drsijo prsjo prsjo prsjo prsjo prstititititi

Za gluhe in naglušne, kot naslednjo skupino invalidov, je značilno, da potrebujejo predvsem
vizualne informacije, kar je obratno, kot pri slepih in slabovidnih. Gluh ali naglušen študent
lahko v določeni meri posluša s pomočjo tehničnih pomagal, kot so slušni aparat, polžev vsa-
dek za gluhega, indukcijska zanka v prostoru in brezžični oddaljeni mikrofon. Gluhemu oziro-
ma naglušnemu študentu je potrebno tako zagotoviti kar največjo uporabo vseh kanalov za
sprejem informacij (slušnega, vidnega, taktilnega in drugih kanalov) in kolikor mogoče zmanj-
šati verbalizacijo in abstrakcijo. Da bi to omogočili, je tem študentom potrebno omogočiti vi-
zualizacijo zvokov, podnapise, prevod besedila v slovenski znakovni jezik (predvsem za gluhe)
in opremljanje učilnic z brezžičnimi pripomočki za poslušanje visokošolskega učitelja ali asi-
stenta.

Za naglušne študente, ki nosijo slušne aparate, je najbolje uporabiti brezžični mikrofon z od-
dajnikom, ki ga ima učitelj nameščenega na svoji obleki, študent pa uporablja induktivno zan-
ko, obešeno okrog vratu skupaj s sprejemnikom (slika 4).

SlikSlikSlikSlikSlika 4: Kra 4: Kra 4: Kra 4: Kra 4: Kraaaaavvvvvatni bratni bratni bratni bratni brezžični mikrezžični mikrezžični mikrezžični mikrezžični mikrofofofofofon z oddajnikon z oddajnikon z oddajnikon z oddajnikon z oddajnikom in som in som in som in som in sprprprprprejemnik z induktivno zankejemnik z induktivno zankejemnik z induktivno zankejemnik z induktivno zankejemnik z induktivno zanko zao zao zao zao za
slušne aparslušne aparslušne aparslušne aparslušne aparatatatatate (Ve (Ve (Ve (Ve (Viririririr: Comt: Comt: Comt: Comt: Comtek Pek Pek Pek Pek Personal FM syersonal FM syersonal FM syersonal FM syersonal FM syssssstttttem.)em.)em.)em.)em.)
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Pri gibalno oviranih študentih srečamo različne gibalne oviranosti, ki so lahko delno gibalna
oviranost ali v najhujšem primeru popolna paraliziranost. Vsaka stopnja gibalne oviranosti zah-
teva različne prilagoditve pri tej skupini študentov, na primer dvigalo ali ustrezna rampa je
potrebna za to, da študent z vozičkom lahko pride do prostora z računalniki ali do učilnice.
Študentom, ki imajo omejene ali nekontrolirane gibe rok, omogočimo prilagojene tehnične
pripomočke, da lahko nemoteno uporabljajo računalnik. Te prilagoditve lahko obsegajo prila-
goditve tipkovnic, uporaba alternativnih tipkovnic ali razširjenih tipkovnic, sisteme za zvočne
vnose, sistem za vnos s pomočjo premikanja oči, palica za pomikanje po zaslonu (ang. joystick)
in druge prilagoditve.

V Tabeli 2 je povzetih nekaj primerov uporabe tehničnih pripomočkov za posamezne oblike
invalidnosti.

OBLIKA TEHNIČNE REŠITVE PREDNOSTI UPORABE
INVALIDNOSTI

Okvara Brajev tisk Slepim se nudi negrafična podpora
vida bralniki zaslona zajemanja informacij z zaslona tako,

elektronsko zvočno besedilo da lahko uporabijo slišne kanale.
zvočni opis video posnetkov Slabovidnim se nudi možnost
zvočni opis slik enostavnejše povečave ali spremembe
povečan tisk barv besedila in drugih multimedijskih
spreminjanje barv ozadja in ospredja elementov.

Okvara podnapisi za zvočne posnetke Gluhim in naglušnim se nudi grafična
sluha video prevod v slovenski in tekstovna podpora za zvočne

znakovni jezik informacije.
več slik, fotografij
brezžični pripomočki za slušne aparate

Gibalna prilagojene tipkovnice in sistemi Ljudem z okvaro rok se nudi
oviranost za premikanje miške alternativna pot vnosa in premikanja

akordne tipkovnice (samo nekaj tipk) miške z napravami, ki omogočajo
računalniško podprti vozički premagati oviro zaradi okvare in pri
sistemi za predvidevanje besedila ob tem uporabijo druge dele telesa
pisanju (noge, glavo, usta).
sistemi za video snemanje predavanj.

TTTTTabela 2: Oblikabela 2: Oblikabela 2: Oblikabela 2: Oblikabela 2: Oblike ine ine ine ine invvvvvalidnosalidnosalidnosalidnosalidnosti in tti in tti in tti in tti in tehnični pripomočkiehnični pripomočkiehnični pripomočkiehnični pripomočkiehnični pripomočki

V našem poglavju se bomo posvetili predvsem slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim ter
gibalno oviranim uporabnikom.

Pomembno je, da se izobraževalna institucija posebej posveti vprašanju dostop-
nosti e-izobraževalnih gradiv na sistemskem nivoju in omogoči optimalni dostop
vsem, ne glede na obliko invalidnosti.
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Osnovne smernice za izdelavo e-izobraževalnih gradiv
Iz opisanih potreb in zahtev invalidov smo opazili, da je potrebno dostopnost e-izobraževalnih
gradiv oblikovati na zelo različne načine, ki so odvisna od oblike invalidnosti. Medtem ko slepi
in slabovidni potrebujejo zvočno programsko podporo, potrebujejo gluhi in naglušni grafično
programsko podporo pri zajemanju informacij na zaslonu. Gibalno ovirani, kot tretja velika
skupina invalidov, pa potrebujejo predvsem prilagojene oblike vnosa in iskanja informacij s
pomočjo prilagoditve strojne opreme in delno, po potrebi, tudi programske opreme, na primer
s pomočjo virtualne tipkovnice.

Zaradi takšne raznolikosti pristopa načrtovanje in izdelava dostopnega gradiva ni enostavno,
vendar si lahko olajšamo delo tako, da zagotovimo vsaj osnovno dostopnost, ne glede na obliko
invalidnosti. Glede na zahteve invalidov, s katerimi smo se seznanili v prejšnjem podpoglavju,
lahko tako oblikujemo tri splošne osnovne smernice za izdelavo e-izobraževalnih gradiv:

1. Informacije, podane v grafični obliki, morajo imeti ekvivalentno tekstovno
alternativo.

2. Informacije, podane v zvočni obliki, morajo imeti ekvivalentno tekstovno,
grafično ali video alternativo.

3. Omogočiti je potrebno možnost programske prilagoditve grafične podobe
zaslona ali uporabniškega vmesnika za zajemanje e-izobraževalnih gradiv.

Informacije, podane v grafični obliki, morajo imeti ekvivalentno tekstovno
alternativo.
Fotografije, slike, grafi in druge slike lahko zelo učinkovito podprejo tekstovno vsebino in tudi
pozitivno vplivajo na učenje in razumevanje. Žal pa informacije, ki so grafično predstavljene,
predstavljajo težavo za uporabnike, ki ne morejo videti teh podob. V tem primeru jim je potreb-
no omogočiti tekstovno ali zvočno podprto alternativo. To lahko naredimo direktno tako, da
grafične podobe skrivajo v ozadju, v obliki hiperpovezave, tekstovni ali zvočni opis.

Pri tem je potrebno poudariti, da mora biti opis v skladu z vsebino gradiva in da ni prekratek,
npr. če imamo na zaslonu sliko, ki kaže morje, ne moremo za tekstovno alternativo napisati
samo »Morje«, ampak je potrebno napisati vse, kar smo didaktično želeli prikazati s to sliko.

Vsako dobro programsko orodje za oblikovanje spletnih strani in multimedijskih e-izobraževal-
nih gradiv nudi tudi možnost vstavljanja tekstovnih alternativ in te je potrebno v celoti in po-
vsod uporabiti.

Informacije, podane v zvočni obliki, morajo imeti ekvivalentno tekstovno,
grafično ali video alternativo.
Zvočni posnetki ali video posnetki z zvokom so lahko krasen dodatek v gradivu, saj lahko na
zanimiv način podpremo uporabo več čutilnih kanalov, kar je tudi didaktično vodilo pri pouče-
vanju. Žal pa teh informacij ne morejo zajemati invalidi, ki imajo okvaro sluha. V tem primeru
jim moramo zagotoviti transkript oziroma tekstovni prepis govorjenega besedila ali podnapise.
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V skrajnem primeru, ko vemo, da je populacija gluhih v našem e-izobraževalnem procesu več-
ja, uredimo tudi prevod v slovenski znakovni jezik.

Omogočiti je potrebno možnost programske prilagoditve grafične podobe
zaslona ali uporabniškega vmesnika za zajemanje e-izobraževalnih gradiv.
Vsem, ki imajo določene težave pri zajemanju informacij z zaslona, kot so slabovidnost, dislek-
sija, motnje v zaznavanju, moramo omogočiti možnost lastne prilagoditve grafične podobe za-
slona ali uporabniškega vmesnika. V tem primeru je potrebno omogočiti dodatno računalniško
podprto funkcionalnost gradiv, kot so:

� možnost povečanja besedila;
� možnost splošne zamenjave barv ozadja in ospredja;
� možnost spreminjanja velikosti in števila oken na zaslonu;
� pri animacijah omogočiti zaustavitev predvajanja;
� onemogočiti vsebino, ki bi utripala v frekvenci med 2 in 59 Hz, ki so nevarne za ljudi

s fotosenzitivno epilepsijo.

S temi tremi splošnimi smernicami smo tako nakazali osnovne zahteve, ki jih mora visokošol-
ski učitelj in načrtovalec upoštevati pri oblikovanju gradiv.

Izdelava dostopnih e-izobraževalnih gradiv glede na
obliko invalidnosti
V nadaljevanju opisujemo dodatne zahteve pri pripravi e-izobraževalnih gradiv, ki so potrebne
za posamezno obliko invalidnosti, in sicer za:

� slepe,
� slabovidne,
� gluhe in naglušne,
� gibalno ovirane študente.

Slepi
Slepi študenti so osebe, ki ne vidijo ničesar ali skoraj ničesar in jim je zato potrebno vse infor-
macije predstaviti v zvočni obliki. V ta namen moramo zato uporabiti tekstovne ekvivalente,
učinkovito navigacijo s pomočjo tipkovnice in minimizirati zahteve po pomnjenju.

Tekstovni ekvivalent
Ustrezno pripravljeno e-izobraževalno gradivo za slepe mora vsebovati vse potrebne informa-
cije tudi v tekstovni obliki, zato da se to besedilo uporabi kot osnova za glasovne predvajalnike
ali za Brajeve naprave.
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Učinkovita navigacija s pomočjo tipkovnice
Slepi v večji meri uporabljajo funkcijske tipke in kombinacije tipk, zato moramo biti previdni
pri določanju pozicij za tabulatorje in preveriti moramo, ali pravilno delujejo kombinacije tipk,
kot so CTRL-TAB in druge kombinacije.

Prav tako moramo biti pri oblikovanju izgleda na zaslonu enotni in dosledni, tako da lahko
slepi že vnaprej predvidijo pozicijo, kamor se bodo morali postaviti.

Minimizirajmo zahtevo po pomnjenju
Slepi, ki uporabljajo program za govorjenje, lahko »vidijo« oziroma slišijo samo eno besedo
naenkrat in zato lahko hitro pride do zasičenja, še posebej, če imamo veliko podatkov na zaslo-
nu. Dokumenti morajo biti kratki in jedrnati. Pri načrtovanju grafične podobe poskušamo biti
čim bolj minimalistični, tako da bodo lahko slepi študenti hitro dojeli vse informacije, ki so na
zaslonu. Za pomoč uporabimo balončke za pomoč, ki ostanejo na zaslonu, tako da ga lahko
slepi študent enostavno prebere s kakšnim bralnikom zaslona.

Slabovidni
Slabovidni študenti, za razliko od slepih, najpogosteje uporabljajo orodja za povečanje podro-
čij ali črk na zaslonu. Zato je zanje pomembna uporabnost orodij za povečanje posameznih
delov na zaslonu. Pri slabovidnih je torej poudarek na velikosti črk in oken, ustreznem grafič-
nem prikazu informacij in enostavni navigaciji.

Velikost črk
Vse črke na zaslonu, vključno s črkami v menujih, gumbih ali sporočilih, naj bo možno ročno
povečati ali zmanjšati.

Grafični prikaz informacij
Za slabovidne je primerno, da poskušamo oblikovati grafično podobo na zaslonu tako, da lah-
ko povečamo kontrast med besedilom in ozadjem, ne uporabljamo vzorčasta in zahtevna barv-
na ozadja in uporabimo dovolj debele črte, da bodo hitro in enostavno razvidne.

Enostavna navigacija
Tudi slabovidni, tako kot slepi, potrebujejo alternativne poti za navigacijo s pomočjo tipkovni-
ce. Da jim je lažje pri delu, jim je potrebno dodatno omogočiti še zumiranje oz. približevanje in
povečanje posameznega dela zaslona in kontrastne oblike kurzorja miške na zaslonu za lažje
spremljanje premikov.

Za bar bar bar bar barvno slepevno slepevno slepevno slepevno slepe študente je potrebno grafično načrtovati izgled e-izobraževalnih gradiv tako,
da barve niso primarna informacija in da uporabljamo dovolj med seboj kontrastne barve, ki se
bodo lahko med seboj razločno razlikovali, četudi bo barvno slepi študent uporabljal črno-beli
zaslon.
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Gluhi in naglušni
Za povečanje dostopnosti e-izobraževalnih gradiv je gluhim in naglušnim potrebno:

� ponuditi podnapise za vsako govorjeno besedilo;
� po potrebi ponuditi v podnapisih tudi opis glasbe ali šumov (npr. nežna, romantična

glasba, cestni hrup);
� omogočiti vizualno informacijo za informacije, ki se običajno prenašajo kot zvok

(alarmi, sporočila po zvočniku in drugo);
� pomembne informacije morajo biti dovolj poudarjene in razvidne, tako da jih

uporabnik zazna tudi s perifernim vidom;
� navigacija po uporabniškem vmesniku ne sme biti izdelana samo na podlagi govor-

jene besede.

V primeru, da imamo med študenti veliko gluhih z znanjem slovenskega znakovnega jezika kot
prvega jezika, jim omogočimo video tvideo tvideo tvideo tvideo tolmača znakolmača znakolmača znakolmača znakolmača znakooooovnega jezikvnega jezikvnega jezikvnega jezikvnega jezikaaaaa. To lahko izdelamo na dva
načina (slika 5), in sicer kot:

� stalno okno z video posnetkom tolmača skupaj s podnapisi v vsebini gradiva ali kot
� transparentni video, ki se pojavi samo po potrebi preko obstoječe spletne strani.

   a)   a)   a)   a)   a)               b)              b)              b)              b)              b)

SlikSlikSlikSlikSlika 5: Va 5: Va 5: Va 5: Va 5: Video tideo tideo tideo tideo tolmača znakolmača znakolmača znakolmača znakolmača znakooooovnega jezikvnega jezikvnega jezikvnega jezikvnega jezika -a -a -a -a -
a) sa) sa) sa) sa) stttttalno video okno v gralno video okno v gralno video okno v gralno video okno v gralno video okno v gradivu b) tradivu b) tradivu b) tradivu b) tradivu b) transansansansansparparparparparentni video (izdelal: UM FERI)entni video (izdelal: UM FERI)entni video (izdelal: UM FERI)entni video (izdelal: UM FERI)entni video (izdelal: UM FERI)

Za gluhe študente je tudi primerno, da se predavanje, ki poteka v živo v razredu, zvočno posna-
me in da se govorjeno besedilo nato pretipka kot trtrtrtrtransansansansanskripkripkripkripkript prt prt prt prt predaedaedaedaedavanvanvanvanvanjajajajaja. Zvočni posnetek in
pretipkano besedilo se zatem prenese na izobraževalno spletno stran.

Visokošolski učitelj lahko prav tako uredi na svoji izobraževalni spletni strani tudi ssssspleplepleplepletno kle-tno kle-tno kle-tno kle-tno kle-
pepepepepetttttalnicoalnicoalnicoalnicoalnico, s pomočjo katere lahko študenti med šolskim procesom v živo izmenjajo svoje ideje.
Poleg tega je za gluhe študente primerna uporaba diskusijskih forumov in/ali wiki dokumen-
tov, s pomočjo katerih študenti izmenjujejo ali dopolnjujejo informacije.

Na ta način najdejo gluhi in naglušni študenti kontakt s sošolci, z visokošolskimi učitelji in tudi
lažje sproti dojemajo in sprejemajo tekočo učno snov.
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Gibalno ovirani
Gibalno ovirani študenti so osebe, ki imajo težave s premikanjem svojega telesa, premikanjem
objektov in z interakcijo s fizičnim zunanjim svetom. Gibalno oviranost v splošnem delimo na
tri glavne skupine:

� manjša gibalna oviranost, npr. tresoča roka;
� srednja gibalna oviranost, npr. paraliziranost spodnjega dela telesa;
� težja gibalna oviranost, npr. ujetniki v lastnem telesu.

Za gibalno ovirane je značilno, da jih njihova oviranost v bistvu ne ovira pri zajemanju informa-
cij z računalniškega zaslona, žal pa imajo manj ali več težav z natančnostjo zadetkov na gumbe,
ikone, tipke in druge elemente na tipkovnici ali zaslonu občutljivem na dotik.

Zanje je pomembno najprej poiskati alternativno vhodno strojno opremo, ki bi jim omogočala
enostavnejšo interakcijo z računalniškim sistemom, nato pa urediti še programsko opremo v
smislu:

� lažje nalažje nalažje nalažje nalažje navigacivigacivigacivigacivigacijejejejeje - s pomočjo posebej prirejenih ukaznih tipk na tipkovnici;
� uporuporuporuporuporabe prabe prabe prabe prabe progrogrogrogrogramsamsamsamsamskih podporkih podporkih podporkih podporkih podpornih tnih tnih tnih tnih tehnologiehnologiehnologiehnologiehnologijjjjj - sistemi za zajem pomikanja oči,

naglavni sistemi in sistemi za zajemanje možganskih valov;
� enosenosenosenosenostttttaaaaavno uporvno uporvno uporvno uporvno uporablablablablabljivjivjivjivjive hipere hipere hipere hipere hiperpopopopopovvvvvezaezaezaezaezavvvvveeeee - povezovanje na druge medije, animacije,

simulacije ali video posnetke, s pomočjo površinsko velikih izbirnih področij;
� ururururureditveditveditveditveditve se se se se strtrtrtrtrukturukturukturukturukture gre gre gre gre gradiv adiv adiv adiv adiv - navigacija med stranmi, poglavji in posameznimi

gradivi naj bo enostavna in hitro dosegljiva.

Kje najdemo dodatna navodila za izdelavo dostopnih e-izobraževalnih
gradiv?
Pri načrtovanju in oblikovanju e-izobraževalnih gradiv je smiselno, da imamo na voljo navodi-
la, od koder lahko črpamo nasvete in pravila oblikovanja za študente invalide.

Najpomembnejša in najpogosteje omenjena navodila so navodila W3C Web Content Accessibi-
lity Guidelines 2.0 (WCAG), ki so jih pripravili vidni strokovnjaki na tem področju v okviru
organizacije WAI (Web Accessibility Initiative - http://www.w3.org/WAI/) in se uporabljajo tu-
di kot standard za spletne strani za invalide. Organizacija tudi pomaga pri določanju navodil,
pravil in smernic pri izdelavi spletnih strani. Ker pa so e-izobraževalna gradiva izdelana večino-
ma na svetovnem spletu, lahko v večji ali manjši meri navodila WCAG prenesemo tudi na ta
gradiva.

Drugi vir, kjer lahko najdemo dodatna navodila, so navodila organizacije WebAIM (Web Acces-
sibility in Mind - http://www.webaim.org/), ki deluje znotraj centra za invalide v državi Utah,
ZDA in državne univerze Utah v ZDA. Njihov cilj je razvoj smernic, orodij in določanje politič-
nih smernic.

Naslednji vir informacij z navodili so spletne strani skupine Web Accessibility Group iz Univer-
ze v Washingtonu, ZDA. http://www.washington.edu/accessibility/web.html. Na spletnih stra-
neh te organizacije najdemo informacije, kako naj oblikujemo spletne strani, da bodo dostopne
invalidom.
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Točke za preverjanje ustreznosti gradiv se nahajajo na spletni strani WCAG: http://www.w3.org/
TR/2006/WD-WCAG20-20060427/appendixB.html in jih moramo pred vsakim načrtovanjem
in oblikovanjem spletnih strani dobro poznati.

Standardi za spletne strani se ves čas spreminjajo, zato se že uveljavlja nov standard WCAG 2.0
(http://www.w3.org/TR/WCAG20/). Na voljo so tudi diskusijske skupine, tako da lahko vsak
sodeluje pri razvoju.

Kako testiramo dostopnost e-izobraževalnih gradiv?
Ko izdelamo gradiva za splet, je čas, da testiramo svoje gradivo glede na dostopnost.

Za testiranje dostopnosti e-izobraževalnih gradiv lahko uporabimo dve poti, ročno in avtomat-
sko. Pri ročni metodi uporabimo vse točke preverjanja standarda WCAG in gremo kot načrtova-
lec sami peš skozi gradivo, nato preverimo, ali ustreza vsem zahtevanim točkam.

Ko delamo nova gradiva, je potrebno že na začetku določiti, kateri nivo dostopnosti želimo
doseči. Obvezno moramo paziti na to, da dosežemo vsaj prvi nivo, ki bo omogočal invalidom
vsaj osnovno dostopnost. V kolikor je le možno in v kolikor se to zahteva, se potrudimo, in
načrtujemo ter oblikujemo gradivo, ki upošteva vse nivoje, ki jih določa standard WCAG.

Ročno preverjanje gradiv
Najboljša pot za preverjanje dostopnosti je v dobro razumevanje navodil WAI in točk za prever-
janje, ki jih najdemo na spletni strani: http://www.w3.org/TR/2006/WD-WCAG20-20060427/
appendixB.html.

Na začetku pa lahko sami zase takoj naredimo hitro in enostavno preverjanje dostopnosti splet-
nih strani tako, da jih sami preverimo z različnimi spletnimi brskalniki in s tem preverimo, če je
izgled v vseh brskalnikih enak in če tudi vse funkcije in dialogna okna enako delujejo.

Nato pogledamo spletne strani večkrat in pri tem spremenimo eno ali več nastavitev:

� prikprikprikprikprikaz slikaz slikaz slikaz slikaz slik (vklop/izklop),
� prprprprpredvajanedvajanedvajanedvajanedvajanje zvje zvje zvje zvje zvokokokokokaaaaa (vklop/izklop),
� vvvvvelikelikelikelikelikososososost pisat pisat pisat pisat pisavvvvveeeee (povečanje/pomanjšanje),
� črčrčrčrčrno-bel način prikno-bel način prikno-bel način prikno-bel način prikno-bel način prikaza na zaslonuaza na zaslonuaza na zaslonuaza na zaslonuaza na zaslonu,
� prprprprpremikemikemikemikemikanananananje samo s pomočjo smerje samo s pomočjo smerje samo s pomočjo smerje samo s pomočjo smerje samo s pomočjo smernih tipk na tipknih tipk na tipknih tipk na tipknih tipk na tipknih tipk na tipkooooovnicivnicivnicivnicivnici.

Spletna stran mora biti vedno na enak način pregledna, dostopna in uporabna ne glede na tip
brskalnika in obliko invalidnosti.

Uporaba avtomatiziranih orodij
Obstaja kar nekaj orodij, tako plačljiva kot prosto dostopna, ki omogočajo preverjanje gradiv
oziroma spletnih strani, ali pa so dostopna v smislu standardov. Ta orodja preverjajo spletne
strani, če ustrezajo zahtevam po dostopnosti.
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Avtomatska orodja ne morejo popolnoma odpraviti ročnega ocenjevanja, saj ne upoštevajo us-
treznosti izdelane rešitve. Lahko vidijo, da obstaja besedilo za »ALT«, vendar je vprašanje, ali je
primerna tudi vsebina besedila.

Na voljo je zelo veliko različnih avtomatskih orodij. Večina jih je navedena na spletni strani
organizacije WAI: http://www.w3.org/WAI/ER/existingtools.html. Izmed naštetih so najbolj
priljubljena naslednja orodja:

� Cynthia Says [ http://www.cynthiasays.com/ ]
(brezplačno preverja eno samo spletno stran glede na standard WCAG);

� Wave [ http://wave.webaim.org/ ]
(brezplačno orodje organizacije WebAIM);

� A-prompt [ http://aprompt.snow.utoronto.ca/ ]
(brezplačno orodje, ki si ga naložimo na svoj računalnik).

Najbolj jasno sliko glede dostopnosti dobimo, ko naše spletne strani preverimo s končnimi upo-
rabniki, v našem primeru z invalidi študenti. S testiranci lahko nato izvedemo različna testira-
nja, kot so izvedba intervjuja, spraševanje s pomočjo vnaprej predvidenih aktivnosti in končne-
ga vprašalnika, hitro preverjanje s pomočjo video snemanja, z metodo »misliti na glas« idr. S
prijaznostjo, potrpežljivostjo in tolerantnostjo bomo lahko našli vse napake in težave, na katere
lahko naleti invalid študent pri uporabi naših e-izobraževalnih gradiv.

VIRI:
1. Smolnikar D., Dostopen splet, https://slo-tech.com/clanki/08002/
2. Becta, Website Accessibility Guide, http://industry.becta.org.uk/content_files/industry/resources/

Key%20docs/Accessibility%20guides/Accessibility%20guide_Part4.pdf
3. Closing The Gap, Resource directory for hardware, software and organizations for special education

and rehabilitation, A Guide to the latest computer related products for children and adults with special
needs, http://www.closingthegap.com/

4. Debevc M., Dostopnost spletišč za invalide in starejše, konferenca InfoKomTeh, Ljubljana, 2009,
http://www.infokomteh.com/Admin/Docs/InfoKomTeh%20-%20Zbornik%20A4%202009.pdf

5. Ceaparu I., Demner D., Principles and strategies for practitioners designing universally usable sites,
http://otal.umd.edu/uupractice/

6. WAI Guidelines, http://www.w3.org/WAI/
7. Barstow C., Rothberg M., IMS Guidelines for Developing Accessible Learning Applications,

http://www.imsglobal.org/accessibility/accessiblevers/index.html
8. SMIL Synchronized Multimedia Integration Language - http://www.w3.org/AudioVideo/
9. CSS - Cascading Style Sheets, http://www.w3.org/Style/CSS/
10. Creating accessible e-learning resources for disabled students, Sccottish higher education,

The University of Strathclyde, http://www.teachability.strath.ac.uk/chapter_7/tableofcontents7.html
11. Fisseler B., Bühler C., Accessible E-Learning and Educational Technology - Extending Learning

Opportunities for People with Disabilities, Conference ICL 2007 September 26 -28, 2007 Villach,
Austria, http://telearn.noe-kaleidoscope.org/warehouse/242_Final_Paper_(001725v1).pdf

12. Web2Access, University of Southampton, http://www.web2access.org.uk/test
13. Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi popotrebnomi (Ministrstvo za šolstvo in šport)
14. Moodle, http://www.moodle.org/
15. Blended learning: http://distancelearning.rit.edu/Blended/

Open Accessibility - an overview of projects and communities,
http://www.oss-watch.ac.uk/resources/openaccessibility.xml
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PRAKTIČNI NASVETI ZA PRILAGODITEV
ŠTUDIJA GLEDE NA POSEBNE POTREBE
OZ. INVALIDNOST ŠTUDENTA

GIBALNO OVIRANI

Dostop do učnih prostorov � parkirno mesto
� vstop v stavbo neposredno iz javne površine brez ovir
� klančine, dvižne ploščadi in prilagojena dvigala za premagovanje ovir
� dosegljive in uporabne kljuke na vratih
� vrata na senzor
� dosegljiva in uporabna stikala za luči in priklic dvigala
� gladke in ravne talne površine
� prilagojeni sanitetni prostori
� prilagojeni delovni prostor v predavalnici

Prilagoditev učnega prostora � dovolj širok in visok delovni prostor, da lahko študent na invalidskem
vozičku sedi za mizo

� dovolj prostora za obrat z vozičkom
� prostor naj bo skrbno izbran, da ne bo blokiral pogleda ostalih

študentov, saj so vozički malo višji kot stoli
� prostor, da lahko odloži pripomočke npr. bergle itd.

Prilagoditev komuniciranja � pri pogovorih s študentom na invalidskem vozičku se po možnosti
in posredovanja študijskih usedite, da boste na enakem višinskem nivoju in v očesnem kontaktu
informacij � pogovarjajte se enako kot z ostalimi študenti

Spremljanje učnega procesa � redni, tudi dodatni odmori za sprostitev mišic
� dovolj dolgi odmori da lahko študent poskrbi za osebne potrebe
� vnaprejšnje posredovanje gradiva, ki se bo obravnavalo
� za študente, ki imajo gibalno oviran tudi zgornji del telesa,

je potrebno študijsko gradivo, ki se pri pedagoškem procesu aktivno
uporablja, ustrezno prilagoditi

� dovoljevanje odsotnosti zaradi fizičnega napora

Ustvarjanje in vodenje � snemanje predavanj npr. z diktafonom ali kamero
lastnih zapiskov � dovoljena prisotnost zapisovalca

� dogovor z drugimi študentom/ti, da posreduje/jo kopije svojih
zapiskov

� posredovanje gradiva, ki se bo obravnavalo v naprej in si ga študent
na predavanjih dopolni

� uporaba računalnika

Prilagoditve opravljanja � daljši roki za opravljanje študijskih obveznosti
študijskih obveznosti � odmori med izpitom

� študenti, ki imajo težave tudi z motoriko rok, potrebujejo posebna
prilagojena pisala ali da opravljajo pisne izpite ustno ali s pomočjo
zapisovalca, računalnika

� zagotovitev dostopnosti prostora, v katerem se opravlja izpit

AlenkAlenkAlenkAlenkAlenka Bera Bera Bera Bera Bera, Na, Na, Na, Na, Natatatatataša Maukaša Maukaša Maukaša Maukaša Maukooooo
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GIBALNO OVIRANI

Prilagoditev dela v majhnih � zagotovitev prilagojenega prostora iz katerega bo lahko spremljal
skupinah (seminarji ipd.) potek dela v skupini

Prilagoditev uporabe � oprema naj bo na dosegu študenta
računalniške in � prilagojena miška, tipkovnica itd.
laboratorijske opreme � pomoč pri uporabi opreme - prisotnost spremljevalca, študent,

profesor sam

Prilagoditev praktičnega in � dostopen prostor oz. teren, kjer se bo opravljalo usposabljanje
terenskega usposabljanja � spremljevalec, ki bo nudil pomoč študentu

� daljše obdobje za opravo praktičnih usposabljanj, krajše dnevne
obremenitve

� zagotovitev mesta iz katerega bo lahko spremljal dogajanje

Prilagoditev uporabe knjižnic � pomoč pri iskanju knjig
� dostopnost same knjižnice
� možnost, da spremljevalec izposodi gradivo za študenta
� daljši roki za izposojo, če je potrebna prilagoditev v elektronsko

obliko

Prilagoditve študijskega � za študente, ki imajo težave z gibanjem rok, je primerno elektronsko
gradiva gradivo

Prilagoditev ocenjevanja � opravljanje izpita v več delih
pisnih in stvarnih izdelkov � opravljanje izpita s pomočjo računalnika in prilagojene opreme npr.

prilagojena tipkovnica

Prilagoditev ocenjevanja � nekateri gibalno ovirani študenti imajo težave z ustnim izražanjem,
govornih nastopov in zato jim je potrebno zagotoviti dovolj časa za odgovor oz. za govorni
ustnega dela izpita nastop
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SLEPI, SLABOVIDNI

Dostop do učnih prostorov � taktilna talna in stenska vodila v kontrastnih barvah za lažje gibanje in
orientacijo v prostoru

� oznake učilnic in drugih prostorov v brajevi pisavi
� tipne oznake v dvigalih in zvočno napovedovanje nadstropij
� tipne oznake nadstropij
� senzorsko prižiganje luči
� vrata na senzor
� kontrastna talna ali stenska vodila za lažje gibanje in orientacijo na

fakulteti
� oznake učilnic in drugih prostorov v povečanem tisku
� velike kontrastne oznake tipk v dvigalu
� senzorsko prižiganje luči ali jasno označena stikala
� dobra osvetlitev prostorov
� vrata na senzor

Prilagoditev učnega prostora � prostor v učilnici blizu vtičnic za električno napajanje za priključitev
� tehničnih pripomočkov
� prostor, kjer se dobro sliši predavatelja, kjer ni motečega hrupa
� prostor za psa vodnika in tehnične pripomočke
� prostor v učilnici blizu vtičnic za električno napajanje za priključitev

tehničnih pripomočkov
� prostor, kjer se dobro sliši predavatelja, kjer ni motečega hrupa
� prostor, ki je primerno osvetljen in ne povzroča bleščanja

Prilagoditev komuniciranja � ustno komuniciranje
in posredovanja študijskih � pisno komuniciranje v obliki elektronskih informacij ali sms sporočil
informacij � ustno komuniciranje

� pisno komuniciranje v obliki elektronskih informacij ali tiskovin v
običajnem ali povečanem tisku, odvisno od potreb študenta

Spremljanje učnega procesa � čim bolj opisna razlaga (namesto tu, recite levo zgoraj)
� govorite razločno in počasi, da si lahko študent zapisuje
� uporabljajte načela dostopnih ppt prezentacij
� opišite vizualne informacije, potek praktičnega prikaza, slik, grafov,

itd.
� sproti in ob koncu preverite ali potrebuje dodatno razlago
� vnaprejšnje posredovanje gradiva, ki se bo uporabljalo, da si ga

študent ogleda in najde najprimernejši način dela
� čim bolj opisna razlaga (namesto tu, recite levo zgoraj)
� govorite razločno in počasi, da si lahko študent zapisuje
� pišite dovolj veliko in čitljivo
� uporabljajte načela dostopnih ppt prezentacij
� opišite vizualne informacije, potek praktičnega prikaza, slik, grafov,

itd.
� dovolite študentu, da od blizu spremlja demonstracijo ali druge

vizualne prikaze
� sproti in ob koncu preverite ali potrebuje dodatno razlago
� vnaprejšnje posredovanje gradiva, ki se bo uporabljalo, da si ga

študent ogleda in po potrebi prilagodi ter najde najprimernejši način
dela
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SLEPI, SLABOVIDNI

Ustvarjanje in vodenje � snemanje na diktafon
lastnih zapiskov � pisanje zapiskov s pomočjo prenosnega računalnika ali brajeve

elektronske beležnice
� pomoč zapisovalca za delanje zapiskov
� prenos informacij iz elektronske table na študentov računalnik
� pretipkavanje na roko napisanih zapiskov
� snemanje na diktafon
� pisanje zapiskov s pomočjo prenosnega računalnika
� pomoč zapisovalca za delanje zapiskov
� prenos informacij iz elektronske table na študentov računalnik
� pretipkavanje na roko napisanih zapiskov
� fotokopiranje in povečava zapiskov

Prilagoditve opravljanja � daljši roki za pripravo, ker je branje zvočnih ali elektronskih besedil
študijskih obveznosti počasnejše

� upoštevati je potrebno, da je potreben čas, da se gradivo pretvori iz
tiskane v zvočno ali elektronsko obliko, preden se študent lahko
prične učiti ali raziskovati gradivo za seminarsko nalogo

� uporaba računalnika ali brajeve elektronske beležnice z zvočno
podporo za opravljanje pisnih izpitov v elektronski obliki

� kadar pisno opravljanje obveznosti ni mogoče, se zagotovi ustno
opravljanje obveznosti ali prisotnost zapisovalca, kateremu študent
narekuje odgovore

� posredovanje informacij o trajanju izpita, prostoru kjer se bo
opravljal, točnem datumu, uri, načinu opravljanja izpita, da si slep
študent zagotovi spremstvo, če mu lokacija ni znana
podaljšan čas opravljanja izpita

� daljši roki za pripravo, ker branje zvočnih ali elektronskih besedil
počasnejše

� upoštevati je potrebno, da je potreben čas, da se gradivo pretvori iz
tiskane v zvočno ali elektronsko obliko, ali v povečan tisk, preden se
študent lahko prične učiti ali raziskovati gradivo za seminarsko nalogo

� pri branju se oči utrudijo, zato so potrebni premori
� kadar pisno opravljanje obveznosti ni mogoče, se zagotovi ustno

opravljanje obveznosti ali prisotnost zapisovalca, kateremu študent
narekuje odgovore

� uporaba pripomočkov kot so optične ali elektronske lupe, računalnik,
itd. za opravljanje pisnih izpitov

� posredovanje informacij o trajanju izpita, prostoru kjer se bo
opravljal, točnem datumu, uri, načinu opravljanja izpita, da si slabo
viden študent zagotovi spremstvo, če mu lokacija ni znana

� podaljšan čas opravljanja izpita

Prilagoditev dela v � posamezniki v skupini se predstavijo, da slep ve kdo je prisoten
majhnih skupinah � vsak, ki želi govoriti najprej pove svoje ime, da slep ve kdo govori
(seminarji ipd.) � posamezniki v skupini se predstavijo, da slaboviden ve kdo je

prisoten
� vsak, ki želi govoriti najprej pove svoje ime, da slaboviden ve kdo

govori

PRAKTIČNI NASVETI ZA PRILAGODITEV ŠTUDIJA GLEDE NA POSEBNE POTREBE
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SLEPI, SLABOVIDNI

Prilagoditev uporabe � brajeva vrstica in zvočna podpora za delo z računalnikom
računalniške in � taktilne ali zvočne oznake na laboratorijskih pripomočkih
laboratorijske opreme � individualna razlaga za delo z opremo

� seznanitev s prostorom
� programska oprema za povečavo slike na računalniškem zaslonu
� kamera za spremljanje dela na daljavo (tabla, laboratorijsko delo)
� pripomočki za povečavo za delo na blizu (optične ali elektronske

lupe)
� individualna razlaga za delo z opremo
� seznanitev s prostorom

Prilagoditev praktičnega in � zagotovitev spremljevalca
terenskega usposabljanja � zagotovitev podpornih tehničnih in optičnih pripomočkov za

opravljanje dela
� prostor za psa vodnika
� posredovanje informacij o poteku praktičnega in terenskega

usposabljanja, kraju, datumu vnaprej
� zagotovitev spremljevalca
� pripomočki za opravljanje dela
� posredovanje informacij o poteku praktičnega in terenskega

usposabljanja, kraju, datumu vnaprej

Prilagoditev uporabe knjižnic � nameščena zvočna podpora na računalnikih za iskanje knjižničnih
gradiv

� pomoč pri lociranju gradiva
� možnost vnaprejšnje rezervacije gradiva
� možnost skeniranja knjižničnega gradiva v dostopno elektronsko

obliko
� podaljšan čas izposoje
� nameščena programska oprema za povečavo zaslonske slike na

računalnikih za iskanje knjižničnih gradiv
� pomoč pri lociranju gradiva
� možnost vnaprejšnje rezervacije gradiva
� možnost skeniranja knjižničnega gradiva v dostopno elektronsko

obliko
� možnost povečave knjižničnega gradiva
� podaljšan čas izposoje

Prilagoditve študijskega � elektronsko gradivo v html, word, rtf ali dostopni pdf obliki
gradiva � zvočno gradivo

� taktilne slike in tridimenzionalni modeli
� elektronsko gradivo v html, word, rtf ali dostopni pdf obliki
� zvočno gradivo
� gradivo v povečanem tisku
� povečane in visoko kontrastne slike in tridimenzionalni modeli

Prilagoditev ocenjevanja � pisni izdelki morda ne bodo oblikovani tako, da so vizualno privlačni
pisnih in stvarnih izdelkov �  v njem bodo morda tipkarske napake

� ročno pisani izdelki morda ne bodo najbolj čitljivi
� ročno narisane skice morda ne bodo zelo natančne
� v tipkanem besedilu bodo morda tipkarske napake

Prilagoditev ocenjevanja � ne morejo vzpostaviti očesnega stika s poslušalci ali videti odzivov
govornih nastopov in � slabše vzpostavljajo očesni stik s poslušalci in slabše vidijo odzive,
ustnega dela izpita
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GLUHI, NAGLUŠNI

Dostop do učnih prostorov � jasno označene učilnice in drugi prostori ter poti do učilnic in drugih
prostorov

� jasno označene učilnice in drugi prostori ter poti do učilnic in drugih
prostorov

Prilagoditev učnega prostora � po možnosti manjše predavalnice
� svetle predavalnice, da lahko gluh spremlja tolmača in dogajanju v

predavalnici
� po možnosti v U ali krožni postavitvi, da lahko gluh študent vidi vse

študente
� obvezno sedenje v prvi vrsti oz. tako da neovirano sledi govorniku in

njegovemu obrazu
� primeren prostor za tolmača za znakovni jezik in za zapisovalca 8

po možnosti manjše predavalnice
� svetle predavalnice
� po možnosti v U ali krožni postavitvi, da lahko naglušni študent vidi

in sliši vse študente
� predavalnica naj ima tehnične pripomočke za ojačanje govora (FM

sistem ali indukcijska zanka)
� obvezno sedenje v prvi vrsti oz. tako da neovirano sledi govorniku in

njegovemu obrazu
� primeren prostor za odlaganje pripomočkov za poslušanje

Prilagoditev komuniciranja � komunikacija preko sodobnih elektronskih medijev in naprav
in posredovanja študijskih � jasen in razločen govor (posvetujte se s tolmačem in študentom)
informacij � podajanje ustnih informacij individualno

� čim več vizualno posredovanih informacij
� pri ustnem komuniciranju in podajanju informacije prisotnost

tolmača za znakovni jezik
� počasnejši ritem govora, da lahko tolmač prevede
� razne ovire pred usti predavatelja kot npr. gosta brada, mikrofon itd.

onemogočajo oz. poslabšajo razumevanje povedanega
� preverjanje, ali razume kar je bilo povedano
� komunikacija preko sodobnih elektronskih medijev in naprav
� jasen in razločen govor (posvetujte se s študentom)
� čim več vizualno posredovanih informacij
� predavatelj mora biti z obrazom usmerjen k študentu
� razne ovire pred usti predavatelja kot npr. gosta brada, mikrofon itd.

onemogočajo oz. poslabšajo razumevanje povedanega
� po potrebi uporaba tehničnih pripomočkov za ojačanje govora
� preverjanje, ali razume kar je bilo povedano
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GLUHI, NAGLUŠNI

Spremljanje učnega procesa � predavatelj naj bo z obrazom obrnjen k študentom
� predavatelj naj ne stoji pred oknom
� prisotnost tolmača za znakovni jezik
� jasen in počasnejši govor (posvetujte se s tolmačem in študentom)
� posredovanje informacij o poteku učnega procesa vnaprej
� posredovanje gradiva, ki se bo obravnavalo tolmaču in študentu

vnaprej
� morebitna razlaga pomembnih strokovnih besed, zapis teh besed na

tablo ali posredovanje teh besed vnaprej (elektronsko ali tiskano)
� pri gluhemu je potrebna najprej razlaga eksperimenta s pomočjo

tolmača ali s pomočjo drugih prikazov (npr. video), nato se naj izvede
praktični prikaz oziroma demonstracija brez govorjenja, ker gluhi ne
more slediti hkrati tolmaču in praktičnim prikazom

� sprotno zapisovanje diskusije, ki poteka v predavalnici, da ji lahko
študent sledi in v njej enakovredno sodeluje

� sproti in ob koncu preveriti ali potrebuje dodatno razlago
� možnost dodatnih individualnih konzultacij
� premori med predavanji zaradi povečane utrujenosti
� predavatelj naj bo z obrazom obrnjen k študentom
� predavatelj naj ne stoji pred oknom
� razdalja med predavateljem in študentom naj bo do 3 m
� jasen in počasnejši govor (posvetujte se s študentom), zelo glasen

govor ni potreben
� posredovanje gradiva, ki se bo obravnavalo študentu vnaprej
�  morebitna razlaga pomembnih strokovnih besed, zapis teh besed na

tablo ali posredovanje teh besed vnaprej
� sprotno zapisovanje diskusije, ki poteka v predavalnici, da ji lahko

študent sledi in v njej enakovredno sodeluje
� sproti in ob koncu preveriti ali potrebuje dodatno razlago
� možnost dodatnih individualnih konzultacij
� premori med predavanji zaradi povečane utrujenosti

Ustvarjanje in vodenje � zapisnikar-zapisovalec zapiskov
lastnih zapiskov � dogovor s študentom/ti, da posreduje/jo svoje zapiske

� zvočno snemanje predavanj, ki mu jih nato pretipka tretja oseba
� zapisnikar-zapisovalec zapiskov
� dogovor s študentom/ti, da posreduje/jo svoje zapiske
� zvočno snemanje predavanj, ki mu jih nato pretipka tretja oseba
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GLUHI, NAGLUŠNI

Prilagoditve opravljanja � pomoč pri organizaciji in razporeditvi študijskih obveznosti
študijskih obveznosti � potrebujejo daljše roke za pripravo seminarskih nalog in ostalih pisnih

obveznosti, daljši čas za pripravo na izpit ter daljši čas na izpitu,
zaradi težjega pisnega izražanja in težav pri razumevanju strokovnih
besedil

� posredovanje informacij o trajanju izpita, prostoru kjer se bo
opravljal, točnem datumu, uri, načinu opravljanja izpita tako, da jih
bo gluh študent zanesljivo razumel

� uporaba računalnika in vklop funkcije za preverjanje črkovanja pri
pisnih izpitih

� jasna in razumljiva vprašanja
� preverjanje ali študent razume izpitna vprašanja
� sprememba strokovnih besed v splošnejše, vsakdanje
� ustni izpiti ob prisotnosti tolmača za slovenski znakovni jezik,

ki prevaja vprašanja in dogovore na vprašanja
� priporočljivo opravljanje ustnih obveznosti v pisni obliki
� opravljanje izpita po delih
� opravljanje izpita v posebnem prostoru
� pomoč pri organizaciji in razporeditvi študijskih obveznosti
� potrebujejo daljše roke za pripravo seminarskih nalog in ostalih pisnih

obveznosti, daljši čas za pripravo na izpit ter daljši čas na izpitu,
zaradi težjega pisnega izražanja in težav pri razumevanju strokovnih
besedil

� posredovanje informacij o trajanju izpita, prostoru kjer se bo
opravljal, točnem datumu, uri, načinu opravljanja izpita tako, da jih
bo gluh študent zanesljivo razumel

� uporaba računalnika in vklop funkcije za preverjanje črkovanja pri
pisnih izpitih

� jasna in razumljiva vprašanja
� izpraševalec naj bo usmerjen k študentu, da je omogočeno

odgledovanje z ustnic
� razdalja med sogovorniki 2-3 m
� preverjanje ali študent razume izpitna vprašanja
� sprememba strokovnih besed v splošnejše, vsakdanje
� opravljanje ustnih obveznosti v pisni obliki
� opravljanje izpita po delih

Prilagoditev ocenjevanja � spregled slovničnih in pravopisnih napak, saj ima slovenski znakovni
pisnih in stvarnih izdelkov jezik drugačno strukturo

� spregled slovničnih in pravopisnih napak

Prilagoditev ocenjevanja � velike težave pri ustni komunikaciji, potrebna prisotnost tolmača za
govornih nastopov in znakovni jezik
ustnega dela izpita � če ustna komunikacija ni mogoča, se zagotovi pisno preverjanje

� upoštevanje težav z ustnim izražanjem zaradi težav s sluhom
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Prilagoditev dela v majhnih � počasen in jasen govor (posvetujte se s tolmačem in študentom)
skupinah (seminarji ipd.) � vrstni red pri poteku govora - naenkrat govori samo eden

(ne govori se eden čez drugega)
� postavitev študentov v krog tako, da bodo vidni obrazi vseh
� preverjanje ali gluh študent razume kaj se dogaja in kaj se zahteva od

njega
� počasen in jasen govor (posvetujte se s študentom)
� zmanjšanje hrupa v predavalnici
� postavitev študentov v krog tako, da bodo vidni obrazi vseh
� vrstni red pri poteku govora - naenkrat govori samo eden

(ne govori se eden čez drugega)
� preverjanje ali študent razume kaj se dogaja in kaj se zahteva

od njega

Prilagoditev uporabe � vizualna opozorila ob laboratorijskih težavah
računalniške in � vizualna opozorila na računalniku namesto zvokov
laboratorijske opreme � individualna razlaga o delovanju opreme

� video predstavitev demonstracije uporabe opreme
� individualna razlaga o delovanju opreme
� video predstavitev demonstracije uporabe opreme

Prilagoditev praktičnega in � prisotnost tolmača
terenskega usposabljanja � posredovanje informacij o poteku praktičnega in terenskega

usposabljanja, kraju, datumu vnaprej v tiskani ali elektronski obliki v
tiskani ali elektronski obliki

� dodatna razlaga o poteku praktičnega in terenskega dela
� posredovanje informacij o poteku praktičnega in terenskega

usposabljanja, kraju, datumu vnaprej v tiskani ali elektronski obliki
� dodatna razlaga o poteku praktičnega in terenskega dela
� rezervacija prostora blizu predavatelja

Prilagoditev uporabe knjižnic � prisotnost tolmača za znakovni jezik
� pisna komunikacija
� razlaga delovanja v knjižnici, pomoč pri iskanju knjig npr. kako

poiskati knjige, postavitve polic, potek izposoje v tiskani ali
elektronski obliki

� podaljšan čas izposoje knjižničnega gradiva
� razlaga delovanja v knjižnici, pomoč pri iskanju knjig npr. kako

poiskati knjige, postavitve polic, potek izposoje v tiskani ali
elektronski obliki

� podaljšan čas izposoje knjižničnega gradiva

Prilagoditve študijskega � posredovanje informacij o pomembnem študijskem gradivu vnaprej
gradiva oz. pomembnejših delih študijskega gradiva

� razlaga pomembnih strokovnih besed v študijskem gradivu -
izdelava individualnega slovarja

� skrajšani povzetki obsežnejših besedil
� prikazi v miselnih vzorcih
� posredovanje informacij o pomembnem študijskem gradivu vnaprej

oz. pomembnejših delih študijskega gradiva
� razlaga pomembnih strokovnih besed v študijskem gradivu -

izdelava individualnega slovarja
� skrajšani povzetki obsežnejših besedil
� prikazi v miselnih vzorcih
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SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE

Dostop do učnih prostorov � jasno označene učilnice in drugi prostori

Prilagoditev učnega prostora � prostor, kjer je manj hrupa za lažjo koncentracijo
� prostor, kjer je možno tehnične pripomočke priključiti na električno

napajanje
� dobro osvetljen prostor

Prilagoditev komuniciranja � ustna ali pisna komunikacija, odvisno od potreb študenta
in posredovanja študijskih � pri pisni (tiskani ali elektronski) komunikaciji pazimo,
informacij da so informacije jasne in kratke ter lepo razporejene,

ne preveč natlačene
� pomembna je izbira vrste in velikosti črk - najustreznejša oblika tiska

je pisava čistih in jasnih linij kot so Arial, Comic Sans, Verdana,
Helvetica, Tahoma in Trebuchet. Poševna oblika črk ni ustrezna.
Večja velikost črk, med 12pt ali 14pt do 16pt.)

Spremljanje učnega procesa � posredovanje gradiva ali povzetka predavanja vnaprej, da ga študent
na predavanjih lahko dopolnjuje

� jasno strukturirana učna enota (napoved ciljev, pomembnih
konceptov, vsebin, izrazov; jasna razlaga in povzetek)

� vse kar je zapisno na tabli ali projekciji se prebere ali pove na glas
� povzamejo se glavne točke predavanja
�  manj besedila na posameznih prosojnicah

Ustvarjanje in vodenje � prejmejo zapiske v elektronski obliki
lastnih zapiskov � pomoč zapisovalca

� snemanje predavanj, fotokopiranje zapiskov, uporaba računalnika
� pomoč pri organizaciji zapiskov
� posredovanje gradiva, ki se bo obravnavalo v naprej in si ga študent

na predavanjih dopolni

Prilagoditve opravljanja � daljši čas za pripravo na izpit in pripravo pisnih izdelkov -
študijskih obveznosti branje zvočnih ali elektronskih besedil je počasnejše

� pomoč pri organizaciji in razporeditvi študijskih obveznosti
� upoštevati je potrebno, da je potreben čas, da se gradivo pretvori iz

tiskane v zvočno ali elektronsko obliko, preden se študent lahko
prične učiti ali raziskovati gradivo za seminarsko nalogo

� uporaba računalnika s podpornimi programi za opravljanje pisnih
izpitov (npr. vklop funkcije za preverjanje črkovanja in slovnice pri
izdelavi pisnih izdelkov)

� kadar pisno opravljanje obveznosti ni mogoče, se zagotovi ustno
opravljanje obveznosti ali prisotnost zapisovalca, kateremu študent
narekuje odgovore

� podaljšan čas opravljanja izpita
� različne oblike pisnih izpitov (obkroževanje odgovorov,

dopolnjevanje odgovorov, možnost krajših odgovorov itd.), glede na
potrebe študenta

� pri pisanju lahko uporabljajo slovar, tezaver
� pomoč osebe, ki preveri njihov pisni izdelek pred oddajo
� uporaba kalkulatorjev, tabel, vnaprej dogovorjenih formul

Prilagoditev ocenjevanja � ne ocenjuje se pisave, črkovanja, slovničnih struktur in stavčnega
pisnih in stvarnih izdelkov reda, ter rabe ločil
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SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE

Prilagoditev ocenjevanja � študent opravi ustno preverjanje individualno ali v manjši skupini,
govornih nastopov in če mu izpostavljanje pred večjo skupino povzroča nelagodje
ustnega dela izpita

Prilagoditev dela v � primerna navodila za delo v skupinah v ustni, tiskani ali elektronski
majhnih skupinah obliki vnaprej
(seminarji ipd.)

Prilagoditev uporabe � programska oprema za zvočno podporo branja besedil
računalniške in � programi za oblikovanje konceptualnih in podatkovnih shem
laboratorijske opreme (Concept mapping tool), programi kot so Zaslonska ravnila (Onscreen

ruler), barvne prosojnice za spreminjanje barvenga ozadja (T-bar),
ki olajšajo branje na računalniškem zaslonu itd.

Prilagoditev praktičnega in � pomoč pri izvedbi praktičnega in terenskega dela
terenskega usposabljanja

Prilagoditev uporabe knjižnic � pomoč pri lociranju knjižničnega gradiva
� možnost skeniranja knjižničnega gradiva za pretvorbo v digitalno

obliko
� tih in miren prostor za delo v knjižnici
� podaljšan čas izposoje knjižničnega gradiva

Prilagoditve študijskega � prejmejo gradivo v naprej, da se lahko prilagodi in da si organizirajo,
gradiva kako bodo gradivo predelal

� gradivo v elektronski ali avdio obliki
� povzetki obsežnejših besedil
� prikazi v miselnih vzorcih
� gradivo natisnjeno na pastelno obarvan papir (najpogosteje

uporabljena barva papirja je bež oz. svetlo kremno rumena)
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DUŠEVNE TEŽAVE

Dostop do učnih prostorov � jasno označene učilnice in drugi prostori

Prilagoditev učnega prostora � manjše predavalnice, manjše skupine študentov

Prilagoditev komuniciranja � potrebujejo prijazen in razumevajoč pogovor
in posredovanja študijskih � poskusite se vživeti v počutje študenta
informacij � vzemite si čas za pogovor in dajte študentu dovolj časa za odgovore,

vnaprej mu povejte, če je njegov čas za odgovor omejen
� bodite odprti in iskreni v pogovoru
� če študent ne priznava, da ima težave, večkrat pristopite k njemu in

nakažite, da ste mu pripravljeni pomagat in se pogovoriti z njim
� če študent priznava svoje težave, mu ne dajajte nasvetov, ampak

ga poslušajte spodbudite, da sam najde pomoč oz. predlaga
prilagoditve, ki bi mu koristile

Spremljanje učnega procesa � prisotnost osebe, ki bo študenta spremljala na fakulteti in mu nudila
čustveno podporo

� krajši odmori med študijskim procesom
� fleksibilnost in upoštevanje študentovih potreb
� upoštevati osebni prostor študenta pri fizičnem kontaktu
� dovolitev odsotnosti iz učnega procesa
� posredovanje gradiva, ki se bo obravnavalo vnaprej
� poskrbite za tišino, saj lahko študenta hrup dekoncentrira ali dela

nemirnega

Ustvarjanje in vodenje � možno je, da so veliko odsotni, zato bi bilo dobro da bi se dogovorili
lastnih zapiskov z določenim študentom, da mu posreduje zapiske

Prilagoditve opravljanja � opravljanje obveznostih v več manjših delih
študijskih obveznosti � podaljšan čas opravljanja obveznosti

� odmori
� prisotnost osebe, ki nudi študentu čustveno podporo
� opravljanje obveznosti v posebnem prostoru, v manjših

predavalnicah
� fleksibilnost in upoštevanje študentovih potreb
� upoštevati osebni prostor pri kontaktu s študentom

Prilagoditev dela v � prisotnost osebe, ki bo nudila študentu čustveno podporo
majhnih skupinah � manjše predavalnice
(seminarji ipd.) � upoštevati osebni prostor študenta pri fizičnem kontaktu

Prilagoditev uporabe � individualna seznanitev študenta o uporabi računalniške in
računalniške in laboratorijske opreme
laboratorijske opreme � upoštevati osebni prostor pri fizičnem kontaktu

Prilagoditev praktičnega in � podrobna vnaprejšnja seznanitev s praktičnim in terenskim delom,
terenskega usposabljanja njegovim potekom, kje se bo opravljalo, predstavitev oseb, ki bodo

sodelovale
� prisotnost osebe, ki bo nudila čustveno podporo
� upoštevati osebni prostor študenta pri fizičnem kontaktu

Prilagoditev uporabe knjižnic � daljši čas izposoje knjižničnega gradiva, saj potrebuje več časa za
prebiranje gradiv

� prijazna in razumevajoča komunikacija zaposlenih v knjižnici
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DUŠEVNE TEŽAVE

Prilagoditve študijskega � uporaba manj obsežnih gradiv
gradiva � miselni vzorci, svetle barve

Prilagoditev ocenjevanja � upoštevati, da izpit predstavlja veliko stisko in da težje pokaže svoje
pisnih in stvarnih izdelkov znanje

Prilagoditev ocenjevanja � dajte študentu čas za odgovor
govornih nastopov in � upoštevati, da izpit predstavlja veliko stisko in da študent težje
ustnega dela izpita pokaže svoje znanje
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GOVORNO JEZIKOVNE MOTNJE

Dostop do učnih prostorov � jasno označene učilnice in drugi prostori

Prilagoditev učnega prostora � sedi spredaj, da lažje spremlja predavatelja
� izbiramo manj hrupen prostor
� zagotavljamo tišino

Prilagoditev komuniciranja � omogočiti več časa za odgovor
in posredovanja � kratke in jasne povedi
študijskih informacij � pisna komunikacija

� po potrebi pomoč tretje osebe pri komunikaciji
� preverjanje razumevanja posredovanih informacij

Spremljanje učnega procesa � premori med predavanji zaradi motenj pozornosti in koncentracije
ter hitrejše utrujenosti

� sprotno preverjanje razumevanja sprejetih informacij, študijskega
gradiva

� povzemanje razlage in ključnih točk
� razlaga neznanih pomembnih strokovnih besed, zapis teh besed na

tablo ali posredovanje le-teh vnaprej
� kratka in jasna navodila
� možnost individualnih konzultacij

Ustvarjanje in vodenje � pomoč pri zapisovanju ali urejanju zapiskov
lastnih zapiskov � zapisovanje v obliki miselnih vzorcev

� možnost kopiranja zapiskov sošolcev
� posredovanje gradiva, ki se bo obravnavalo v naprej in si ga študent

na predavanjih dopolni

Prilagoditve opravljanja � daljši rok za pripravo seminarskih nalog in ostalih pisnih obveznosti
študijskih obveznosti zaradi težjega pisnega izražanja

� daljši čas za preverjanje znanja
� preverjanje manjših vsebinskih sklopov
� dovoljevanje odsotnosti s predavanj in vaj
� uporaba računalnika z zvočno podporo za opravljanje pisnih nalog ali

za branje literature
� vklop funkcije za preverjanje črkovanja in slovnice pri izdelavi pisnih

izdelkov
� dovoljevanje opravljanja ustnih izpitov, če je pisna komunikacija

otežena
� dovoljevanje drugačnih oblik preverjanja znanja, če je ustna

komunikacija otežena
� opravljanje ustnega preverjanja individualno ali v manjši skupini,

če mu izpostavljanje pred večjo skupino povzroča nelagodje
� jasna, razumljiva in enostavna vprašanja ter preverjanje razumevanja

le-teh

Prilagoditev ocenjevanja � ne ocenjuje se napak v črkovanju, slovnični strukturi
pisnih in stvarnih izdelkov � v kolikor je pisno izražanje oteženo predlagamo ustno preverjanje

znanja

Prilagoditev ocenjevanja � ne ocenjujemo kako tekoč je govor in ostalih retoričnih spretnosti
govornih nastopov in nastopa, temveč le vsebino
ustnega dela izpita
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GOVORNO JEZIKOVNE MOTNJE

Prilagoditev dela v � vodene diskusije
majhnih skupinah � povzemanje povedanega
(seminarji ipd.) � govori le eden naenkrat

Prilagoditev uporabe � podpora za preverjanje črkovanja in slovnice
računalniške in � zvočna podpora za branje besedil
laboratorijske opreme � elektronsko gradivo

Prilagoditev praktičnega � pomoč pri komunikaciji
in terenskega usposabljanja � jasna navodila v ustni ali pisni obliki, odvisno od potreb

� možnost predhodne priprave na praktično in terensko usposabljanje
� dodatna razlaga o poteku praktičnega oz. terenskega usposabljanja

Prilagoditev uporabe � pomoč pri lociranju knjižničnega gradiva
knjižnic � možnost spletne rezervacije gradiva

� možnost daljšega roka izposoje
� pomoč 3. osebe pri komunikaciji

Prilagoditve študijskega � manj snovi na eni strani (izbira pisave z širokimi črkam npr. Arial)
gradiva � uporaba barv in miselnih vzorcev

� gradivo v zvočni ali elektronski obliki
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DOLGOTRAJNA BOLEZEN

Dostop do učnih prostorov � odvisno ali ima bolezen vpliv na sposobnost gibanja in povzroča
povečano utrujenost, slabši vid, itd.

Prilagoditev učnega prostora � miren prostor
� dobra osvetlitev
� brez alergenih dejavnikov

Prilagoditev komuniciranja � pisna komunikacija, kadar težave s koncentracijo povzročajo slabše
in posredovanja študijskih pomnjenje
informacij � ustna komunikacija v primeru težav z vidom, branjem, itd.

Spremljanje učnega procesa � govorite jasno in počasi,
� povzemanje glavnih točk predavanja
� prejemanje gradiva vnaprej
� dovoljevanje manjše prisotnosti ali krajše odmore med predavanjem

zaradi zdravstvenih težav, težav z utrujenostjo ali težav s
koncentracijo, ki jo povzroča bolezen sama ali pa se pojavlja kot
stranski učinek zdravil ali kadar mora študent ob točno določenem
času jemati zdravila, zaužiti hrano, biti prisoten na terapiji, itd.

Ustvarjanje in vodenje � pomoč zapisovalca
� pomoč sošolcev pri delanju zapiskov
� pomoč pri organizaciji zapiskov
� možnost snemanja
� prejmejo povzetke vnaprej in jih nato samo dopolni

Prilagoditve opravljanja � opravljanje izpitov po delih
študijskih obveznosti � podaljšan čas za oddajo seminarskih nalog, poročil, izdelkov,

� podaljšan čas pisnih izpitov
� dovoljevanje pisnega namesto ustnega preverjanja znanja ali obratno,

odvisno od potreb,
� omogočanje uporabe posebnih tehničnih ali drugih pripomočkov,
� dovoljevanje odsotnosti zaradi motenj koncentracije utrujenosti ali

bolezni, terapij, itd.

Prilagoditev dela v majhnih � vodene diskusije
skupinah (seminarji ipd.) � povzemanje povedanega

� govori le eden naenkrat

Prilagoditev uporabe � podpora za preverjanje črkovanja in slovnice
računalniške in � zvočna podpora za branje besedil
laboratorijske opreme � elektronsko gradivo,

Prilagoditev praktičnega in � delo primerno zdravstvenim oz. fizičnim in psihičnim sposobnostim
terenskega usposabljanja študenta

� pozornost namenimo dejavnikom, ki lahko bolezen poslabšajo in jih
skušamo odstraniti ali vsaj omiliti

� opravljanje dela v daljšem časovnem obdobju, da so dnevne
obremenitve manjše

Prilagoditev uporabe � pomoč pri lociranju knjižničnega gradiva
knjižnic � možnost spletne rezervacije gradiva

� možnost daljšega roka izposoje

Prilagoditve študijskega � manj snovi na eni strani
gradiva � uporaba barv in miselnih vzorcev

� gradivo v zvočni ali elektronski obliki
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DOLGOTRAJNA BOLEZEN

Prilagoditev ocenjevanja � ne ocenjuje se lepopis
pisnih in stvarnih izdelkov � ne ocenjujejo se slovnične in tipkarske napake

� obsežnejši izpiti se razdelijo na manjše dele
� dovoli se odmor med izpitom, da je boljša koncentracija

Prilagoditev ocenjevanja � ne ocenjujemo kako tekoč je govor temveč le vsebino,
govornih nastopov in v kolikor so ustne predstavitve težava, predlagamo pisno preverjanje
ustnega dela izpita  znanja

VIRI:
1. The Open University, Making your teaching inclusive http://www.open.ac.uk/inclusiveteaching/

pages/understanding-and-awareness/mobility-dexterity-pain-and-fatigue.php
2. Strategies for teaching students with motor/orthopedic impairments
3. http://www.as.wvu.edu/~scidis/motor.html
4. Catea, access and learning, Individuals with mobility impairment

http://www.accesselearning.net/mod1/1_07.php
5. University of Washington, The faculty room, Mobility impairments

http://www.washington.edu/doit/Faculty/Strategies/Disability/Mobility/
6. PEPNet Tipsheet, Teaching students who are heard of hearing

http://www.netac.rit.edu/downloads/TPSHT_Teaching_HoH.pdf
7. University of Washington, The faculty room, Deaf or hard of hearing

http://www.washington.edu/doit/Faculty/Strategies/Disability/Hearing/
8. Teacher vision, Assessement and accommodation

http://www.teachervision.fen.com/special-education/resource/5350.html?detoured=1
9. Lancaster University, Student mental health

http://www.studentmentalhealth.org.uk/chap1.htm#c1p11
10. Navodila za izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za

gimnazijski program, Ljubljana 2004 http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/
podrocje/posebne_potrebe/pdf/Navodila_za_gim.pdf

11. Practical Guidelines for Academic Staff on Accommodations http://www.ucc.ie/en/dss/SupportProvi-
dedforUCCStaff/PracticalGuidelinesforAcademicStaffonAccommodations/

12. Adjustments in course and examination arrangements for students with disabilites: notes of guidance
http://www.admin.ox.ac.uk/eop/disab/arrange.pdf

13. Prilagoditve za učence, ki imajo težave pri branju
http://www.starsi.si/izobrazevanje/ucne-tezave/novice/clanek/prilagoditve-1.html

14. Prilagoditve za učence, ki imajo težave pri pisanju
http://www.starsi.si/izobrazevanje/ucne-tezave/novice/clanek/prilagoditve.html

15. University of Washington, Faculty Room, Accommodations and Universal Design, Disability Type
http://www.washington.edu/doit/Faculty/Strategies/Disability/
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O PROJEKTU

Namen projekta StuDis - Razvijanje inkluzivnega visokega šolstva je bil izboljšati pogoje študija
za študente invalide in doprinesti k večjem znanju visokošolskih učiteljev glede prepoznavanja
potreb študentov invalidov in prilagajanja študijskega procesa tem potrebah.

V okviru projekta smo izvedli različne analize o študijski pogojih za študente invalide na Uni-
verzi v Mariboru. Na podlagi analiz smo pripravili predloge za izboljšanje študija. Po ugotovlje-
nem stanju, smo se lotili izobraževanja visokošolskih učiteljev za delo s študenti invalidi, obli-
kovali ta priročnik in orodje za izobraževanje o potrebah študentov invalidov preko spleta.

Pri projektu so poleg Društva študentov invalidov sodelovali še Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, Fakulteta za organizacijske vede, Fakulteta za strojništvo in Prav-
na fakulteta iz Univerze v Mariboru.

Za pomoč pri pisanju 2. poglavja ter tabelah ob koncu priročnika se iskreno zahvaljujemo:

� Mariji Jeraša
� Mariji Kavkler
� Mileni Košak - Babuder
� Lidiji Magajna
� Dunji Petak
� Ireni Praznik
� Suzani Pulec
� Barbari Zupančič

Delo4.p65 6.8.2010, 13:5769



70

Naslov priročnika: Prijazen študij za študente invalide
Priporočila za prilagoditev študijskega procesa

Avtorji*: Alenka Bera
izr. prof. dr. Matjaž Debevc
prof. Alan Hurst
dr. Suzana Kraljić
Matjaž Maletič
Nataša Mauko
red. prof. dr. Zoran Ren

Urednica: Nataša Mauko

Izdajatelj: Društvo študentov invalidov Slovenije

Naklada: 200

Ilustracije: Mija Pungeršič

Lektura: Nataša Borko

Grafično oblikovanje: CwIT, Ljiljana Sušnik, s.p.

Tisk: Tiskarna ...

September 2010

* po abecednem vrstnem redu

CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica

Delo4.p65 6.8.2010, 13:5770


