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“Nismo sposobni velikih stvari - le drobnih reči z veliko ljubezni. “ (Mati Tereza)

Uvod

V priročniku želimo predstaviti izkušnje, ki smo jih dobili pri delu z otroci s posebnimi potrebami, pri učenju 
plavanja. Verjamemo, da bodo naše izkušnje koristne za vse tiste, ki se s tem že ukvarjajo, ali pa se še nam-
eravajo. Priročnik je napisan zelo osebno, z namenom, da opišemo kaj je bilo dobro in kaj slabo ter možne 
izboljšave.

Glavni cilj priročnika je promoviranje plavanja kot terapije (ali vsaj kot koristno fizično aktivnost), da zgradi-
mo socialno mrežo za trenerje in da razširimo terapijo na območja, kjer plavanje osebam s posebnimi potre-
bami še ni dostopno.

V naslednjem odstavku bom predstavil kako in zakaj sem začel s poučevanjem plavanja oseb s posebnimi 
potrebami, oziroma trenirati tiste, ki so že znali plavati.

Rad plavam. Moja mama je iz Dalmacije ob Jadranskem morju, tako da imam plavanje že v genih. Plavati 
sem se naučil zelo zgodaj. Prvi tečaj sem opravil poleti leta 1951 na morju, nato pa sem plaval v jezeru ob 
majhni vasici, kjer smo takrat živeli. Nekega dne sem bil na čolnu z ostalimi fanti in ko smo bili približno 10 
metrov od obale, sem imel občutek, da bom uspel. Skočil sem v vodo in začel plavati. Brez težav sem priplaval 
do obale. Od takrat dalje je plavanje moj najljubši šport.

Zaradi plavanja sem bil v dobri fizični kondiciji. Naučil pa sem se še mnogo več. Naučil sem se zmagovati ter 
prenesti poraze. Naučil sem se trdo delati in biti mentalno močan. Ko sem odšel na univerzo, sem prenehal 
trenirati. Še vedno sem sicer vsako leto plaval, a zelo neredno. V svojih poznih petdesetih sem nekaj časa 
preživel v Silicijevi dolini, v Kaliforniji. Takrat sem ponovno pričel bolj pogosto plavati. Ko sem se vrnil iz 
Kalifornije leta 2004, sem začel redno plavati, skoraj vsak dan. Ponovno sem začel celo tekmovati. Udeležil 
sem se različnih plavalnih tekmovanj. Nekega dne me je Katja, trenerka naše plavalne ekipe, vprašala, če bi se 
želel udeležiti delavnice, kjer bi se naučil t. i. Halliwickove metode, namenjena učenju plavanja oseb s poseb-
nimi potrebami. Ko sem se tečaja dvakrat udeležil ter po tem, ko so bazen uredili tako, da je bil dostopen tudi 
za ljudi s posebnimi potrebami, sem pričel delati z osebami s posebnimi potrebami dvakrat na teden.

Priznam, da do takrat v svojem življenju še nisem pomagal osebam s posebnimi potrebami. Imel sem zelo 
malo stikov z njimi. Med prvim srečanjem sem imel čuden občutek, ki ga težko opišem. Na nek način 
mi je bilo neprijetno, ker do takrat še nisem komuniciral z osebami s posebnimi potrebami. Vendar je po 
določenem času ta občutek izginil in sem našel način, kako se z njimi sporazumeti in kako jih učiti. Vsak 
napredek, ki so ga naredili moji učenci, me je zelo razveselil. Najbolj vznemirljiv dogodek pa se je zgodil, ko 
so se po urah trdega dela nekateri naučili plavati. Vsi vpleteni so takrat resnično dobili zadoščenje.

Osebno menim, da je ta aktivnost moje življenje (star sem 66 let) naredilo bogatejše, bolj srečno in zadovolj-
no. Upam, da bodo bralci tega priročnika pomagali pri izpopolnjevanju terapije tako, da bodo z nami delili 
svoje izkušnje. Tiste, ki še niso trenerji, pa naj priročnik vzpodbudi, da se nam pridružijo.



Kako začeti

Potovanje, dolgo tisoč milj, se začne z enim samim korakom. Kitajski pregovor

Če se odločite pridružiti trenerjem, ki učijo otroke s posebnimi potrebami plavati, je postopek enostaven. 
Prvi korak je, da najdete organizacijo v vašem okolju, ki že izvaja ta program. Tukaj lahko najdete nekatere 
povezave do spletnih strani, kjer lahko dobite več informacij. Z njimi morate stopiti v neposreden kontakt, da 
ugotovite kako delujejo in kakšen trening bi vam predlagali. Če imate občutek, da niste odličen plavalec in da 
nimate dovolj izkušenj, ne obupajte. Oglejte si prispevek na Youtube-um, v katerem Tom Peters razlaga, da 
eden najboljših ameriških trenerjev plavanja sploh ni znal plavati.

http://www.youtube.com/watch?v=2nfGjVFIw1s

To je seveda urbana legenda, vendar je res, da vam ni potrebno biti perfektni plavalec za delo z ljudmi s 
posebnimi potrebami. Druge lastnosti so veliko bolj pomembne, kot so empatija, dobre komunikacijske 
veščine, zadovoljstvo ob dajanju…

Da se naučite potrebne veščine za učenje plavanja, morate seveda sodelovati v nekaterih tečajih (kot so tečaji 
Halliwickove metode v Sloveniji, ali kakšen drug tečaj, odvisno od tega kaj je na voljo v vašem lokalnem 
okolju).

Vendar samo poznavanje tehnike ni dovolj. Zelo priporočamo, da si pridobite čim več znanja o osebah s 
posebnimi potrebami (njihovih omejitvah), o psihologiji in o načinih komuniciranja. To znanje je dostopno 
na mnogih različnih mestih. Nadalje je pomembno, da se povežete s kolegi, ki že delajo z osebami s poseb-
nimi potrebami. Na tak način se lahko res veliko naučite. Ali kot je nekoč rekel Peter Drucker, guru manage-
menta, »Samo z izmenjavo znanja, lahko dobimo novo znanje.«

In nenazadnje, če se odločite in se nam pridružite, boste sicer trdo delali, istočasno pa boste deležni tudi ve-
likega zadoščenja. S tem, ko boste pomagali in podpirali druge, boste pomagali tudi sebi.

Kako organizirati tečaj

“Največja nevarnost za večino nas ni, da si postavimo previsoke cilje in jih nato ne dosežemo, temveč to, da si 
zastavimo prenizke, ki jih uresničimo.” (Michelangelo)

Po tem, ko ste si pridobili potrebno znanje in veščine, je čas, da pričnete z delom z osebami s posebnimi 
potrebami. To je odgovorna in težka naloga. Pomembno je, da ste dobro organizirani in da imate visoke cilje. 
Med tečajem boste organizirali več aktivnosti. Navajamo nekaj najbolj pomembnih stvari, ki si jih je potrebno 
zapomniti:

- Stopite v stik s starši, skrbniki oseb s posebnimi potrebami. Poskusite dobiti čim več informacij o os-
ebi, ki jo boste učili plavati (kakšne omejitve ima, kako se obnaša, na kakšen način se je z njim najlažje spora-
zumeti). Podatke zabeležite v njegovo osebno mapo. Če je možno, poskusite dobiti tudi čim več zdravstvenih 
podatkov o osebi. Največja napaka je, da se izognemo pripravi. Brez potrebnih informacij je delo z osebami s 
posebnimi potrebami veliko težje.



 - Poskusite priti v tesen stik z osebo, ki jo boste učili, pri tem pa upoštevajte napotke staršev ozi-
roma skrbnikov. Ne bodite razočarani, če se stvari ne odvijajo tako hitro kot ste načrtovali, oziroma predvide-
vali. Potreben je čas, a definitivno boste dosegli napredek.

- Na začetku tečaja preverite fizično in mentalno stanje učencev. Definirajte kako boste merili napre-
dek. Zabeležite svoja opažanja v osebno mapo.

- Pazljivo načrtujte vsak tečaj od začetka do konca. Definirajte cilje vsakega tečaja in načine kako bodo 
cilji doseženi. Izberite si metodo, ki jo boste uporabili in definirajte časovni okvir tečaja. To vam bo v veliko 
pomoč. Po koncu tečaja obvestite starše, oziroma skrbnike, o doseženem napredku. Prav tako se pogovorite 
o morebitnih težavah. Če je prišlo do napredka, učenca nagradite in o tem obvestite starše. To bo izjemno 
motiviralo tako učence, kot starše.

- Sodelujte z ostalimi trenerji. Izmenjajte si izkušnje, pogovorite se o problemih. To bo izboljšalo vaše 
delo, ob enem pa bo krepilo skupino.

- Po tečaju si vzemite čas in se pogovorite o tečaju z ostalimi trenerji. Zapišite svoja opažanja in 
zaključke. Včasih se zdi, da za to ni dovolj časa, a je za uspešno delo ključnega pomena.     

Kateri so najbolj pomembni elementi na katere morate biti pozorni?

Ni pomembno, če greste počasi, važno je, da se še vedno premikate. (kitajski pregovor)

Potrpljenje je ključnega pomena. Ne pričakujte hitrih rezultatov, ker učenje ni enostavna naloga. Ne bodite 
obsedeni s kratkoročnimi rezultati. Bodite pozorni na dolgoročne učinke terapije. Do njih boste prišli, če 
boste le dovolj potrpežljivi.

Izjemno pomembno je, da učenci premagajo svoj strah pred vodo in da se počutijo udobno v bazenu. 
Poskrbeti torej morate za sproščujočo atmosfero. To se lahko najlažje doseže z igro. Na spodnjih slikah lahko 
vidite nekatere primere.



Kot lahko vidite na sliki, se učenci med igro zelo zabavajo. Poskušajte zbrati čim več idej za različne igre. 
Vključite tudi petje, ali pa prilagodite igro, ki jo že poznate in ki se izvaja na kopnem, vodnemu okolju.

Naslednji pomemben korak je, da se učenec nauči pravilnih dihalnih tehnik. To ni enostavno, še posebno za 
določene osebe s posebnimi potrebami. Vendar se je brez osvojitve teh tehnik izjemno težko naučiti plavati. 
Ponovno poskusite z igro. Na tej spletni strani si lahko ogledate video, ki prikazuje razvoj dihalnih tehnik.

Po tem, ko se je učenec naučil pravilno dihati, jih morate naučiti osnovnih plavalnih tehnik. Pri tem se 
morate prilagoditi vsakemu posamezniku. Vsak ima drugo vrsto omejitve in so različno prilagojeni na vodo 
(nekateri so bolj pogumni kot drugi). Ni splošnih priporočil, kako naj se učenje izvaja. Ponovno je potrebno 
biti potrpežljiv. Pomembno je, da se pogovorimo z drugimi vaditelji, učenci in starši. Na dolgi rok bo zago-
tovo prišlo do pozitivnih rezultatov. Zelo težko je opisati občutek, ki ga boste imeli, ko bo vaš učenec splaval.



Plavanje ni edina sposobnost, ki se med terapijo razvija. Enako pomemben je razvoj socialnih veščin učencev 
(da se naučijo kako komunicirati, da se družijo). Pri tem se morate ponovno prilagoditi vsakemu posamezni-
ku.

Na spodnjih slikah lahko vidite primer druženja med tečajem.

Pomembno je vzpostaviti timski duh, občutek pripadnosti skupini. Zato vedno tečaje zaključimo tako, kot 
prikazujejo spodnje slike. Vse učence prosimo, da se povežejo tako, da dajo roke drugo preko druge.

Po pripravljalni fazi vaditelji vprašajo »Kdo smo mi?« in vsi udeleženci povejo ime skupine in se skokoma 
odrinejo, kot prikazuje spodnja slika.





Zaključek

Prav neverjetno je, kaj vse se lahko dosežeš, če ti ni pomembno komu bodo na koncu pripisali zasluge. 
(Harry S. Truman)

Nekaj zaključnih misli

Učenje plavanja oseb s posebnimi potrebami ni lahka naloga, vendar daje občutek zadovoljstva.

Poskusite se čim več naučiti o tehnikah učenja, o različnih omejitvah oseb s posebnimi potrebami, o psi-
hologiji in socializaciji.

Bodite odprti, pogovarjajte se s kolegi in s skrbniki otrok – izmenjujte si informacije, izkušnje in znanje. To 
vam bo pomagalo pri delu.

Ne pričakujte zahvale za svoje delo. Notranje zadovoljstvo bo največja nagrada za vaše delo.

Redno obiskujte spletno stran www.eswimming.eu in nam pošljite tudi kakšen svoj prispevek.

Kontakt

IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij Velenje

Koroška 18
3320 Velenje
Slovenia

tel: 03 891 90 40, fax: 03 891 90 42
info@ipak-zavod.si ; www.ipak-zavod.si
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