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Uvod in ozadje 

V tem poročilu je predstavljenih pet priporočil glede politik za izvajanje/uvedbo 

metode Digitalnega pripovedovanja zgodb v splošno izobraževanje oseb z motnjami 

v duševnem razvoju (MDR), specialnih pedagogov, ki delajo z osebami z MDR in 

socialnih pedagogov. 

Priporočila se nanašajo na pravice in možnosti oseb z MDR in so namenjena tako 

evropskim kot nacionalnim regulativnim organom in zakonodajalcem. Druge strani, 

ki bi jih lahko zanimala priporočila, so institucije, ki sodelujejo z osebami z MDR, 

socialni pedagogi, učitelji in facilitatorji ter avtorji učnih načrtov/gradiv za 

izobraževanje. 

Vseh pet priporočil temelji na ugotovitvah projekta DigiStorID, financiranega v 

okviru programa Erasmus+ v obdobju 2018-2020, poimenovanega Digitalno 

pripovedovanje zgodb za izboljšanje spretnosti in opolnomočenje oseb z motnjami 

v duševnem razvoju, na kratko DigiStorID. Priporočila se v svojem pristopu 

razlikujejo, vendar vsa poudarjajo pomen metode Digitalnega pripovedovanja 

zgodb kot dobrega načina za izboljšanje življenja oseb z MDR. 

Prvo priporočilo, Življenjske spretnosti, samozagovorništvo, poudarja pomen 

samozagovorništva za ljudi z MDR. Poudarek je na opredelitvi življenjskih spretnosti 

Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in predstavitvi seznama življenjskih 

spretnosti, pomembnih za osebe z MDR. Navaja, da so delavnice Digitalnega 

pripovedovanja zgodb učinkovita podpora za razvijanje življenjskih spretnosti in 

krepitev samozagovorništva oseb z MDR. 

V drugem priporočilu, Na osebo osredotočen pristop, pri delu z osebami z MDR 

predlagamo poudarek na pristopu, ki se osredotoča na posameznika. Facilitatorji, 

učitelji, ki delajo z osebami z MDR in drugo podporno osebje, ki sodeluje z našo 

ciljno skupino, jih obravnavajo kot posameznike z različnimi individualnimi cilji, 

željami itd. Priporočilo trdi, da je metoda Digitalnega pripovedovanja zgodb pri delu 

z osebami z MDR lahko pomemben del praktičnega, na osebo osredotočenega 

pristopa. 

Tretje priporočilo, Stereotipi v popularnih medijih, se osredotoča na to, kako 

pomembno je, da imajo ljudje z MDR dostop do različnih medijev in da lahko sami 

proizvajajo svoje medijske vsebine, da se njihovi glasovi slišijo. Priporočilo govori o 

tem, kako lahko metoda Digitalnega pripovedovanja zgodb, s tem, da deluje proti 

težnji osrednjih medijev po ustvarjanju negativnih stereotipov, okrepi 

posameznikovo samopodobo. 

Četrto priporočilo, Opolnomočenje, trdi, da lahko delo z metodo Digitalnega 

pripovedovanja zgodb opolnomoči ciljno skupino, kar vodi v večjo zavzetost in 

dobro počutje. To bo izboljšalo posameznikovo samozavest pri sprejemanju lastnih 

odločitev in olajšalo vključevanje v družbo. Zato bi bilo treba to metodo široko 

spodbujati in jo vključiti v učne programe izobraževanja učiteljev, ki delajo z 

osebami z MDR, pa tudi v učne načrte splošnega izobraževanja oseb z MDR. 
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Peto in zadnje priporočilo na podlagi ugotovitev projekta DigiStorID, Razširjanje in 

vključevanje metode, izobraževalne možnosti, poudarja pomembnost vključevanja 

metode in njene redne uporabe tako v formalnem kot neformalnem izobraževanju 

odraslih. Metoda Digitalnega pripovedovanja zgodb je orodje, ki je pomembno za 

opolnomočanje oseb z MDR. Za izvajanje metode se morajo socialni pedagogi 

naučiti njene uporabe. Priporočilo spodbuja evropske institucije, naj razmislijo o 

vključitvi te metode v ustrezne učne načrte. 

 

Projekt DigiStorID – cilji, sredstva in ugotovitve 

Kot smo že omenili, je bil projekt DigiStorID (Digitalno pripovedovanje zgodb za 

izboljšanje spretnosti in opolnomočenje oseb z motnjami v duševnem razvoju)1 

financiran iz programa Erasmus+, v njem pa so sodelovali partnerji iz šestih držav. 

Glavni cilj projekta DigiStorID je bil razviti inovativen učni pristop – Digitalno 

pripovedovanje zgodb, prilagojeno osebam z motnjami v duševnem razvoju – z 

namenom zagotoviti inovativno, spodbujevalno in zabavno orodje za 

učitelje/facilitatorje, ki delajo z osebami z motnjami v duševnem razvoju, ki ga bodo 

lahko uporabili pri svojem delu in tako prispevali k izboljševanju spretnosti, 

razumevanju in opolnomočenju oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

Projekt je deloma temeljil na izkušnjah iz prejšnjega projekta z istimi partnerji z 

naslovom DigiPower (Digitalno pripovedovanje zgodb – opolnomočenje s kulturno 

integracijo)2. Projekt DigiPower je partnerje prepričal, da je Digitalno 

pripovedovanje zgodb dobro orodje za opolnomočenje in izboljšanje 

usposobljenosti ljudi z motnjami v duševnem razvoju. Jasno pa je bilo, da je treba 

metodo prilagoditi potrebam in sposobnostim ciljne skupine. 

Prvi del projekta predstavlja analiza potreb na podlagi razgovorov s 30-imi 

strokovnjaki/socialnimi pedagogi, ki delajo z osebami z MDR v vseh partnerskih 

državah. Analiza potreb je bila naše vodilo pri prilagajanju metode potrebam naše 

ciljne skupine. Socialni pedagogi in drugo podporno osebje iz vseh partnerskih držav 

so se udeležili posebne delavnice za usposabljanje facilitatorjev, da so se seznanili 

z metodo Digitalnega pripovedovanja zgodb in se ustrezno usposobili. Nato smo 

izvedli tri mešane delavnice, kjer so facilitatorji delali z udeleženci z MDR iz vseh 

partnerskih držav. Na delavnicah je bila prilagojena metoda uporabljena, 

ovrednotena in nadalje razvita. Rezultat tega procesa je program Digitalnega 

pripovedovanja zgodb za osebe z MDR. Zgodbe udeležencev na delavnicah govorijo 

same zase3. 

Drug in morda bolj oprijemljiv rezultat projekta DigiStorID je priročnik, ki 

facilitatorje vodi skozi proces facilitiranja delavnice Digitalnega pripovedovanja 

zgodb za osebe z MDR. V projektu je nastal tudi krajši priročnik za osebe z MDR, ki 

                                                      
1https://digistorid.eu/ (pridobljeno 26. 2. 2021) 
2http://digipower.akademia.is/(pridobljeno 26. 2. 2021) 
3https://digistorid.eu/videos/(pridobljeno 26. 2. 2021) 
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je enostaven za razumevanje, saj je napisan v lahkem branju. Med rezultate, ki jih 

je težje izmeriti, pa spada očitna okrepitev različnih kompetenc udeležencev in 

facilitatorjev med delavnico. Prepričani smo, da so udeleženci razvili nove 

spretnosti, kot so samorefleksija, spretnosti poslušanja in pisanja, socialne 

spretnosti, ustvarjalnost, digitalne spretnosti itd. 

Vpliv projekta se kaže na različnih ravneh. Udeleženci so po udeležbi na tovrstni 

delavnici veseli in ponosni, facilitatorji pa spoznajo zabavno novo orodje. Torej 

vpliva na vse vključene strani. Ustvarjene izkušnje in znanje se ohranjajo skozi naša 

priročnika, spletne digitalne zgodbe z naših delavnic in facilitatorje, ki metodo še 

naprej uporabljajo pri svojem delu z osebami z MDR. 

Na podlagi izkušenj z delavnic, kjer smo videli, kako program deluje v praksi, in bolj 

splošne ocene programa Digitalnega pripovedovanja zgodb, prilagojene metode in 

gradnikov, vsi vključeni partnerji priporočajo izvajanje in redno uporabo metode 

Digitalnega pripovedovanja zgodb, kadar je ta posebej prilagojena potrebam oseb 

z MDR. Prepričani smo, da lahko izboljša življenje oseb z MDR in predstavlja 

pozitiven dodatek k drugim načinom dela z našo ciljno skupino, torej z osebami z 

motnjami v duševnem razvoju. 

 

Konvencije in zakonodaja 

Da bi priporočila postavili v širši kontekst, se sklicujemo na konvencije in 

zakonodaje, ki zadevajo interese ciljne skupine projekta, torej oseb z motnjami v 

duševnem razvoju. Vse partnerske države so podpisale in ratificirale Konvencijo ZN 

o pravicah invalidov (CRPD), ki je bila sprejeta leta 2006 in je začela veljati leta 

2008.4 Ko država ratificira konvencijo, ta postane pravno zavezujoča. “Konvencija 

sicer ne določa novih človekovih pravic, vendar z veliko večjo jasnostjo določa 

obveznosti držav, da spodbujajo, varujejo in zagotavljajo pravice invalidov. 

Konvencija tako ne samo pojasnjuje, da države ne smejo diskriminirati invalidov, 

temveč tudi določa številne korake, ki jih morajo države sprejeti za ustvarjanje 

spodbujevalnega okolja, da bodo invalidi lahko deležni resnične enakosti v družbi.”5 

Zdi se, da vsaj v teoriji obstaja splošno razumevanje in sprejemanje pravic oseb z 

MDR. Konvencija o pravicah invalidov deluje kot okvir oz. ozadje za pravila in 

zakonodajo držav o pravicah invalidov. 

Namen konvencije, kot je izražen v 1. členu, je “spodbujati, varovati in invalidom 

zagotavljati polno in enakopravno uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin ter spodbujati spoštovanje njihovega prirojenega dostojanstva.”6 

                                                      
4https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-

disabilities.htlm (pridobljeno 26. 2. 2021) 
5https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with- 
disabilities/frequently-asked-questions-regarding-the-convention-on-the-rights-of-persons-with- 
disabilities.html#iq2 (pridobljeno 26. 2. 2021) 
6CRPD, 1. člen (pridobljeno 26. 2. 2021) 
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Opredelitev pojma invalidnost je široka in 1. člen konvencije navaja, da so invalidi 

“ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi 

okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot 

drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi.” 

Splošna načela konvencije, kot jih navaja 3. člen, so: 

● Spoštovanje prirojenega dostojanstva, osebne samostojnosti, ki vključuje 

svobodo izbire, in neodvisnost posameznikov; 

● Nediskriminacija; 

● Polno in učinkovito sodelovanje in vključenost v družbo;  

● Spoštovanje različnosti in sprejemanje invalidov kot dela človekove 

raznolikosti in humanosti; 

● Enakost možnosti; 

● Dostopnost; 

● Enake možnosti za moške in ženske; 

● Spoštovanje razvojnih sposobnosti invalidnih otrok ter spoštovanje pravice 

invalidnih otrok do ohranitve njihove identitete. 

 

Seveda so pomembna vsa načela, navedena v 3. členu Konvencije, vendar so v 

okviru projekta DigiStorID nekatera pomembnejša od drugih, na primer 

spoštovanje osebne samostojnosti in svoboda izbire, načelo polnega in 

učinkovitega sodelovanja in vključenosti v družbo ter načelo dostopnosti. 

24. člen Konvencije govori o izobraževanju in je izjemnega pomena za osebe z MDR. 

Služi kot kontekst za projekt DigiStorID, zlasti oddelka 1 in 2. Oddelek 1 člena 24 

navaja naslednje: “Države pogodbenice priznavajo invalidom pravico do 

izobraževanja. Za uresničevanje te pravice brez diskriminacije in na podlagi enakih 

možnosti države pogodbenice zagotavljajo vključujoč izobraževalni sistem na vseh 

ravneh in vseživljenjsko učenje …”7 

Oddelek 1 člena 24 v Konvenciji o pravicah invalidov, pododdelki a) - c) in oddelek 

2, pododdelki a) - e) podpirajo naše mnenje o uporabi Digitalnega pripovedovanja 

zgodb pri delu z osebami z MDR, saj spodbuja samostojnost, sodelovanje in 

vključevanje ter krepitev samozagovorništva. 

Na evropski ravni obstajajo strategije in politike, ki zagotavljajo pravice oseb z MDR. 

Nekatere poudarjajo, kako lahko države članice EU na primer uveljavijo Konvencijo 

o pravicah invalidov. Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010–20208 se 

osredotoča na ukrepe na osmih prednostnih področjih. Na področju izobraževanja 

in usposabljanja pravi, da je treba “spodbujati vključujoče izobraževanje in 

vseživljenjsko učenje za dijake in študente invalide. " 

Ena izmed izobraževalnih pobud za invalide, ki temelji na evropski strategiji o 

invalidnosti, je Evropska agencija za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami 

                                                      
7https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with- 
disabilities/article-24-education.html (pridobljeno 26. 2. 2021) 
8 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=1484 (pridobljeno 26. 2. 2021) 
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in inkluzivno izobraževanje9. “Agencija podpira ministrstva za izobraževanje v več 

kot 30-ih državah članicah pri izboljševanju politik in praks inkluzivnega 

izobraževanja. Prav tako sodeluje z nadnacionalnimi organizacijami ter učitelji, 

strokovnjaki, učenci in njihovimi družinami, da vsem zagotovi visokokakovostne 

izobraževalne možnosti”. 

Evropski steber socialnih pravic so novembra 2017 skupaj potrdili Evropski 

parlament, Evropski svet in Evropska komisija. To pomeni, da vse institucije 

Evropske unije in vse njene države članice podpirajo načela in pravice, izražene v 

izjavi10. Steber se osredotoča predvsem na enake možnosti in dostop do trga dela 

ter socialne pravice. Evropski steber socialnih pravic opredeljuje 20 načel, z 

uveljavitvijo katerih bo Evropska unija postala bolj vključujoča in pravična ter 

izboljšala življenje vseh evropskih državljanov. 

Del evropskega stebra socialnih pravic je “Inclusion Europe”11, telo, ki se 

osredotoča na pravice in možnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju in izvaja 

načela stebra socialnih pravic. 

Prvo načelo stebra socialnih pravic se nanaša na izobraževanje, usposabljanje in 

vseživljenjsko učenje ter pravi, da ima vsakdo “pravico do kakovostnega in 

vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da lahko 

ohrani in pridobi znanja in spretnosti, ki mu omogočajo polno udeležbo v družbi in 

uspešno obvladovanje prehodov na trgu dela.” 

Čeprav ima vsako od naslednjih priporočil, ki temeljijo na izkušnjah iz programa 

Digitalnega pripovedovanja zgodb, drugačen pristop, vsa odražajo splošna načela 

Mednarodne konvencije o pravicah invalidov: spoštovanje osebne samostojnosti, 

ki vključuje svobodo izbire in neodvisnost posameznikov; popolno in učinkovito 

sodelovanje in vključenost v družbo; spoštovanje različnosti in sprejemanje 

invalidov kot dela človekove raznolikosti in humanosti. 

Sodelujoči partnerji verjamejo, da bo izvajanje programa Digitalnega 

pripovedovanja zgodb, prilagojenega potrebam oseb z motnjami v duševnem 

razvoju (MDR), pri delu z osebami z MDR in njihovem izobraževanju ter v učnih 

načrtih za izobraževanje socialnih pedagogov in učiteljev, ki delajo z osebami z 

MDR, izboljšalo njihove možnosti v življenju. 

  

                                                      
9https://www.european-agency.org (pridobljeno 26. 2. 2021) 
10https://www.inclusion-europe.eu/social-pillar/ (pridobljeno 26. 2. 2021) 
11https://www.inclusion-europe.eu/ (pridobljeno 26. 2. 2021) 
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Priporočila 

 

1. Življenjske spretnosti, samozagovorništvo 

Težava: 
Življenjske spretnosti so tiste sposobnosti prilagodljivega in pozitivnega vedenja, ki 

posamezniku omogočajo učinkovito soočanje z zahtevami in izzivi vsakdanjega 

življenja. Analiza področja življenjskih veščin kaže, da obstaja osrednji sklop veščin, 

ki so v središču na spretnosti osredotočenih pobud za spodbujanje zdravja in 

dobrega počutja vsakega posameznika. Te spretnosti so navedene spodaj. 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je določila naslednjih deset osnovnih 

življenjskih spretnosti: 

●  Samozavedanje 

●  Empatija 

●  Kritično mišljenje 

●  Ustvarjalno mišljenje 

●  Sprejemanje odločitev 

●  Reševanje problemov 

●  Učinkovita komunikacija 

●  Medosebni odnosi 

●  Obvladovanje stresa 

●  Obvladovanje čustev 

 

Za osebe z motnjami v duševnem razvoju (MDR) lahko k življenjskim spretnostim 

dodamo naslednje pomembne elemente: 

● Fizično dobro počutje 

● Materialno dobro počutje 

● Čustveno dobro počutje 

● Samozagovorništvo 

● Osebni razvoj 

● Socialna vključenost 

● Pravice in opolnomočenost 

 

Na podlagi dela s ciljno skupino lahko rečemo, da je za doseganje vseh življenjskih 

spretnosti potreben večdimenzionalen pristop k vrednotenju in delu. Celoten 

pristop mora biti popolnoma individualen, prilagojen ciljni skupini in zelo oseben. 

Življenjske spretnosti so pomembne pri številnih izkušnjah v vsem življenju. 

Samozagovorništvo je pomembna življenjska spretnost. Sposobnost zagovarjanja 

svojih potreb je spretnost, ki jo odrasla oseba lahko uporabi na vseh področjih 

življenja v skupnosti. Vemo, da so v mnogih vsakodnevnih situacijah zelo 

pomembne tudi komunikacijske veščine. 
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Samoodločene osebe vedo, kaj hočejo in kako to doseči. Zastavijo si cilje, nato pa si 

prizadevajo, da jih uresničijo. Zagovarjajo svoje potrebe in sodelujejo pri reševanju 

problemov in odločanju o svojem življenju. Ne pričakujemo, da bodo osebe z MDR 

popolnoma samostojne, ampak da v življenju izpolnijo ali uresničijo tiste cilje, ki 

bodo pomagali izboljšati njihovo kakovost življenja. 

Med elemente samoodločanja štejemo: 

● Sprejemanje odločitev 

● Zastavljanje ciljev 

● Reševanje problemov 

● Čim bolj neodvisno opravljanje nalog 

● Izražanje želja/potreb 

● Sposobnost interakcije z drugimi 

● Sposobnost upravljanja lastnih potreb 

 

Rešitev in priporočilo 
Pomoč pri učenju in/ali razvijanju življenjskih spretnosti je osrednji element 
programov za spodbujanje zdravega vedenja ter duševnega zdravja in dobrega 
počutja. 

Da bi bilo poučevanje oseb z MDR o življenjskih spretnosti učinkovito, bi moralo biti 
stalen proces, ki se nenehno ponavlja, da postane vsakdanja navada. 

Med projektom DigiStorID se je izkazalo, da so delavnice Digitalnega 
pripovedovanja zgodb zelo učinkovite, celo bolj kot "lekcije" življenjskih spretnosti, 
namenjene doseganju zastavljenih učnih ciljev za vsakega udeleženca in za vsako 
aktivnost. V programu Digitalnega pripovedovanja zgodb, ki so ga razvili partnerji 
projekta DigiStorID, je učenje življenjskih spretnosti olajšano z uporabo metod 
participativnega učenja in temelji na procesu socialnega učenja. Pomembne 
metode, ki se uporabljajo za lažje učenje življenjskih spretnosti, vključujejo 
skupinsko delo, deljenje zgodb v krogu z drugimi in vrstniško učenje. Učenja 
življenjskih spretnosti osebam z motnjami v duševnem razvoju ni mogoče olajšati 
zgolj z informacijami ali pogovori. Poleg tega ne gre le za aktiven učni proces, 
temveč mora biti vključeno tudi izkustveno učenje, to je praktične izkušnje. 
Spodbudno učno okolje za krepitev spretnosti vsakega udeleženca in pomoč 
facilitatorjev, ki poznajo svoje udeležence, sta kot nalašč za to nalogo. 

Pristop življenjskih spretnosti je interaktivna izobraževalna metodologija, ki se 

osredotoča ne le na prenos znanja, temveč tudi na oblikovanje stališč in razvoj 

medosebnih spretnosti. Glavni cilj pristopa življenjskih spretnosti je povečati 

sposobnost posameznika, da prevzame odgovornost za sprejemanje bolj zdravih 

odločitev, upiranje negativnim pritiskom in izogibanje tveganju. Samozavedanje je 

poznavanje samega sebe. Zavedanje pomeni sposobnost prepoznavanja lastnih 

prednosti in slabosti, preferenc, želja, potreb in čustev. 
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Proces približevanja neodvisnosti osebam z MDR predstavlja priložnost, da vadijo 

in uporabljajo tiste spretnosti, ki jim bodo pomagale, da razvijejo sposobnost 

odločanja, izražajo svoje mnenje in prevzamejo odgovornost za skrb zase. 

Učinek 
Osebe z MDR bodo imele veliko koristi od sodelovanja v programu Digitalnega 

pripovedovanja zgodb za razvoj spretnosti, zlasti s socialnega zornega kota, saj 

bodo izboljšale premagovanje zahtevnih socialnih situacij. Pri razvijanju življenjskih 

spretnosti oseb z MDR ne gre zgolj za bolj samostojen način življenja, čeprav lahko 

močno prispeva k temu. Gre tudi za več zadovoljstva in uživanja v vsakodnevnih 

socialnih situacijah, s katerimi se srečujejo. 

Biti zdrav, se ukvarjati z novimi hobiji, se vključevati v skupnost, graditi odnose in 

pričeti z delom – vse to prispeva k polnejšemu načinu življenja katere koli odrasle 

osebe. 

Prepričani smo, da lahko program Digitalnega pripovedovanja zgodb spodbuja in 

podpira osebe z MDR na poti osebnega razvoja in rasti, nedvomno pa bo koristen 

za vse, ki bodo v njem sodelovali. 

 

2. Na osebo osredotočen pristop 

Težava:  
Na osebo osredotočen pristop osebam z motnjami v duševnem razvoju (MDR) 
omogoča, da so dejavno vključene v odločanje o svojem življenju. Na osebo 
osredotočen pristop pomeni, da je oseba postavljena "v središče storitve" in je na 
prvem mestu obravnavana kot oseba. Poudarek je na osebi in na tem, česa je 
sposobna, ne na njenem stanju ali motnji. Podpora mora biti usmerjena na 
doseganje posameznikovih želja in biti prilagojena njegovim potrebam in 
edinstvenim okoliščinam.12 Glavni cilj je razumeti, kaj vsak posameznik želi in 
potrebuje, da lahko zaživi lastno, osebno določeno, dobro življenje. V procesu, 
osredotočenem na osebo, lahko prijatelji in družinski člani pomagajo pri 
prepoznavanju in razvijanju močnih področij posameznika. Takrat je na osebo 
osredotočen proces najbolj uspešen.13 

Da bi odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju (MDR) živele kar se da 

samostojno in se vključile v družbo, potrebujejo prilagojene oblike zaposlitve in 

podpore, pomoč in prilagoditve. Mnoge osebe z MDR potrebujejo posebno skrb in 

pomoč skozi vse življenje. Uspešnost napredka v razvoju posameznika in uspešnost 

prilagajanja posameznika zahtevam in pričakovanjem okolja, v katerem živi, je 

odvisna od stopnje motnje v duševnem razvoju, pravočasnega odkritja in ustrezne 

zgodnje obravnave in od pripravljenosti okolja, da jih sprejme takšne kot so in da 

                                                      
12https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/psychosocial/principles/Pages/person-centred.aspx 
(pridobljeno 26. 2. 2021) 
13https://www.aruma.com.au/about-us/about-disability/person-centred-approach-and-active- 
support/ (pridobljeno 26. 2. 2021) 
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jim ustvari ustrezne pogoje za učenje, življenje in delo, v katerih posameznik na 

najboljši način zadovoljuje svoje osnovne potrebe.14 

Odrasle osebe z MDR za ohranjanje pridobljenih zanj in pridobivanje novih 

potrebujejo stalne stimulacije iz okolja, spodbude in usmerjanje. Pri tem je treba 

upoštevati njihove individualne značilnosti, posebnosti, življenjske izkušnje, 

potrebe in pravice. Poiskati je treba posameznikova močna področja, naša naloga 

pa je, da iščemo takšne oblike in metode dela, motivacije in vsebine, ki izhajajo iz 

posameznika in njegovih interesov in sposobnosti.15 Raznolikost oblik in metod dela 

z osebami z MDR je torej zelo pomembna ravno zaradi različnih potreb, 

sposobnosti, interesov in načina življenja teh oseb.  

24. člen Konvencije o pravicah invalidov (CRPD) navaja, da: “… države pogodbenice 

zagotavljajo vključujoč izobraževalni sistem na vseh ravneh in vseživljenjsko učenje, 

usmerjeno v: … največji mogoči razvoj osebnosti, nadarjenosti in ustvarjalnosti ter 

duševnih in telesnih sposobnosti invalidov”.16 

Najprej moramo priznati aktivno vlogo oseb z MDR pri soodločanju in oblikovanju 

življenja ter jo uresničiti na različne možne načine. Zagotoviti jim je treba priložnost, 

da zastopajo lastne interese. 

Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020 se osredotoča na ukrepe 

na osmih prednostnih področjih. Na področju izobraževanja in usposabljanja pravi, 

da je treba “spodbujati vključujoče izobraževanje in vseživljenjsko učenje za dijake 

in študente invalide."17 Enakopraven dostop do kakovostnega izobraževanja in 

vseživljenjskega učenja invalidom omogoča polno udeležbo v družbi in izboljšanje 

njihove kakovosti življenja. 

Strokovnjaki, ki delajo z osebami z MDR in so bili na začetku projekta DigiStorID 

intervjuvani za analizo potreb, so bili zelo odprti in dovzetni za nove pristope in 

metode. Izrazili so pripravljenost, da uporabijo novo metodo, če bodo od nje imeli 

koristi njihovi uporabniki/učeči se. Analiza potreb je pokazala tudi, da pri vseh 

intervjuvancih obstaja želja po boljšem poznavanju uporabnikov/učečih. 

Verjamejo, da bi jim poznavanje osebnih zgodb njihovih uporabnikov/učečih 

pomagalo pri vsakdanjem delu. Osebne zgodbe so zelo pomembne za razumevanje 

uporabnikov. 

Rešitev: 
V projektu DigiStorID smo razvili inovativni učni pristop – Digitalno pripovedovanje 

zgodb, prilagojen osebam z motnjami v duševnem razvoju (MDR). To inovativno, 

spodbujevalno in zabavno orodje bo učiteljem in drugemu podpornemu osebju, ki 

dela z osebami z MDR, pomagalo prispevati k izboljševanju spretnosti, razumevanju 

                                                      
14http://www.zveza-sozitje.si/media/uploads/files/2_poglavje.pdf (pridobljeno 26. 2. 2021) 
15https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with- 
disabilities/article-24-education.html (pridobljeno 26. 2. 2021) 
16https://ec.europa.eu/eip/ageing/standards/general/general-documents/european-disability- 
strategy-2010-2020_en.html (pridobljeno 26. 2. 2021) 
17https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK304084/ (pridobljeno 26. 2. 2021)  
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in opolnomočenju oseb z MDR. V 7. poglavju Svetovnega poročila o invalidnosti je 

poudarjeno naslednje: "Izobraževalni sistemi se morajo odmakniti od tradicionalnih 

pedagogik in razviti na učence osredotočene pristope, ki vsakemu posamezniku 

priznavajo sposobnost učiti se kakor tudi specifičen način učenja”.18 Na osebo 

osredotočen pristop zagotavlja, da ljudi vidimo kot edinstvene posameznike z 

dragocenimi darovi in prispevki. Na tem pristopu temelji tudi metodologija 

Digitalnega pripovedovanja zgodb, razvita v projektu DigiStorID. 

Digitalno pripovedovanje zgodb lahko s pomočjo njihovih osebnih zgodb, ki jih želijo 

povedati in deliti z drugimi, izboljša razumevanje posameznikov. Ta metoda nam 

omogoča, da se osredotočimo na človeka kot posameznika, saj upošteva potrebe, 

želje, interese in sposobnosti udeležencev. V procesu Digitalnega pripovedovanja 

zgodb facilitatorji skupaj z udeleženci odkrivajo močne lastnosti in talente 

udeležencev. Metoda poudarja individualizirano pomoč na način, da udeleženci 

dosežejo najvišjo stopnjo angažiranosti. Facilitatorji resnično prisluhnejo osebam z 

MDR in jih spodbujajo k sprejemanju odločitev. Gradniki in podgradniki, ki so bili 

razviti v programu Digitalno pripovedovanje zgodb in so prilagojeni potrebam in 

značilnostim oseb z MDR, so oblikovani tako, da kar najbolje izkoristijo to metodo. 

Digitalne zgodbe, ki jih ustvarijo osebe z MDR, so lahko dragocena priložnost za 

vpogled v njihov svet, za razumevanje njihovih potreb in motivacije, poznavanje 

njihovih želja, teženj, interesov, življenjskih izkušenj in njihovega načina izražanja 

občutkov. Vse to lahko pomaga pri nadaljnjem izobraževanju in načrtovanju novih 

dejavnosti skupaj z osebo z MDR. 

Priporočilo: 
Uporabo metode Digitalnega pripovedovanja zgodb, ki smo jo v projektu DigiStorID 

prilagodili osebam z MDR, priporočamo vsem organizacijam in združenjem, ki 

delajo z našo ciljno skupino na področju formalnega ali neformalnega učenja. 

Menimo, da bi morali ljudem z motnjami v duševnem razvoju omogočiti, da svoje 

življenje obogatijo z različnimi oblikami stalnih priložnosti za pridobivanje novega 

ali poglobljenega znanja. Ta metoda omogoča učiteljem/drugemu podpornemu 

osebju, da bolje spoznajo posameznike, njihove potrebe, želje, interese in 

sposobnosti, kar jim lahko pomaga pri nadaljnjem poučevanju in razvoju tega 

posameznika. Osebe z MDR imajo priložnost pripovedovati svoje osebne zgodbe in 

hkrati izboljšati svoje življenje/temeljne spretnosti, potrebne v vsakdanjem 

življenju. 

Učinek: 
Metoda Digitalnega pripovedovanja zgodb ima velik vpliv na osebe z MDR, saj jim 
omogoča, da je njihov glas slišan. Njihove osebne zgodbe dajejo učiteljem, ki delajo 
z osebami z MDR in drugemu podpornemu osebju priložnost, da jih bolje spoznajo 
kot posameznike in tako razumejo njihove potrebe, želje, interese in hrepenenja 
ter spoznajo zanje zelo pomembne vsebine. 

                                                      
18 https://www.ndp.org.au/images/factsheets/346/2016-10-person-centred-approach.pdf (pridobljeno 26. 2. 
2021) 
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3. Stereotipi v popularnih medijih 

Težava:  
Osebe z motnjami v duševnem razvoju niso pogosto upodobljene v popularnih 

medijih, kadar pa so, so najpogosteje predstavljene kot različni stereotipi. Na 

primer kot oseba, ki bi se nam morala smiliti - žrtev, nekdo, ki je bolan, nedolžen, 

zlikovec ali celo nekdo, iz katerega se lahko norčujemo. Pogost stereotip je tudi t. i. 

"super krip"; oseba je upodobljena kot junak ravno zaradi svoje invalidnosti oz. 

motnje. Čeprav nekateri od teh stereotipov niso negativni, še vedno niso pravilni in 

so lahko zelo pokroviteljski. 

Mediji močno vplivajo na oblikovanje norm in stereotipi v medijih predstavljajo prvi 

korak k stigmatizaciji, ki lahko negativno vpliva na priložnosti oseb z MDR. Osebe z 

MDR imajo enako kot drugi pravico do popolne vključenosti v družbo (3. člen CRDP), 

zato je ključnega pomena, da se zoperstavimo procesom stigmatizacije, ki delujejo 

v popularnih medijih. 

Rešitev:  
Spodbujanje pravilne upodobitve v priljubljenih medijih, kjer imajo osebe z MDR 

vlogo, ki ni povezana z njihovo motnjo in ki jih prikazuje kot posameznike, kakršni 

tudi so. Poleg tega se mora osebam z MDR olajšati dostop do popularnih medijev 

in jim omogočiti, da so slišani. Platforme socialnih medijev so lahko dostopne, 

njihov doseg pa je velik, zato so primerne za soočanje s stereotipi, ukoreninjenimi 

v bolj tradicionalnih medijskih oblikah. Digitalno pripovedovanje zgodb pomaga 

uporabnikom z MDR ustvariti lastno vsebino, ki je idealno prilagojena družabnim 

omrežjem: kratke video pripovedi z osebno zgodbo. 

Priporočilo:  
Države članice EU bi morale razmisliti o kampanjah proti stigmatizaciji, da bi 

preprečile stereotipe, ki se pojavljajo v množičnih medijih. Te bi lahko med drugim 

temeljile na digitalnih osebnih zgodbah oseb z MDR, ki so nastale na delavnicah 

Digitalnega pripovedovanja zgodb. Osebam z MDR bi morali zagotoviti možnosti za 

ustvarjanje medijev. Metode, kot je Digitalno pripovedovanje zgodb, bi bilo treba 

široko uporabljati in o njih poučiti učitelje, ki delajo z osebami z MDR in druge 

strokovnjake ter podporno osebje in jim s tem omogočiti, da osebam z MDR 

pomagajo pripovedovati osebne pripovedi in jih tako ponovno osvojiti. 

Učinek:  
Medijska vsebina, ki so jo ustvarile osebe z MDR, bo pomagala preprečevati 

stereotipe, ki se ustvarjajo v popularnih medijih. Namesto stereotipov bo 

prikazovala posameznike, kar bo vodilo v zmanjšanje stigmatizacije. Kampanje 

bodo povečevale ozaveščenost o osebah z MDR in preprečevale vpliv stereotipov. 

Digitalno pripovedovanje zgodb bo osebam z MDR pomagalo ustvariti lastne 

medijske vsebine, ki jih bodo lahko delili na različnih platformah socialnih medijev. 
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4. Opolnomočenje 

Težava:  
Razpoložljive raziskave o konceptu opolnomočenja širijo naše razumevanje 
opolnomočenja. Glede na rezultate so glavne kategorije procesa opolnomočenja 
svoboda, odgovornost, spoštovanje, zaupanje, pozitivno spoštovanje itd. 
Opolnomočenje je človeški in individualni proces. Gre za osebni in družbeni proces, 
pri katerem notranje moči posameznika ni mogoče prenesti na drugo osebo. 
Rezultati nekaterih raziskav kažejo, da ima opolnomočenje povratni aktivacijski 
učinek na pripravljenost, da svoj čas in energijo posvetite službi, dejavnosti ali 
nečemu, v kar verjamete: šibko opolnomočenje povzroči šibko zavzetost, močno 
opolnomočenje pa močno zavzetost. Bistveno je opozoriti, da opolnomočenje ni 
nekaj trajnega. Vendar pa ga je moč okrepiti s podpornimi ukrepi, ki odpirajo 
možnosti, na primer z odprtostjo, svobodo delovanja in spodbudo. Opolnomočenje 
lahko podpremo tudi s krepitvijo posameznikovega občutka varnosti, zaupanja in 
enakosti. Opolnomočenje izhaja iz človekovega dobrega počutja in ga tudi 
omogoča. 

Rešitev:  
Posameznik z izkušnjami in interakcijo z ljudmi okoli sebe skozi življenje razvija in 
gradi identitete, samozavedanje in zavedanje lastne vloge. Osebe z motnjami lahko 
prejemajo sporočila od svojih družinskih članov, sošolcev, uslužbencev ponudnikov 
storitev in svoje skupnosti, kar lahko tako podpira kot onemogoča opolnomočenje. 
Če oseba večkrat in skozi daljše časovno obdobje prejema omalovaževalna ali 
pokroviteljska sporočila, to zelo verjetno blokira opolnomočenje. Seveda imajo 
najpomembnejše osebe v življenju oseb z MDR tudi najpomembnejše vloge. 

V zadnjih letih je bilo Digitalno pripovedovanje zgodb prepoznano kot močno 
orodje za poučevanje in učenje, ki vključuje tako učitelje kot njihove udeležence. 
Obstaja več raziskovalnih projektov na področju izobraževanja in drugih področjih, 
kot so skupnostne organizacije in zdravstvene ustanove, ki prikazujejo uporabo 
Digitalnega pripovedovanja zgodb za podporo poučevanju in učenju. Kot je 
razvidno iz rezultatov projekta DigiStorID, lahko Digitalno pripovedovanje zgodb 
predstavlja močno izobraževalno orodje. Osebe, ki sodelujejo pri ustvarjanju 
digitalnih zgodb, razvijajo sposobnosti boljše komunikacije, tako da se naučijo 
organizirati svoje ideje, postavljati vprašanja in izražati svoja mnenja. Deljenje 
zgodb z drugimi lahko spodbuja koristi čustvene inteligence, sodelovanja in 
socialnega učenja. Vse to podpira opolnomočenje. 

Priporočilo:  
Izkušnje dela pri projektu DigiStorID kažejo zelo jasen vpliv uporabe Digitalnega 
pripovedovanja zgodb kot metode učenja z osebami z MDR, ki spodbuja 
opolnomočanje. Novo metodo, prilagojeno osebam z MDR, ki je bila ustvarjena v 
projektu, bi bilo treba široko promovirati v vseh državah EU za krepitev in 
podpiranje opolnomočanja. Prilagojeno metodo Digitalnega pripovedovanja zgodb 
je treba uvesti v posebne šole in zavode, varstveno delovne centre in bivalne enote 
za osebe z MDR. Učitelji, ki delajo z osebami z MDR, in drugo podporno osebje bi 
morali imeti sredstva za vključitev metode v svoje delo. Prav tako bi bilo treba 
prilagojeno metodo vključiti v učne načrte za izobraževanje specialnih pedagogov, 
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pa tudi za izobraževanje na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Učitelji, 
ki delajo z osebami z MDR lahko skupaj s strokovnjaki na socialnem in zdravstvenem 
področju vplivajo na odnos ljudi, ko delajo z udeleženci izobraževanja in uporabniki, 
njihovimi družinami in ponudniki storitev. Vsi vplivajo na to, kako na osebe z MDR 
gledajo v skupnostih in družbi. To izpostavlja pomen posebnega izobraževanja ter 
izobraževanja socialnih in zdravstvenih delavcev. Teorija opolnomočenja je 
pomembna za vse, saj prispeva k dobremu počutju udeležencev izobraževanja z 
MDR in uresničevanju človekovih pravic. 

Učinek:  
Osebam z MDR bi lahko pomagali pri opolnomočanju, kar bi vodilo v večjo zavzetost 
in dobro počutje. Učitelji ter socialni in zdravstveni delavci bi se lahko naučili nove 
metode poučevanja in podprli opolnomočanje udeležencev izobraževanj in 
uporabnikov storitev tako, da bi prilagojeno metodo vključili v svoj nabor 
pedagoških orodij. 

 

5. Razširjanje in vključevanje metode - izobraževalne možnosti 

Težava: 

Vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v družbo bi bilo uspešnejše, če bi lahko 

uporabili inovativne metode poučevanja/učenja, kot je Digitalno pripovedovanje 

zgodb, s spodbujanjem partnerstva med šolami, dnevnimi centri in drugimi 

ustanovami, ne samo na lokalni, temveč tudi na mednarodni ravni. Digitalno učno 

okolje ne ponuja le priložnosti za angažiranje učencev z motnjami v duševnem 

razvoju, temveč tudi za njihovo vključitev v interaktivno izobraževanje. Pravilna 

uporaba digitalnih učnih orodij ponuja priložnost za povečanje učinkovitosti učenja, 

razvija samostojnost udeležencev in jih spodbuja k iskanju, odkrivanju in doživljanju 

veselja spoznavanja. Digitalni prostori današnjim mladim predstavljajo "naravni" 

življenjski prostor, všeč pa so tudi invalidom oz. osebam s posebnimi potrebami. V 

digitalnem svetu preživljajo svoj prosti čas, v njem pa uživajo tudi med učenjem. 

Vendar raziskave kažejo, da digitalne tehnologije ne bodo izboljšale pouka, dokler 

učitelji in socialni delavci ne bodo ustrezno delovali pri pouku in te tehnologije na 

pravilen način vključili v učni načrt. 

 

Rešitev: 

Vključevanje v splošno izobraževanje pomeni, da šola otroke z invalidnostjo oz. s 

posebnimi potrebami vključuje v učilnice z njihovimi vrstniki, ki niso invalidne 

osebe. Vključevanje se lahko uporablja skupaj z osebnim tutorstvom, kar pomaga 

zagotoviti ravnovesje med učnimi možnostmi učencev in njihovimi posebnimi 

izobraževalnimi potrebami. Vključevanje obsega vsebino izobraževanja, 

izobraževanje učiteljev, pomoč učencem in učiteljem ter postopek vrednotenja in 

organizacije. Vse evropske države so zavezane krepitvi svojih izobraževalnih 

sistemov. Ta cilj zasledujejo na različne načine, odvisno od njihovih izkušenj, 

trenutnih razmer in zgodovine. Vizija vključevanja v splošno izobraževanje je 

zagotoviti visokokakovostno izobraževanje za vse učence, vključno s tistimi s 

posebnimi izobraževalnimi potrebami. Konvencija ZN o pravicah invalidov (2006) 
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obravnava strateške izzive za uveljavljanje pravičnosti v izobraževanju z izvajanjem 

v vseh državah. Evropska agencija za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami 

in inkluzivno izobraževanje je ključna evropska organizacija, odgovorna za 

izboljšanje izobraževalnih politik in praks za učence z invalidnostmi in/ali s 

posebnimi izobraževalnimi potrebami. Agencija daje priporočila o izvajanju 

mednarodnih direktiv in politik, ki morajo za izvajanje ustreznih določb in ciljev 

inkluzivnega izobraževanja temeljiti tako na sistematičnem zbiranju in analizi 

podatkov kot na dokazih. (https://www.disability-europe.net/). 

Evropski agenciji za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno 

izobraževanje je treba priporočiti vključitev metode Digitalnega pripovedovanja 

zgodb v učni načrt. Digitalno pripovedovanje zgodb je močno in koristno 

multimedijsko orodje za poučevanje udeležencev izobraževanja z motnjami v 

duševnem razvoju, zato bi si morali izobraževalci prizadevati poiskati kar največ 

načinov, kako to metodo vključiti v svoje delo. Natančneje, tehnološko orodje 

Digitalnega pripovedovanja zgodb je še posebej učinkovito pri razvijanju 

izobraževalnih spretnosti in motiviranju oseb z motnjami v duševnem razvoju, da 

se naučijo učinkovito uporabljati tehnologijo v vsakdanjem življenju. Učencem z 

invalidnostmi in/ali s posebnimi izobraževalnimi potrebami pomoč zagotavljajo 

izobraževalne ustanove (specialni pedagogi, logopedi, asistenti učitelja, tolmači za 

znakovni jezik, posebni asistenti in drugo podporno osebje). Ti strokovnjaki bi lahko 

osebam z MDR pomagali pri učenju ustvarjanja digitalnih zgodb, vendar pa morajo 

poznati Digitalno pripovedovane zgodb kot metodo. 

Motnje v duševnem razvoju niso bolezen, ampak posebna potreba, ki zahteva 

podporo skozi vse življenje. Zato je pomembno, da ljudi z motnjami v duševnem 

razvoju obravnavamo kot posameznike, ki lahko izboljšajo svoje spretnosti. 

Razumeti je treba, da proces izboljševanja ni nikoli zaključen. Poleg tega lahko vsaka 

oseba, tudi oseba s težjimi motnjami, veliko da svojim vrstnikom. 

Priporočilo: 

Konvencija ZN o pravicah invalidov (2006) v 24. in 26. členu določa pravice ljudi do 

izobraževanja in rehabilitacije. Za vse države je ključnega pomena, da sprejmejo vse 

potrebne ukrepe za podporo invalidom za samostojno življenje in za razvoj njihovih 

socialnih, duševnih in poklicnih spretnosti. Iz tega lahko sklepamo, da je 

najpomembnejši cilj izobraževanja oseb z zmernimi in težjimi motnjami v duševnem 

razvoju pripraviti te osebe na samostojno življenje, jim pomagati, da se počutijo 

koristne v skupnosti ter da sodelujejo v družbi skupaj s člani svoje skupnosti in/ali 

družino. Čeprav osebe z motnjami v duševnem razvoju včasih potrebujejo več časa 

za kognitivne, komunikacijske, socialne, čustvene in motorične procese, jim to ne 

bi smelo onemogočiti samostojnega življenja. 

Digitalno pripovedovanje zgodb je učinkovito učno orodje, ki lahko doseže srca 

občinstva in ponuja kanal za posredovanje globljega sporočila na podlagi čustev. 

Verjamemo, da se bo poznavanje Digitalnega pripovedovanja zgodb uporabljalo kot 

nova spretnost v vsakdanjem življenju, pri delu in novih projektih. 

https://www.disability-europe.net/
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Učinek: 

Metoda Digitalnega pripovedovanja zgodb se bo uporabljala v vsakdanjem življenju 

pri delu z invalidi in/ali osebami s posebnimi potrebami. V vsaki šoli in centru 

obstajajo možnosti za pridobivanje tehnik, invalidi in/ali osebe s posebnimi 

potrebami pa bodo z uporabo IKT in pametnih telefonov bolj vključeni v vsakdanje 

življenje. Ravno Digitalno pripovedovanje zgodb bi lahko bila tista metoda, ki bi 

izboljšala dosežke udeleženca izobraževanja skozi zaznavanje in razvijanje njegovih 

talentov ter z učinkovitim izpolnjevanjem njegovih učnih potreb in interesov. 

Verjetno bo ta metoda med razširjanjem rezultatov projekta pritegnila zanimanje 

ne le učiteljev, temveč tudi izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih. 

Pričakuje se, da bo metoda Digitalnega pripovedovanja zgodb kot odlično orodje 

vključena v strateški načrt Agencije za izobraževanje. Izvajanje metode Digitalnega 

pripovedovanja zgodb ne le v splošnoizobraževalnih šolah, temveč tudi v 

neformalnem izobraževanju v partnerskih državah, bi pomagalo pokazati, da 

zagotavljanje enakih možnosti za invalide in/ali osebe s posebnimi potrebami ne 

zadeva samo dostop do fizičnega okolja in prevoza, temveč tudi do informacijskih 

in komunikacijskih tehnologij tako na mestnih kot na podeželskih območjih. 

Priročnik za facilitatorje, priročnik za udeležence, ki je napisan v lahkem branju, in 

razvita metodološka orodja bi bili vidni in dostopni vsem, ne samo v sektorju 

socialnih storitev, temveč tudi v izobraževanju in kulturi. 
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