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POVZETEK
V pričujoči magistrski nalogi sem reševala problem pomanjkanja gibanja otrok z Downovim
sindromom ter načine in pristope pri motiviranju ob plezalnih aktivnostih.
V praksi sem z različnimi metodami storitvenega oblikovanja in s šetvilnimi iteracijami testirala različne načine in pristope, ki bi pripomogli k večji motiviranosti za plezanje in homogenosti skupine pri izvajanju plezalnih uric.
Izhajala sem iz treh vidikov:
1. Pomembnost socialne inkluzije otrok s posebnimi potrebami v športne aktivnosti, ki so
v večini namenjene ljudem z značilnim razvojem.
2. Vloga storitvenega oblikovanja kot orodja oblikovalske prakse pri načrtovanju storitve
za najranljivejše socialne skupine.
3. Raziskovanje športnega plezanja in specifičnih lastnosti tega športa, kot potencialno
rehabilitacijsko orodje za otroke z Downovim sindromom.
V štiristopenjskem procesu raziskovanja, definiranja, razvijanja ter implementacije sem premišljeno zasnovala potek plezalne aktivnosti, ki je zastavljena tako, da je primerna tako za
otroke z značilnim razvojem kot tudi za otroke z Downovim sindromom. V nalogi sem se torej
osredotočila na inkluzijo otrok z Downovim sindromom v plezalne aktivnosti, ki so običajno
namenjene otrokom z značilnim razvojem.
S pričujočo nalogo sem potrdila, da je ustrezno oblikovana plezalna aktivnost z določenimi
prilagoditvami primerna za otroke z Downovim sindromom, obenem pa lahko služi tudi kot
izjemno učinkovita rehabilitacijska metoda.
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SUMMARY
The following master’s thesis explores the problem of lack of exercise among children with
Down syndrome, and offers different ways and approaches to motivate them to participate
in climbing activities.
I used different methods of service design, with numerous iterations, to test different ways
and approaches to try and enhance children’s motivation for climbing, as well as achieve
greater group homogeneity when executing climbing lessons.
I observed the problem from three points of view:
1. The importance of social inclusion of special needs children in those sports activities,
which are mostly aimed at children with a regular development,
2. The importance, involvement and role of service design as a tool in design practice
when planning a service for most vulnerable social groups,
3. Exploration of specific characteristics of sport climbing as a potentially good rehabilitation tool for children with Down syndrome.
Through a four-stage process of researching, defining, developing and implementation, I
devised a prudent plan of climbing activities, carefully constructed so as to meet the needs
of children with regular development, as well as children with Down syndrome. Therefore, the
main focus of my thesis is the inclusion of children with Down syndrome in climbing activities, which are ordinarily meant for children with typical development.
With the research presented in this thesis, I confirmed my assumption that a suitably
designed climbing activity with certain adjustments is appropriate for children with Down
syndrome and can serve as a very effective rehabilitation method.
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1. UVOD
Storitveno oblikovanje je pritegnilo mojo pozornost že na dodiplomskem študiju Unikatnega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer sem se v
akademskem letu 2012/13 pod vodstvom doc. dr. Barbare Predan in izr. prof. dr. Petre Černe Oven udeležila celoletnega seminarja z naslovom Oblikovanje agende ali kako se izogniti
problemom, ki to niso. V tem seminarju sem kot aktivna udeleženka v praksi prvič zares preizkusila pristope in orodja te oblikovalske prakse. Interdisciplinarna narava dela ter pestrost
nabora orodij so me prevzeli do te mere, da sem se po zaključenem seminarju odločila, da
svoj magistrski projekt posvetim oblikovanju storitve.
V želji po oblikovanju kakovostne storitve z družbeno konotacijo je mojo pozornost pritegnila
ena izmed ranljivejših socialnih skupin, in sicer otroci z Downovim sindromom1, saj oblikovani svet, v katerem živimo, vse prevečkrat pozablja na osebe s posebnimi potrebami. Ne le to,
opažam, da si v sodobni družbi kljub mnogim napredkom še zmeraj, velikokrat raje zatisnemo oči in prezremo, da med nami bivajo osebe, za katere oblikovano okolje in storitve niso
primerne ter prilagojene njihovim potrebam.
Prav tako veliko področij za osebe s posebnimi potrebami še zmeraj ostaja daleč za direktivami, ki jih veleva Evropska unija. Tako ostaja kljub izjemnemu trudu posameznih institucij in
različnih strokovnjakov ta sfera pogosto spregledana.
V nalogi se prepletajo številna raznolika področja, od že omenjenega storitvenega oblikovanja do oblikovalskega mišljenja in načrtovanja, športa, psihologije, genetike ter nenazadnje
do poznavanja delovne terapije in pristopov, ki jih uporabljajo v različnih delovno varstvenih
centrih po Sloveniji in tujini.
Tako je raziskovanje in v nadaljevanju razvijanje storitve v večini potekalo na terenu s številnimi intervjuji deležnikov ter uporabnikov storitve in z aktivno osebno udeležbo na plezalnih
stenah z otroki, in sicer sprva v Delovno varstvenem centru Dolfke Boštjančič na Igu, kasneje
tudi v Plezalnem centru Ljubljana, kjer sem storitev finalizirala in zaključila celoten raziskovalni projekt.

1
Downov sindrom (DS) ali trisomija 21 je kromosomska motnja, ki jo povzroči dodaten 21. kromosom. Upočasnjen razvoj osebe s to motnjo je posledica kromosomske nepravilnosti, saj je 21. kromosomskemu paru dodan še tretji kromosom. Več o DS glej poglavje, Downov
sindrom ali Trisomija 21, stran 14.
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Interdisciplinarna narava dela je ključna za celovito poznavanje problema. Izbrane metode
storitvenega oblikovanja za pričujoče magistrsko delo so mi omogočile, da se s problemi, s
katerimi se soočajo tako uporabniki kot deležniki storitve, spoznam na poseben način, ki ga
sicer ni mogoče usvojiti zgolj s prebiranjem literature in raziskovanjem digitalnih medijev. Z
uporabljenimi metodami sem se veliko lažje in poglobljeno »potopila« v svet otrok z Downovim sindromom in se spoznala s problemi, s katerimi se dnevno srečujejo.
S svojim magistrskim delom sem prikazala in dokazala, da lahko s premišljeno prilagoditvijo pristopov ter obstoječih metod pri športnih aktivnostih zelo uspešno dosežemo inkluzijo2
otrok z Downovim sindromom v športno aktivnost športnega plezanja.

Inkluzija: pomeni, da se (šolsko) okolje, načini in metode prilagodijo posamezniku s posebnimi potrebami. Integracija: pomeni, da se
otrok s posebnimi potrebami vključi v redno obliko izobraževanja oz. izvajanja aktivnosti, vendar se mora prilagajati obstoječim normam,
načinom in metodam.

2
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2. NAČRT PROJEKTA PO MODELU DVOJNEGA DIAMANTA
Ker je proces kreativnega razmišljanja pogosto zapleten, sem si za načrt pričujočega projekta izbrala model dvojnega diamanta. Model dvojnega diamanta ponazarja obliko oblikovalskega strateškega načrta za izvedbo novega projekta in mi v danem projektu služi kot steber,
h kateremu sem se med raziskovanjem vračala.
1. RAZISKOVANJE
V tej fazi sem se ukvarjala z raziskovanjem Downovega sindroma, statistikami pojavnosti te
motnje ter zakaj je smiselno posvetiti večjo pozornost otrokom z Downovim sindromom. Na
terenu sem z etnografskim opazovanjem preverjala obstoječe stanje v delovno varstvenih
centrih v Sloveniji in tujini ter izvedla številne intervjuje z učitelji, delovnimi terapevti ter specialnimi pedagogi, ki se ukvarjajo z otroki, obolelimi za Downovim sindromom.
Športno plezanje je izjemno specifičen šport, pri čemer uporabljamo mišice celotnega telesa, tudi tiste, ki jih navadno zapostavljamo, poleg tega pa deluje kot vadba višjih kognitivnih
funkcij – načrtovanja in sekvencioniranja.3
Iz tega razloga sem si zastavila vprašanje, ali je športno plezanje oblika aktivnosti oz. orodje,
s katerim bi otroci lahko usvajali različna znanja na drugačen način kot iz šolskih klopi. Zanimalo me je tudi ter kakšni bi bili pristopi in možni načini motiviranja pri plezalni aktivnosti na
splošno, saj je plezanje šport, ki zaradi zgoraj naštetih razlogov na specifičen način vpliva na
psihofizični razvoj posameznika.
Izvedla sem intervjuje s športno plezalnimi inštruktorji, ki se posvečajo terapevtskemu plezanju, obiskala sem Plezalno zvezo Slovenije (PZS) ter mnoge plezalne dvorane, prav tako pa
sem izvedla raziskavo, naslovljeno na vse registrirane plezalne klube po Sloveniji. Želela sem
namreč izvedeti, če se v plezalnih centrih oz. slovenskih klubih sploh izvajajo različni prilagojeni programi za osebe s posebnimi potrebami in programi, pri katerih je možna inkluzija
otrok s posebnimi potrebami.
Po temeljiti analizi stanja v Sloveniji je sledila analiza stanja v tujini. Na Dunaju sem obiskala center za Downov sindrom 3×21, kjer sem spoznala drugačne pristope, kot jih imamo
v Sloveniji.

Rok USENIK, Plezalna stena kot učno okolje pri osebah z motnjami v duševnem razvoju 2007–2009, v: Inovacijski projekti 2008/2009
(ur. Nataša Malovrh), Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2009, str. 30–52, dostopno na <https://www.zrss.si/pdf/ZbornikStrokovnihPrispevkov2008-09.pdf> (29. 4. 2018).

3
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2. DEFINIRAJ
Po obširnem raziskovanju me je pot pripeljala do definicije problema ter umestitve le-tega v
širši kontekst. V tej fazi v nadaljevanju razložim, zakaj je nujno, da oblikovalci posegamo na
področje oseb s posebnimi potrebami.
3. RAZVIJAJ
V V fazi razvoja načrtovanja storitve sem v začetku preverjala in raziskovala, kakšna znanja bi otroci lahko pridobili med plezalno aktivnostjo. Ker je področje izjemno kompleksno,
sem se v nadaljevanju osredotočila na različne motivatorje, ki bi otrokom omogočali sproščeno in neprisilno športno aktivnost. Ustvarila sem različne prototipe tematskih iger in jih
preverjala tedensko na skupnih plezalnih urah. Seveda ni šlo brez mnogih iteracij, ki jih v
razvojni fazi prikazujem v skici in besedi. Ravno zaradi iterativne narave razvojnega procesa oblikovanja storitev sem posledično prišla do optimiziranega prototipa končno oblikovane celotne storitve.
4. IMPLEMENTACIJA
Predstavitev finalizirane storitve v besedi in sliki, vizualizacija uporabniške poti za izvajalce
ter implementiranje storitve v Plezalnem centru Ljubljana (PCL).
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3. DOWNOW SINDROM ALI TRISOMIJA 21
3.1 ODKRITJE4
John Langdon Down (18. 11. 1828–7. 10.
1896) je bil britanski zdravnik, ki je večino
svoje profesionalne poti posvetil otrokom z
motnjami v duševnem razvoju.

Slika 1 John Landgon Down

John L. Down je začel svojo kariero kot
medicinski nadzornik na Royal Earlswood
Asylum za osebe z motnjami v duševnem
razvoju, v dobrodelni ustanovi, posvečeni
izobrazbi otrok z zmanjšanimi možnostmi
učenja. Kot glavni zdravnik je Down opazil,
da imajo otroci v ustanovi vrsto različnih
simptomov, za katere si je močno prizadeval razviti klinično uporabno klasifikacijsko
shemo, s katero bi lahko opisal te simptome oz. variacije. Tako je v svojem pioirskem
raziskovalnem delu z naslovom Observations on an ethnic classification of idiots
iz leta 1866 opozoril, da si številni otroci z
motnjami v duševnem razvoju delijo skupen niz obraznih potez.5 Obenem je ugoto-

vil, da so bili ti otroci že rojeni s takim stanjem, kar pomeni, da je stanje prirojeno in da imajo
bolniki, ki jih je prizadelo to prirojeno stanje, krajšo življenjsko dobo od pričakovane. Kar ga je
pestilo, je, da ni mogel ugotoviti vzroka za to stanje, danes znano kot Downov sindrom. Zmotno je pripisal vzrok za nastalo stanje tuberkolozi otrokovih staršev.

4
Clare O’CONNOR, Trisomy 21 causes Down syndrome, dostopno na <http://www.nature.com/scitable/topicpage/trisomy-21-causes-down-syndrome-318> (9. 4. 2016).
5

Glej podpoglavje na strani 20: Pogosti znaki Downovega sindroma pri dojenčkih in zdravstvene značilnosti.
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3.2 VZROK ZA NASTANEK LEŽI V KROMOSOMIH: KRUTA IGRA NARAVE6
Stoletje po tem, ko je Down prvič opisal omenjeno stanje, so znanstveniki ugotovili, da je
glavni vzrok za nastalo stanje motnja, ki jo danes imenujemo Trisomija 21.7 Gre za kromosomsko motnjo, pri kateri je 21. kromosomskemu paru dodan še tretji kromosom. Med redukcijsko delitvijo oziroma t. i. mejozo lahko pride do mnogih napak. Vzrokov, zaradi katerih
pride do napačne delitve kromosomov in posledično do Downovega sindroma v procesu celične delitve, je več. Poznamo prosto trisomijo 21, translokacijsko trisomijo 21 in mozaicizem. Vsem je skupni pojav, ki ga imenujemo disjunkcija oz. neuspeh razdružitve. Gre za pojav, ko dodatni kromosomski material pride v celico zaradi napake 21. kromosoma, da bi se
delil med delitvijo.
Ker je prosta trisomija 218 najbolj pogost tip Downovega sindroma, saj se pojavlja v kar 90–
95 % vseh primerov, jo v nadaljevanju nekoliko podrobneje opisujem.

Slika 2 Kariotip fanta z Downovim sindromom. V skupini G je opaziti, da je 21. kromosomskemu paru dodan še tretji

6

Len LESHIN, Trisomy 21: the story of Down syndrome, dostopno na <http://www.ds-health.com/trisomy.htm> (9. 4. 2016).

7

Tri = tri soma = telo 21 = lokacija.

8

Ponavadi je zapisana kot 47XX + 21 za ženske in 47XY + 21 za moške.
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3.2.1 PROSTA TRISOMIJA 21

Slika 3 Shematski prikaz možnosti nastanka proste trisomije 21

Slika 4 Prikaz redukcijske delitve oz. MEJOZE po stopnjah

Kot zapiše Cliff Cunningham, je
»pri prosti trisomiji 21 dodatni
21. kromosom prost v celici,
zato ima takšna celica 47, namesto 46 kromosomov. V tem
primeru mora imeti jajčece ali
semenčica dve kopiji kromosoma 21 namesto ene. Do te
napake lahko pride v mejozi I
(glej sliko 4). Ena možnost je,
da se pri oblikovanju kiazme9
dve kopiji kromosoma ne razdelita pravočasno in tako skupaj potujeta na isti pol, namesto da bi potovali na nasprotna
pola. Druga možnost je, da se
kopiji kromosoma 21 sploh ne
združita ali pa se prehitro ločita. V tem primeru nista več v
procesu, ki ju vodi, da vsak potuje na nasprotni pol, pač pa
potujeta na istega. […] Tretja
priložnost za možen nastanek disjunkcije je po tem, ko
se oblikuje oplojeno jajčece. V
tem primeru se disjunkcija pojavi med mitozo, ob prvi delitvi
oplojenega jajčeca ali kasneje.
Rezultat bi bila hčerinska celica s 47 kromosomi in ena s 45
kromosomi. Le-ta redko preživi dlje časa, ker nima dovolj kod
za načrtovanje novega bitja«.10

Mesto, na katerem se v meiotski profazi med seboj prekrižata in izmenjata krajša ali daljša odseka kromatid homolognih kromosomov.
Za lažjo predstavo glej sliko 4.

9

10

Cliff CUNNINGHAM, Downov sindrom: priročnik za starše in skrbnike, Ljubljana 2016, str. 134–137.
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3.3 KAKO POGOST JE DOWNOV SINDROM?
Pri raziskovanju pogostosti Downovega sindroma sem naletela na izjemno raznolike podatke. Izkazalo se je, da je to vprašanje zelo kompleksno. Že omenjeni Cliff Cunningham v knjigi Poskušajmo razumeti Downov sindrom: vodnik za starše navaja, da moramo upoštevati 3
faktorje, ki so ključni, da lahko odgovorimo na zastavljeno vprašanje:
1. Kako pogost je pojav trisomije 21 pri spočetju?
2. Kako pogosto se zgodi, da se rodi otrok z Downovim sindromom?
3. Kako pogost je Downov sindrom pri ljudeh (razširjenost)?11
Zaradi kompleksnosti vprašanja sem se v nadaljevanju osredotočila le na 2. del, ki se ukvarja
z odgovorom o pogostosti rojstev oseb z Downovim sindromom.
Podatki iz strokovne literature so sicer različni, vendar pa jih največ navaja, da se na vsakih
600 do 700 rojstev rodi en otrok z Downovim sindromom. Kljub nihanjem se te številke pojavljajo v različnih državah in pri različnih rasah.12
Slednje je potrdila tudi ameriška statistična raziskava za obdobje 2004–2006. Sodeč po
raziskavi, se je vsako leto rodilo približno 6.000 dojenčkov z Downovim sindromom, kar je bilo
približno en otrok na vsakih 700 rojenih. Raziskava je še pokazala, da se je med leti 1979 in
2003 število rojenih otrok z Downovim sindromom povečalo za 30 %.13

11
Več o navedenih vprašanjih glej v: Cliff CUNNINGHAM, Poskušajmo razumeti Downov sindrom: vodnik za starše, Ljubljana 1999, str.
84–85.
12

Prav tam.

Data and statistics, Centers for disease control and prevention, dostopno na <https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/downsyndrome/data.html> (20. 4. 2016).
13
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3.3.1 POGOSTOST ROJSTEV OTROK Z DOWNOVIM SINDROMOM V SLOVENIJI
V nadaljevanju sem želela izvedeti, ali obstaja natančna statistika za Slovenijo. Zanimalo
me je, ali je v Sloveniji pogostost rojstev otrok z Downovim sindromom v porastu ali upadu. Izkazalo se je, da tega podatka ni tako lahko dobiti. V telefonskem pogovoru s Kliničnim oddelkom za reprodukcijo sem dobila odgovor, da na ta način zbrani podatki niso na
voljo. Na Statističnem uradu RS pa so odgovorili, da mi podatke za zadnjih 5 let lahko zagotovijo proti plačilu. Iz tega razloga sem statistiko opustila in se v nadaljevanju osredotočila na mnenja in ocene strokovnjakov. Po mnenju podpredsednice društva za Downov
sindrom Andreje Štular, dr. med., spec. druž. med., se letno v Sloveniji rodi med 14 in 20
otrok z Downovim sindromom.14 Hkrati se je stroka strinjala tudi v tem, da rojstvo otrok z
Downovim sindromom narašča s starostjo mater oziroma povedano drugače – pri starejših materah je verjetnost, da bo pri spočetju prišlo do kromosomske napake, večja. Zakaj
je temu tako, zaenkrat še ni znano.

Slika 5 Prikaz pogostosti rojstev otrok glede na starost mater

Andreja REBERNIK, V Sloveniji ni nikogar z Downovim sindromom, ki bi bil redno zaposlen, Siol.net, dostopno na <http://www.siol.net/
novice/zdravje/2014/03/intervju_andreja_stular.aspx> (1. 8. 2015).

14
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3.3.2 PRIČAKOVANA ŽIVLJENJSKA DOBA15
Življenjska doba oseb z Downovim sindromom se viša glede na kvaliteto življenjskega standarda in zdravstvene oskrbe, ki s časom napreduje.
V osemdesetih letih je več raziskav pokazalo, da so osebe z Downovim sindromom dočakale
med približno 50 in 60 let.
V devetdesetih letih se je življenjska doba oseb s to genetsko motnjo znatno zvišala, saj so
zabeležili osebe z Downovim sindromom, ki so dočakale starost med 70 in 83 let. Takšne podatke vedno bolj pogosto navajajo mnoge druge države. Osebe s to genetsko motnjo dosegajo višjo starost, kot je bila za njih značilna še v osemdesetih letih.
Kako se bodo osebe z Downovim sindromom razvijale in kakšno starost bodo dočakale, je
odvisno predvsem od nas in našega pogleda na njih, še doda Cliff Cunningham.

3.4 POGOSTI ZNAKI DOWNOVEGA SINDROMA PRI DOJENČKIH TER ZDRAVSTVENE ZNAČILNOSTI16
Prepoznavni znaki Downovega sindroma so:
• Očesni reži ležita poševno navzgor in navzven: pogosto je na notranji strani očesa guba
(epikantalna guba).
• Ker je nosni lok nižji, ličnice pa visoko, izgleda obraz bolj plosk, nos pa manjši in širok.
• Glava je običajno manjša od povprečja, zadnji del glave, ki mu pravimo zatilje, pa je
sploščen – vse to daje okrogel videz.
• Usta so manjša, ustnice pa so tanjše – v dojenčkovi ustni votlini je manj prostora, nebo
je ploščato, z visokim lokom na sredini. Pravimo mu »katedralno« ali »kupolasto« nebo.
Ker je ustna votlina manjša, ima jezik manj prostora in visi iz ust. Usta so odprta, ker so
čeljust in mišice jezika bolj mehke.
• Noge in roke so v primerjavi z dolžino trupa pogosto kratke.
• Približno polovica otrok ima čez dlan na eni ali obeh rokah eno samo gubo (opičja brazda). Na podplatu lahko imajo gubo med palcem in preostalimi prsti.
• Stopala so širša, prsti na nogah pa dokaj kratki. Pogosto sta palec na rokah in nogah bolj
odmaknjena od ostalih prstov.

V poglavju podatke povzemam po knjigi: CUNNINGHAM 2016, op. 10, str. 156. Več o življenjski dobi oseb z Downovim sindromom, glej
omenjeno stran.

15

16

V poglavju podatke povzemam po knjigi: CUNNINGHAM 2016, op. 10, str. 170–171.
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•
•

•

Dojenček ima lahko ob rojstvu slabši mišični tonus (hipotonija) in ohlapne mišice, ta občutek ohlapnosti pa poveča čezmerna gibljivost sklepov (hipermobilnost).
Dve tretjini dojenčkov imata krajši in milejši jok. Veliko otrok joče zelo malo, tudi takrat
ne, ko jim je neugodno ali pa so lačni. Starši jih morajo nadzirati in ne čakati na to, da bodo začeli jokati.
Dojenčkovi refleksi so slabši.
Zgoraj navedene značilnosti so le najbolj očitne. V obdobju odraščanja nekatere tudi izzvenijo oz. postanejo
manj očitne. Mišični tonus se izboljša,
posledično nekaterim otrokom uspe
obdržati jezik v ustih, guba na očesu
postane manj izrazita. Kljub nekaterim izrazitim značilnostim genetske
motnje imajo osebe z Downovim sindromom svoj lastni značaj in so vizualno podobni svojim staršem, enako
kot otroci z značilnim razvojem.

Slika 6 Nekateri očitni znaki Downovega sindroma pri dojenčku
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3.5 OSEBNOSTNE IN VEDENJSKE ZNAČILNOSTI
Downovčki, kot jih ljubkovalno imenujemo, imajo velik smisel za posnemanje, so hudomušni,
prijazni, prijetni, prisrčni in družabni ter izjemno trmasti otroci. Imajo svoj lastni značaj, prav
tako kot osebe z značilnim razvojem. Že v zgodnji raziskovalni fazi, ko sem obiskala CKSG17
Portorož, sem opazila, da bi jih lahko ljubkovalno poimenovali tudi NEjevčki, saj znajo biti izjemno samovoljni, kadar se jim to zahoče.18 Pri prebiranju literature sem naletela na citat
Langdona Downa o svojeglavosti oseb z Downovim sindromom, ki je moja opažanja in izkušnje samo še potrdil: »Nobeno prigovarjanje jih ne bo prisililo, da bi naredili kaj takega, za kar
so se odločili, da ne bodo.«19
Kljub določenim razvojnim omejitvam imajo izjemno razvito čustveno inteligenco, zato so izjemno čustveno dojemljivi in dovzetni. V njihovi družbi je nadvse prijetno, saj objemov in izkazovanja ljubezni ne manjka. Zato jim pravimo tudi otroci Sonca oz. Sončni otroci.

Slika 7 Sabina in Nik v Plezalnem centru Ljubljana

17

CKSG kratica za Center za komunikacijo, sluh in govor v Portorožu.

Zapisane značilnosti otrok navajam iz lastnih izkušenj in interakcij z njimi, ki sem jih pridobila z delom na terenu ter po mnogih pogovorih z delovnimi terapevti, psihologi, učitelji in drugimi, ki so v pogostem stiku z njimi.
18

19

CUNNINGHAM 1999, op. 11, str. 132.
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3.6 INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI IN RAZVOJ
Cunningham pravi, da je ravno naš pogled na motnjo tisti, ki najbolj vpliva na njihova življenja.
Slednje sem dognala tudi pri svoji interakciji z njimi. Cunningham nato nadaljuje:
»Čeprav se IQ v zgodnjem otroštvu ustali, pa lahko pri več kot 90 % otrok z Downovim sindromom pričakujemo, da bodo nadaljevali z razvijanjem intelektualnega delovanja v najstniška
leta, veliko pa v zgodnje obdobje odraslosti. Do srednjih let nadaljujejo tudi s pridobivanjem
novih spretnosti. V tem času lahko le pri nekaterih opazimo nazadovanje. Od srednjih let dalje jim začnejo upadati spretnosti, kar pa je tako kot pri ljudeh z značilnim razvojem povezano
z življenjskim slogom in ravnjo aktivnosti.
Razvoj v otroštvu zaznamujejo obdobja platojev. Nanašajo se na določene probleme in prehode med različnimi doseženimi ravnmi intelektualnega delovanja. Večina otrok spada v
skupino zmerne in lažje oblike motnje v duševnem razvoju. Okoli 10 do 15 % jih spada v skupino z izjemno težko obliko motnje v razvoju, potrebujejo pa izjemno veliko nege in nadzora,
čeprav večina doseže dokaj dobre temeljne spretnosti samostojnosti v primerjavi z ljudmi
z drugimi boleznimi, ki so vzrok zelo težkim in težkim oblikam motenj v duševnem razvoju.
Večina ljudi z Downovim sindromom doseže tako raven osebnih spretnosti skrbi zase in komunikacijskih spretnosti, da so lahko dokaj samostojni in ne potrebujejo strogega nadzora. Imajo tudi veliko interesov, hobijev in aktivnosti. Večina je zmožnih smiselnega življenja v
skupnosti, tj. s starši ali sorodniki, v skupnih domovih, v lastnih domovih ali varovanih skupnostih. Odvisno je od tega, kaj je na voljo, kaj si mlada oseba želi in kakšni so občutki staršev. Izjemno malo jih doseže takšno raven samostojnosti kot ljudje z značilnim razvojem. Večina jih potrebuje različno raven podpore in nadzora.
Vedno so obstajali ljudje z Downovim sindromom, ki so prikazali izjemne sposobnosti in
spretnosti. Napisali so knjige, postali umetniki, fotografi, igralci, atleti, gimnastiki, dvigovalci uteži, mehaniki in tako dalje. Ker so se pričakovanja zvišala in priložnosti povečale, se jih
vedno več ukvarja s takšnimi aktivnostmi, naraščajoče število pa dosega višjo raven samostojnosti.
Čeprav so v manjšini, jih ima veliko zrel in skrben odnos z drugimi, nekateri tudi v zakonu. Veliko več si jih tega tudi želi, a je težko najti nekoga, razen če imajo priložnost srečati ljudi s
podobnimi interesi in sposobnostmi. Nekateri se zaposlijo in v delu uživajo, drugi pa si tega
ne želijo. Vedno več ljudi z Downovim sindromom se pridružuje zagovorniškim skupinam, da
lahko izrazijo svoje stališče. Nekateri so člani odborov, ki svetujejo ali sprejemajo odločitve
glede potreb in zagotavljanja storitev. Vedno več se jih odloča o svojem življenju.
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Ali nas bodo dosežki presenetili ali ne, je odvisno od našega razumevanja Downovega sindroma in pričakovanj. Čeprav bo večina odvisna od razumevanja in odnosa drugih ljudi, ni dvoma
da bo veliko več posameznikov z Downovim sindromom živelo srečno, polno in bolj samostojno življenje, kot si ga je Langdon Down lahko kadarkoli predstavljal, ko je leta 1866 prvič
prepoznal in opisal stanje.«20

Slike 8-11 Osebe z Downovim Sindromom pri različnih hobijih in aktivnostih

20
CUNNINGHAM 2016, op. 10, str. 376–377. Zaradi specifičnosti izbrane tematike in nujnosti za razumevanje v nadaljevanju navajam daljši
citat.
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4. ETNOGRAFSKO OPAZOVANJE:
RAZISKOVANJE OBSTOJEČEGA STANJA V
DELOVNO VARSTVENIH CENTRIH PO SLOVENIJI
Po raziskavi primarnih ter sekundarnih virov v povezavi z Downovim sindromom sem raziskovanje nadaljevala na terenu. Ker nikoli prej nisem imela stika z otroki s to obliko motnje
oz. tudi širše z otroki s posebnimi potrebami, je bil stik v realnosti ključen za razumevanje
problemov, s katerimi se srečujejo tako otroci (uporabniki storitve) kot tudi ostali, ki so v
vsakodnevnem stiku z njimi (ponudniki storitve). Sprva sem na terenu opazovala širšo sliko:
opazovala sem razred, v katerem so bili otroci z različnimi (duševnimi) motnjami v razvoju,
a so bili glede nivoja mentalnih sposobnosti na približno enaki ravni. V nadaljevanju pa je bil
glavni fokus na dečku Valu, ki ima Downov sindrom.

4.1 OBISK CENTRA ZA KOMUNIKACIJO, SLUH IN GOVOR PORTOROŽ (CKSG)
Moj prvi stik z Downovim sindromom je bil Center za Downov sindrom: Planet 47, ki ima svoje prostore v Koštaboni. Gaia Asta, ustanoviteljica centra, je mama dečka Vala, ki se je rodil
z Downovim sindromom. V telefonskem pogovoru je omenila, da njen deček Val obiskuje zavod Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož (v nadaljevanju CKSG). Povezala me je z
ravnateljem in direktorjem mag. Markom Strletom, ki mi je omogočil prisostvovanje pouku. V
zavodu CKSG v Portorožu sem bila dvakrat (decembra 2014 in januarja 2015).
Pri spremljanju pouka sem beležila videno in opaženo, temu pa je sledil izčrpen pogovor s
pedagoginjo in razredničarko nižjega izobrazbenega standarda 3 (v nadaljevanju NIS3) Petro Urbančič. Na naslednjih straneh shematsko in v besedi prikazujem dognane rezultate in
izsledke omenjenega terenskega opazovanja.
Izbrana metoda mi je omogočila prvi poglobljeni uvid v situacijo otrok s posebnimi potrebami
ter uvid v številne probleme, s katerimi se srečujejo tudi ostali deležniki, ki so aktivno udeleženi v situacijo. Terensko opazovanje mi je torej omogočilo, da sem se lažje »preobula« v čevlje različnih deležnikov ter na podlagi dognanega v nadaljevanju izluščila realne in bistvene
probleme, s katerimi se srečujejo.
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4.1.1 REZULTATI PRVEGA OBISKA NA TERENU
V prvem etnografskem opazovanju sem se osredotočila na:
•
•
•
•
•

načine podajanja znanja v NIS3, kjer so otroci z različnimi motnjami (avtizem, čustvena
zaprtost, Downov sindrom);
gibanje in obnašanje dečka Vala z Downovim sindromom;
delo razredničarke, njen tipičen dan in njen pristop do Vala (opravljen je bil tudi intervju z
razredničarko in ravnateljem);
opremljenost prostorov in specialnih sob;
spoznavanje rehabilitacijskih metod, ki jih uporabljajo v centru.

4.1.2 PROFILI OTROK V NIS3:

VAL

EVA

MLADENKA

ANDREJA

Starost: 9 let

Starost: 9 let

Starost: 9 let

Starost: 9 let

Motnja: Downov

Motnja: Avtizem

Motnja: Avtizem

Motnja: Čustvena

sindrom

zaprtost

Slike 12-15 Fotografije otrok v NIS3, posnete ob obisku v decembru 2014

4.1.3 VAL ASTA, DEČEK Z DOWNOVIM SINDROMOM
Ker je moj fokus usmerjen na otroke z Downovim sindromom, je bil Val deležen posebne pozornosti. Val je bil med opazovanjem izjemno živahen in trmast, kadar je želel doseči svoje.
Izkazal se je za samosvojega. Beseda »NE« je njegova stalna spremljevalka. Nenehno se je
upiral različnim vprašanjem in jih zavračal, a hkrati večinoma storil vse, za kar so ga prosili.
Izkazalo se je, da ima rad knjižnico, po besedah pedagoginje pa ne mara motoričnega dela,
saj mu ta predstavlja težavo. Prav tako ne mara gibanja, saj mu tudi to predstavlja eno izmed
oblik grobe motorike,21 v kateri so otroci z Downovim sindromom slabši. Zato je s strani učiteljice potreboval dodatno spodbudo, predvsem pa motivacijo. Sicer pa je celostno gledano
Val izjemno iskren deček z občutkom za sočloveka in z željo po navezovanju stika.

21

Groba motorika opredeljuje razvoj gibanja celotnega telesa, fina motorika pa razvoj gibanja roke.
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4.1.4 PETRA URBANČIČ, PEDAGOGINJA IN RAZREDNIČARKA NIS3

POTEK DELOVNEGA DNE
Težava oddaje
otrok v razlilnih vrtcih
zaradi prezasedenosti. Zavzame več
časa.

vstajanje

6:00
9.55 - 12.20
pouk po
urniku

odhod na
delo in razvoz
lastnih otrok
po vrtcih

V NIS 3 ni delovnega
zvezka za matematiko,
učitelji moramo
improvizirati.

prihod na
delo/ priprava
na pouk

prihod na
delo/ priprava
na pouk

odmor

7:15

7:45

8:00-9:35

9.35 - 9.55

12.20

13:00

13:00-14:00

Popoldan

kosilo

Petra motivira in
prepričuje otroke,
da jejo oz., če je
potrebno, tudi hrani

oddaja
otrok v PB

priprava na
šoli na drug
delovni dan

Popoldanske šolske
aktivnosti vzamejo
ogromno časa

Govorilne ure
Supervizija
Timski sestanki
Roditeljski sestanki

Popoldanski in
večerni čas

• priprava materiala za naslednji delovni dan
v večernih urah
• ogromno prostega časa vloži za delo
• problem da na šoli ko zaključi s poukom
ni miru, iskanje
• prostora kjer v bi v miru lahko dokončala še
ostale stvari
• (pisanje ocen, poročil,..)

Shema 1 Prikaz poteka delovnega dne pedagoginje Petre Urbančič. V rumenih kvadratkih so izpostavljeni problemi, s katerimi se srečuje

Med etnografskim opazovanje dela razredničarke Petre Urbančič se je izkazalo, da je zelo
prijetna oseba, polna energije, ki jo začutiš takoj, ko vstopiš v razred. Poleg naštetega je pri
njenem delu takoj mogoče opaziti tudi izredno strokovnost. Ob obeh obiskih so bile njene ure
izjemno pestre in polne dogajanja. Poleg opazovanja sem po koncu pouka z njo opravila tudi
intervju in na podlagi odgovorov dobila boljši uvid v njene poglede in probleme, s katerimi se
srečuje na delovnem mestu. Med pogovorom je izpostavila sledeče težave:
• da ji pri delu primanjkuje igrač;
• da za NIS3 ni delovnega zvezka za matematiko in da je zaradi tega prepuščena improviziranju;
• da je pri otrocih s posebnimi potrebami ključ do uspeha motivacija;
• da je pri otrocih z motnjo v razvoju vzpodbujanje gibanja izjemno dobrodošlo;
• da otroci za usvajanje različnih znanj potrebujejo veliko vzpodbude in potrditve, da delajo dobro in pravilno.
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SINTEZA UGOTOVITEV OB OBISKU POUKA:
Med opazovanjem sem ugotovila, da otroci kljub različnim motnjam medsebojno vplivajo drug
na drugega enako kot v splošnih šolah. Otroci so sicer v skupnem razredu na podlagi enakega nivoja sposobnosti, kljub temu pa je v enem razredu veliko otrok z različnimi motnjami.
Hkrati sem ugotovila, da je mešana skupina največji izziv za učiteljico, saj ima vsak od otrok
svoje specifične potrebe. Med delom jih mora veliko motivirati in spodbujati. Velik problem
nastane pri hranjenju. Ker včasih kljub spodbudi niso hoteli jesti, jih je morala tudi hraniti.
Pri delu se kaže manko primernih učnih gradiv, posledično je razredničarka primorana ogromno improvizirati. Da je razredničarka izjemno obremenjena, mi razkrije tudi opis njenega
celotnega delovnega dne. Ob pogovoru mi zaupa, da veliko prostega časa posveti delu, saj v
šoli nima mirnega kotička, kjer bi lahko opravila ostalo šolsko delo (vpis ocen, poročila itd.).
Ob začetku in koncu šolskega leta je obremenjenost še večja zaradi dodatne komunikacije s starši.
4.1.5 RAZLIČNI NAČINI PODAJANJA ZNANJA:
V času opazovanja sem v centru namenila precej pozornosti tudi načinom podajanja znanja.
Ti so veliko bolj pestri kot v splošnih osnovnih šolah, saj znanje podajajo:
a) S POMOČJO UČBENIKOV,
b) S POMOČJO BARV IN OBLIK,
c) Z VIZUALNIM PRISTOPOM.

Slike 16–18 Pisanje otrokom z Downovim sindromom predstavlja problem, saj so šibki tako v grobi kot fini motoriki.
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Na kratko poglejmo vsako tip posamezno:
a) PODAJANJE ZNANJA S POMOČJO UČBENIKOV
Otrokom s posebnimi potrebami je podajanje znanja s pomočjo učbenikov prilagojeno njihovim sposobnostim. V NIS3, kar je ekvivalentno 3. razredu splošne osnovne šole, se tako učijo
odštevanja ter seštevanja do 20. V splošni osnovni šoli se v tem obdobju že učijo poštevanko.
b) PODAJANJE ZNANJA S POMOČJO BARV IN OBLIK
Pri učenju in razvijanju psihofizičnih sposobnosti veliko vlogo igrajo barve in oblike. Otroci z
otipom skušajo prepoznati določeno obliko in nato poiskati primer te oblike v naravi.
Na primer:
1) Kepa je hladna in okrogla. Kateri liki in barve jo predstavljajo? Iz velikih snežnih kep je
sestavljen snežak.

Slika 19–21 Učenje s pomočjo oblik

2) Kaj nas greje in kaj je toplega in vročega na nebu? Otroci skušajo najti pravilen odgovor s
pomočjo pravilne barve in oblike (na nebu je sonce, ki je okroglo in rumeno-oranžno-rdeče).
c) PODAJANJE ZNANJA Z VIZUALNIM PRISTOPOM S SLIKOVNIM GRADIVOM
Otroci v NIS3 se ogromno naučijo s slikovnim gradivom. Na spodnjih slikah je prikazano, kako vsak dan na vrata lepijo urnik tistega dne. Ko ura mine, pripadajočo sličico odstranijo. Učiteljica jih ob tem sprašuje, kaj počnejo ob določenih urah. Na ta način otroci ob lepljenju in
odstranjevanju sličic razmišljajo ter obenem krepijo verbalne in komunikacijske sposobnosti.
Vsak dan nalepijo tudi sličico datuma, meseca in leta. Pri tem jim učiteljica postavlja vprašanja, kot npr.: »Sedaj smo meseca decembra. Kaj praznujemo ta mesec in kaj pada po zraku?« Med odgovarjanjem se tako otroci mimogrede učijo o mesecih, številkah ipd.
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Slike 22–24 V učilnici opazim mnogo slikovnega gradiva

SINTEZA UGOTOVITEV OB OPAZOVANJU NAČINOV PODAJANJA ZNANJA:
Otroci se mnogo naučijo prek vizualnega zaznavanja. Veliko snovi je podane skozi prijetne
načine, kot so pripoved zgodb, prikaz slik in tudi z umetniškim ustvarjanjem. Najopazneje je,
da otroci v primerjavi z otroki v splošnih osnovnih šolah čutijo znatno nižji pritisk, da se nekaj
mora storiti po predvidenem učnem načrtu, načinu in vrstnem redu. S strani razredničarke
opazim izjemno potrpežljivost in pozornost. Hkrati je stalno pripravljena na improvizacijo,
kar ure naredi še bolj bogate in sproščene, otroke pa bolj motivirane.
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4.1.6 OPAZOVANJE SPREMINJANJA UČNEGA OKOLJA:
SPLOŠNA UČILNICA:
Preglednica 1 Izpostavljene prednosti in slabosti učilnice NIS3

OPAZOVANJE:

PREDNOSTI:

SLABOSTI:

IGRALNI KOTIČEK

Barvne stene v rumeno-zeleni

Včasih je otroke težko spraviti

Otroci imajo v učilnici igralni

kombinaciji spodbujajo sprostitev

nazaj za mizo.

kotiček za sproščanje. Prostor

in kreativnost.

kot motivacijo izkorišča tudi
učiteljica, saj se otroci včasih
lahko gredo igrat, kadar opravijo
zahtevano.
STRNJENE MIZE

Večja motiviranost in

Otroci vplivajo drug na drugega:

vzpodbujanje k timskemu delu.

če vstane eden, vstane tudi drug;
če ne delata dva, lažje podleže še
tretji.

PREDALNIKI

Otroci se navajajo na red in

Tip odprtega predalnika odpira

Otroci imajo zvezke in

odgovornost.

možnost, da lahko otroci

potrebščine na točno določenih

posežejo po stvareh kadarkoli.

mestih.

Tako lahko ustvarjajo nemir ob
neprimernem času.

SEDENJE NA TLEH

Otroci med poukom spreminjajo

Otroci se lahko prej prehladijo.

položaj svojega telesa veliko več
kot otroci v splošnih šolah, kjer
se primarno med poukom sedi na
stolu. Z gibanjem otroci krepijo
sklope različnih mišic, sam pouk
pa je bolj zanimiv.
KATEDER UČITELJICE

/

Nima prostora, da bi lahko
opravljala tudi aktivnosti po
pouku (npr. ocenjevanje).

32

UČILNICA:

Slike 25–30 Učilnica NIS3

HODNIKI:
Pri sprehodu skozi hodnike sem opazila veliko barv ter sistematično urejenih stvari. Otroci odlagajo jakne in čevlje na točno določeno mesto. Njihovo mesto je označeno z imenom.

Slike 31–33 Hodniki

LIKOVNO-TEHNIČNA UČILNICA:
S slik je razvidno, da se učilnica, ki je namenjena likovnemu ter tehničnemu pouku, razlikuje
od ostalih. Učilnica je pisana ter okrašena z izdelki, ki jih učenci ustvarijo. Ko vstopiš v prostor, začutiš, da interier ustvarja kreativno in sproščeno vzdušje. Otroci imajo tukaj možnost
samoizražanja, kar se kaže tudi v opremi, saj so mize izrazito bolj masivne. Omogočajo jim,
da otroci na njih tudi režejo, brusijo ipd.
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Slike 34–36 Likovna pestrost v likovno-tehnični učilnici (foto: Jona Lorenz, osebni arhiv 2014).

4.1.7 REHABILITACIJSKE OZ. SPECIALNE SOBE:
1) SOBA ZA DELOVNO TERAPIJO:

Slike 37–39 Soba za delovno terapijo

Na fotografijah je prikazana soba za delovno terapijo, ki je otrokom s posebnimi potrebami obenem tudi učno okolje. Soba je zasnovana tako, da se otroci v njej počutijo udobno ter
sproščeno. Soba je polna barv in različnih materialov. Otroci se učijo uporabljati gibe in telo ter uporabljati svoje čute. Ko vstopiš v prostor, daje soba občutek igralnice in ne strogega
prostora, kjer bi otroci morali nekaj početi.
2) MULTISENZORNA SOBA SNOEZELEN:
Primer izjemno uspešnega okolja, ki spodbuja delovanje vseh petih čutov, je soba snoezelen22 ali kavarna občutij.23 Koncept sobe snoezelen se uporablja predvsem pri rehabilitaciji
oseb z lažjimi, srednjimi, težjimi in težkimi motnjami v razvoju. Pozitivni učinki pa so se pokazali tudi pri obiskovalcih, zato je metoda postala pomembna na pedagoškem in rehabilitacijskem področju.

22
Snoezelen je neologizem iz dveh nemških besed, in sicer »snuffelen«, kar pomeni »iskati/raziskovati« in »doezelen«, kar pomeni
»počivati/umiriti se«.
23
Izraz sta prva uporabila dva ameriška psihologa Clealand in Clark. Multi sensory environments: a short history, Hidden angel foundation
dostopno na <http://www.cdhaf.org/multi-sensory-environments-a-short-history> (15. 9. 2015).
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Koncept sobe in njeno ime sta v sedemdesetih letih zasnovala nemška terapevta Jan Hulsegge in Ad Verheul med delom na inštitutu De Hartenberg na Nizozemskem. Zaradi izjemne
uspešnosti se je model veččutne sobe snoezelen razširil po vsem svetu. V več-čutnih sobah
se pojavljajo elementi, kot so vodni stolpi, optična vlakna, video projekcije, taktilni predmeti,
hrana z močnimi okusi, pomirjujoča glasba in vonji ... Namen več-čutnega okolja je, da otroci
informacije sprejemajo prek različnih čutil. Omogoča jim povezanost čutnega zaznavanja in
gibanja, boljše sposobnos¬ti delovanja telesa v okolju ter pridobivanje novih izkušenj.24
Nekaj takšnih sob imamo tudi v Sloveniji, eno izmed njih v Centru za komunikacijo, sluh in
govor Portorož. Kljub izjemno uspešnemu konceptu pa je mag. Marko Strle, ravnatelj centra,
izpostavil tudi slabost, in sicer, da je popolna sestava sobe izjemno draga.25

Slike 40–43 Snoezelen ali Kavarna občutij v Centru za komunikacijo, sluh in govor v Portorožu

3) MULTISENZORNI oz. VEČ-ČUTNI VRTOVI
Pri raziskovanju sem naletela tudi na zunanje več-čutno okolje, in sicer več-čutni vrt. Gre za
učno okolje v naravi, ki je s svojimi funkcijami prilagojeno osebam s posebnimi potrebami,
vendar pa ne izključuje obiskov oseb, ki motenj nimajo. Vrt vsebuje različne užitne rastline
in zelišča, fontane, kjer se lahko igrajo z vodo, doživljajo zvočne stimulacije, najdejo Braillovo pisavo, različne strukture in teksture, ki jih je mogoče otipati. Namen več-čutnih vrtov je
enak tistim v notranjosti, tj. uporabniku zagotoviti čutno izkušnjo z vsemi čuti, ki prinašajo
pozitivne učne izkušnje.26
Namen več-čutnega vrta je tudi v izboljševanju fine in grobe motorike, spodbujanju komunikacije, socialnih stikov in odgovornosti, stimuliranju čutnega zavedanja, spodbujanju ustvarjalnosti, namenjen je tudi zmanjševanju anksioznosti, strahu in frustracij, obenem pa ustvarja vez med učenci.27

24

Prav tam.

25

Pogovor je potekal 17. 12. 2014 med mojim obiskom centra.

26

Sensory garden, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Sensory_garden> (15. 9. 2015).

Sensory gardens for special education students, The herb society of America, dostopno na <http://www.herbsociety.org/resources/t4k/
documents/Sensorygardensforspec_000.pdf> (15. 9. 2015).
27

35

OBISK VEČ-ČUTNEGA VRTA V CENTRU ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA NA IGU
Veččutno okolje, oziroma veččutni vrt, se nahaja med posameznimi enotami v sklopu CUDV
Draga. Celotno območje obdaja čudovita narava s hribi v ozadju. Nedaleč stran je tudi ograda, kjer prebivajo terapevtski konji, kozlički, mule in mezgi. Ko se sprehajaš po poteh, ki vodijo od ene enote k drugi, lahko srečaš varovance s svojimi varuhi, ki se sprehajajo ali pa ravno odhajajo na terapevtsko jahalno uro. V treh letih našega skupnega sodelovanja se mi je
nemalokrat zgodilo, da mi je pot prekrižal konj, na katerem je sedel eden izmed varovancev
centra, konja pa je vodil varuh.
Dne 17. 1. 2018 sem ponovno natančneje preučila strukturo in namen njihovega več-čutnega vrta. Ob vhodu takoj opazim nekaj izjemno zanimivih »skulptur«, ki jih v splošnih parkih oz. gajih nisem opazila nikoli do sedaj. Na levem delu več-čutnega vrta so postavljene tri
brajde, tako da se lahko otroci s pomočjo senc učijo strani neba ter dele dneva (zjutraj, dopoldne, opoldne, popoldne, zvečer). Gredice v vrtu niso zagrajene z ograjo z vseh strani, temveč je ena stran namenoma odprta in posajena s travo. Ta služi temu, da lahko tudi osebe, ki
so na vozičku, dosežejo vsako rastlino. Ob straneh stojijo korita v heksagonalni obliki, in sicer
na stebrih, ponovno zato, da so na dosegu vsem uporabnikom. V njih so posejana različna
zelišča. Vsak del heksagona ima s točno določenimi zelišči svojo funkcijo (dotik - vse hrapave rastline, vonj - žajbelj, okus - jagode, sluh - žuborenje vode, vid - pestrost barv in okolja).
Oblika in razdelki heksagona ter posamezne globine so prilagojeni rastlinam, ki so vanj posajene (večinoma gre za nizko koreninsko grudo s peskom).

Slike 44-46 Več-čutni vrt v CUDV Draga na Igu
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SINTEZA UGOTOVITEV OB OBISKU UČILNIC IN SPECIALNIH SOB:
Učno okolje oz. učilnice se razlikujejo glede na namen. V večini učilnic in v centru je moč opaziti pestrost barv tako na opremi kot tudi na stenah. Tehnično-likovna učilnica ter računalniška učilnica se opazno razlikujeta od ostalih učilnic. Poleg učilnic ima center še različne
specialne sobe. V njih izvajajo različne aktivnosti (delovne terapije, fizioterapije, psihologijo),
obenem pa v nekaterih izmed naštetih sob tudi podajajo znanje (npr. senzorne sobe).
Namen etnografskega opazovanja je bil spoznati, kako se učno okolje spreminja ter kako
različna okolja pripomorejo h kvaliteti usvajanja znanj oz. določenega cilja (npr. pri fizioterapiji). Na podlagi obiska sem ugotovila, da se učno okolje lahko spreminja in da lahko ima
sprememba le-tega zelo pozitivne učinke.

4.2 OBISK CENTRA ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE
BOŠTJANČIČ; ENOTA BARJE IN PRVO SREČANJE S ŠPORTNIM PEDAGOGOM ROKOM USENIKOM
Za primerjavo delovanja in načinov poučevanja sem etnografsko opazovanje in terenske obiske nadaljevala v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga (v nadaljevanju CUDV Draga). Center ima večino svojih enot po Ljubljani (Barje-Škofljica, Draga-Ig,
Fužine, Šiška, Vižmarje …), nekaj pa tudi drugod po Sloveniji (dnevni center Ribnica in dnevni
center Novo mesto). Ob ogledu dokumentarnega filma Nevidni28 sem prvič naletela na prof.
šp. vzg. Roka Usenika, ki je ustanovitelj športnega društva Športka29 s sedežem v CUDV Draga. Leta 2007 je bil vodja inovacijskega projekta Plezalna stena kot učno okolje pri osebah z
motnjami v duševnem razvoju, poleg tega pa se aktivno ukvarja tudi z mnogimi drugimi raznolikimi projekti, ki so namenjeni osebam s posebnimi potrebami. Poleg tega, da je z menoj
delil bogate in dragocene izkušnje, me je povabil tudi v enoto, kjer primarno deluje, tj. CUDV
enoto Barje. Tako sem obiskala CUDV enoto Barje.

28
Nevidni, MMC RTV Slovenija, dostopno na <http://ava.rtvslo.si/predvajaj/nevidni-dokumentarno-igrani-film/ava2.104348899/> (25. 3.
2015).
29
Namen društva je predvsem organiziranje športne-rekreativne dejavnosti za vse populacije ljudi, tudi za osebe z motnjami v
razvoju
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V drugem etnografskem opazovanju sem se osredotočila na:
• opazovanje enote, opremo in barve prostorov, bivalne površine (obisk 32-letnega Saše),
specialne in terapevtske sobe, pisarne Roka Usenika;
• zunanji okoliš;
• bivanje varovancev (kaj počnejo, kakšno je splošno počutje in atmosfera med njimi).
4.2.1 CUDV DOLFKE BOŠTJANČIČ: ENOTA BARJE, POROČILO S TERENA
•

Enota Barje je samostojna enota na Škofljici. V njej varovanci bivajo z možnostjo izhoda,
torej je to njihov drugi dom. Vsak starš se namreč lahko odloči, da zaradi takšnih ali drugačnih razlogov otroku omogoči bivanje v ustanovi, kjer ga redno obiskujejo in ga po želji
med vikendi odpeljejo domov. V enoti bivajo osebe z različnimi, večinoma težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju.

Slike 47, 48 Raziskovanje CUDV Dolfke Boštjančič - enota Barje

4.2.2 ZUNANJI OKOLIŠ

Slike 49-51 Zunanji okoliš
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Enota leži v izjemno prijetnem okolju, ki je obdano z okoliškimi travniki. Že na prvi pogled opazim, da je hiša pestrih barv, tj. z rumeno fasado ter z oranžnimi in zelenimi črtami. Okenske
police so okrašene z rastlinami, kjer se v vsakem izmed cvetličnih korit skriva glinena okrasna žival. Srečam se s sovo, veverico in ptico. Za enoto se skriva več-čutni vrt ter igrišče za
košarko in piknike ter parkirni prostor za zaposlene in obiskovalce.
4.2.3 SAŠA, 32 LETNI FANT, KI JE OSLEPEL IN TRPI ZA HORMONSKIM NERAVNOVESJEM

Slika 52 Saša in jaz v Rokovi pisarni

Ko prispem, se skozi steklena vrata najprej podam do Rokove pisarne, ki je na koncu hodnika v pritličju. Po poti do pisarne srečam številne varovance, ki se družijo v dnevnem prostoru.
Vzdušje je prijetno, prostori pa polni barv.
V pisarni se spoznam z mladim moškim. Ime mu je Saša in je eden izmed varovancev enote.
Star je 32 let, moj prvi vtis je, da je prijazen in zgovoren. Ker je slep, me sprva išče po prostoru. Ko si seževa v roke, med nama steče čudovit pogovor. Saša mi razloži, kako je bivati
v enoti, da je tam rad, a da ga kdaj pa kdaj vsi ostali dolgočasijo.30 Razloži mi tudi, kako je z
njegovo družino in da je med prazniki najrajši z njimi.

30
Rok mi razloži, da je Saša izjemno (čustveno) inteligenten ter družaben, zelo agilen in luciden, kar pa za ostale varovance te enote ni
tako zelo značilno. Tako mu včasih postane dolgčas.
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4.2.4 NOTRANJOST ENOTE:
BIVALNO-DNEVNA POVRŠINA V PRITLIČJU:
V pritličju se nahaja prvi bivalno-dnevni prostor, ki je združen s kuhinjo in jedilnim prostorom.
Kavč je živo zelene barve. V prostoru imajo varovanci tudi pilates žogo in nekatere druge pripomočke oz. igrala.
GLAVNA KUHINJA IN PRALNICA:
Kuhinja ima vso potrebno infrastrukturo za kuhanje, pomivanje in pripravo hrane.

Slike 53-56 Kuhinja in pralnica v pritličju

Na nasprotni strani kuhinje se nahaja pralnica. Ker v domu varovanci bivajo, je pranje vsakodnevno opravilo. Pralnica je soba, kjer so postavljeni pralni in sušilni stroji. Za pranje in sušenje perila skrbi delovno osebje v enoti.
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BIVALNO-DNEVNA POVRŠINA LEVO V 1. NADSTROPJU:
Tokrat opazim popolnoma drugačno barvno shemo. Prostoru vladajo večinoma rjavi in peščeni toni. Tako kot v pritličju je tudi tukaj mala kuhinja. Po hodniku se razprostirajo sobe, v
katerih varovanci bivajo.

Slike 57-58 Kuhinja in bivalni prostor v 1. nadstropju pritličja

SOBE VAROVANCEV:
Sobe so izjemno domače in personalizirane. Namen in cilj je, da celotna enota daje občutek
domačnosti, torej doma in ne institucije. Sobe so dvo- ali enoposteljne. Pri opremi se razlikujejo glede na spol ter želje posameznikov. Skozi okna večinoma opazim lep razgled, ki daje
še večji občutek varnosti in doma. Na stenah večine sob visijo motivacijski napisi in družinske fotografije varovancev.

Slike 59-63 Kje bivajo dekleta in kje fantje, je moč opaziti že na prvi pogled
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REHABILITACIJSKE OZ. SPECIALNE SOBE:
JACUZZI IN SPROSTITEV
V kletnih prostorih so sobe, namenjene sprostitvi in rehabilitaciji. Poleg lesenih ležalnikov in
lesenih oblog po stenah je v prostoru tudi jacuzzi. Ta je namenjen sproščanju mišic.

Slike 64, 65 Rehabilitacijska soba z jacuzzijem

DISCO SOBA: SPROSTITEV, ZABAVA in REHABILITACIJA
V sosednji sobi, ki je vsaj dvakrat večja od prve, je nekaj športnih rekvizitov, miza s stoli ter
tatamiji, ki so razporejeni po tleh. Soba ima zanimivo ozvočenje, ki glede na ritem glasbe oddaja svetlobne signale in utripanje luči. V tej sobi se varovanci najrajši zadržujejo. Vse, kar je
v sobi, tudi sama preizkusim in hitro ugotovim, da ima soba izjemno sprostilne učinke. Lahko ležiš, se kobacaš, pogovarjaš z drugimi, plešeš, skratka – karkoli si želiš. Menjava različne
svetlobe k sprostitvi dobro pripomore.

Slike 66, 67 Soba za zabavo in sprostitev
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FRIZERSKI SALON
V prvem nadstropju se nahaja tudi frizerski
salon, kjer se varovanci s pomočjo profesionalne frizerke učijo veščin frizerstva.

Slika 68 Frizerski salon

SINTEZA UGOTOVITEV:
Enota Barje je po svojem zunanjem in notranjem izgledu namenoma urejena zelo domače,
tako da daje vtis pravega doma. Osebje se z različnimi pristopi trudi, da ne ustvarja občutka institucije. Da enota bolj spominja na dom kot na institucijo, O tem, da enota bolj spominja na dom kot na institucijo, priča tudi oblikovanje notranjega interierja, ki je pester, barvno
živ in sestavljen iz različnih materialov. Največja slabost, ki jo opazim, je različnost varovancev glede na motnjo v razvoju. Število oseb z lažjimi in težjimi motnjami ni v ravnovesju, kar
je neugodno za varovance, ki so bolj sposobni, imajo večjo zmožnost artikulacije in niso tako
zelo nepokretni. Problem se pojavi, kadar je v enoti oseba, ki ima večje sposobnosti, kot je na
primer Saša. Že v najinem prvem pogovoru sem opazila, da je zelo inteligenten in čustveno
razvit, kar pa ne velja za večino varovancev enote. Tako mu je nemalokrat dolgčas, kar v pogovoru izpostavi tudi sam.

4.2.5 SINTEZA UGOTOVITEV PO OBISKU OBEH CENTROV:
Obe terenski opazovanji sta mi omogočili, da sem se lahko temeljito poglobila v svet otrok s
posebnimi potrebami. Z osebno udeležbo v centrih sem se njim in njihovemu svetu približala
mnogo bolj, kot bi se jim zgolj z branjem literature.
Glavni namen obiska centrov je bil opazovati, kako se (učno) okolje spreminja ter kako raznolikost okolij pripomore h kvaliteti usvajanja znanja oz. določenega cilja, npr. pri fizioterapiji
in na splošno počutje varovancev. Na podlagi obeh obiskov sem ugotovila, da se učno okolje
lahko spreminja in da lahko imajo spremembe okolja zelo pozitivne učinke.
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Specialne sobe v enotah in primer multisenzornega vrta so dokaz, da je lahko učno okolje
drugačno, kot je splošna učilnica. Ob opazovanju sem ugotovila, da se otroci izredno radi
premikajo, težje jim je sedeti pri miru ter da se veliko bolj učinkovito učijo z vizualnim zaznavanjem v nasprotju s slušnim ali pisnim učenjem. Izredno radi imajo igro. Predvsem zato, ker
tako nimajo občutka prisile in občutka, da se od njih nekaj želi oz. pričakuje.
Jasno je, da pri oblikovanju sedanjega učnega okolja določeni parametri niso upoštevani, kar
pa vpliva na kvaliteto ter kvantiteto naučenega. Oblikovanje novega učnega okolja, kjer bi bile
upoštevane njihove posebne potrebe ter zgoraj naštete ugotovitve, bi otrokom pripomogle h
kvalitetnejšemu usvajanju znanja.
Konkretno – otroci z Downovim sindromom se soočajo z nekaterimi problemi, ki jih je poudarjalo celotno strokovno osebje:
• Vsi poudarjajo težavo, da se otroci premalo gibljejo in da niso pretirani ljubitelji gibanja.
• Pri otrocih z Downovim sindromom izpostavljajo težavo hipotonosti, ki prinese različne
probleme v otrokovem razvoju.
• Največji problem, ki ga vidijo vsi (delovni terapevti, pedagogi, psihologi, športni vzgojitelji
in drugi) ne glede na motnjo v razvoju, pa je v iskanju pravega pristopa. Ključno pri doseganju določenih ciljev je, da se otroke na pravilen način motivira. »Motivacija je ključ do
uspeha!« je vodilo, ki me v pogovorih in raziskovanju nenehno spremlja.
Dejstvo o tem, da je spodbujanje gibanja z namenom razvoja motoričnih sposobnosti nujno,
sem povezala z izjemno pozitivnimi rezultati omenjenega pilotnega inovativnega projekta
Roka Usenika, tj. Plezalna stena kot učno okolje pri osebah z motnjami v duševnem razvoju.
Odločila sem se, da v nadaljevanju svoj fokus usmerim v plezalno aktivnost kot obliko učnega
okolja za otroke z Downovim sindromom.
V poglavju, ki sledi, se bom zato na kratko posvetila raziskavi športnega plezanja v terapevtske namene in analitičnemu razumevanju obstoječega stanja v Sloveniji in tujini na področju športne in socialne inkluzije oseb s posebnimi potrebami. Temu nato sledijo intervjuji s
posamezniki, ki se ukvarjajo s športnim plezanjem kot obliko terapije.
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5.ŠPORTNO PLEZANJE

5.1 KRATEK ZGODOVINSKI ORIS31
Prosto plezanje32 (ang. Freeclimbing) poznamo od leta 1950 in izhaja iz narodnega parka Yosemite (ZDA). Od tam se je 20 let pozneje prosto plezanje razširilo tudi v Evropo. Pravi razcvet je
doživelo, ko so se plezalne smeri začele opremljati s svedrovci33. Takrat je prosto plezanje postalo precej bolj varno in plezalci so začeli posegati po zmeraj težjih smereh. V tistem obdobju se pojavi tudi termin športno plezanje, ki označuje različne varne oblike prostega plezanja.
V Slovenijo sta idejo o plezanju leta 1978 s potovanja po ZDA prinesla Iztok Tomazin in Borut Bergant. Plezanje je v Sloveniji doživelo resen razcvet po letu 1980. Od takrat dalje imamo kar nekaj vrhunskih plezalnih dosežkov in plezalcev, ki osvajajo tudi najtežje težavnostne
stopnje na svetu.

5.2 ŠPORTNO PLEZANJE KOT OBLIKA TERAPIJE
5.2.1 ZAKAJ RAVNO PLEZANJE?

Plezanje ima ogromno terapevtskih učinkov tako na fizične poškodbe in bolezni kot tudi na
mentalno zdravje posameznikov. Pri športih, ki so del fizioterapevtskih tehnik, se pogosto
upošteva zgolj motorična komponenta le-teh. Pri športnem plezanju pa za izvajanje potrebujemo visoko vključenost kognitivnih sistemov, kar je odlično izhodišče za terapevtsko dejavnost.34 Športno plezanje je zanimivo tudi zato, ker ga posamezniki ne identificirajo kot suhoparno oz. konvencionalno terapijo, temveč prej kot izziv, sprostitev in nekaj, česar ne počnejo vsak dan.
5.2.2 PRIMERI TERAPEVTSKEGA PLEZANJA V TUJINI
Športno plezanje se v terapevtske namene uporablja vse pogosteje. V terapevtske namene
se izvaja v psihoterapiji35, ergoterapiji36 in fizioterapiji37. Da je plezanje kot alternativna terapija vedno bolj v razmahu, govori tudi dejstvo, da je zmeraj več bolnišnic ter rehabilitacijskih
ustanov opremljenih s plezalnimi stenami.38

31
Podatke za poglavje črpam iz: Jure KLOFUTAR, Gradivo za pridobitev naziva Športni plezalec, Komisija za športno plezanje, 2010, e-knjiga, dostopno na <http://www.pkrs.si/wp-content/uploads/2010/07/Sportni_plezalec.pdf> (1. 3. 2018).
32

Označuje premagovanje plezalnih težav samo s pomočjo lastnega telesa, tehnične pripomočke pa uporabljamo le za lastno varnost.

33

Varovalni klini.

34

USENIK 2009, op. 3, str. 30–52.

35

Terapija, ki pomaga ljudem pri mnogih mentalnih bolezenskih stanjih ter čustvenih tegobah.

36

Uporaba fizične aktivnosti za zdravljenje bolezni.

37

Zdravljenje poškodbe, deformacije ali bolezenskega stanja z uporabo fizičnih metod, kot so masaža in različne oblike vaj.

Natalie BERRY, Climbing therapy in europe – a modern medicine, dostopno na <https://www.ukclimbing.com/articles/page.php?id=8502>
(4. 4. 2017).

38
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Terapevtsko plezanje sem zasledila na področju ergoterapije v obliki terapije za otroke z
motnjo ADHD39, pri zmanjšani možnosti učenja v Avstriji in Nemčiji ter pri avtizmu in Aspergerjevem sindromu s programom AACT v Angliji.40
Na področju psihoterapije sem zasledila zanimiv plezalni rehabilitacijski program v ameriški zvezni državi Kolorado. Izvaja se kot terapija pri depresiji in za razreševanje lažjih in tudi
kompleksnih travm.41
5.2.3 PRIMERI TERAPEVTSKEGA PLEZANJA V SLOVENIJI IN INTERVJUJI
Ko sem raziskovala, v kolikšni meri se športno plezanje izvaja kot terapija za osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji, sem spoznala, da se s to dejavnostjo ukvarja le peščica usposobljenih športno-plezalnih inštruktorjev ter športnih pedagogov. V želji po informacijah iz
prve roke sem se obrnila na Plezalno zvezo Slovenije, na strokovnega sodelavca Komisije za
športno plezanje in legendarnega slovenskega alpinista Toma Česna ter na nekatere posameznike, ki delujejo na izbranem področju. Tekom nadaljnje raziskave sem izvedla intervjuje
s Tomom Česnom, inštruktorjem športnega plezanja Jako Prijateljem in selektorjem športnega plezanja za paraplezalce Jurijem Ravnikom. V nadaljevanju sledi povzetek intervjujev
in ankete, naslovljene na vse registrirane plezalne klube v letu 2016 ter sinteza ugotovitev po
opravljeni raziskavi.
5.3 OBISK PLEZALNE ZVEZE SLOVENIJE IN INTERVJU S STROKOVNIM SODELAVCEM
KOMISIJE ZA ŠPORTNO PLEZANJE TOMOM ČESNOM
V Sloveniji se izvajajo individualne plezalne ure za osebe s posebnimi potrebami, ki jih izvajajo posamezni inštruktorji športnega plezanja in športni pedagogi v Sloveniji. V svoji karieri so na tem področju v Sloveniji delovali pokojni inštruktor športnega plezanja in fizioterapevt Rok Šisernik, dr., doc. za klinično psihologijo Ana Ožura, dipl. športni trener in inštruktor športnega plezanja Uroš Perko, selektor paraplezalcev Jurij Ravnik, alpinist in inštruktor
športnega plezanja Erik Obrez, inštruktor športnega plezanja Jaka Prijatelj, prof. šp.vzg. Robert Kaštrun in prof. šp. vzg. Rok Usenik s strokovno ekipo v CUDV Draga. Razlog, da je športno plezanje kot terapevtska dejavnost na relativno nizkem nivoju v primerjavi z drugimi državami, Tomo Česen vidi predvsem v pomanjkanju znanja plezalnih inštruktorjev na tem področju in v pomanjkanju verificiranih programov, ki bi jih pri tem usmerjali.42
39
ADHD (angl. Attention deficit hyperactivity disorder) oziroma primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti sodi v skupino vedenjskih
in čustvenih motenj. Ta motnja se ponavadi pojavi v otroštvu in mladosti.
40

Autism, Asperger's climbing as therapy, dostopno na <http://www.aact-climbing.com/> (5. 6. 2016).

Rock climbing as therapy: an iterview with Aleya Littleton, dostopno na <http://cruxcrush.com/2013/11/21/rock-climbing-as-therapy-interview-with-aleya-littleton/#comments> (4. 4. 2017).
41

42

Podatki so bili pridobljeni dne 12. 7. 2017 v pogovoru s strokovnim sodelavcem Komisije za športno plezanje PZS Tomom Česnom.
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5.4 ANKETA IN RAZISKAVA OBSTOJEČEGA STANJA IZVAJANJA PLEZALNIH STORITEV ZA
OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI PO REGISTRIRANIH PLEZALNIH KLUBIH V LETU 2016 PO
SLOVENIJI
Ker me je zanimalo, v kolikšni meri, se po Sloveniji izvajajo športno-plezalni programi za
otroke s posebnimi potrebami oz. individualne plezalne ure, sem izvedla anketo, ki sem
jo naslovila na vse registrirane plezalne klube v Sloveniji. Seznam klubov mi je posredoval
strokovni sodelavec KŠP Tomo Česen. Anketo sem izvedla po e-pošti, in sicer sem jo
naslovila na 50 registriranih plezalnih klubov. Prejela sem 30 odgovorov.
Ni odgovora

Se ne ukvarjajo z aktivnostmi za
osebe s PP

Se ne ukvarjajo
z aktivnostmi za
osebe s PP

Shema 2 Prikaz rezultatov ankete, v kolikšni meri se izvajajo plezalne aktivnosti za osebe s posebnimi potrebami v registriranih plezalnih
klubih po Sloveniji

POVZETEK REZULTATOV:
Z izjemo dveh klubov (PAK – Posavski Alpinistični klub in Športno plezalni odsek – ŠPO Rašica), ki izvajata aktivnosti za otroke s posebnimi potrebami, klubi v anketi najpogosteje navajajo (28 odgovorov), da ni povpraševanja po takšnih storitvah, kot drugi razlog pa navajajo
pomanjkanje usposobljenega kadra ter infrastrukture (20 odgovorov). Trije klubi so v anketi navedli tudi odgovor, da bi bili z veseljem pripravljeni sodelovati, če bi rehabilitacijski program obstajal.
Anketa kaže na to, da v Sloveniji plezalnih programov, ki bi bili prilagojeni sposobnostim otrok
s posebnimi potrebami, primanjkuje oz. jih je izredno malo (2 kluba).
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5.5 INTERVJU Z INŠTRUKTORJEM ŠPORTNEGA PLEZANJA JAKO PRIJATELJEM
Inštruktor športnega plezanja Jaka Prijatelj je svojo plezalno kariero začel leta 1991 pri Andreju Kokalju. Sčasoma so se začeli vrstiti zavidljivi rezultati tako v športnem kot tudi v balvanskem plezanju. Po opravljenem izpitu za licenco inštruktorja športnega plezanja svoje
znanje in plezalne izkušnje deli naprej v skupinah za otroke in odrasle.
Leta 2009 je bil na povabilo pokojnega plezalca in inštruktorja športnega plezanja Roka Šisernika udeležen pri raziskavi klinične študije Uporaba športnega plezanja kot oblike dodatne terapije pri bolnikih z multiplo sklerozo43. Jaka Prijatelj v intervjuju omeni, da so z raziskavo prišli do zaključka, da plezanje pomaga pri lajšanju spastičnosti, izboljšanju samopodobe ter delovanju nekaterih področij kognitivnih procesov.
Plezanje so prilagajali posameznikom, predvsem v modifikaciji stene (večje število večjih oprimkov t. i. »šalic« in stopov) in z vlečenjem vrvi (varovanci so plezali na top rope44 tj. sistem
varovanja od zgoraj). Težje pokretnim so pomagali z usmerjanjem in premikanjem nog in rok
po oprimkih.
Med izvajanjem projekta se je pojavil problem težavnosti in predvidene zahtevnosti.
Zaradi prevelikih razlik v sposobnostih posameznikov je že v času projekta veliko
udeležencev odnehalo.

Slika 69 Inštruktor športnega plezanja Jaka Prijatelj, ki se je v svoji
karieri posvetil terapevtskemu plezanju za osebe z multiplo sklerozo

V terapevtskem plezanju vidi Jaka Prijatelj ogromno potenciala, ki bi ga bilo v prihodnosti smiselno razvijati in to področje
postaviti ob bok drugim evropskim državam, v katerih so plezalni programi za osebe s posebnimi potrebami že uveljavljena
stalnica.

43
Ana OŽURA, Vita ŠTUKOVNIK, Andreja MLINARIČ in Saša ŠEGA, Uporaba športnega plezanja kot oblike dodatne terapije pri bolnikih z
multiplo sklerozo, Psihološka obzorja / Horizonts of Psychology, 18, 1, dostopno na: <https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-MLKK8XVL/28993682-96a4-4f1f-b13e-20997d5e5c24/PDF> (18. 1. 2018).

To pomeni, da se plezalec naveže na en konec proste vrvi. Vrv poteka od plezalca do sidrišča na vrhu stene ter nato naprej do varovalca. Varovalec s pomočjo samozateznega varovalnega pripomočka (»gri-gri«) pobira vrv, ko se plezalec dviguje po steni. To bolnikom
omogoča, da se lahko v katerem koli trenutku varno usedejo v pas in počivajo.
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5.6 INTERVJU S SELEKTORJEM PARAPLEZALCEV JURIJEM RAVNIKOM45
Selektorja paraplezalcev Jurija Ravnika sem obiskala v Kranju na njegovem domu. S svojim
znanjem in izkušnjami na področju plezanja oseb s posebnimi potrebami mi je podal izredno jasen uvid v trenutno situacijo plezalnih aktivnosti za omenjeno socialno skupino. Kot
selektor paraplezalcev in trener Tanje Glušič, ki ima Usherjev in Aspergerjev sindrom, me je
popeljal v svet paraplezanja na svetovnem nivoju.
V intervjuju je Jurij Ravnik med drugim povedal, da se na področju plezanja oseb s posebnimi
potrebami stanje izboljšuje, saj je nekaj posameznikov, ki so raziskovali ali še vedno raziskujejo to področje. Problem vidi v tem, da invalidne ustanove in centri med seboj niso povezani, prav tako se ne povezujejo niti s plezalnimi klubi, ki bi takšne aktivnosti izvajali. Obenem
omeni, da plezalni inštruktorji nimajo ustreznih navodil kako izvajati takšne plezalne aktivnosti, čeprav nekaj smernic že obstaja.
V svoji karieri pod svojim okriljem ni imel nobene osebe z Downovim sindromom, jih je pa
opazil na tekmah svetovnega pokala v paraplezanju, in sicer so prihajali iz Nemčije in Avstrije.
Pri treningih izpostavi, da je za osebe s posebnimi potrebami za kar najboljše rezultate pomemben individualen pristop. Razmerje 1 inštruktor na enega varovanca ali v 1:2. Ker je Tanja Glušić slepa, jo na tekmah usmerja po mikrofonu. Razloži, da je ključnega pomena pri tem
njuna osebna povezava, saj Jurij včasih že na pogled točno ve, kje ima Tanja problem.
5.7 DOWNOV SINDROM IN ŠPORTNO PLEZANJE:
POGOVOR S PROFESORJEM ŠPORTNE VZGOJE ROKOM USENIKOM
V raziskovanju športnega plezanja za otroke z Downovim sindromom, prebiranju akademskih
člankov in doktorskih disertacij nisem zasledila nobene raziskave na tem področju, razen že
omenjene slovenske raziskave (IP Plezalna stena kot učno okolje pri osebah z motnjami v
duševnem razvoju 2007–2009, CUDV Draga), pri čemer moram poudariti, da sem za iskalni
niz uporabljala angleški jezik. Po besedah dipl. del. ter. s specialnimi znanji Silve Bajde in
prof. šp. vzg. Roka Usenika nekaj literature in raziskava na omenjenem področju obstaja v
francoskem jeziku.46
V omenjenem raziskovalnem projektu so dokazali izjemno pozitivne učinke terapevtskega plezanja na otroke s posebnimi potrebami. V projektu je sodelovalo 6 otrok z Downovim sindromom.

45

Podatki so bili pridobljeni v osebnem intervjuju aprila 2018.

46

Podatki so bili pridobljeni v sodelovanju s CUDV Draga in strokovnjaki, s katerimi sem sodelovala.
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Projekt je pokazal, da se je otrokom izboljšala samopodoba in da je plezalna aktivnost okrepila medsebojno sodelovanje. Stena je delovala kot novo učno okolje, kjer so se otroci učili
prepoznavanja pojmov gor-dol, levo-desno ter prepoznavanja različnih oblik. Neposredno po
plezanju se je povečala gibljivost v medenici, pri otrocih z Downovim sindromom se je izboljšal mišični tonus. Govor nekaterih otrok je postal bolj izrazit, negativne oblike vedenja pa so
se zmanjšale.47
Prof. šp. vzg. Rok Usenik izpostavi problem, da so otroke motivirali s čipsom in sladkarijami,
da so pozabili na strah in odločen »ne«, ki je pri otrocih z Downovim sindromom včasih zelo
močno izražen.
SINTEZA UGOTOVITEV:
Namen analize stanja terapevtskega plezanja v tujini in v Sloveniji je prikazati, da na tem področju v primerjavi s tujino nazadujemo. Samo 2 plezalna kluba se ukvarjata tudi s plezanjem
za osebe s posebnimi potrebami, kar je v nasprotju s tujino, kjer obstajajo za osebe s posebnimi potrebami številni verificirani plezalni programi.
Po opravljenih intervjujih sem prišla do zaključka, da ima plezanje izjemno močne terapevtske potenciale in vpliv na osebe s posebnimi potrebami, in sicer tako na psihičnem kot fizičnem nivoju. V Sloveniji manjkajo različna izobraževanja na tem področju in verificirani programi, po katerih bi plezalni inštruktorji in drugi usposobljeni terapevti lahko izvajali terapevtske plezalne ure.
Rezultat izvedene ankete je pokazal, da v Sloveniji plezalnih programov, ki bi bili prilagojeni
sposobnostim otrok s posebnimi potrebami, primanjkuje oz. jih je izredno malo.
Nekateri posamezniki se ukvarjajo s terapevtskim plezanjem za osebe s posebnimi potrebami, a se spopadajo s problemi, ki bi jih premišljeno načrtovana in oblikovana storitev
lahko odpravila. Hkrati je projekt Plezalna stena kot učno okolje pri osebah z motnjami v
duševnem razvoju 2007–2009, CUDV Draga neizpodbitno dokazal, da plezalne aktivnosti
na otroke vplivajo pozitivno, strokovna ekipa pa se je soočala predvsem s problemi v motiviranju otrok.

47

USENIK 2009, op. 3, str. 30–52.
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6. PRIMERI DOBRE PRAKSE DOMA IN V TUJINI
6.1 TUJINA:

6.1.1 AMERIKA: BATESVILLE, ARKANSAS WEST ELEMENTARY SCHOOL
Na eni od osnovnih šol v Ameriki otroke pri športni vzgoji motivirajo na prav poseben način.
Otroci mečejo žoge namesto v koše ali gole v steno. Na steni se vrti video projekcija interaktivne igre. Po steni lezejo žuželke in ko jo otrok zadane z žogo, ta izgine oz. je mrtva. Primer
kaže na to, da je lahko športna aktivnost drugačna od konvencionalnih športov, lahko je zabavna, pri čemer otroci ne razmišljajo o tem, da so se primorani gibati. Med gibanjem prevlada duh igre, fizična dejavnost pa postane užitek in razvedrilo.48
6.1.2 AVSTRIJA: DUNAJ, OBISK CENTRA ZA DOWNOV SINDROM 21X3 IN OPAZOVANJE UČNE
URE 11-LETNE DEKLICE LEONIE

Slike 70,71 Metoda Marte Meo

Julija 2016 sem obiskala center za Downov sindrom 3x21 na Dunaju. Tam sem med drugim
opazovala potek učne ure 11-letne deklice Leonie z Downovim sindromom. Med opazovanjem sem zaznala, da v centru gojijo izjemen individualen pristop. Na učno uro, kjer jo pričakava s pedagoginjo, deklica Leonie pride v spremstvu mame. Ko se učna ura začne, je mama
še prisotna, a jo po približno petnajstih minutah zapusti. Mama jo v času prisotnosti verbalno
in gestovno izjemno spodbuja.
Kot mi kasneje razloži pedagoginja, se je deklica v enem letu s pomočjo terapevtke naučila brati, kar ji je prej predstavljalo velik problem. Pri svojem delu je terapevtka uporabljala

1st grade PE class, West elemenatry school Batesville, dostopno na <https://www.facebook.com/153860381478391/videos/578597405671351/> (11. 2. 2017).

48
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metode GuK (avtorice Ette Willken), YWC, LOVT in Marte Meo49, ki jih v slovenskih delovnovarstvenih centrih nisem zasledila.
Omenjene metode so po besedah terapevtke in pedagoginje izjemno učinkovite in bi slovenskim centrom nedvomno predstavljale potencialno novost.

6.2 SLOVENIJA
6.2.1 GIBALNI PROGRAM ZA OTROKE Z DOWNOVIM SINDROMOM ČEBELICA: ROBERT
KAŠTRUN50
Profesor šp. vzg. Robert Kaštrun in oče sina Nina, ki ima Downov sindrom, je s svojo ženo Sanjo poleg drugih športno-rehabilitacijskih projektov zasnoval tudi Gibalni program za otroke z Downovim sindromom Čebelica. Program je zastavljen po načelih Programa Macquarie
(Univerza Macquarie, Sidney). Temelji avstralskega programa so, da so si vsi otroci med seboj enaki in sposobni učiti, le da se otroci z motnjami v razvoju učijo počasneje ter je pri tem
potrebno za uspešno izvedbo programa upoštevati potrebe otroka in družine.
Program Čebelica zajema vključitev otroka v redno vadbo enkrat tedensko, ocenjevanje motoričnega vzorca otroka, izdelavo individualnega učnega programa vadbe, pomoč staršem
pri izvajanju učnega programa doma ter seminarje in predavanja. Program je razdeljen na
dva dela, saj zajema dve starostni obdobji, in sicer Čebelica I: zgodnja gibalna obravnava do
3. leta starosti in Čebelica II: dodatna učna pomoč za šoloobvezne otroke od 7. do 15. leta
starosti.
6.2.2 INKLUZIJA V ŠPORTNE DEJAVNOSTI: PROJEKT 5 TEKOV ZA 300 NASMEHOV
Projekt »5 tekov za 300 nasmehov« je dober primer športne in socialne inkluzije oseb s posebnimi potrebami v okviru športne aktivnosti. Po Sloveniji je potekalo pet tekaških podvigov s finalnim ljubljanskim maratonom. 33 oseb s posebnimi potrebami in 17 spremljevalcev
iz štirih različnih Delovno-varstvenih centrov po Sloveniji je sodelovalo na 20. Ljubljanskem
maratonu, in sicer na razdalji 10 km in 21 km. Cilj projekta je pokazati zmožnosti oseb s posebnimi potrebami in jih integrirati med ostalo populacijo.51 Dogodek je financirala Fundacija
za financiranje športnih dejavnosti pod taktirko športnega društva Radovljica. Glavni organizator projekta je tekaški trener Klemen Dolenc.

49

Več o posameznih metodah glej prilogo.

50
Gibalni program za otroke z Downovim sindromom Čebelica, dostopno na <www.pef.uni-lj.si/didaktikasv/zaposleni/OPP/.../Kastrun_
Gibalni_program_DS.doc> (20. 12. 2017).
51
600 metrov, 10, ali celo 21km?, Specialna olimpiada Slovenije, dostopno na <http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/1724/objava.html> (7. 1. 2018).
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6.2.3 SOCIALNA INKLUZIJA: RESTAVRACIJA DRUGA VIOLINA V CENTRU LJUBLJANE
Dober primer socialne inkluzije oseb z motnjami v duševnem razvoju je restavracija Druga
violina v stari Ljubljani. V letu 2017 so praznovali 5 let uspešnega delovanja. Tam lahko posedimo ob kozarcu dobrega vina in uživamo ob hrani, ki jo postrežejo osebe s posebnimi potrebami. Ob sebi imajo varuha, ki jim priskoči na pomoč le takrat, ko je to res potrebno. Osebe
s posebnimi potrebami ob delu razvijajo socialne veščine in spretnosti, delo pa jim obenem
omogoča osebnostni razvoj. Vključevanje oseb s posebnimi potrebami v gostinsko dejavnost
deluje izobraževalno tudi za goste.

Slika 72 Restavracija Druga violina v stari Ljubljani

SINTEZA UGOTOVITEV:
Zgoraj navedeni primeri niso naključno izbrani. Z izborom sem želela prikazati, da je učno
okolje lahko drugačno od konvencionalnega ter da lahko skozi igro dosežemo boljše rezultate, kot bi jih sicer. Kot dober primer inkluzije oseb s posebnimi potrebami v športne dejavnosti in socialne inkluzije v Sloveniji sem navedla projekte, za katere menim, da so odličen pokazatelj tega, da lahko osebe s posebnimi potrebami vključujemo v najrazličnejše dejavnosti
in učne programe, če le-te malenkost prilagodimo njihovim sposobnostim ali pa jim pri izvajanju zagotovimo ustrezno pomoč.
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7. DEFINIRANJE
7.1 DEFINICIJA PROBLEMA
Inovativni pilotni projekt Plezalna stena kot učno okolje pri osebah z motnjami v razvoju
(2007–2009) je pokazal izjemne rezultate. Plezanje je šport, ki zaradi svoje specifičnosti ter
kompleksnosti vpliva na miselne procese in krepi strategijo reševanja problemov. S fizičnega
vidika je plezanje šport, ki ugodno vpliva na zmanjšanje hipotonosti mišic, kar je eden izmed
problemov otrok z Downovim sindromom. Med plezanjem se samopodoba krepi, saj troci občutijo, česa vse so zmožni.
V času omenjenega projekta pa so se sodelujoči poleg pozitivnih rezultatov srečali tudi z
različnimi težavami. Po besedah športnega pedagoga Roka Usenika so otroke pogostokrat
motivirali s hrano, predvsem s sladkarijami in čipsom, da so sploh pristopili k plezalni steni.
Velikokrat se je problem – izguba motivacije za plezanje – pojavil med čakanjem na izvajanje
aktivnosti ali med samim projektom zaradi občutka prezahtevnosti.
Pri raziskovanju me je presenetilo tudi dejstvo, da je področje plezanja v povezavi z otroki z
Downovim sindromom skoraj nedotaknjeno, in to kljub dokazani dobrobiti za otroke, ki bi jo
skrbno načrtovana povezava lahko prinesla. Plezanje je namreč šport, ki ima dokazano izjemne rehabilitacijske učinke na osebe z Downovim sindromom, a zaenkrat v Sloveniji kot
oblika terapevtske dejavnosti še ni razvita. Z rehabilitacijskimi metodami skozi plezanje za
osebe s posebnimi potrebami se danes ukvarjajo nekateri plezalni inštruktorji in drugi posamezniki, ki s svojimi izkušnjami ter individualnim znanjem poizkušajo stopati na to področje
brez programov, ki bi jih pri tem usmerjali.
Problem, na katerega sem naletela pri raziskovanju, je tudi zakonodaja v RS, ki na številnih
področjih osebe s posebnimi potrebami diskriminira (za več informacij o tem glej širši kontekst v nadaljevanju). Z vključevanjem v program plezalne aktivnosti, ki se na prvi pogled za
otroke z Downovim sindromom morda zdi marsikomu nemogoč, jih želim umestiti na vidnejše mesto na zemljevidu, obenem pa na praktičnem primeru izpostaviti, kaj vse zmorejo in
česa vsega so sposobni. Na ta način se bo vsaj deloma omejila tudi diskriminatorna situacija
za osebe s posebnimi potrebami, saj se od rojstva srečujejo s pomanjkanjem (kakovostnih)
storitev, kljub temu da bi jim te omogočale optimalen psiho-fizični razvoj, s tem pa boljše
možnosti za vključevanje v družbo in na trg dela.
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7.2 ŠIRŠI KONTEKST IN POMEMBNOST REŠEVANJA PROBLEMA
Težave se pojavijo že v zgodnjem otroštvu, saj sta osebam z lažjimi, zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju, kamor uvrščamo tudi Downov sindrom, namenjeni izjemno šibka zgodnja socialna obravnava in pozornost v primerjavi z otroki, ki duševnih motenj
nimajo.

Mnogim staršem v zgodnjem otroštvu svojega otroka s posebnimi potrebami ne uspe integrirati v vrtec. To pomeni, da je otrok že zelo zgodaj socialno izključen in prikrajšan za pomembno socializacijo, ki kroji nadaljnji psiho-fizični razvoj vsakega izmed nas, ne le otrok s
posebnimi potrebami.
Tukaj poleg pomanjkljive zgodnje obravnave ter pomanjkanja storitev veliko vrzel ustvarja tudi zakonodaja, saj veleva, da osebe s statusom sploh nimajo možnosti na trgu dela, imajo pa
zagotovljene socialno-varstvene pravice. Če oseba s tem statusom želi vstopiti na trg dela,
nemudoma izgubi druge pravice, kar pomeni, da zanjo veljajo enaka pravila kot za preostalo
populacijo, tj. brez kakršnihkoli olajšav.
Našteta dejstva so pogosto v nasprotju s Konvencijo o pravicah invalidov, ki jo je Ministrstvo
za delo, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije (MDDSZ RS) 24. maja 2008
ratificiralo52 in sprejelo kot uradni zakon. Temeljni namen zakona je naveden v prvem členu:
»Namen te konvencije je spodbujati, varovati in invalidom zagotavljati polno in enakopravno
uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spodbujati spoštovanje njihovega
prirojenega dostojanstva. Invalidi so 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«.53
Zgoraj opisani proces, v katerem se znajdejo otroci s posebnimi potrebami že od zgodnjega
otroštva dalje ter vsi, ki so na kakršenkoli način povezani z njimi (starši, skrbniki, učitelji, delovni terapevti …), izpostavljam zato, da opozorim na dejstvo, kako velika vrzel obstaja na področju (oblikovanja) storitev za socialno šibkejše ter ogrožene skupine in zakaj je pomembno
ter nujno, da oblikovalci s svojim znanjem aktivno sodelujemo na omenjenih področjih.

52
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov, dostopno na
<http://www.uradni-list.si/1/content?id=100126> (1. 8. 2015).
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Prav tam.
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8. RAZVIJANJE
8.1 ZAČETEK SODELOVANJA Z ENOTO IG (CUDV DOLFKE BOŠTJANČIČ)
Prof. šp. vzg. Rok Usenik je mojo iniciativo o nadgradnji njihovega projekta s pomočjo metod oblikovanja sprejel odprtih rok in z velikim navdušenjem. V CUDV Draga, enota Ig, so mi dali na voljo
vso infrastrukturo ter otroke z Downovim sindromom (njihove varovance) za razvijanje storitve
ter nadaljnje eksperimentiranje. V času procesa sem se povezala še z ostalimi strokovnjaki, ki so
sodelovali pri izvornem projektu Plezalna stena kot učno okolje pri osebah z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju IP projekt). To so: dipl. del. ter. s specialnimi znanji Silva Bajde, dipl.
del. ter. s specialnimi znanji Blažka Kališnik in univ. dipl. psihologinja Maruša Kocijan.
8.1.1 PROFILI UPORABNIKOV, OTROK IN MLADOSTNIKOV Z DOWNOVIM SINDROMOM
(PRED ZAČETKOM PROJEKTA)

JOB

NIK

SABINA

BLAŽ

ŽAN

Starost: 6/7 let

Starost: 10/11 let

Starost: 19/20 let

Starost: 15/16 let

Starost: 19/20 let

Motnja: Downov

Motnja: Downov

Motnja: Downov

Motnja: Downov

Motnja: Downov

sindrom

sindrom

sindrom

sindrom

sindrom

Izkušnje s

Izkušnje s

Izkušnje s

Izkušnje s

Izkušnje s

plezanjem: Brez

plezanjem: Brez

plezanjem:

plezanjem:

plezanjem:

plezalne izkušnje

plezalne izkušnje

Sodelovanje na IP

Sodelovanje na IP

Sodelovanje na IP

projektu

projektu

projektu

Slike 73-77 Job, Nik, Sabina, Blaž in Žan
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8.1.2 OSTALI SODELUJOČI PRI PROJEKTU:
Preglednica 2 Nazivi strokovnjakov s katerimi sem sodelovala.

Rok Usenik, prof. šp. vzg.
Maruša Kocijan, univ. dipl. psiholog
Blažka Kališnik, dipl. delovna terapevtka s specialnimi znanji
Silva Bajde, dipl. delovna terapevtka s specialnimi znanji
Jaka Prijatelj, inštruktor športnega plezanja

Slika 78 Skupinska fotografija, ki smo jo posneli v CUDV Draga v začetku projekta
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8.2 RAZVIJANJE STORITVE: PLEZALNE URICE
8.2.1 DNEVNIK PLEZALNIH URIC V OBDOBJU MAREC–JUNIJ 2015
SREDA, 25. 3. 2015
Z otroki se prvič srečamo.
Z izjemno radovednostjo so spoznavali mene in jaz njih. Plezali smo popolnoma sproščeno
in spontano, brez kakršnihkoli intervencij v prostoru ali na steni. Plezalna stena (beli del) je
sestavljena iz dveh smeri. Levi del je višji in smer za stopnjo težja od desne, ki je lažja ter nižja, oprimki v smeri pa so bolj gosto postavljeni.

Sliki 79, 80 Plezalna stena v centru

Prve ugotovitve in komentar:
Na prvem srečanju sem se med opazovanjem osredotočala na to, kako se otroci z Downovim
sindromom odzivajo na situacijo, v kateri so se znašli. Že v prvi uri ugotovim, da sta ključna
motivacija in pristop in sicer v odnosu do otrok kot tudi pri načinih izvajanja storitve. Kot je
pokazal že IP projekt, sladkarije in čips lahko služijo kot dober stimulans za izvajanje aktivnosti. Pomembno pa je, da jih koristimo zgolj kot začetno spodbudo, nato pa jih umaknemo,
saj otrokom v preveliki meri škodujejo. Poleg tega ne želimo, da bi otroci plezali izključno zaradi želje po hrani. V praksi so otroci na začetku plezali s težavo, čim pa smo jih spodbudili z
vrečko čipsa, ki smo jo obesili na vrh stene, so se nenadoma odzivali bliskovito. Sabina se je
odločila, da ne bo plezala in izgledalo je, da je ne bomo uspeli na noben način prepričati, da
bi poizkusila. Ko je zagledala čips na steni, se je nemudoma odločila za plezalni podvig. Na
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steno se je odpravila kar dvakrat, drugič v dobri veri, da jo na vrhu ponovno čaka čips. Ko je
ugotovila, da vrečke v drugo ni, ni bila razočarana ali kakorkoli manj motivirana kot prvič, ko
jo je na vrhu dejansko čakal čips.

Slika 81 Otroci obožujejo sladkarije in čips

SREDA, 1. 4. 2015
ZASTAVLJEN IZZIV: Kaj oz. koliko se lahko otroci s pomočjo plezanja z različnimi motivatorji
naučijo brati oz. prepoznavati posamezne oblike (črke)?
FOKUS: Preverjanje bralnega razumevanja in prepoznavanja črk
Vsi otroci z Downovim sindromom se izjemno odzivajo na posnemanje, saj ga tudi pri svojem
dojemanju sveta nenehno uporabljajo. V primeru besed se slednje na primer kaže na način,
da da ko otrok z Downovim sindromom vidi besedo, jo bo v mislih dobesedno »fotografsko
posnel« (kot enovito, celotno obliko). Zato jim, ko iz besede izvzameš črko, ta nato pogosto
predstavlja problem.

Slika 82 Z otroki smo sedeli v krogu, kjer
smo skušali prepoznavati posamezne črke.
Med dogajanjem sem skušala ugotoviti, na
kateri stopnji so ter kako dojemajo črke in
posamezne oblike
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Rezultati testiranja bralnega razumevanja:
Preglednica 3 Rezultati testiranja bralnega razumevanja.

JOB: Ker je še premajhen (7 let), se sploh ne zaveda pomena branja. Tudi nariše nam ne nič.
NIK: Ko pogleda določeno črko, jo prepozna in tudi ponovno napiše.
SABINA: Sabina ne bere in ne razume pomena črk. Zaveda se oblik in jasno prepoznava le prvo črko svojega
imena. Črk ne povezuje v celoto.
BLAŽ: Glede bralnega in pisnega razumevanja je na nivoju 5. razreda OŠ. Brez problema napiše svoje ime in
priimek.
ŽAN: Zaradi drugih obveznosti ni bil prisoten.

Slika 83-88 Pisanje Sabine, pisanje Nika, pisanje Blaža, prepoznavanje večjih oblik, prepoznavanje posameznih črk
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Sklepi:
Vsi otroci, z izjemo Blaža, zelo težko razumejo pomen črk. Lažje razumejo celotne besede, ki
jih dojemajo kot enovite oblike. Na primer Sabina prepozna svoje napisano ime, če pa posamezno črko njenega imena izvzamemo iz celote, ji črke ni več uspelo prepoznati kot del njenega imena. Opazim tudi, da imajo otroci zelo različno razvite sposobnosti (Sabina je 3 leta
starejša od Blaža, a je kljub temu pri bralnem razumevanju slabša od njega).
SREDA, 15. 4. 2015
ZASTAVLJEN IZZIV: Če si besede in oblike zapomnijo kot posnetek, ali bodo videno prepoznali
tudi v drugem (plezalnem) kontekstu?
FOKUS: Preverjanje zaznavanja vizualne spremembe v prostoru
Po preverjanju bralnega razumevanja smo na osnovno plezalno steno privijačili oprimke v
obliki črk, saj sem želela videti, če bodo otroci glede na zadnje srečanje prepoznali razliko na
steni. Otroci niso posvečali pozornosti novim črkam na steni. Izkazalo se je, da jih sploh niso prepoznali.

Slika 89 Oprimki v obliki črk

Sklepi:
S strokovno ekipo smo prišli do ugotovitve, da je fokus na bralno razumevanje za moj časoven okvir veliko preveč kompleksen. Pri danem okviru za izvajanje testiranj je pri branju nastalo preveč spremenljivk (spreminjajoče se počutje, izjemno raznoliko predznanje, različne
starosti, spremembe na steni ipd.), našteto pa bi lahko močno vplivalo na končne rezultate.
Vpliv bi lahko bil viden do te mere, da ne bi mogli z gotovostjo zatrditi, zaradi česa se določene spremembe sploh kažejo.
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Našteto bi privedlo do zmede, saj v izogib nepravilnim rezultatom ne bi bili zmožni v tako
kratkem časovnem obdobju testirati vsake spremenljivke dlje časa.
Tako sem se v nadaljevanju osredotočila na nov fokus: pri otrocih z Downovim sindromom
preveriti njihovo vizualno zaznavanje in odzivanje na barve. Raziskala bom, ali so barve lahko
tisti element, ki vpliva na njihovo motivacijo, da se povzpnejo na plezalno steno.
DODATEN IZZIV: Plezanje in oblačenje pasov med igro
FOKUS: Igra kot potencialna motivacija
Poleg eksperimenta s črkami smo uro posvetili tudi tematski igri. Namen igre je bil opazovati, kako igra vpliva na motivacijo otrok z Downovim sindromom. Sestavili smo igro, kjer smo
plezalne pasove skrili za zaveso na drugem koncu telovadnice. Po tleh smo uredili različne
rekvizite, po katerih so morali otroci stopati, sicer bi jih »pojedel« krokodil. Vse naokrog je bil
namreč namišljen ocean.
Ugotovitve in komentar:
Otroci so pri igri sodelovali z velikim veseljem. Nihče se ni ukvarjal s tem, da pravzaprav odhajajo po pasove za oblačenje pred plezanjem.
Tudi pri naslednji igri, namenjeni otrokom, ki so čakali na vrsto za plezanje, je bil odziv pozitiven. Zato da se ne bi dolgočasili in izgubili motivacije, so plezalcu »pomagali« do vrha z
ustvarjanjem vetra s plezalnimi vrvmi. Zopet se je pokazalo, da nobenemu otroku čakanje ni
bilo mukotrpno. Prav nasprotno, pokazala sta se veselje in strpnost.
Rezultati testiranja plezanja med igro:
Preglednica 4 Rezultati testiranja plezanja med igro.

JOB: Joba je za igro Pazi krokodil! potrebno motivirati. Ko je dovolj motiviran (spodbuda z besedami), s
pomočjo igre odide do pasov.
NIK: S pomočjo igre odide do pasov. Pri tem je izredno glasen in navdušen, kar kaže na to, da mu je pristop
všeč.
SABINA: Najde skrite pasove. Z radovednostjo in zanimanjem opazuje situacijo. Nejevolje ni moč zaslediti.
BLAŽ: Ni bil prisoten.
ŽAN: Sprejme igro in brez težav odide po pas. Tudi obleče ga sam.
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SREDA, 22. 4. 2015
ZASTAVLJEN IZZIV: Uporaba barve kot potencialnega pozitivnega oz. negativnega motivatorja pri spodbudi za plezanje
FOKUS: Prepoznavanje barv, plezalnih sten in okolja
Tokrat z otroki nismo plezali. V sproščenem pogovoru sem želela preveriti, katere barve imajo radi in katerih ne. Namen druženja je bil, da se seznanim z njihovimi občutji, ki se jim porajajo ob določeni barvi in s pridobljeno informacijo kasneje v praksi preveriti, ali je lahko barva
potencialni pozitivni oz. negativni motivator pri spodbudi za plezanje.
Za pogovor o barvah smo pred otroke postavili različne barvne liste, ki so jih prepoznavali.
Med pogovorom smo jih spraševali o najljubših barvah in o barvah, ki jih ne marajo. V naslednjem koraku me je zanimalo, do katere stopnje se otroci zavedajo plezalne stene in okolja, v
katerem plezajo. Slednje smo testirali s slikovnim gradivom različnih plezalnih sten v različnih barvah. Med slikovno gradivo raznolikih plezalnih sten sem namenoma dodala slike popolnoma drugačnega okolja (morje, spalnica, kopalnica), namen je bil opazovati njihov odziv
na videno ter sposobnost prepoznavanja različnih okolij.
Rezultati testiranja prepoznavanja barv in različnih okolij:54
Preglednica 5 Rezultati testiranja prepoznavanja barv in različnih okolij.

JOB: Zaradi svoje starosti barv še ne prepoznava. Za barvo, ki mu je najbolj ljuba, si izbere rumeno. Kot
barvni par izbere rumeno in vijolično. Prepozna plezalne stene kot tudi različna okolja.
NIK: Prepozna določene barve, ne pa vseh. Njemu najbližja barva je zopet rumena. Črna barva mu ni všeč.
Prepozna vsa raznolika okolja.
SABINA: Zaradi drugih obveznosti ni bila prisotna. Kljub temu sva že prejšnjič predelali barve. Večkrat je izrazila,
da ji črna zares ni všeč, pri vprašanju, katera ji je, pa se ni jasno opredelila. Največkrat je omenila rdečo.
BLAŽ: Prepozna določene barve, ne pa vseh. Pravi, da so mu pri srcu vse barve.55 Kot barvni par izbere
oranžno in modro. Črna barva mu ni všeč. Loči med prostori, kjer je lahko postavljena stena in kjer ne. Na
primer: v kopalnici stene ne moremo postaviti, lahko jo pa postavimo v telovadnici. Preferira bolj umetne
stene (raje bi plezal na umetni steni kot v skali: strah pred neznanim okoljem). Prepozna vrvi na steni,
ampak ne na vseh barvnih podlagah.
ŽAN: Za njemu ljube izbere različne barve. Kot barvni par izbere rumeno in vijolično. Črna barva mu ni všeč.
Prepozna vsa različna okolja.
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Otrokom z Downovim sindromom se je izjemno težko opredeljevati, zato smo spraševali pogosto in v različnih situacijah ter v daljšem
časovnem obdobju. Velik poudarek je bil predvsem na opazovanju njihovih odzivov, saj so le-ti mnogokrat izjemno pripomogli k realni sliki.
V nasprotju z njihovimi odgovori, ki so lahko izjemno raznoliki (enkrat mu je všeč ena barva, že malenkost kasneje druga).
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Ugotovitve in komentar:
Kot najbolj nepriljubljena barva pri otrocih se je izkazala črna, kot najbolj priljubljena pa rumena. Ker me je zanimalo, ali je to zgolj naključje zaradi majhne skupine uporabnikov in njihove zmanjšane sposobnosti opredeljevanja do vprašanj ali realnost, sem se načrtno odločila v nadaljevanju eksperimentirati z barvnim parom rumeno in črno.
V prihodnjih tednih sem nato v praksi raziskovala, kako ti dve barvi vplivata na motiviranost
otrok do plezanja. Po besedah in nasvetu ge. Maruše Kocijan, univ. dipl. psihologinje, sem se
odločila, da zaradi časovnega okvira, ki ga imam na razpolago, eksperiment z vsemi ostalimi
barvami v nadaljevanju opustim.
SREDA, 6. 5. 2015 IN SOBOTA, 9. 5. 2015
Zaradi počitnic se z otroki nismo srečali, smo pa s strokovnim osebjem izkoristili prosti teden
za modifikacijo stene. Glede na novi fokus sem se odločila, da težjo smer »preoblečem« v rumeno, lažjo pa v črno. Zanimalo me je, me je, ali bodo zaradi večinske barvne preference k rumeni otroci izbrali težjo plezalno smer. Te so se namreč do sedaj vztrajno izogibali. Ker barvanje stene ni prišlo v poštev, smo steno v rumeno in črno »preoblekli« z vrečkami za smeti.

Slika 90-92 Priprava rumeno-črne stene

SREDA, 13. 5. 2015
ZASTAVLJEN IZZIV: Uporaba barve kot spodbuda za drugačno izbiro
FOKUS: Načini izbire
Z otroki smo izvedli plezalno urico, kjer je bila stena barvno preurejena. Za spremembo otroci niso vnaprej vedeli in je tudi niso pričakovali. Ob srečanju me je zanimalo, katero od obeh
smeri si bodo izbrali.
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Rezultati testiranja rumeno-črne stene:
Preglednica 6 Rezultati testiranja rumeno-črne stene.

JOB: Takoj teče k rumeni smeri, ki je za stopnjo težja.
NIK: Izbere črno smer.
SABINA: Izbere črno smer.
BLAŽ: Izbere črno smer.
ŽAN: Izbere črno smer.

Ugotovitve in komentar:
Vsi otroci, z izjemo Joba, so si v nasprotju z mojimi pričakovanji izbrali črno smer. Razlog za
to je, da je na vse otroke izjemno vplival motorično-senzorni spomin. Vsi otroci razen Joba že
imajo izkušnje s plezanjem na tej steni. Stena oziroma smeri se niso nikoli spreminjale, prav
tako tudi oprimki ne. Po besedah delovne terapevtke s specialnimi znanji Silve Bajde so se
otroci navadili na desno smer, ki je lažja. V njih dobesedno leži spomin in predhodna izkušnja,
zato so se kljub temu, da jim črna barva ni pri srcu, odločili za to smer.
Izjema pri eksperimentu je bil fantek Job, ki plezalne izkušnje do sedaj še ni imel. Čeprav je
najmlajši in brez plezalnih izkušenj, si je svojo smer izbral na podlagi rumene barve, kar kaže na ugotovitev, da barva nanje vendarle vpliva, pri čemer pa ne smemo zanemariti njihovih
dosedanjih izkušenj.
SREDA, 20. 5. 2015:
ZASTAVLJEN IZZIV: Ponovitev testa uporabe barve kot spodbude za drugačno izbiro
FOKUS: Razumevanje načinov izbire
Ponovili smo testiranje, a s ključno spremembo: otroci so v telovadnico vstopali posamično.
Kot že rečeno, otroci zlahka vplivajo drug na drugega, zato nas je zanimalo, če se bo ob posamičnem vstopu v telovadnico rezultat prejšnjega testiranja ponovil ali pa bo morda prišlo
do spremenjene izbire. Pri današnjem srečanju smo izjemno pazili, da smo bili tudi varovalci ob njihovem vstopu odmaknjeni od stene, saj bi lahko že naša pozicija vplivala na njihovo
odločitev.
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Rezultati testiranja rumeno-črne stene (vstop v telovadnico posamično):
Preglednica 7 Rezultati testiranja rumeno-črne stene (posamičen vstop v telovadnico).

JOB: Takoj teče k rumeni smeri, ki je za stopnjo težja.
NIK: Izbere črno smer.
SABINA: Izbere črno smer.
BLAŽ: Izbere črno smer.
ŽAN: Izbere črno smer.

Ugotovitve in komentar:
Po drugem testiranju so rezultati še zmeraj ostali enaki, kar še dodatno potrdi ugotovitve
prejšnjega tedna. Job je sam pokazal na vse rumene oprimke in z momljanjem izkazal, da mu
je rumena smer veliko bolj pri srcu. V celoti jo je tudi preplezal.
Ugotovitev, da na njihove pretekle izkušnje močno vpliva motorično-senzorni spomin, je eno od
izhodišč, ki lahko izjemno koristi pri načrtovanju nove metodologije. Za povišanje motivacije za
težje smeri lahko uporabljamo barvo, če pa ne želimo vpliva motorično-senzornega spomina,
moramo paziti, da je njihov trening raznolik s pogostimi spremembami v smereh, ki jih plezajo.
SREDA, 27. 5. 2015
ZASTAVLJEN IZZIV: Tretja ponovitev testa uporabe barve kot spodbude za drugačno izbiro
FOKUS: Razumevanje načinov izbire
Pri tem srečanju smo se odločili, da barve ostanejo enake, zamenjali bomo le smeri. Tako je
rumena postala lažja in črna težja smer. Namen tega eksperimenta je bil, da preverimo, ali je
morda oblika oprimkov tista, ki bo vplivala na njihovo odločitev o smeri, ki jo želijo preplezati.
Rezultati testiranja zamenjava smeri po težavnosti:
Preglednica 8 Rezultati testiranja zamenjava smeri po težavnosti.

JOB: Takoj teče k rumeni smeri, ki je tokrat lažja.
NIK: Izbere črno smer, kljub temu da je črna tokrat težja.
SABINA: Izbere črno smer, kljub temu da je črna tokrat težja.
BLAŽ: Na začetku izbere rumeno smer.
ŽAN: Zaradi drugih obveznosti ni bil prisoten.
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Ugotovitve in komentar:
Po eksperimentu sem ugotovila, da je motorično-senzorni spomin še zmeraj največji faktor,
ki vpliva na izbor smeri.
Izjemno dobro se je tokrat to izkazalo pri Sabini, ki ji plezanje predstavlja največji napor. Kljub
temu da je črna smer težja, se je za smer odločila na podlagi preteklih izkušenj.
SREDA, 3. 6. 2015
ZASTAVLJEN IZZIV: Četrta ponovitev testa uporabe barve kot spodbude za drugačno izbiro
FOKUS: Razumevanje načinov izbire
Brez dodatnih intervencij smo ponovili zadnjo vajo. Ponovitve so namreč tiste, ki prinašajo
realnejši rezultat.
Rezultati drugega testiranja zamenjava smeri po težavnosti:
Preglednica 9 Rezultati 2. testiranja zamenjava smeri po težavnosti.

JOB: Ponovno izbere rumeno, lažjo smer.
NIK: Ponovno izbere črno, težjo smer.
SABINA: Plezalne ure se ni udeležila.
BLAŽ: Vztraja na rumeni smeri, saj se edini zaveda, da je lažja.
ŽAN: Zaradi drugih obveznosti ni bil prisoten.

SINTEZA UGOTOVITEV OB ZAKLJUČKU PLEZALNIH URIC 2015
Raziskovanje in opazovanje na terenu mi je omogočilo pomembne ugotovitve, brez katerih
razvoj nove rehabilitacijske metode skozi plezanje za otroke z Downovim sindromom ne bi
bil mogoč. Izkazalo in potrdilo se je, da je sodelovanje s končnimi uporabniki za razvoj nove
metode najbolj ključnega pomena.
Ključne ugotovitve so:
• Otroci so veliko bolj motivirani, če plezanje poteka z igro, ki mora biti tematska, torej v sklopu plezanja.
• Pri načrtovanju je potrebno upoštevati, da imajo otroci drug na drugega izjemno močan
medsebojni vpliv.
• Izkazalo se je tudi, da so prve plezalne izkušnje izjemno pomembne, saj imajo otroci z
Downovim sindromom izrazito razvit motorično-senzoren spomin.
• Večkratno testiranje je dokazalo, da barva lahko deluje kot pozitiven motivator.
• Na podlagi zgornjih ugotovitev se v nadaljevanju osredotočam na razvijanje storitve skozi igro, pri čemer s strokovnjaki sproti preverjamo, iteriramo in merimo dosežene učinke.
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8.3 POTEK NAČRTOVANJA IN RAZVOJA NOVE REHABILITACIJSKE METODE
SKOZI PLEZANJE ZA OTROKE Z DOWNOVIM SINDROMOM
FOKUS: VKLJUČEVANJE TEMATSKIH IGER V PLEZALNE URICE (2016)
Opis in razumevanje stanja pred izvajanjem plezalne aktivnosti v skici in besedi

Prostor za shrambo športnih
rekvizitov

S2

S1
Plezalna stena

0,5 m

10 m

1m
Shema 3 Vizualizacija predhodnega stanja

Otroci v prostor za plezalne urice vstopajo ob spremljavi terapevta. Nato se razpršijo po telovadnici. Situacija deluje, kot da lahko vsak počne, kar si zaželi. Ker je telovadnica namenjena
tudi shrambi športnih rekvizitov, otroci hkrati mimogrede pozabijo na plezanje in pozornost
preusmerijo k žoganju in igranju z drugimi rekviziti.
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8.4 SCENARIJ A
8.4.1 OSNUTEK SCENARIJA A ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI: ZA 5 OTROK Z DOWNOVIM SINDROMOM
8.4.1.1 PRIPRAVA NA AKTIVNOST:
Prostor za shrambo športnih
rekvizitov

I

II
DT1
Tematska igra 1

1

III

Te
m

at

1

sk

a

DT2

igr

a

2

1

V
0,5 m

Tematska igra 3

DT3

Plezalna stena

10 m

1m

Legenda:
Cona I

Cona IV

Cona II

Cona V

Cona III

Shema 4 Pred izvajanjem aktivnosti: pozicije delovnih terapevtov, scenarij A

DT1

Delovni terapevt 1

DT2

Delovni terapevt 2

DT3

Delovni terapevt 3

IV
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Preglednica 10 Priprava prostora in spremljevalcev, scenarij A

1.

Trije delovni terapevti (DT) se v telovadnici dobijo uro pred izvajanjem aktivnosti in pripravijo prostor.

2.

Prostor se najprej temeljito prezrači, primerno osvetli ter iz telovadnice odstrani oz. pospravi vse ostale
rekvizite, ki bi lahko preusmerjali otrokovo pozornost (žoge, druga igrala in športni rekviziti ...).

3.

Pred prihodom otrok se vsi seznanimo z anketo staršev in si zabeležimo morebitne posebnosti, ki bi jih
otrok utegnil imeti.

4.

Delovni terapevti in spremljevalci se pred začetkom izvajanja aktivnosti razporedijo po telovadnici, kot
kaže spodnja shema.
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8.4.1.2 PRED ZAČETKOM AKTIVNOSTI:

Prostor za shrambo športnih
rekvizitov

3
5

2

4
1

DT1

I

II
Tematska igra 1

DT2

1

III

Te
m

at
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a
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1

a

2

1

DT3

0,5 m

Tematska igra 3

V

Plezalna stena
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Legenda:
Cona I
Cona II
Cona III

DT1

Delovni terapevt 1

1

Otrok z DS 1

DT2

Delovni terapevt 2

2

Otrok z DS 2

DT3

Delovni terapevt 3

3

Otrok z DS 3

4

Otrok z DS 4

5

Otrok z DS 5

Cona IV

Pot DT z otrokom/otroci
Pot DT na svojo pozicijo

Cona V

Samostojna pot otroka brez
spremstva DT

Shema 5 Tik pred izvajanjem aktivnosti: natančne pozicije delovnih terapevtov in spremljevalcev

IV
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Preglednica 11 Pozicije delovnih terapevtov pred izvajanjem aktivnosti, scenarij A 5556

1.

DT1 odide po otroke, ki v drugih prostorih zaključujejo svoje prejšnje aktivnosti in obveznosti. DT1 se za
vrstni red otrok odloči glede na dinamiko znotraj skupine (otroci imajo enako diagnozo, a drugačen IQ56
in SQ57.)

2.

DT2 čaka v coni I (to je približno 2 metra stran od vrat). Pripravljen je, da od DT1 prevzame prvega otroka.

3.

DT3, oblečen v pas in pripravljen na aktivnost, čaka na klopi v coni I. Lokacija DT3 je pred začetkom aktivnosti ključnega pomena, saj želimo s tem vzpodbuditi, da si otrok sam izbere smer, v katero bi rad
plezal. V primeru, da bi DT3 stal ob steni v coni V, lahko za otroka avtomatično pomeni namig, katero
smer naj izbere.

Načrtovani čas izvajanja aktivnosti: 60 minut (okvirno 12 minut na otroka)
POMEMBNO: Aktivnost, opisana v nadaljevanju, je prirejena za skupino petih otrok. Za uspešno ter učinkovito izvajanje je ključnega pomena, da se število otrok v skupini ne veča. V nasprotnem primeru je potrebno povečati število delovnih terapevtov ter celotno aktivnost primerno prirediti večjemu številu otrok.
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IQ je oznaka za inteligenčni kvocient.

56

SQ je oznaka za socialni kvocient (zmožnost vključevanja v skupino, komuniciranja, navezave stika z ostalimi).
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8.4.1.3 IZVAJANJE AKTIVNOSTI:

3
Prostor za shrambo športnih
rekvizitov
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Legenda:
Cona I
Cona II
Cona III

DT1

Delovni terapevt 1

1

Otrok z DS 1

DT2

Delovni terapevt 2

2

Otrok z DS 2

DT3

Delovni terapevt 3
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Otrok z DS 3
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Otrok z DS 4
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Otrok z DS 5

Cona IV

Pot DT z otrokom/otroci
Pot DT na svojo pozicijo

Cona V

Samostojna pot otroka brez
spremstva DT

Shema 6 Med izvajanjem aktivnosti

Tematska igra 3

DT3

IV
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Preglednica 12 Razlaga načrtovanega scenarija izvajanja aktivnosti za 5 otrok z Downovim sindromom

1.

DT1 pripelje otroke v telovadnico, v cono I. Tam otroka 1 preda DT2, ostale pa odpelje proti coni II. V coni
II skupaj izvajajo Tematsko igro 1. DT1 do konca aktivnosti ostane v coni II.

2.

DT2 prevzame otroka v coni I, skupaj odideta v cono III, kjer skozi tematsko igro 2 preideta v cono IV.
Tam si otrok s pomočjo DT2 obleče pas, ki ga mora najti skozi tematsko igro 3. Nato DT2 otroka pospremi proti Coni V, kjer se nahaja plezalna stena. Ključnega pomena je, da DT2 ne vstopi v cono V, saj se
bo le tako otrok svobodno odločil, v katero smer se želi podati. Ko je otrok že izbral svojo smer, takrat k
steni pristopi DT3.

3.

DT3 po pristopu k steni in otroku začne izvajati plezalno aktivnost. DT3 se po plezalni aktivnosti usede
nazaj na svojo začetno pozicijo na klop v coni I.

4.

DT2 medtem karseda nemoteče odide na klop v coni I, kjer počaka, da otrok smer prepleza. Ko se aktivnost zaključi, otroka 1 pospremi skozi cono I do cone II.

5.

Ko se otrok 1 pridruži ostalim v cono II, se koraki od 1 do 4 ponovijo z otrokom 2. Cikel se ponavlja, dokler skozi celotno aktivnost ne pride vseh pet otrok.

Predvidena časovnica 1 za izvedbo celotne aktivnosti za 5 otrok
Aktivnost
Začetek
0 (min)
1

2

12

1

12

2

12

3

30

36

Konec
60

48

48
12

36

24

3
4

24

4

12

24

36

12

12

12

48

5

Cona I

Cona II

Cona III

Cona IV

Cona V

Celotna aktivnost
(60min)

Shema 7 Predvidena časovnica za 5 otrok

Časovnica prikazuje čas izvajanja celotne aktivnosti ter koliko časa se posamezen otrok zadržuje v posamezni coni.
Fokus je na vijolični coni (cona V), saj se v njej odvija celotna plezalna aktivnost.
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Razlaga časovnice 1
• Iz časovnice je razvidno, da otroci največ časa preživijo v roza coni, tj. coni II.
• Otrok št. 1 in otrok št. 5 po dani časovnici v coni II preživita kar 48 minut, kar se izkaže za
slabo, saj daljše čakanje vpliva na zmanjšanje koncentracije. Slednje nakazuje na nujo po
zmanjšanju števila otrok, ki se zvrstijo na plezalni uri.
• Vsi otroci imajo 12 minut časa, da opravijo načrtovan cikel skozi cono III, IV in V, za ta časovni okvir se izkaže, da je popolnoma prekratek. V coni V sta namreč dve plezalni smeri, ki ju po načrtu aktivnosti otrok prepleza. Pred tem s pomočjo tematskih iger prehaja
skozi cono III in cono IV.
Izhodišča za nadaljevanje
Da bo aktivnost kar najbolj prilagojena otrokom, je potrebno zmanjšati število otrok v skupini.
Pri izvajanju aktivnosti je potrebno sodelovanje treh delovnih terapevtov.
Priprava časovnice glede na zmanjšano število otrok
a) Število otrok: 4. Vsak otrok ima na voljo 15 minut, da opravi svoj krog.
b) Število otrok: 3. Vsak otrok ima na voljo 20 minut, da opravi svoj krog.
c) Število otrok: 2. Oba otroka imata na voljo 30 minut, da opravita svoj krog.
d) Število otrok: 1. V tem primeru gre za izvajanje individualne aktivnosti. Otrok ima na voljo
celih 60 minut, da opravi krog.
V nadaljevanju sledi grafična predstavitev časovnice za skupine, v kateri so 3 otroci, 2 otroka
ter 1 otrok. Namen grafične razdelave časovnic je, da skušam določiti optimalno število otrok
za izvajanje aktivnosti. Razlog, da časovnica za 4 otroke grafično ni prikazana, je, da se čas,
ki ga imajo za izvedbo celotnega kroga, poveča le za tri minute (z 12 na 15 minut). Predpostavljam, da je 15 minut (enako kot 12 minut) še vedno premalo časa, da bi vsak otrok brez
pritiska izvedel svoj krog.
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Predvidena časovnica 2 za izvedbo aktivnosti za 3 otroke
Aktivnost
Začetek
0 (min)
1

6

2

Konec
60

30

4

10

40

20

6

3

4

40
Cona I

Cona II

10

10

20
6

Cona III

Cona IV

4

10
Cona V

Celotna aktivnost
(60min)

Shema 8 Predvidena časovnica za 3 otroke

Razlaga časovnice 2
• Iz časovnice je razvidno, da je cona II še zmeraj najbolj dominantna, predviden čas v coni V pa se podaljša na 10 min. Čas enega kroga, ki ga opravi otrok, se poveča z 12 min na
20 min.
• Otrok št. 1 in otrok št. 3 bosta po predvideni časovnici preživela 40 minut v coni II, kar je
še zmeraj preveč, saj čakanje zmanjšuje koncentracijo.
• Pri izvajanju aktivnosti je potrebno sodelovanje dveh do treh delavnih terapevtov.
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Predvidena časovnica 3 in 4 za izvedbo aktivnosti za 2 otroka in za 1 otroka (individualno izvajanje aktivnosti)
Aktivnost
Začetek
0 (min)

1

Aktivnost
Začetek 9
0 (min)

15

6

9

2

Celotna aktivnost
Cona(60min)
I

6

Cona III

Cona II

Cona III

Aktivnost
Celotna aktivnost
Začetek
(60min)
0 (min)

6

1

10

10

10

15

Cona IV
6

Cona V
15

Cona IV

Cona V

Konec
50

30

Aktivnost
Začetek 10
0 (min)

Konec
60

30

Cona II
30

Shema 9 Predvidena časovnica za 2 otroka

1

6

15

6

Cona I

30
30

30

2
1

Konec
60

30

30
30

Konec
50

30

Shema 10 Predvidena časovnica za 1 otroka

Razlaga časovnice 3
• Iz časovnice je razvidno, da ima otrok 30 minut časa, da opravi svoj krog. Predviden čas
v coni V se poveča na 15 minut.
• Otrok št. 2 bo po predvideni časovnici preživel 30 min v coni II, razen v primeru, če aktivnost izvajata oba hkrati.
Razlaga časovnice 4
• Iz časovnice je razvidno, da ima otrok do 60 min časa, da opravi svoj krog. Čas, ki ga posameznik preživi v posamezni coni, se lahko prilagaja posamezniku.
• Pri individualnem izvajanju aktivnosti odpadeta cona I ter cona II, saj nista potrebni.
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Zaključek ter izhodišča za nadaljevanje
Časovnico 1, ki prikazuje 5 otrok v celotni aktivnosti, sem v nadaljnjih testiranjih izključila, saj
zaradi predolgega čakanja prihaja do zmanjšane koncentracije med otroki.
Časovnico 2, ki prikazuje 3 otroke v celotni aktivnosti, sem v nadaljevanju izključila, saj se že
v teoriji nakazuje, da bodo otroci še zmeraj porabili preveč časa za čakanje v coni II.
Časovnico 4, ki prikazuje 1 otroka v celotni aktivnosti (individualno izvajanje aktivnosti), sem
v nadaljevanju izključila, saj z individualnim pristopom avtomatično izključimo ostale otroke,
s tem pa pozitivno motivacijo, ki jo pridobijo v sodelovanju med seboj.
Glede na analizirano se je časovnica 3, ki prikazuje 2 otroka v celotni aktivnosti, izkazala za
najbolj primerno za nadaljevanje. Časovnica 3 namreč ponuja:
• medsebojni vpliv na motivacijo za izvajanje aktivnosti,
• dovolj časa, ki ga ima otrok, da izvede svoj krog (30 minut),
• raznolike možnosti izvajanja aktivnosti: vzporedno, zaporedno,
• nadgradnjo aktivnosti, primerne za 2 otroka na aktivnost, primerno za 4 otroke; slednje
lahko omogoči primerno oblikovana storitev (več na to temo sledi v nadaljevanju).
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Časovnica celotne aktivnosti, prilagojena za 2 otroka in njene možne variacije
Variacija a: Otrok 1 izvaja aktivnost (opravi svoj krog) med tem ko otrok št. 2 “čaka” v coni II.

15

6
9

1

Konec
60

30

Aktivnost
Začetek
0 (min)

30
6

30

6

15

2
Variacija b: Otrok št. 1 in otrok št. 2 vzporedno izvajata aktivnost
Aktivnost
Začetek
0 (min)

Konec
30

1

9

6

15

2

9

6

15

60

Variacija c: Otrok št. 1 in otrok št. 2 vzporedno izvajata aktivnost, otrok št. 4 in otrok št. 5 medtem “čakata” v coni II
Aktivnost
Začetek
0 (min)

Konec
60

30

1

9

6

15

30

2

9

6

15

30

3

30

9

6

15

4

30

9

6

15

Cona I

Cona II

Cona III

Celotna aktivnost
(30-60min)

Shema 11 Različne variacije časovnic za aktivnost, prilagojeno dvema otrokoma

Cona IV

Cona V
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Zaključek in izhodišča za nadaljevanje
• Iz časovnice a je razvidno, da otroka izvajata aktivnost zaporedno, kar pomeni, da se pri
plezanju izključuje medsebojna motivacija. Predhodne terenske raziskave pa so pokazale ravno nasprotno: v primeru, da dva otroka plezata vzporedno, imata drug na drugega
izjemno dober vpliv (drug na drugega pozitivno vplivata in se med izvajanjem vzajemno
motivirata). Ker se pri časovnici a vzporedno izvajanje aktivnosti izključuje, bom to variacijo v nadaljevanju opustila.
• Iz časovnice b je razvidno, da oba otroka izvajata aktivnost vzporedno. Pri tej variaciji coni
I in cona II odpadeta, saj nista več potrebni. Skrajša se lahko tudi čas izvajanja aktivnosti,
in sicer za predvidoma polovico.
• Pri variaciji c lahko vidimo, da je aktivnost namesto dvema namenjena štirim otrokom,
pri tem tako cona I kot cona II znova dobita svoj prvotni namen. Otrok št. 1 in otrok št. 2
izvajata svoj krog vzporedno, medtem ko sta otrok št. 3 in otrok št. 4 v coni II. Ko prva dva
otroka aktivnost zaključita, se situacija obrne.
V telovadnici sem v nadaljevanju testirala variacijo časovnic b in c.
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8.5 SCENARIJ B
8.5.1 RAZLIČICA SCENARIJA B: NAČRTOVANJE V SKICI
2

Prostor za shrambo
športnih rekvizitov
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1

V
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1m

Legenda:
Cona I

DT1

S1

Spremljevalec 1

1

Otrok z DS 1

Cona II

DT2

S2

Spremljevalec 2

2

Otrok z DS 2

Cona III

DT3

S3

Spremljevalec 3

3

Otrok z DS 3

Cona IV

Pot DT z otrokom/otroci

4

Otrok z DS 4

Cona V

Samostojna pot otroka brez
spremstva DT

5

Otrok z DS 5

Shema 12 Načrtovanje scenarija B v skici

Tematska igra 3

S2

S2

2

2

a2

IV

83

8.5.2 RAZLIČICA SCENARIJA B: NAČRTOVANJE V BESEDI
Testiranje je potekalo v ponedeljek, 4. 4. 2016
Preglednica 13 Priprava prostora in spremljevalcev, scenarij B

PRED IZVAJANJEM AKTIVNOSTI: PRIPRAVA SPREMLJEVALCEV
•

Oba spremljevalca se pred izvajanjem aktivnosti oblečeta v plezalni pas.

•

Spremljevalec 1 v coni III pripravi Tematsko igro 2.

•

Spremljevalec 2 v coni IV pripravi Tematsko igro 3, v coni V pa plezalno steno za izvajanje plezalne aktivnosti.

Iz telovadnice se pospravi vse športne rekvizite, ki bi utegnili preusmerjati otrokovo pozornost (žoge ipd.).
8.5.3 OPISI TEMATSKIH IGER
TEMATSKA IGRA 1: USTVARJANJE VETRA, KI BO PRIJATELJEMA POMAGAL HITREJE NA CILJ
Otroka pripravimo, da bosta v coni I navijala za prijatelja, ki sta se podala prečkati jezero s
krokodili. Spremljevalec 1 skupaj z otrokoma spodbuja otroka na »poti«. Spodbujajo ju tako,
da skupaj ustvarjajo veter, ki tekmovalca žene naprej. Veter ustvarjajo na več načinov. Pihanje, kroženje z rokami, tek v krogu ... Namen ustvarjanja vetra je gibanje in ogrevanje otrok
pred plezanjem. Je pa pri tem potrebno paziti, da otroka pred samo aktivnostjo ne porabita
vse energije.
TEMATSKA IGRA 2: IGRA JEZERO IN KROKODIL
Na tla se od vhodnih vrat do klopi, kjer se skrivajo plezalni pasovi, postavi penaste oznake oz.
stopinje, po katerih lahko otrok hodi. Spremljevalec oznake postavi v smeri, ki je prikazana na
tlorisu. Spremljevalec razloži otroku, da je ostali del cone III voda oz. jezero, ki je polno krokodilov. Otrok mora uspešno prečiti dvorano po talnih oznakah do cone IV.
TEMATSKA IGRA 3: KJE SE SKRIVA PLEZALNI PAS?
Vse pasove se skrije v sestavljivo klop. Naloga otroka je, da pas pred začetkom plezanja najde. Ko ga najde, si ga s pomočjo spremljevalca obleče. Le-ta ga pred začetkom plezanja temeljito preveri.
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Preglednica 14 Razlaga načrtovanega scenarija izvajanja aktivnosti za 4 otroke, variacija b

POTEK IZVAJANJA AKTIVNOSTI
•

Spremljevalec 1 (že oblečen v plezalni pas) odide po otroka št. 1 in št. 2. Ko vstopijo v telovadnico, gre
otrok št. 2 do spremljevalca 2, ki ga pričaka v coni III s Tematsko igro I, ki je pripravljena zanj.

•

Spremljevalec 2 in otrok št. 2 odideta skozi cono III, kjer prek Tematske igre 2 preideta v cono IV, kjer ju
čaka Tematska igra 3. Ko otrok najde pas, si ga s pomočjo spremljevalca natakne. Ko to stori, odideta v
cono V, kjer otrok pleza.

•

Spremljevalec in otrok št. 1 gresta skozi popolnoma enak postopek kot spremljevalec 2 in otrok št. 2,
ko zaključita aktivnost. Če je otrokoma v interesu, se lahko nato še enkrat izmenjata.

•

Ko aktivnost zaključita, jih spremljevalca odpeljeta proti izhodnim vratom. S tem se aktivnost zaključi.

Preglednica 15 Navodila za zaključek aktivnosti

PO IZVAJANJU AKTIVNOSTI
Spremljevalca pospravita prostor in ga spravita v prvotno stanje.
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8.5.4 TESTIRANJE SCENARIJA B, PONEDELJEK, 4. 4. 2016
Predvidena časovnica
Aktivnost
Začetek
0 (min)

Konec
30

1

9

6

15

2

9

6

15

60

Realna časovnica po testiranju
Aktivnost
Začetek
0 (min)
1
2

24s

25s

Konec
15

60

9min, 7s

24s 2min, 32s11min, 39s
Cona I

Cona II

Cona III

Čas celotne aktivnosti
Shema 13 Razlika med predvideno in realno časovnico variacije B

Cona IV

Cona V
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8.5.5 REZULTATI TESTIRANJA SCENARIJA B
Preglednica 16 Meritve

MERITEV ČASA/CONA:

SABINA: otrok št. 1

NIK: otrok št. 2

Starost: 16/20let

Starost: 10/11let

čas/cona III

24 s

24 s

čas/cona IV

2 min 32 s

24 s

čas/cona V: črna stena (gor in

3 min 7 s

2 min 36 s

čas/cona V: rumena stena (gor

Sprva ni želela plezati.

6 min 31 s

in dol)

Kasneje: 8 min 32 s

SKUPAJ čas/cel krog

14 min 35 s

13 min 58 s

Št. verbalnih spodbud

Ves čas veliko spodbude

V začetku veliko, nato vedno manj

Medsebojni vpliv (motivacija

Nik je v plezanju boljši od Sabine.

Nik je izjemno hiter in na Sabino

zaradi tekmovalnosti)*

Posledično je Sabina vplivala na

vpliva tako, da v njej spodbuja

njegovo motivacijo, saj je želel,

tekmovalnost.

dol)

Preglednica 17 Ocena stanja

da bo še boljši od nje, kot je bil že
sicer. Niku se je veselje do plezalne
aktivnosti zaradi tega povečalo.
Koncentracija*

Manj skoncentrirana.

Skoncentriran in motiviran.

Stopnja zdolgočasenosti

Zdolgočasenost ni prisotna.

Zdolgočasenost ni prisotna.

*moja lastna interpretacija

IZHODIŠČA ZA NADALJEVANJE
• Priprava predvidene časovnice za 4 otroke na podlagi izsledkov testiranj pri izvajanju aktivnosti za dva otroka.
• Potrebno je bolj natančno definiranje dogajanja v coni II (kaj otroka, ki čakata na plezanje, počneta).
• Zrisati je potrebno zemljevid aktivnosti za 4 otroke in navodila za izvajanje aktivnosti za
4 otroke.
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8.6 SCENARIJ C

8.6.1 RAZLIČICA SCENARIJA C: ČASOVNICA
Realna časovnica po testiranju aktivnosti za 2 otroka
Začetek
0(min)
Aktivnost

1

24s

2

24s 2min, 32s

Konec
15

25s

9min, 7s

11min, 39s

Predvidena časovnica za 4 otroke po testiranju 4.4.2016
Začetek
0(min)
Aktivnost

1
2

24s

Konec
30

15

25s

24s 2min, 32s

9min, 7s

15

11min, 39s

15

3

15

25s 2min 30s

12

4

15

25s 2min 30s

12

Cona I

Cona II

Cona III

60

Cona IV

Čas celotne
aktivnosti
Shema 14 Realna časovnica za 2 otroka in predvidena časovnica za 4 otroke (zaporedno izvajanje aktivnosti)

Cona V
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8.6.2 RAZLIČICA SCENARIJA C: NAČRTOVANJE V SKICI

Prostor za shrambo športnih
rekvizitov
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Legenda:
Cona I
Cona II
Cona III

S1

Spremljevalec 1

1

Otrok z DS 1

S2

Spremljevalec 2

2

Otrok z DS 2

S3

Spremljevalec 3

3

Otrok z DS 3

4

Otrok z DS 4

Cona IV

Pot DT z otrokom/otroci

Cona V

Samostojna pot otroka brez
spremstva DT
Pot DT na svojo pozicijo

Shema 15 Predviden scenarij različice C v skici

IV
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8.6.3 RAZLIČICA SCENARIJA C: NAČRTOVANJE V BESEDI
Testiranje je potekalo v ponedeljek, 18. 4. 2016
Preglednica 18 Priprava prostora in spremljevalcev, scenarij C

PRED IZVAJANJEM AKTIVNOSTI: PRIPRAVA SPREMLJEVALCEV
Pred začetkom aktivnosti spremljevalci iz telovadnice pospravijo vse športne rekvizite, ki bi utegnili
preusmerjati otrokovo pozornost (žoge ipd.).
Spremljevalca 2 in 3 se pred izvajanjem aktivnosti oblečeta v plezalni pas.
Spremljevalec 1 v coni II pripravi Tematsko igro 1*.
Spremljevalca 2 in 3 v coni III pripravita Tematsko igro 2*, v coni IV pa Tematsko igro 3*. Pripravita tudi
plezalno steno za izvajanje aktivnosti.
*Za opis tematskih iger glej stran 80.

Preglednica 19 Razlaga načrtovanega scenarija izvajanja aktivnosti, scenarij C

POTEK IZVAJANJA AKTIVNOSTI
Spremljevalca 2 in 3 stojita pripravljena in oblečena v pas pred cono III. Oba imata vnaprej pripravljeni
Tematski igri 2 in 3.
Spremljevalec 1 odide po otroke. Ko vstopijo v telovadnico, otroka št. 1 preda spremljevalcu 2, otroka št.
2 pa spremljevalcu 3. Vrstni red otrok spremljevalec 1 določi na podlagi dinamike v skupini. Določi, kdo bo
prvi izvajal aktivnost ter kdo bo njegov sotekmovalec.
Spremljevalec 1 nato z ostalima dvema otrokoma (št. 3 in 4) odide v cono II, kjer začnejo skupaj izvajati
Tematsko igro 1. Spremljevalec 1 ostane v coni II do konca aktivnosti.
Ko spremljevalca 2 in 3 prevzameta vsak enega otroka, odideta vzporedno prek Tematske igre 2 v coni III
do cone IV, kjer je za otroka pripravljena Tematska igra 3. V tem delu si otroka (s pomočjo spremljevalcev)
oblečeta plezalni pas. Ko to storita, odideta v cono V, kjer se izvaja plezalna aktivnost.
Ko otroka zaključita s plezanjem, ju spremljevalca skozi cono I odpeljeta proti coni II, kjer jih čaka
spremljevalec 1 z otrokoma št. 3 in 4.
Celoten krog se ponovi z otrokoma št. 3 in 4, medtem ko otroka št. 1 in št. 2 izvajata Tematsko igro 1 v coni II.
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Preglednica 20 Navodila za zaključek aktivnosti

PO IZVAJANJU AKTIVNOSTI
Spremljevalci pospravijo prostor in ga spravijo v prvotno stanje.

8.6.4 TESTIRANJE SCENARIJA C, PONEDELJEK, 18. 4. 2016
V sledečem testiranju sta najprej v paru celoten krog aktivnosti (tematsko igro 2, tematsko
igro 3 ter plezanje) izvajala Žan in Žiga, medtem pa sta bila Job in Nik v coni II, kjer sta izvajala tematsko igro I.

8.6.5 REZULTATI TESTIRANJA SCENARIJA C / PRVA PARA
Preglednica 21 Meritve prvega para

MERITEV ČASA/CONA:

Otrok št. 1

Otrok št. 2

Ime: Žan

Ime: Žiga

Starost: 19/20let

Starost: 16 let

čas/cona III

20 s

35 s

čas/cona IV

1min 33s

5 min 11 s

čas/cona V: črna stena (gor in

Sprva ni želel plezati, kasneje je

7 min 46 s

dol)

dosegel čas 6 min 35 s

čas/cona V: rumena stena (gor

/

3 min 23 s

8 min 28 s

16 min 15 s

in dol)
SKUPAJ čas/cel krog
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Preglednica 22 Ocena stanja prvega para

Št. verbalnih spodbud

Ves čas je bilo potrebno izjemno

Večino časa potreboval spodbudo.

veliko spodbude.
Medsebojni vpliv (motivacija

Poleg Downovega sindroma ima

Prav tako je bilo vidno, da tudi na

zaradi tekmovalnosti)*

Žan še obliko hujše depresije,

Žigo Žan ni posebno vplival, saj

zato je (glede na ostale) bolj zaprt

je svoj čas raje posvetil drugemu

vase. Po opazovanju sodeč nanj

dogajanju.

sotekmovalec ni vplival, saj se zanj
ni zmenil.
Koncentracija*

Manj skoncentriran. Deloval je

Srednje skoncentriran.

»odsoten«.
Stopnja zdolgočasenosti

Pri Žanu je zaradi drugih prisotnih

Zdolgočasenost ni bila prisotna.

težav realno oceno težko podati.
*moja lastna interpretacija

Preglednica 23 Ocene stanja prvega para v coni II

Meritev stanja interesa v coni II
Zanimanje/pozornost

Otrok št. 3 Ime: Job

Otrok št. 4 Ime: Nik Starost:

Starost: 6/7let

10/11let

Job ni bil preveč zainteresiran za

Nik je nekaj časa navijal in

tematsko igro 1, tj. ustvarjanje

ustvarjal veter. Kmalu pa se je tudi

vetra za prijatelja, ki plezata.

on tega naveličal.

Jasno je bilo, da si želi plezati.
Pogled je imel usmerjen proti
steni, vmes je »pobegnil« v cono
IV, saj ga je zanimal plezalni pas.
Motivacija

Slaba

Slaba

Zdolgočasenost

Velika

Velika

IZHODIŠČA ZA NADALJEVANJE (S KOMENTARJEM)
Iz razpredelnice je razvidno, da je cona II za otroke najbolj kritična točka. Gre za cono, v kateri otroci čakajo na izvajanje aktivnosti. Pri testiranju se je pokazalo, da se Job in Nik med
tematsko igro 1 dolgočasita.
Žan in Žiga sta v vmesnem času opravljala tematski igri 2 in 3 ter nato odšla plezat na drugo
stran telovadnice (glej načrt izvajanja aktivnosti, variacija C). Izkazalo se je, da je cona II pre-

92

več oddaljena od plezalne stene, zato posledično ni bilo mogoče graditi na skupinski dinamiki. Na prvi pogled je celo delovalo, da se v dvorani vršita dve popolnoma ločeni aktivnosti, ki
med seboj nista povezani, kljub temu da naj bi otroka, ki čakata, navijala za otroka, ki sta se
podala na plezalno dogodivščino.
8.6.6 TESTIRANJE SCENARIJA C, PONEDELJEK, 18. 4. 2016
V sledečem testiranju se je par zamenjal. Tako sta tokrat v paru celoten krog aktivnosti (tematsko igro 2, tematsko igro 3 ter plezanje) izvajala Job in Nik, medtem ko sta bila Žan in Žiga v coni II, kjer sta izvajala tematsko igro I.

8.6.7 REZULTATI TESTIRANJA SCENARIJA C / ZAMENJAVA PARA
Preglednica 24 Meritve drugega para

MERITEV ČASA/CONA:

Otrok št. 3 Ime: Job

Otrok št. 4 Ime: Nik

Starost: 6/7let

Starost: 10/11let

čas/cona III

Meritev časa se ni izvajala.*

Meritev časa se ni izvajala.*

čas/cona IV

Meritev časa se ni izvajala.*

Meritev časa se ni izvajala.*

čas/cona V: črna stena (gor in

3 min 53 s

1 min 42 s

6 min 1 s

6 min 33 s

dol)
čas/cona V: rumena stena (gor
in dol)
*Zaradi istočasnega opazovanja drugega para (Žana in Žige) mi v tem koraku ni uspelo izvesti meritve časa.
Preglednica 25 Ocena stanja drugega para

Št. verbalnih spodbud

Nekaj spodbude je bilo potrebne

Na začetku največ, nato zmeraj

na začetku. Potem zmeraj manj.

manj.

Medsebojni vpliv (motivacija

Ker je Nik glasen otrok, menim, da

Ker je Nik hiter, se za Joba ni

zaradi tekmovalnosti)*

je bilo Jobu izredno zanimivo, saj

zmenil preveč. Kljub temu pa je

je imel občutek, da se okrog njega

sotekmovalcu zelo rad pokazal

stalno nekaj dogaja.

svojo hitrost.

Koncentracija*

Skoncentriran.

Skoncentriran in motiviran.

Stopnja zdolgočasenosti

Zdolgočasenost ni prisotna.

Zdolgočasenost ni prisotna.

*moja interpretacija
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Preglednica 26 Ocenestanja drugega para v coni II

Meritev stanja interesa v coni II
Zanimanje/pozornost

Otrok št. 1 Ime: Žan Starost:

Otrok št. 2 Ime: Žiga Starost: 16

19/20let

let

Žan se je nekaj časa smejal in

Žige v tem trenutku ni bilo več

zabaval v coni II, kasneje pa je bilo

v telovadnici, saj je moral oditi

opaziti, da se zelo dolgočasi. Z

zaradi nadaljnjih aktivnosti.

mislimi je povsem odtaval v drug
svet. Hkrati (podobno kot prej
Job) tudi on skače v cono IV in
drugam po prostoru.
Motivacija

Slaba

/

Zdolgočasenost

Velika

/

IZHODIŠČA ZA NADALJEVANJE (S KOMENTARJEM)
Dogajanje v Coni II tudi tokrat kaže na to, da je dogajanje v tej coni popolnoma nezanimivo,
poleg tega pa deluje kot ločnica z ostalo aktivnostjo.
Testiranje z dne 18. 4. 2016 je bilo za nadaljnje načrtovanje in iteriranje storitve izjemno prelomno iz več razlogov:
• Zaradi izvajanja sestavljenega programa sem ugotovila, da je cona II veliko predaleč od
plezalne stene.
• Zaradi strogo začrtanih con otroci niso dovolj povezani, zato je posledično rdečo nit med
igrami in plezalno aktivnostjo izjemno težko ustvariti. Prav to pa je za uspešno izvedeno
uro ključno. Otroci morajo čutiti medsebojno povezanost in povezanost s plezalno aktivnostjo.
Iz danih ugotovitev sem si za nadaljevanje zastavila naslednja koraka:
• Če so strogo začrtane cone nepotrebne, kako jih z aktivnostjo smiselno preseči?
• Na podlagi dognanega za aktivnost predpostavljam, da bi bila mnogo bolj učinkovita, če
bi vsi štirje otroci sodelovali skupaj in ne ločeno, kot je bilo zamišljeno do sedaj. Na ta način bi lahko generirala boljši vpliv in povezanost med njimi.
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8.7 SCENARIJ D
8.7.1 RAZLIČICA SCENARIJA D: NAČRTOVANJE V SKICI
Testiranje je potekalo v ponedeljek, 9. 5. 2016

Prostor za shrambo športnih
rekvizitov
1
2

4

S1

3

S1

S1
1

S1

4

S3

S2

S1

S1

2

3

S1

S1

Plezalna stena

0,5 m

S1

4
3

S1

10 m

1m
Shema 16 Načrtovanje scenarija D v skici

2

S2

3

95

8.7.2 RAZLIČICA SCENARIJA D: NAČRTOVANJE V BESEDI
Otroci se igrajo in ogrevajo skupaj. Za ogrevanje se uporabi raztegljivo padalo z ročaji iz najlona. Padalo je razpotegnjeno po tleh telovadnice, blizu plezalne stene. Z rekvizitom lahko izvajamo različne dinamične igre z namenom ogrevanj, pri čemer so vključeni vsi otroci. S padalom lahko:
• ustvarjamo veter,
• menjamo strani: otroci pod padalom po diagonali tečejo drug mimo drugega in menjajo
mesta pri drži padala,
• tečejo »skozi« padalo: ostali otroci skušajo medtem s padalom uloviti tistega, ki teče
»skozi«,
• otroci tečejo okrog padala,
• zgradijo hišo na plezalni steni itd.
Po skupni ogrevalni igri se na podlagi trenutne dinamike v skupini določi, katera dva otroka
bosta plezala prva. Za ostala dva pa je predvidena nova igra: fotoreporterji.
IGRA FOTOREPORTERJI
Otroka, ki bosta po ogrevanju čakala na plezalno aktivnost, bosta med čakanjem dobila vsak
svoj digitalni fotoaparat. Njuna naloga je, da kot zavzeta fotoreporterja v fotografski objektiv
ujameta prav vse, kar se dogaja na plezalni steni. Namen te igre je, da sta otroka, ki čakata,
še zmeraj povezana s plezalno aktivnostjo, obenem pa z upravljanjem fotoaparata trenirata
fino motoriko.
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8.7.3 TESTIRANJE IN REZULTATI SCENARIJA D, PONEDELJEK, 9. 5. 2016
OGREVANJE
Izkazalo se je, da na novo zasnovan začetek plezalne ure (scenarij D) izjemno pozitivno vpliva na vse otroke. Že med samim ogrevanjem smo se vsi zelo zabavali. Otroci se v nobenem
trenutku niso dolgočasili ali imeli občutka, da opravljajo neko vnaprej določeno nalogo. Vse je
potekalo na zabaven način, tj. skozi igro. Vsi udeleženi so sodelovali z veseljem in izkazovali
veliko mero zagnanosti za nadaljevanje aktivnosti na plezalni steni.
IGRA FOTOREPORTERJI
Po ogrevanju sta bila Nik in Žan izbrana za prvi plezalni par, Job in Sabina pa sta bila prvi fotoreporterski par. Takoj, ko sta v roke dobila fotoaparata, sta nemudoma začela fotografirati
Žana in Nika, ki sta se povzpela na steno. Med opazovanjem se je izkazalo, da jima je vloga
fotoreporterja izredno všeč, kot jima je bilo izredno všeč, da se lahko prosto, tj. brez začrtanih con, gibata po prostoru.
Ko sta Nik in Žan preplezala smer, je sledila menjava vlog med pari. Fotoaparate sta dobila
Nik in Žan, Sabina in Job pa sta nadaljevala s plezanjem.
Tudi ko sta se para zamenjala, je aktivnost potekala naprej nemoteno. Tokrat sta se v vlogi
fotoreporterjev odlično izkazala Nik in Žan. Pri Žanu opazim, da mu je zelo všeč, ko v roke dobi pravi fotoaparat. Oba z Nikom izkažeta veselje, da bosta lahko dokumentirala plezalni par,
ki se je podal na steno.
SKLEP IN IZHODIŠČA ZA NADALJEVANJE (S KOMENTARJEM)
Med testiranjem tretje iteracije scenarija (9. 5. 2016) sem ugotovila, da otroke izjemno motivira želja po sodelovanju v aktivnosti, kadar imajo občutek, da so vsi aktivno vključeni v proces. To jim omogoča vzpostavljanje medsebojne povezanosti in jih hkrati motivira za aktivno
sodelovanje. Slednje – medsebojno sodelovanje in zdrava tekmovalnost – se vzpostavi že pri
(ogrevalni) igri s padalom.
Dobro vzdušje se nadaljuje tudi pri naslednjem koraku. Kljub temu da pleza le en par, drugi pa čaka, da pride na vrsto, jima novo zamišljena igra »Fotoreporterji« omogoča, da sta v
izvajanje aktivnosti nenehno aktivno vpletena. Pri tem je potrebno izpostaviti, da sta za nalogo obvezna prava digitalna fotoaparata. Na ta način vloga ni samo provizorična, ni samo
provizorična, torej da služi lažjemu čakanju otrok, temveč se vzpostavi kot enakovredna vloga plezalni aktivnosti. Povedano drugače, otroka se po novem scenariju ne počutita več zapostavljeno oziroma »na čakanju«, temveč sta pomemben del aktivnosti. Obenem sta ves
čas igranja fotoreporterja tesno povezana s plezalcema, saj ju zaradi fotografiranja ves čas
opazujeta in spodbujata.
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Zasnovan scenarij D torej tvori temelj za končno storitev: novo rehabilitacijsko metodo skozi
plezanje za otroke z Downovim sindromom.
V naslednjem poglavju sledi načrtovana storitev in njena testna implementacija. Namenoma je zamenjana tudi lokacija, in sicer v želji preveriti uspešnost prenosa v neznano okolje,
izven delovno varstvenih centrov. Preverjala sem tako vpliv menjave okolja kot menjave stene na otroke z Downovim sindromom. Z uspešnostjo prenosa sem si zadala dokazati, da je
storitev mogoče vpeljati v širši prostor plezalnih centrov po Sloveniji. S potrditvijo prenosa si
v nadaljevanju želim doseči športno inkluzijo otrok z Downovim sindromom v športno dejavnost športnega plezanja v plezalnih centrih, ki imajo primarno zasnovane programe za osebe z značilnim razvojem.
Storitev je bila testno implementirana in preverjena v Plezalnem centru Ljubljana (PCL) marca 2017.
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IMPLEMENTACIJA
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9. IMPLEMENTACIJA
9.1 TESTIRANJE CELOSTNO OBLIKOVANE STORITVE V PLEZALNEM CENTRU
LJUBLJANA
9.1.1 DNEVNIK PLEZALNIH URIC V PLEZALNEM CENTRU LJUBLJANA (PCL), MAREC 2017

Slika 93 Otroci in strokovna ekipa pred Plezalnim centrom Ljubljana

V Plezalnem centru Ljubljana (PCL) smo v Mali plezalni dvorani izvedli tri plezalna srečanja v
marcu 2017. Smeri, na katerih so otroci plezali, so primerne za začetnike.
V prvi uri je bil namen testirati zadnje ugotovitve s plezalne urice v CUDV Draga (opravljene
dne 9. 5. 2016). Otroci so v PCL prispeli s kombijem in bili nad spremembo okolja izjemno
navdušeni. Tudi v praksi se izkaže, da jim sprememba okolja ne predstavlja nobene težave,
še več, navdušeni so nad možnostjo preizkusa plezanja v novem okolju. Opazim, da otrokom
veliko pomeni že to, ko se sprehodijo mimo recepcije, kjer ostali obiskovalci kupujejo vstopnice. Vsi navdušeno pozdravljajo.
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ČETRTEK, 9.3.2017:
Načrtovani scenarij za četrtek, 9. 3. 2017:
Preglednica 27 Priprava prostora v Mali dvorani Plezalnega centra Ljubljana

PRED IZVAJANJEM AKTIVNOSTI: PRIPRAVA DVORANE
•

vse plezalne vrvi (razen dveh), kjer bodo otroci plezali, se pospravi, saj bi utegnile preusmeriti otrokovo
pozornost

•

umakne se klop s sredine prostora

•

pripravi se padalo iz najlona z ročaji in se ga razprostre po sredini dvorane

•

pripravijo se pasovi in čelade

•

pripravita se dva digitalna fotoaparata

Preglednica 28 Navodila in predlogi za ogrevalne vaje z najlonskim padalom

MED IZVAJANJEM AKTIVNOSTI/OGREVANJE: IZVAJANJE DINAMIČNIH IGER S PADALOM
•

ustvarjanje vetra

•

ples in menjava ročajev

•

menjava strani (nasprotnika po diagonali tečeta pod padalom in menjata strani)

•

tek skozi padalo, pri čemer ga ostali skušajo ujeti

•

na podlagi dinamike v skupini se določi plezalni par in par fotoreporterjev

Preglednica 29 Med izvajanjem plezalne aktivnosti

MED IZVAJANJEM AKTIVNOSTI: PLEZANJE
vsi otroci plezajo varovani z varovanjem od zgoraj [top rope]
otroci so opremljeni s plezalnim pasom in čeladami
otrokoma, ki sta fotoreporterja, se okrog vratu obesi digitalni fotoaparat; zanka mora biti ravno toliko
dolga, da otrok prosto fotografira, a varuje fotoaparat pred morebitnim padcem na tla
ko prva dva otroka preplezata želeno smeri, se par zamenja
ko se krog zaključi in želene smeri preplezajo vsi štirje otroci, se lahko krog ponovi (pri tem se naj opazuje
in upošteva želje otrok in dinamiko v skupini)
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Preglednica 30 Navodila za zaključek aktivnosti

PO IZVAJANJU AKTIVNOSTI
otroci se v kabinah preoblečejo (pri tem jih spremljajo spremljevalci)
eden od spremljevalcev pospravi opremo in dvorano postavi v prvotno stanje

Slika 94-97 Izvajanje prve plezalne ure v Plezalnem centru Ljubljana
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Načrtovani scenarij za četrtek, 9. 3. 2017 (v skici):
Predviden scenarij PCL 9. 3. 2017
Legenda:
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Shema 17 Načrtovan scenarij za izvajanje plezalne aktivnosti v četrtek, 9. 3. 2017

PCL, 9. 3. 2016: Testiranje scenarija in rezultati testiranja:
Scenarij se izkaže za izjemno učinkovitega. Otroci so plezali in se menjavali v vlogi fotoreporterjev in plezalcev. Vsi so opravili dva kroga, torej je vsak otrok plezal dvakrat. Med izvajanjem
aktivnosti med otroki ni bilo opaziti nobene zdolgočasenosti. Prevladovalo je veselje in navdušenje. Otroke popolnoma prevzame tudi igra fotoreporterjev.
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Kako se je načrtovani scenarij za četrtek, 9. 3. 2017, izvedel v realnosti (prikaz v skici):
Predviden scenarij PCL 9. 3. 2017

Legenda:
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Shema 18 Realen scenarij po izvajanju plezalne aktivnosti v četrtek, 9. 3. 2017. Skica je identična kot predviden scenarij kar pomeni, da
smo aktivnost izvedli natanko tako, kot sem predvidevala.
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ČETRTEK, 16. 3. 2017:
V naslednji plezalni uri smo ukinili igro fotoreporterjev in dodali vlogo varovalcev. Namen je bil
testirati, ali se bodo otroci znašli in uživali tudi v takšni vlogi. V primeru pozitivnih rezultatov
se bi namreč lahko pri izvajanju plezalnih ur menjavali obe vlogi, enkrat vloga fotoreporterjev in drugič vloga varovalcev. Sledi predviden scenarij in navodila kako pripraviti varovance
na vlogo varovalcev.
Načrtovani scenarij za četrtek, 16. 3. 2017:
Preglednica 31 Priprava prostora v Mali dvorani Plezalnega centra Ljubljana

PRED IZVAJANJEM AKTIVNOSTI: PRIPRAVA DVORANE
vse plezalne vrvi (razen dveh), kjer bodo otroci plezali, se pospravi, saj bi utegnile preusmeriti otrokovo
pozornost
umakne se klop s sredine prostora
pripravi se padalo iz najlona z ročaji; tokrat ga otroci sami razprostrejo po sredini dvorane (razprostiranje
padala lahko služi kot začetek ogrevanja)
pripravijo se pasovi in čelade (od tega sta dva enodelna za varovalca)

Preglednica 32 Navodila in predlogi za ogrevalne vaje z najlonskim padalom

MED IZVAJANJEM AKTIVNOSTI/OGREVANJE: IZVAJANJE DINAMIČNIH IGER S PADALOM
razprostiranje padala po sredini dvorane, kar služi kot začetek ogrevanja
ustvarjanje vetra
koračnica z menjavo ročajev v eno smer
koračnica z menjavo ročajev v drugo smer
menjava strani (nasprotnika po diagonali tečeta pod padalom in menjata strani)
tek skozi padalo, pri čemer ga skušajo ostali ujeti
na podlagi dinamike v skupini se določi plezalni par in par varovalcev
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Preglednica 33 Navodila za pripravo otrok na vlogo varovalcev

PRPIRAVA OTROK NA VLOGO VAROVALCEV:
skozi manevrsko zanko v pasu pripnemo vponko z matico, na kateri je samozatezno varovalo »gri-gri
«(pazimo, da vrv skozi varovalo poteka pravilno)
matico zavijemo in s potegom vrvi preverimo delovanje samozateznega varovala (če otrok želi sodelovati
pri vpenjanju matice in varovala, ga spodbujamo in pomagamo, da postopek izvede pravilno)
ko je otrok pripravljen na varovanje, ga skrbno nadzorujemo in držimo zadnji konec vrvi

Preglednica 34 Navodila za pripravo otrok na plezanje

PRPIRAVA OTROK NA PLEZANJE:
na cca. zadnjem metru pred koncem vrvi naredimo vozel osmico. Ostanek vrvi potegnemo skozi spodnji in
zgornji konec plezalnega pasu in vpletemo še drugo osmico. Na koncu naredimo še varovalni vozel
ko je otrok pravilno navezan v pas, ga še enkrat temeljito pregledamo (pas, vozli, čelada) in ko je pripravljen
za plezanje, ga skupaj z otrokom, ki je varovalec začneta varovati

Preglednica 35 Razlaga načrtovane plezalne aktivnosti

MED IZVAJANJEM AKTIVNOSTI: PLEZANJE
vsi otroci plezajo varovani z varovanjem od zgoraj [top rope]
otroci so opremljeni s plezalnim pasom in čeladami
za otrokoma, ki sta v vlogi varovalca, morata stati spremljevalca, ki držita konec vrvi, ki izhaja iz varovalnega
pripomočka; spremljevalec budno spremlja, kaj varovalec počne in v primeru neprimernega ravnanja takoj intervenira
ko prva dva otroka preplezata želeno smeri, se par zamenja
ko se krog zaključi in želene smeri preplezajo vsi štirje otroci, se lahko krog ponovi (pri tem se naj opazuje
in upošteva želje otrok in dinamiko v skupini)
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Preglednica 36 Navodila za zaključek aktivnosti

PO IZVAJANJU AKTIVNOSTI
otroci se v kabinah preoblečejo (pri tem jih spremljajo spremljevalci)
eden od spremljevalcev pospravi opremo in dvorano postavi v prvotno stanje

Načrtovani scenarij za četrtek, 16. 3. 2017 (v skici):
Predviden scenarij PCL 16. 3. 2017
Legenda:
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Shema 19 Predviden scenarij za izvajanje plezalne aktivnosti v četrtek, 16. 3. 2017
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PCL, 16. 3. 2016: Testiranje scenarija in rezultati testiranja:
Plezalna ura je tudi tokrat potekala izjemno uspešno. Vlogo fotoreporterjev je nadomestila
vloga varovalcev. Otroci so se tokrat izmenjali kar trikrat. Izjema je bila le Sabina, ki se je na
steno podala samo enkrat, ostala kroga pa je prevzela vlogo fotoreporterke.
Testirana vloga varovalcev je na otroke vplivala izredno pozitivno. Po uspešno opravljeni nalogi
(skrbi za varno plezanje soplezalca) so bili ponosni in so se počutili izredno dobro. Še več, izkazalo se je, da je izkušnja z vlogo varovalcev pozitivno vplivala na njihovo samopodobo.
POMEMBNO: Kadar so med plezanjem v vlogi varovalcev neizkušene osebe, v mojem primeru
otroci s posebnimi potrebami, je nujno, da zadnji konec vrvi drži inštruktor oz. spremljevalec.
Obvezno je tudi, da se za varovalni pripomoček uporablja samozatezno varovalo »gri-gri«. 57
Kako se je načrtovani scenarij za četrtek, 16. 3. 2017, izvedel v realnosti (prikaz v skici):
Realen scenarij PCL 16. 3. 2017

Legenda:
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Shema 20 Realen scenarij po izvajanju plezalne aktivnosti v četrtek, 16. 3. 2017. Vlogi varovalcev je bila dodana še vloga fotoreporterjev.

57
Pri »gri-griju« ni nevarnosti, da bi vrv spolzela skozi varovalo, saj ima t. i. auto block mehanizem. Padec plezalca je namreč lahko nenaden in sunkovit, kar lahko preseneti še tako izkušenega varovalca. Zgodi se lahko, da padec plezalca varovalca preseneti do te mere, da
vrv izpusti.
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ČETRTEK, 23. 3. 2017:
Predviden scenarij za četrtek, 23. 3. 2017, v besedi:
V zadnji plezalni uri je bil namen testirati obe vlogi (fotoreporterja in varovalca) hkrati. Kombinacija omogoča, da eno od vlog prevzame otrok, ki tisti dan ne želi plezati, saj si mora za
uspešno plezanje vsak otrok res želeti podati se v steno. V primeru, da je v skupini otrok, ki
ne želi plezati, moramo imeti zanj pripravljeno alternativo.
Legenda:
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Shema 21 Predviden in realen scenarij po izvajanju plezalne aktivnosti v četrtek, 23. 3. 2017

PCL, 23. 3. 2016: Testiranje scenarija in rezultati testiranja:
Z otroki smo v zadnji plezalni uri, ki nam je bila na voljo, plezali zelo sproščeno. Ko otroci niso plezali, so se menjavali tako v vlogi fotoreporterjev kot varovalcev. Uživali so v prav vseh
dodeljenih vlogah.
9.1.2 KAJ PONUJA OBLIKOVANA STORITEV?
Grafično prikazana navodila za izvajanje aktivnosti in nabor izdelkov, ki so potrebni za uspešno izvajanje plezalne aktivnosti.
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9.2 VLOGA FOTOREPORTERJEV: PERSPEKTIVA SKOZI NJIHOVE OČI

Slika 98- 103 Fortografije, ki so jih posneli otroci v vlogi fotoreporterjev

110

9.3 IZBOR IZDELKOV, KI PODPIRAJO PLEZALNO AKTIVNOST ZA OTROKE Z
DOWNOVIM SINDROMOM
NAJLONSKO PADALO Z ROČAJI:

Sliki 104, 105 Najlonsko padalo z ročaji in prikaz njegove uporabe

Didaktično padalo je odličen učni pripomoček za otroke, saj omogoča dobro vadbo. Hkrati
ga lahko uporabljamo kot učni pripomoček za raziskovanje in učenje barv, za prostorsko
predstavo o oblikah pa tudi za vizualno predstavo o vzponih in padcih. Padalo ponuja
možnost, da se otrok navadi odzivati se na glasovna navodila, pripomore k razvoju agilnosti
in okretnosti, ko se otroci gibajo okoli njega, pod njim ali po njegovi površini.58 V navodilih
predstavljam le nekaj možnih variant. V našem primeru je pripomoček primarno namenjen
ogrevanju, pri čemer se vse uporabnike spodbuja k uporabi lastne domišljije in raznolikosti
uporabe za izvedbo ogrevalnih vaj.
2X DIGITALNI FOTOAPARAT:
Za izvedbo igre fotoreporterjev potrebujemo dva nizkocenovna digitalna fotoaparata.
PLEZALNA OPREMA, KI JE PO STANDARDIH UIAA PRIMERNA IN VARNA ZA PLEZANJE
Za uspešno in predvsem varno plezanje potrebujemo naslednje pripomočke:
OTROCI: 4x plezalni pas, 4x čelada, udobna oblačila
IZVAJALCI: 3x plezalni pas (vsak svojega), cca. 5x vponka z matico, 2x samozatezno varovalo
»gri-gri«, 2 plezalni vrvi, primerni za športno-plezalne smeri (premer: 9,8 mm, dolžina: 60 m)

58
Padalo za igro otrok barvno premera 365 cm, G-spot, dostopno na <https://www.g-sport.si/timski-sport/sportni-pripomocki/ostali-sportni-pripomocki/padalo-za-igro-otrok-barvno-premera-365cm> (29. 4. 2018).
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Slika 106 Zgornja vrstica od leve proti desni: Čelada, plezalni pas, varovalo gri-gri,
spodnja vrstica od leve proti desni: Plezalna vrv, vponka z matico
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10. ZAKLJUČEK
Magistrski projekt je rezultat interdisciplinarnega dela. Kljub prepletu številnih področij pa se
najbolj izrazito prepletata področji storitvenega oblikovanja in športnega plezanja.
Pred začetkom projekta sem si postavila izhodišča, ki so bila temelj za vse nadaljnje delo. To so:
• pomembnost socialne inkluzije otrok s posebnimi potrebami v športne aktivnosti, ki so v
večini namenjene ljudem z značilnim razvojem,
• pomembnost, vpletenost in vloga storitvenega oblikovanja kot orodja oblikovalske prakse pri načrtovanju storitve za najranljivejše socialne skupine
• raziskovanje športnega plezanja in njegovih specifičnih lastnosti kot potencialno rehabilitacijsko orodje za otroke z Downovim sindromom.
V času celotnega projekta sem rešila problem pomanjkanja gibanja otrok z Downovim sindromom ter v obliki načrtovane plezalne storitve izboljšala pristope in metode pri motiviranju otrok za plezalno aktivnost.
V raziskovalni fazi sem odkrila, da imajo otroci z Downovim sindromom težave z grobo in fino
motoriko ter z mišično hipotonostjo in hipermobilnostjo. Otroke je težje motivirati za gibanje,
športne dejavnosti pa so ključnega pomena za izboljšavo mišičnega tonusa.
Na podlagi etnografskih opazovanj in poglobljenih intervjujev med obiski štirih delovnovarstvenih centrov (Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, Center za usposabljanje
delo in varstvo Dolfke Boštjančič - enota Barje in enota Draga Ig ter Center za Downov sindrom 21x3 na Dunaju) sem bolje spoznala deležnike svoje potencialne storitve. Njihove
potrebe, odnos in razmerja med njimi so mi postali bolj razumljivi.
V nadaljevanju raziskave sem s pogovori in obstoječimi pilotnimi raziskavami potrdila, da je
lahko športno plezanje s svojimi specifikami zelo koristna aktivnost za osebe s posebnimi
potrebami, kamor spadajo tudi otroci z Downovim sindromom. Izvajanje namreč zahteva visoko vključenost kognitivnih sistemov ter blagodejno vpliva na izboljšanje hipotonosti mišic,
kar je eden izmed problemov, s katerimi se soočajo osebe z Downovim sindromom. Da v Sloveniji nimamo verificiranih športno-rehabilitacijskih programov športnega plezanja, ki bi bili prilagojeni osebam s posebnimi potrebami, sem dokazala z raziskavo stanja v Sloveniji in
tujini, z anketo ter s številnimi intervjuji.
Fazo razvijanja plezalne aktivnosti za otroke z Downovim sindromom sem izvajala na terenu s šetvilnimi plezalnimi uricam, ki smo jih imeli z otroki. Testiranja in nenehna iteriranja
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na podlagi ugotovitev po vsakem testiranju sem opravila v letih 2015 in 2016, v CUDV Dolfke
Boštjančič, v enoti Draga na Igu. Sprva sem s številnimi iteracijami testirala, kaj vse se otroci
lahko naučijo v plezalnem okolju. V nadaljevanju pa sem se usmerila v različne scenarije razvoja iger, ki bi pripomogle k bolj uspešnemu izvajanju aktivnosti, večji motiviranosti in homogenosti skupine.
Ravno ti scenariji in iteracije so me vodili do optimizirane plezalne storitve za otroke z Downovim sindromom, ki jo na koncu grafično predstavim v obliki navodil za izvajanje aktivnosti.
V fazi implementiranja sem načrtovano storitev namenoma prestavila še v drugo okolje,
in sicer v Plezalni center Ljubljana, ki izvaja plezalne aktivnosti tako za odrasle kot tudi za
otroke. Aktivnost se je prestavila izven delovno-varstvenih centrov zaradi želje po
vzpostavitvi večje socialne vključenosti otrok z Downovim sindromom. Z uspešno
inkluzijo otrok z Downovim sindromom v Plezalni center Ljubljana sem potrdila in dokazala, da je možno otroke z Downovim sindromom vključiti v plezalni program, ki je prilagojen
njihovim potrebam in sposobnostim.
Program bo uspešno zaživel v Plezalnem centru v začetku septembra 2018.
Prav uspešnost razvoja storitve po korakih – raziskovanje, definiranje, razvijanje in implementiranje – potrjuje pomembnost ter vpletenost te oblikovalske prakse pri razvoju storitve.
Ravno metode storitvenega oblikovanja pri razvoju oblikovanja za ljudi s posebnimi potrebami namreč igrajo ključno vlogo za boljši rezultat, ki ga ponuja oblikovana storitev.
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ZAHVALA
Iskreno se želim zahvaliti mentorici doc. dr. Barbari Predan za izjemno podporo in strokovno
vodenje skozi proces izdelave pričujočega magistrskega dela. Hvala vam za vaš čas in trud
tudi izven uradnih terminov ter za vse »korenčke«, ki ste mi jih sproti nastavljali.
V raziskovalnem delu bi se iskreno zahvalila Plezalni zvezi Slovenije ter alpinistu in strokovnemu sodelavcu Komisije za športno plezanje Tomu Česnu, ki si je vzel čas za osebni pogovor in mi odgovoril na vsa moja vprašanja. Enaka zahvala gre tudi selektorju paraplezalcev
Juriju Ravniku.
Zahvaljujem se vsem plezalnim klubom in plezalcem, ki ste mi s svojimi mnenji in izkušnjami
razširili obzorja na tem področju.
Hvala staršem otrok z Downovim sindromom Gai Asti, Sanji ter Robertu Kaštrunu, ki so z menoj iz prve roke delili svoje roditeljske izkušnje.
To delo nikakor ne bi nastalo brez strokovne podpore naslednjih strokovnjakov, ki se jim
iskreno zahvaljujem:
Ravnatelju in direktorju mag. Marku Strletu iz Centra za komunikacijo, sluh in govor v Portorožu ter pedagoginji Petri Urbančič, razredničarki nižjega izobrazbenega standarda 3. Direktorici Centra za usposabljanje delo in varstvo Dolfke Boštjančič dr. Valeriji Bužan, ki mi je velikodušno odobrila raziskavo na terenu ter izvedbo projekta v njihovem centru. Iskreno hvala
za izjemno podporo strokovni ekipi, s katero sem sodelovala v centru. To so: prof. šp. vzg. Rok
Usenik, dipl. del. ter. s specialnimi znanji Silva Bajde, dipl. del. ter. s specialnimi znanji Blažka Kališnik in univ. dipl. psihologinja Maruša Kocijan. Hvala tudi za vse koristne nasvete in informacije ostalim zaposlenim, s katerimi sem se srečala tako v prvem kot v drugem centru.
Iskreno se zahvaljujem tudi direktorju Plezalnega centra Ljubljana Matjažu Jeranu, ki je prav
tako z velikim navdušenjem sprejel projekt in nam brezplačno omogočil vstop v Malo dvorano Plezalnega centra, kjer sem izvedla še zadnji del svojega projekta. Zahvaljujem se tudi inštruktorju športnega plezanja Matjažu Vrhuncu za sodelovanje in doprinos k projektu.
Vse od začetka in do konca je s svojim znanjem, izkušnjami ter neverjetnim občutkom za plezanje ter inštruiranje v projektu sodeloval tudi moj dober prijatelj, inštruktor športnega plezanja Jaka Prijatelj. Hvala ti za vse tvoje znanje, spodbude, komentarje in predloge!

In ne nazadnje, hvala vsem Downovčkom: Valu, Nini, Blažu, Jobu, Žanu, Žigi, Sabini in Niku.
Naučili so me veliko več, kot sem pričakovala - predvsem kako gledati s srcem!
Na koncu bi se rada zahvalila še svoji družini in prijateljem. Delo je namreč nastajalo ravno v
času, ko so se nad menoj zgrnili izjemno temni oblaki. Brez vas? Nemogoče! Dr. Klaudija Ferčak, dr. Tjaša Stepišnik Perdih, Sara Š. in Kristina K., Lea in Massimo, Marjeta in Kristjan, Tamara, Anil, Sara R., Miha B., Klemen K, Petra B. in Rok S., Tina G., Tina Š., Matejka in ostali ...
Hvala vam za vso podporo in »pozitivne vibre!« Rada vas imam.

PRILOGA
1. ETTA WILKEN59 (predstavitev)
Etta Wilken, rojena leta 1943 kot Etta Muller, je profesorica za Vsesplošno in integracijsko izobraževanje za invalide na Inštitutu za posebno izobraževanje na današnji Univerzi LeibnizHannover v Nemčiji. Znana je predvsem po svojih raziskavah in spodbujanju otrok z Downovim sindromom. Na tem področju je ena izmed vodilnih raziskovalk.
Preden je postala vodja na šoli za Posebno izobraževanje telesnih invalidov in duševno prizadetih otrok, je poučevala na splošni osnovni šoli. Kasneje je bila znanstvena pomočnica na
Pedagogiki z motnjami govora na današnji univerzi Leibniz-Hannover v Nemčiji ter akademska svetovalka za splošno invalidsko izobraževanje. Na koncu je bila imenovana za profesorico Splošne in integracijske invalidske vzgoje na prej omenjeni univerzi.
Njeno delo in raziskave sežejo na področja:
- Spodbujanje oseb z Downovim sindromom,
- Zgodnje spodbujanje invalidnih otrok:
- jezikovna podpora za duševno prizadete otroke,
- didaktika in metodologija integrativnega/integracijskega izobraževanja
- Antropozofsko/antropološko kurativno izobraževanje,
- Podprta komunikacija
Leta 1999 je razvila otrokom podprto komunikacijo, t. i. komunikacijo oz. jezik GuK.
S pomočjo standardnih znakov je tako negovalkam olajšana komunikacija z otroki, ki imajo
visoko stopnjo jezikovno-razvojno zamudne napake.
Primeri:
- Piti: obračanje desne pesti pred usti.
- Žoga: z obema rokama v zraku nakazana oblika žoge, tj. krogla.
V okviru omenjene komunikacije GuK sta bila objavljena tudi dva sklopa znakovnih kratic s
stotimi znaki. Ta metoda je tudi znanstveno podprta in dokazana. Mnogo raziskav je pokazalo, da GuK ne le izboljša komunikacijo, ampak obenem spodbuja otrokov besedni zaklad. Delo
in raziskave Ette Wilken so objavljeni v številnih publikacijah za otroke s posebnimi potrebami. Na mnogih seminarjih z življenjsko praktičnimi nasveti še vedno podpira starše, ki imajo
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Etta Wilken, Wikipedia, dostopno na < https://de.wikipedia.org/wiki/Etta_Wilken> (23. 7. 2017).

otroke z Downovim sindromom.
Za svoj 60. rojstni dan je bila počaščena s priznanjem »Starši invalidnih otrok«, ki ga je leta 2003 prejela od Uda Wilkwa, Barbare Jeltsch-Schudel, Kohlhammer-Verlaga v Stuttgartu.
2. METODA YWC: »Yes We Can«60
Pri tem konceptu gre za lažje učenje ter razumevanje matematike, kar je namenjeno vsem
otrokom, ne le otrokom z Downovim sindromom.
Mednarodna literatura v večini še vedno opisuje osebe z Downovim sindromom kot nesposobne za računske operacije. Zaradi tega se srečujejo z nizkim standardom zahtev (nižji izobrazbeni standardi) in posledično v mnogih osnovah zaostajajo za ostalimi otroki. Redki izmed njih se priučijo oz. naučijo računskih operacij.
Začetki razvoja koncepta YWC (ang. Yes We Can,) segajo v leto 2010, kar pomeni, da gre za
relativno mlad/nov koncept. Razvil se je kot EU projekt, in sicer v okviru projektnega vodenja Avstrije v sodelovanju z Nemčijo, Romunijo, Češko, Italijo in Dansko. Približno 600 oseb z
Downovim sindromom iz vse Evrope se je seznanilo s to metodo računanja in jo začelo uporabljati. Vsi so izboljšali svoje računske sposobnosti.
Izkušnje v zadnjih letih so pokazale, da je uporaba YWC primerna ne samo za osebe z Downovim sindromom, temveč podpira vse otroke in šolarje brez motenj in osebe z različnimi razvojnimi zamudami ter računskimi pomanjkljivostmi. Izvajanje te metode je primerno v zgodnjih intervencijskih centrih, vrtcih, šolah, terapijah, izobraževalnih ustanovah za odrasle in
otroke ter doma. Starostni razpon se giba od enega leta starosti pa vse do odrasle dobe, saj
pridobitev matematičnih prvin zahteva postopen in sistematičen pristop. Z uporabljeno metodo YWC se učijo na slikovni, simbolni in avtomatizacijski ravni, prav tako pa tudi količinskega razumevanja in abstrakcije.
Za računski material uporabljajo obe roki, torej 10 prstov, saj jih imamo venomer pri/ob sebi.
V vajah o osnovnih spretnostih (telesna slika/skica, prostorska orientacija, vizualno in akustično zaznavanje, serijsko in invariativno) so postavljeni prsti kot temelj za računanje. Nato se
z rokami oz. prsti izvajajo osnovne računske operacije (1:1 naloga, štetje prstov kot dodatek,
odštevanje v številčnem obsegu od 10 do 100, decimalni prehodi, računanje z denarjem …). S
tem konceptom so invalidi v vsakdanjem življenju postali oz. postajajo bolj neodvisni, se naučijo ravnati z denarjem, delovanja ure, kar pa pripomore k veliko večji samostojnosti in neodvisnosti.
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BERNT, Sabine, Das Konzept »Yes, we can!«©, dostopno na <https://www.lovt-teba-berndt.de/yes-we-can/> (25. 7. 2017).

3. METODA LOVT61
(Nem. losung; rešitev, orientiartas; orientiran, verhaltestraining; vedenjsko usposabljanje)
LOVT koncept je vedenjska terapija, usmerjena v reševanje in intervencijski pristop.
Temelji in se osredotoča na temelje rezultatov psiholoških raziskav in virov (duševno) prizadetih oseb in njihovih družin. Ta pristop se nenehno razvija. LOVT metoda je zasnovana tako,
da terapevtom in drugim strokovnjakom nudi orodja za učinkovito delo v družinah in drugih
sistemih. Koncept je vsestranski in temelji na psihologiji učenja in razumevanju družinskih
sistemov. Metoda se uspešno uporablja in učinkuje pri otrocih z Downovim sindromom, avtizmom, z ADHD, vedenjskimi ali učnimi težavami itd. Metoda LOVT vključuje terapijo z dojenčki, otroki ter mladostniki in odraslimi. Pozitiven odnos med njimi in njihovimi negovalci je
ključen element za uspešno vsakodnevno delovanje.
Povezava služi kot most za nadgradnjo koncepta YWC (Yes We Can!) in za gradnjo pozitivne
samokontrole na različnih področjih življenja. Že samo ena pozitivna samokontrola pomeni
visoko motivacijo, pripravljenost na prizadevanje, samozavest, sodelovanje z negovalci, terapevti, učitelji in ostalo stroko, ki je z njimi v kontaktu.
Metoda omogoča predvsem pri ekstremno nepripravljenih oz. neoperativnih otrocih pridobitev učne motivacije. Otroci se naučijo učiti s svojim lastnim tempom, tj. glede na svoje individualne sposobnosti. Metoda uporablja za analizo vedenja video-tehnologijo; zakaj sem storil, kar sem storil? Gre za učenje percepcije, lastnih nezavednih signalov, ki lahko pri učenju
posameznika vplivajo neugodno.
Cilj tega pristopa je torej zavedanje neugodnih in nezavednih signalov, jih ozavestiti ter poizkusiti še enkrat doseči želen cilj. Pri tem se želi vzpostaviti novo, alternativno vedenje in doseči nove, bolj ugodne in koristne signale. To je prvi korak k t. i. pozitivnemu zunanjemu nadzoru do negovalca. Otrok se tako lahko s pozitivnim zunanjim nadzorom, npr. ugodnimi signali in
ustreznimi povratnimi informacijami, od negovalca nauči graditi ugodno samokontrolo.
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4. MARTE MEO62
Marte Meo (Lat. »z lastno močjo«) je metoda izobraževalnega svetovanja.
Metodo je v poznih 70-ih in v začetku 80-ih let 20. stoletja razvila nizozemska svetovalka na
področju izobraževanja Maria Aarts. Prepoznala je težave pri razlagi znanstvenih opazovanj
o otroških težavah staršem in drugim učiteljem, saj se pogosto ne morejo povezati s pedagoškim žargonom in prepoznati pomena vpogledov v vsakodnevnih situacijah.
Tako je razvila metodo, kjer so interakcije med učiteljem in otrokom posnete. Kasneje si jih
skupaj s starši in drugimi učitelji ogledajo in tako odprejo skupno razpravo. Z ogledom videa
skupaj z otrokom je na tak način lažje prepoznati prednosti in slabosti v njihovem medsebojnem delovanju, obenem jih je tudi lažje razložiti. Tako se vzpostavi komunikacija na način,
kot prej ni bila mogoča.
Metoda Marte Meo je močno uveljavljena po različnih evropskih državah, ne le na Nizozemskem, temveč tudi v Skandinaviji, v Franciji, na Irskem, v Avstriji in celo v Indiji. V
nasprotju z Ameriko, ki metodo vidi kot časovno potratno, je teh državah metoda cenjena in velja za pragmatično.
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Navodila za izvajanje Plezalne aktivnosti za otroke z Downovim sindromom
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Spremljevalci in otroci se
primejo za padalo in začnejo z rokami
ustvarjati valove na padalu.

02

Spremljevalci in otroci se lovijo
pod padalom, medtem ostali držijo
padalo napeto.

S1

PLEZANJE

Spremljevalci in otroci se primejo
za padalo in začnejo hkrati vrteti
v nasprotno smer urinega kazalca
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Legenda:
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Situacija 1
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S1

3

S3
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S3

3 spremljevalci
(inštruktorji)

Otroci samostojno tečejo
pod padalom, medtem ostali
držijo padalo napeto.

Za kakovostno ogrevanje še sami
kombinirajte različne vaje.

4 otroci

Obvezna
oprema

MED IZVAJANJEM AKTIVNOSTI: PLEZANJE
a)
vsi otroci plezajo varovani z varovanjem od zgoraj [top rope] (situacija 1 in 2)
b)
otroci so opremljeni s plezalnim pasom in čeladami (situacija 1 in 2)
c)
za otrokoma, ki sta v vlogi varovalca, morata stati spremljevalca, ki držita konec vrvi, ki izhaja
iz varovalnega pripomočka; spremljevalec budno spremlja, kaj varovalec počne in v primeru
neprimernega ravnanja takoj intervenira (situacija 2)
d)
ko prva dva otroka preplezata želeno smeri, se par zamenja (situacija 1)
e)
ko se krog zaključi in želene smeri preplezajo vsi štirje otroci, se lahko krog ponovi (pri tem se
naj opazuje in upošteva želje otrok in dinamiko v skupini) (situacija 1)
f)
Če otrok ne želi plezati mu kot alternativo ponudimo vlogo fotoreporterja (situacija 2)

30-45
min

