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»Dobre šole postanejo še boljše, ko so vanje vključeni učenci s posebnimi potrebami iz
domačega okolja, saj učenci na ta način spoznavajo življenje
tako, kot je. Saj vendar "na vse ljudi sije eno sonce".«
(Mirjam Bratož)
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POVZETEK

V diplomskem delu obravnavamo področje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi
potrebami, pri čemer smo se osredotočili na obravnavo otrok, ki imajo Downov sindrom. Ti
otroci sodijo v skupino otrok z motnjami v duševnem razvoju, ki so zaradi znižanih
intelektualnih zmožnosti v Sloveniji večinoma vključeni v prilagojen program z nižjim
izobrazbenim standardom in poseben program vzgoje in izobraževanja.
V teoretičnem delu najprej kratko predstavimo pojmovanje otrok s posebnimi potrebami. V
nadaljevanju opisujemo položaj otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji in predstavimo
področje vzgoje in izobraževanja teh otrok. Naslednje poglavje je namenjeno opisu
usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v različne programe vzgoje in izobraževanja. Sledi
opis skupine otrok z motnjami v duševnem razvoju in predstavitev štirih stopenj teh motenj.
V nadaljevanju predstavimo Downov sindrom in obrazložimo, zakaj pride do tega pojava.
Opišemo tudi telesne značilnosti ter osebnostne, vedenjske in intelektualne značilnosti, ki se
pojavljajo pri ljudeh, ki imajo Downov sindrom. Ugotavljamo, kako potekata vzgoja in
izobraževanje otrok z Downovim sindromom v Sloveniji. V zadnjem poglavju teoretičnega
dela pa predstavimo še težave in ovire, s katerimi se otroci z Downovim sindromom in njihovi
učitelji srečujejo skozi proces vzgoje in izobraževanja, opišemo možne posledice za pouk ter
predstavimo možnosti za soočanje s temi težavami in ovirami oz. za njihovo odpravljanje ali
vsaj blaženje.
V empiričnem delu raziskujemo, kakšno je mnenje učiteljic o inkluziji učencev s posebnimi
potrebami v redne osnovne šole ter kateri program vzgoje in izobraževanja je po njihovem
mnenju za otroke s posebnimi potrebami najbolj koristen. Zanima nas tudi njihovo mnenje o
tem, kdo je najbolj odgovoren za uspešno inkluzijo učencev s posebnimi potrebami v redne
šole, kakšno je njihovo mnenje o lastni usposobljenosti za poučevanje otroka z Downovim
sindromom ter na koga se v primeru težav s tem otrokom največkrat obrnejo. Želimo
ugotoviti tudi, kako se po mnenju učiteljic otroci z Downovim sindromom razlikujejo od
ostalih učencev, pri čemer nas zanimajo tako pozitivne kot negativne značilnosti.
Raziskujemo, kako pomembno se zdi učiteljicam sodelovanje z otrokovimi starši ter kakšno
je njihovo sodelovanje. Želimo ugotoviti, kako se po njihovem mnenju otrok z Downovim
sindromom počuti v šoli in kako se obnaša do ostalih učencev. Naš namen je predvsem
ugotoviti, katere posebnosti se pojavljajo pri poučevanju otrok z Downovim sindromom ter
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kako se učiteljice s temi posebnostmi, težavami ali ovirami soočajo – kakšne so njihove
strategije za zagotavljanje čim bolj uspešne vzgoje in izobraževanja. Ugotavljamo tudi, kje so
učiteljice pridobile znanje, ki ga vsakodnevno uporabljajo ter kje so po njihovem mnenju
pomanjkljivosti v procesu izobraževanja učiteljev, defektologov, specialnih pedagogov,
skratka vseh, ki se vsakodnevno ukvarjajo z otroci s posebnimi potrebami.

Ključne besede: inkluzija, otroci s posebnimi potrebami, otroci z motnjami v duševnem
razvoju, Downov sindrom, otroci z Downovim sindromom, vzgoja in izobraževanje otrok z
Downovim sindromom
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ABSTRACT

In the thesis we discussed the field of education of children with special needs, focusing
especially on children with Down syndrome. The latter are classified as children with
intellectual disabilities. In Slovenia they mostly take part in adjusted education programme
with lower educational standards or special education programme due to their reduced
intellectual ability.
In the theoretical part of the thesis, we briefly introduce the conception of children with
special needs. Furthermore, we describe their situation in Slovenia and present the process of
their education. Next chapter describes their integration into different education programmes.
Further on we describe a group of children with intellectual disabilities and present four
levels of such disorders. Then we introduce the Down's syndrome and explain why it occurs.
We describe physical, personal, behavioral and mental characteristics typical of people with
Down syndrome. Further on we try to establish the process of education of children with
Down syndrome in Slovenia. In the last chapter of the theoretical part we introduce problems
and obstacles children with Down syndrome and their teachers face during education process,
describe possible implications and introduce ways to reduce or completely overcome them.
In the empirical part, we investigated the opinion of teachers on inclusion and which
education programme for children with special needs is most beneficial. We were also
interested in their opinions on who is most responsible for successful inclusion, their skills to
teach a child with Down syndrome and to whom they usually turn in case of problems. We
wanted to determine how children with Down syndrome differ from other students, we were
interested in both positive and negative features. We also wanted to find out how important
the cooperation between parents and teachers is.
Our goal was to see if children with Down syndrome like school and how they behave
towards other pupils. The purpose was primarily to determine what specialties are
encountered in teaching children with Down syndrome and how teachers face possible
problems and obstacles and how they try to achieve the most effective education. We also
investigated where teachers have acquired the knowledge they use on a daily basis, and where
they considered to be deficiencies in the education processes of teachers, defectologists,
special educators, and others who constantly deal with children with special needs.
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I UVOD
V zadnjih nekaj desetletjih se poudarja pomembnost vključevanja otrok s posebnimi
potrebami v redne šole. M. Bratož (2004) pa pravi, da klasična integracija ne zadošča, saj
sedeti skupaj v razredu ni dovolj. Potreben je drugačen pogled na človeka, na njegove potrebe
in njegovo enkratnost. V Sloveniji redne osnovne šole nimajo dobrih pogojev za integracijo,
predvsem kadrovskih, na tem področju nas čaka še veliko dela (prav tam, str. 19). Avtorica
poudarja tudi, da je sodobna redna šola »naravnana storilnostno in po tej plati nenaklonjena
učencem s posebnimi učno-vzgojnimi potrebami. Ti učenci so v redni šoli večinoma
neuspešni, kar lahko negativno vpliva na njihov osebnostni razvoj« (prav tam). Zanima nas,
kako je to urejeno v Sloveniji, pri čemer smo se posebej osredotočili na otroke z Downovim
sindromom.
Downov sindrom je posledica dodatnega kromosoma v vsaki telesni celici – kromosom 21 ni
dvojno, ampak trojno prisoten. To stanje upočasnjuje tako telesni kot tudi duševni razvoj
posameznika; njihove duševne zmožnosti so zato sicer ovirane, vendar so bile v preteklosti
pogosto podcenjene. Sindrom povzroča vrsto posebnosti, ki so značilne za ljudi z Downovim
sindromom, posamezne pa je mogoče opaziti tudi pri drugih ljudeh. Kljub nekaterim tipičnim
skupnim lastnostim so med ljudmi s sindromom tudi velike razlike, ki se kažejo v njihovem
značaju, telesnih in duševnih sposobnostih (Kaj je Downov sindrom... b.l.). Otroci z
Downovim sindromom imajo »specifičen način vedenja in potrebujejo ustrezno spremljajočo
podporo« (prav tam).
M. Kavkler (2008a) zapiše, da sta inkluzivna vzgoja in izobraževanje sicer nujna za vse
otroke z Downovim sindromom, vendar se moramo zavedati, da šolanje otroka z Downovim
sindromom v redni šoli, brez ustreznih prilagoditev, strokovnih in materialnih virov, ni
inkluzivno. Zato bo za manjši del teh otrok najboljša rešitev vključitev v redni program
osnovne šole, za druge vključitev v program, ki se izvaja v šoli s prilagojenim programom, za
ostale pa vključitev v program, ki se izvaja v oddelkih vzgoje in izobraževanja. Njihove
potrebe so namreč razprostrte na kontinuumu, zato moramo na tej osnovi pripraviti tudi
vzgojno-izobraževalne programe, saj bomo le tako dosegli optimalni razvoj potencialov
vsakega posameznega otroka (prav tam, str. 23).
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V diplomski nalogi predstavljamo problematiko izobraževanja otrok z Downovim sindromom
v Sloveniji. V teoretičnem delu v prvem poglavju predstavimo pojmovanje otrok s posebnimi
potrebami, njihov položaj v Sloveniji, sledi opis izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in
predstavitev postopka usmerjanja v programe vzgoje in izobraževanja. V drugem poglavju se
posvečamo otrokom z motnjami v duševnem razvoju, kamor so umeščeni tudi otroci z
Downovim sindromom. Tretje poglajve začnemo s podrobnejšo predstavitvijo Downovega
sindroma, opisom telesnih ter osebnostnih, intelektualnih in vedenjskih značilnosti. V četrtem
poglavju se osredotočamo na predstavitev problematike vzgoje in izobraževanja otrok z
Downovim sindromom v Sloveniji, v petem poglavju pa predstavimo značilnosti, ki se
pojavljajo pri vzgoji in izobraževanju teh otrok, opišemo možne posledice za pouk ter
predstavimo predlagane rešitve, s katerimi se lahko učitelji soočajo z motnjami, težavami in
ovirami in tako poskrbijo za čim bolj uspešen proces vzgoje in izobraževanja.
Empirični del temelji na intervjujih, v katerih so sodelovale učiteljice, ki poučujejo otroke z
Downovim sindromom in sicer v prilagojenih programih z nižjim izobrazbenim standardom
ter v posebnih programih vzgoje in izobraževanja. Pri svojem delu s temi otroci se soočajo s
številnimi težavami in ovirami, zato smo se odločili raziskati, kako učiteljice poskrbijo za
uspešno vzgojo in izobraževanje teh otrok. Na konkretnih primerih raziskujemo, kakšne
prilagoditve izvajajo učiteljice v okviru pouka (npr. način podajanja snovi, količino in
zahtevnost snovi, preverjanje in ocenjevanje znanja, itn.) in kako poskrbijo, da ovire, s
katerimi se učenci z Downovim sindromom soočajo v procesu vzgoje in izobraževanja, čim
manj vplivajo na njihovo uspešnost (npr. težave z vidom, sluhom, koncentracijo, motoriko,
ipd.). Zanimajo pa nas tudi nekatera druga področja; njihovo mnenje o inkluziji, vprašanje
lastne usposobljenosti za poučevanje otrok z Downovim sindromom, sodelovanje z drugimi
strokovnjaki in s starši.
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II TEORETIČNE OSNOVE

1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

1.1 Pojmovanje otrok s posebnimi potrebami
M. Bratož (2004) navaja različne načine poimenovanja otrok s posebnimi potrebami;
»prizadeti, defektni, subnormalni, moteni, deviantni, otroci z motnjami v razvoju, otroci z
učnimi težavami in motnjami in otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami«
(prav tam, str 11). Večina teh izrazov otroke negativno označuje in stigmatizira, zato ta
problematika kliče k bolj ustreznemu pojmovanju, najbolj ustrezno poimenovanje teh otrok pa
uporablja inkluzivna šola, ki jim pravi »otroci ali učenci, tako kot vsem drugim učencem«
(prav tam). S takšnim poimenovanjem se izognemo stigmatizaciji, ki otroke bremeni, kot da
bi bili sami krivi za nastale motnje (prav tam).
»Lastnosti, po katerih se posameznik loči od drugih ljudi, so jedro njegove enkratnosti.
Cenjena in sprejeta drugačnost je tista, ki v medsebojnih stikih prinaša potrditev, sprejemanje,
ugodno samopoodobo, kar je vse bistvenega pomena za zadovoljevanje osnovnih
psihosocialnih potreb« (Bečaj 1988 v prav tam). Osebe s posebnimi potrebami imajo težave
pri zaznavanju, razumevanju, odzivanju na dražljaje, pri gibanju in komuniciranju s socialnim
okoljem. Do teh težav pride zaradi fizičnih, funkcionalnih in osebnostnih ovir ali
primanjkljajev, razvojnih zaostankov ali neugodnih socialnih in materialnih pogojev za
nemoten psihofizični razvoj. Te osebe imajo večinoma še dodatne osebnostne in vedenjske
motnje, ki so posledica zmanjšanih storilnostnih dosežkov in socialnih možnosti v primerjavi
z ostalimi vrstniki, socialne izločenosti in socialne stigmatiziranosti. Izrazijo se lahko v obliki
negativne samopodobe, v nizkem samovrednotenju, nevrotičnosti in depresivnosti, vedenjskih
motnjah, zasvojenostih, obrambni naravnanosti in drugih oblikah nezaželenega vedenja
(Skalar 1999 v Bratož 2004, str. 12).
Učence s posebnimi potrebami opredeljuje Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
(Zakon o usmerjanju ... 2011), po katerem se otroci s posebnimi potrebami delijo na naslednje
skupine:


otroci z motnjami v duševnem razvoju,



slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
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gluhi in naglušni otroci,



otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,



gibalno ovirani otroci,



dolgotrajno bolni otroci,



otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,



otroci z avtističnimi motnjami ter



otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (prav tam).

1.2 Položaj otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji

M. Sardoč (2006) pravi, da je inkluzija otrok s posebnimi potrebami v redne oblike vzgoje in
izobraževanja vrednota »tistih demokratičnih družb, za katere je značilno sprejemanje načel
enakih možnosti, pravičnosti, nediskriminiranja ter zagotavljanje in promocija pravic do
njihovih boljših razvojnih in edukacijskih možnosti v družbi vrstnikov« (prav tam, str. 13).
Zato je pomembno »opuščanje vrednotenja otroka s posebnimi potrebami na osnovi motnje in
razumevanje njegovih posebnih potreb kot pravic do boljših možnosti za razvoj in
napredovanje v rednem šolskem sistemu« (prav tam).
Republika Slovenija je sprejela skoraj vse pomembne dokumente s področja človekovih
pravic. Nekateri izmed teh dokumentov se navezujejo tudi na področje zagotavljanja pravic
osebam s posebnimi potrebami. N. Lebarič idr. (2006) v ospredje postavljajo naslednje
dokumente:


Konvencija o otrokovih pravicah iz leta 1989, kjer je zapisano, da bi moralo
izobraževanje zagotoviti razvijanje otrokove osebnosti, socialne zrelosti ter
kognitivne, konativne in telesne sposobnosti do največje možne mere. Cilj
izobraževanja bi moral biti pripraviti otroka na dejavno odraslo življenje v svobodni
družbi.



Unescova Svetovna deklaracija o izobraževanju za vse, po kateri naj bi imel vsak
otrok neodtujljivo pravico do polnega obsega osnovnega izobraževanja, uresničevati
bi bilo potrebno pedagogiko, osredotočeno na otroka, kjer se individualne razlike
sprejemajo kot izziv in ne kot problem, izboljševati kakovost osnovnega izobraževanja
in poučevanja učiteljev, prepoznavati bi bilo potrebno široko raznolikost potreb in
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vzorcev pri razvoju otrokovih individualnih potreb in uresničevati integrirane,
medkulturne in celostne prijeme.


Resolucija Sveta Evrope in ministrov za šolstvo o integraciji oseb s posebnimi
potrebami, na podlagi katere naj bi države povečale prizadevanje za uvedbo
integracije, upoštevajoč vsakega posameznika in njegove možnosti, le-to naj bi postalo
del šolske politike.



Standardna pravila o izenačevanju možnosti oseb s posebnimi potrebami, ki državne
avtoritete za področje izobraževanja imenuje kot odgovorne za izobraževanje oseb s
posebnimi potrebami v integriranem okolju. Izobraževanje oseb s posebnimi
potrebami mora biti integralni del nacionalnega izobraževalnega načrtovanja,
razvijanja kurikula in šolske integracije.



Salamanški akcijski okvir, ki poudarja dolžnost šol sprejemati vse učence ne glede na
njihove telesne, socialne, intelektualne, čustvene, govorno-jezikovne ali druge
sposobnosti ali okoliščine (prav tam, str. 11-12).

M. Sardoč (2006) zapiše, da so človekove in otrokove pravice znotraj javnega sistema vzgoje
in izobraževanja v Sloveniji uveljavljene »tako v okviru temeljnih načel kot tudi na
zakonodajni in kurikuklarni ravni« (prav tam, str. 9). Med temeljnimi vrednotami, zapisanimi
v Izhodiščih za kurikularno prenovo, ki določajo kontekst razreševanja problemov vzgoje in
učenja in na katerih so bili izvedeni splošni cilji kurikularne prenove, so zapisane tudi
naslednje vrednote:


Posameznik in njegov razvoj: kot kulturno, ustvarjalno, delovno, družbeno in okolja
zavedajoče se bitje.



Svoboda in odgovornost udeležencev izobraževanja.



Enakost možnosti v izobraževanju za vse posameznike in različne družbene skupine.



Strpnost in solidarnost kot vsebina in način izobraževanja (prav tam).

Eno izmed temeljnih načel, na katerem temelji sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, je
tudi načelo enakih možnosti vzgoje in izobraževanja, ne glede na različne fizične in mentalne
zmožnosti (prav tam).
V Beli knjigi (2011) zapišejo, da je zakonodaja v sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji
prinesla pomembno spremembo in sicer uvedbo programa s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo v redne šole in vrtce. »Z odločbo o usmeritvi v program s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je bila učencem priznana pravica do
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prilagoditev učnega okolja in dodatne strokovne pomoči, tako da so se lahko uspešneje šolali
po programu z enakovrednim izobrazbenim standardom redne osnovne šole oziroma
nadaljevali šolanje na sekundarni in terciarni ravni. [...] ZUOPP je bil sprejet leta 2000,
vendar ob tem država ni pripravila ustreznega načrta in ukrepov, da bi v praksi lahko izvajali
vsa zakonska določila. Tako ni bilo vseh pogojev za izvajanje nekaterih zakonskih določil
(denimo pogojev za izvajanje prilagojenih programov v redni osnovni šoli ali pogojev za
prehajanje med programi) [...] ter za zagotovitev kakovosti izobraževanja vsakega OPP
[otroka s posebnimi potrebami] skladno z odločbo o usmeritvi« (prav tam, str. 279). Tako so
posamezne ustanove različno, po svojih močeh, zagotavljale pravice, ki izhajajo iz ZUOPP
(prav tam).
V nadaljevanju bomo spoznali nekatera teoretična izhodišča o izobraževanju otrok s
posebnimi potrebami, kjer pa obstaja velik razkorak med zakonodajo in realnostjo. Ali kot
zapišejo I. Kokovnik idr. (2006): »Dostikrat še tako dobre ideje ostanejo na papirju, ker ni
pravih pogojev za izvedbo. Realizacija pa je pogojena z več denarja, več časa in podobno«
(prav tam, str, 119).

1.3 Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
I. Lesar (2009) takole opiše ozadje ideje ločevanja posebnega šolanja od rednega: »V ozadju
ideje [...] je predpostavka, da se učenci med seboj bistveno razlikujejo: prvi so 'normalni' in
drugi 'posebni'. V običajnem šolskem sistemu so lahko le tisti učenci, ki se mu zmorejo
prilagoditi, medtem ko je za 'posebne učence' treba oblikovati ločene sisteme, ki bodo
bistveno drugačni od rednih in prilagojeni njihovim specifičnostim. V to posebno ponudbo
sodijo tudi posebej usposobljeni učitelji za posamezne specifičnosti skupin 'posebnih
učencev', medtem ko v rednem sistemu poučujejo 'običajni' učitelji, torej učitelji, ki načeloma
ne premorejo nekih specializiranih znanj« (prav tam, str. 108). Uresničitev te ideje je privedla
do vzpostavitve dveh ločenih sistemov vzgojno-izobraževalne dejavnosti; sistema rednih
('običajnih') šol in sistema specializiranih šol. Te so številčno manj pogoste, saj je
hendikepiranih učencev manj kot 'običajnih' (prav tam).
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Ideja integriranega šolanja, ki se je začelo pojavljati v drugi polovici 20. stoletja,
predpostavlja možnost, da lahko nekatere hendikepirane učence spremenimo oz. pripravimo
do tega, da jih bo mogoče vključiti v sistem rednega šolanja. Učenec se mora prilagoditi, v
nasprotnem primeru bo izpadel iz sistema. Vendar je potrebno sprejeti dve dejstvi: a). učenci
se med seboj razlikujejo po zmožnostih, starosti, spolu, kulturnem ozadju in drugih
značilnosti; in b). vsi učenci se lahko učijo. Zato je potrebno spremeniti šolski sistem v smeri,
da se bo prilagodil vsem naštetim značilnostim. Za uresničevanje inkluzivne šole se je
potrebno osredotočati na vse učence, ki se v času šolanja srečujejo s kakršnimi koli ovirami in
so posledično izključeni (prav tam). V svetu se tako vse bolj uveljavlja paradigma inkluzije
namesto integracije. V središču preprostega sistema vrednot je pravica vsakega otroka, da
»hodi v šolo, lokalno šolo in se v njej uči, kajti ta je namenjena vsem otrokom, ki živijo tam.
Sprejme vsakogar, je torej inkluzivna (vsesprejemajoča, vsevključujoča)« (prav tam, str. 15).
Takšna šol nikomur ne zapira svojih vrat, ampak se prilagaja različnim posameznikom, ki se v
njej učijo (prav tam).
»Z vidika inkluzivnega šolanja je treba na vse učence gledati kot na učeče se z enakimi
pravicami, ki pa se v času šolanja soočajo z različnimi ovirami, ki jim onemogočajo
akademsko uspešnost in socialno participacijo. Inkluzivnost torej postavlja v ospredje težnjo
po zmanjševanju vseh izključevalnih postopkov in razvrednotenj učencev na podlagi motenj,
rase, spola, let, etničnosti, spolnega življenja, verskega prepričanja ali česarkoli drugega, kar
naredi nekaterim učencem šolsko življenje brez potrebe težko. Ali ti učenci rabijo dodatno
pomoč, je odvisno od širine, do katere mora šola prilagoditi kurikulum, poučevanje,
organizacijo dela in zagotoviti dodatne vire za to, da bi pospešila učinkovito učenje za te
učence« (prav tam, str. 111). Lesar (prav tam) nadaljuje: »Ključna v inkluzivnem šolanju pa je
pripravljenost vseh vključenih v pedagoški proces na vsakokratni razmislek, ali izbrani odzivi
na raznolikost učencev ne vodijo do morebitnih izključevalnih učinkov oz. ali o(ne)mogočajo
učno in socialno napredovanje posameznega učenca«. Pri inkluziji ne gre le za »vprašanje
vključenosti hendikepiranih, ampak vseh tistih, ki v rednem šolanju izkušajo vzgojnoizobraževalno ali socialno izključevanje« (prav tam, str. 112). Inkluzija se od integracije
razlikuje tudi v iskanju rešitev ob prepoznanih težavah, saj v ospredju ni natančno in
strokovno utemeljeno diagnosticiranje znotraj učenca, ampak »precej očitna osredotočenost
na socialno konstrukcijo ovir pri učenju in participaciji, ki so odvisne od dinamike socialne
interakcije« (prav tam). Šolski sistem bi moral biti toliko fleksibilen, še posebej kar zadeva
prilagodljivost dela učiteljev in rednih šol, da se čim večjemu številu učencev omogoči
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uspešno napredovanje in občutek sprejetosti, spoštovanja in možnosti enakopravnega
sodelovanja v življenju in delu šole. Bistvena razlika med integracijo in inkluzijo je »izrazito
poudarjanje stalnega tematiziranja vseh procesov vzgojno-izobraževalnih dejavnosti z vidika
vključevanja/izključevanja marginaliziranih učencev ter s tem povezanega učnega
napredovanja in socialne participacije« (prav tam).

I. Lesar (prav tam) pojasni, da se je v preteklosti pojem inkluzija navezoval na gibanje za
»nameščanje hendikepiranih učencev v običajna šolska okolja in tudi v smislu zmanjševanja
izključevanja drugačnih učencev iz rednih šol« (prav tam, str. 102). Dandanes pa je v ospredju
predvsem inkluzija kot proces, sicer pomemben za vse učence, še posebej pa se osredotoča na
tiste skupine učencev, ki so bile »zgodovinsko gledano najbolj izpostavljene marginalizaciji
oz. so bile v rednih šolah pod-uspešne« (prav tam). Temeljnega pomena je tudi vključevanje
staršev, šolskega osebja, politikov in praktikov pri odločanju in delovanju tega procesa.
Inkluzija lahko vključuje tudi umike od drugih vrstnikov, inkluzivno usmerjene šole namreč
uporabljajo prilagoditve, s katerimi skrbijo za različne potrebe svojih učencev (prav tam).
Obstaja kar nekaj argumentov, ki zagovarjajo oziroma nasprotujejo vključevanju otrok s
posebnimi potrebami v redno osnovno šolo. V prid inkluziji govorijo naslednji argumenti
(Bratož 2004):


»Otroci se v počutijo manj odtujene in manj drugačne. Prav tako je manjša
možnost etiketiranja.



Okolje redne šole deluje bolj vzpodbudno in stimulativno na otroke s posebnimi
vzgojno-izobraževalnimi potrebami, zlasti na področju govora, komunikacije in
igre.



V rednih šolah je več možnosti za pridobivanje različnih in pomembnih socialnih
izkušenj.



Možnosti za doseganje višje stopnje šolanja so večje v redni osnovni šoli.



Starši lažje sprejmejo vključitev svojega otroka v redno osnovno šolo.



Redne osnovne šole so bliže kraju bivanja otroka s posebnimi vzgojnoizobraževalnimi potrebami.



Ob šolski integraciji pripravljamo tudi širše socialno okolje na sprejem oseb s
posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami« (prav tam, str. 18).

Po drugi strani pa ima svoje prednosti tudi šolanje teh otrok v šolah s prilagojenim
programom. Tam sta prostor in opremljenost prilagojena otrokom s posebnimi potrebami,
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organizacija dela je preprostejša, specialni pedagog dela z manjšo skupino otrok, ki imajo
podobne, včasih tudi enake težave. Šole imajo boljšo kadrovsko zasedbo, ki »omogoča
kompleksno in kontinuirano obravnavo otrok« (prav tam). Strokovni delavci so na šolah s
prilagojenim programom navadno tudi nosilci razvoja programov, kar pomembno vpliva na
kvaliteto vzgoje in izobraževanja. Učitelji na teh šolah bolje poznajo specifične potrebe
učencev in so tudi bolje usposobljeni za prepoznavanje in delo z otroki s posebnimi potrebami
(prav tam, str. 18-19).
Največjo oviro pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redno šolanje predstavlja
okolje. Od otrok s posebnimi potrebami se pričakuje, da bodo sledili pouku (ki je organiziran
za njihove sovrstnike) in pri učenju napredovali podobno kot njihovi sočolci. Učitelji morajo
slediti učnim načrtom, njihovim ciljem in te cilje izpolnjevati in niso v zadostni meri
pripravljeni na individualizacijo in diferenciacijo pouka, s čimer bi pouk prilagodili posebnim
potrebam vključenih učencev. Zato so pričakovanja navadno le še dodatna obremenitev, tako
za učitelje kot za učence s posebnimi potrebami. Šolsko okolje preveč poudarja pomembnost
premagovanja razvojnih motenj in težav pri učenju, preveč se poudarja doseganje čim
boljšega učnega uspeha. Učencem s posebnimi potrebami bi morali omogočiti razvijanje
svojih zmogljivosti, da bi postali dejavni člani šolske skupnosti v skladu s svojimi lastnimi
zmožnostmi (Lebarič idr. 2006).

Najpomembnejši dejavnik šole so učitelji. Če želijo z učenci s posebnimi potrebami
kakovostno in uspešno delati, morajo spremeniti in prilagoditi svoj način dela. Izrednega
pomena je celostno sprejemanje drugačnega učenca, na vrednostnem, čustvenem, razumskem
in čustvenem nivoju. S tem postavi temelje sprejemanju učenca tudi s strani ostalih sošolcev,
otrok pa bo tudi lažje razvil pozitiven odnos do šole in učenja. Specifični načini ravnanja in
poučevanja se stalno spreminjajo glede na posameznega učenca s posebnimi potrebami, zato
se mora biti učitelj pripravljen stalno učiti tudi od drugih strokovnih delavcev, kot tudi od
staršev. Za učence s posebnimi potrebami postavlja individualne cilje, ki mu bodo
predstavljali izziv, obenem pa jih bo zmožen doseči (Paj 2002 v Bratož 2004, str. 42). Vse
našteto temeljito posega v učiteljevo delo, kar od njega zahteva veliko potrpežljivosti,
fleksibilnosti in veliko novega znanja (Bratož 2004). Nekateri učitelji se bojijo poučevati
otroke s posebnimi potrebami, na to niso pripravljeni oz. se ne čutijo dovolj usposobljene, ne
čutijo zadostne podpore s strani ravnatelja ali drugih strokovnjakov, bojijo se večje količine
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dela, večje psihične obremenjenosti, vodenja zahtevnega in raznolikega razreda, možne
prikrajšanosti drugih otrok, pritiska s strani staršev in večjega nadzora (Trtnik Herlec 2002 v
Bratož 2004, str. 20). M. Bratož (2004) opozarja, da »samo s spreminjanjem zakonov ne
morejo doseči zaželenih učinkov in da je uspešnost šolskih sprememb odvisna od
vključevanja in sodelovanja učiteljev ter njihove strokovnosti« (prav tam, str. 43). Potreben je
proces, skozi katerega se bodo učitelji dodatno izobrazili za delo z učenci s posebnimi
potrebami. Ta proces bi se moral začeti že med študijem, kjer bi se bodoči učitelji seznanili z
osnovami dela z učenci s posebnimi potrebami, tako bi bila tudi njihova pričakovanja
realnejša. Učitelji bi postali člani ekipe strokovnjakov, ki bi učencem s posebnimi potrebami
pomagala in jih usmerjala, hkrati pa bi bila v veliko pomoč in oporo tudi staršem (prav tam,
str. 47).

V nadaljevanju predstavljamo postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, v okviru
katerega naj bi se otroke s posebnimi potrebami usmerjalo v za njih najbolj primerne
programe vzgoje in izobraževanja.

1.4 Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na naslednjih ciljih in načelih
(Zakon o usmerjanju ... 2011):


zagotavljanje največje koristi otroka,



celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja,



enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok,



vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in
oblike pomoči,



individualiziran pristop,



interdisciplinarnost,



ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega
razvoja,



čim prejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,



takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in
izobraževanja,



vertikalne prehodnosti in povezanosti programov,
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organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja,



zagotavljanju ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka
(prav tam).

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v
proces vzgoje in izobraževanja potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter
zagotovitev različnih načinov in oblik pomoči (Zavod Republike Slovenije za šolstvo b.l.).
Bela knjiga (2011) na osnovnošolski ravni opredeljuje programe na treh izobrazbenih ravneh:


Programi z enakovrednim izobrazbenim standardom: program redne osnovne šole,
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, prilagojeni
programi z enakovrednim izobrazbenim standardom.



Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom.



Poseben program vzgoje in izobraževanja (prav tam, str. 296).

Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami začnejo starši oz. otrokovi skrbniki z
vložitvijo zahteve za uvedbo postopka usmerjanja. Zahtevo po uvedbi postopka lahko vloži
tudi vrtec, šola, zdravstveni, socialni ali drug zavod, kadar so mnenja, da je usmeritev otroka
potrebna. Zahteva se vloži pri Zavodu RS za šolstvo. Vloži se lahko tudi zahteva za
spremembo usmeritve, ko je otrok že usmerjen in se v programu, v katerega je usmerjen,
spremenijo določena dejstva in okoliščine. Vložnik zahteve mora vlogi priložiti razpoložljivo
strokovno dokumentacijo (zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga
poročila). Del strokovne dokumentacije je tudi zapis pogovora z otrokom o postopku
usmerjanja (razen če zaradi otrokove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin tega ni
mogoče opraviti). Svetovalec Zavoda RS za šolstvo, ki vodi postopek usmerjanja, zaprosi za
strokovno mnenje eno od komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Ta izda
strokovno mnenje, ki vsebuje sintezo ugotovitev o otroku, opredeli vrsto in stopnjo
primanjkljaja, ovire oz. motnje, glede na ugotovljene vzgojno-izobraževalne potrebe otroka
poda predlog usmeritve v ustrezen vzgojno-izobraževalni program. Glede na otrokove potrebe
opredeli tudi obseg, obliko in izvajalca dodatne strokovne pomoči, pripomočke, prilagoditve
prostora in opreme itd. (Zavod Rebublike Slovenije za šolstvo b.l.).
Otroke s posebnimi potrebami se v programe vzgoje in izobraževanja usmerja ob upoštevanju
njihovih potreb na telesnem, spoznavnem, čustvenem, socialnem področju ter ob upoštevanju
morebitnih posebnih zdravstvenih potreb. Upošteva se tudi otrokova dosežena raven razvoja,
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zmožnost za učenje in doseganje standardov znanja ter prognoza njegovega nadaljnjega
razvoja, ob upoštevanju otrokovih motenj, ovir oziroma primanjkljajev in kriterijev za
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj (Zakon o usmerjanju ...
2011).
Izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in
prilagojeni programi z enakovrednim izobrazbenim standardom morajo otrokom s posebnimi
potrebami zagotavljati možnost pridobitve enakovrednega izobrazbenega standarda, kot ga
zagotavljajo

izobraževalni

programi

osnovnošolskega,

poklicnega

in

strokovnega

izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja. Za otroke s posebnimi potrebami, ki
zaradi vrste in stopnje primankljaja, ovire ali motnje ne morejo doseči izobrazbenega
standarda po izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja, pa se sprejme
prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program za
otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju (prav tam).
Znotraj vzgojno-izobraževalnih programov za različne skupine otrok s posebnimi potrebami
je bila v Sloveniji zagotovljena delna individualizacija s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo na ravni vrtcev in rednih osnovnih šol, ter s prilagojenimi programi na
ravni vrtcev in specializiranih šol oziroma v posebnih oddelkih pri rednih osnovnih šolah
(Bela knjiga ... 2011).

V nadaljevanju se bomo posvetili eni izmed skupin otrok s posebnimi potrebami in sicer
otrokom z motnjami v duševnem razvoju.

2 OTROCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU
Motnja v duševnem razvoju je razvojna motnja, nevrološko pogojena, kaže pa se v
pomembno znižanih intelektualnih sposobnostih in pomembnih odstopanjih prilagoditvenih
spretnosti. Otroci z motnjo v duševnem razvoju imajo pomembno znižano splošno
intelektualno raven, skupaj z znižanimi sposobnostmi učenja, sklepanja in reševanja
problemskih okoličin, znižane sposobnosti abstraktnega mišljenja in presojanja. Znižane so
tudi prilagoditvene funkcije oziroma spretnosti. Primanjkljaji se pomembno odražajo na
področjih govora, komunikacije, skrbi zase, samostojnosti, socialnih spretnostih, učnih in
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delovnih zmožnostih, funkcionalnih učnih sposobnostih, sposobnostih praktičnih znanj in
skrbi za lastno varnost. Učinkovitost teh funkcij je povezana z omejitvami zaradi znižanih
splošnih intelektualnih sposobnosti (Zavod Rebublike Slovenije za šolstvo b.l.).
Ločimo štiri stopnje motenj v duševnem razvoju (prav tam):


Lažja motnja v duševnem razvoju: Otroci imajo znižane sposobnosti za učenje in
usvajanje splošnih znanj. Senzomotorično in miselno skladno delovanje je znižano,
ravno tako sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, odločanje in izvajanje dejavnosti.
Miselni procesi potekajo večinoma na konkretni ravni, otroci uporabljajo preprostejši
jezik, nagibajo pa se k nezrelem presojanju in odzivanju v socialih okoliščinah.
Individualni pristop, vsebinske, metodične in časovne prilagoditve v učnem procesu
jim lahko omogočijo doseganje temeljnih šolskih znanj, ki pa ne zadostujejo
minimalnim standardom znanja, določenim z izobraževalnimi programi. Usposobijo
se lahko za manj zahtevno poklicno delo in samostojno življenje.



Zmerna motnja v duševnem razvoju: Otroci imajo različno razvite posamezne
sposobnosti. Lahko usvojijo osnove branja, pisanja in računanja, na drugih področjih
pa so lahko uspešnejši (gibalno, likovno, glasbeno). Potrebujejo prilagoditve in
konkretna ponazorila, znajo sporočati svoje želje in potrebe, pri čemer pa lahko
potrebujejo podporno ali nadomestno komunikacijo. Posebno podporo in različne
stopnje pomoči potrebujejo tudi pri vključevanju v socialno okolje, kjer se lahko
usposobijo za enostavna in nezahtevna opravila.



Težja motnja v duševnem razvoju: Otroci razumejo enostavna sporočila in navodila in
se nanje tudi ustrezno odzovejo. Svoje želje in potrebe sporočajo s pomočjo uporabe
podporne in nadomestne komunikacije. Lahko se orientirajo v ožjem okolju, vendar ne
brez varstva in vodenja, pomoč drugih potrebujejo tudi pri skrbi zase, pogosto imajo
težave tudi pri gibanju ter druge razvojne motnje in bolezni. Veščine in spretnosti, ki
se jih naučijo, so avtomatizirane. Usposobijo se lahko za najenostavnejša opravila.



Težka motnja v duševnem razvoju: Otroci so usposobljeni le za sodelovanje v
posameznih aktivnostih, z omejenim razumevanjem in upoštevanjem navodil. Osnove
govora in sporazumevanja se redko razvijejo, omejeno je tudi gibanje, zaznavanje in
odzivanje na zunanje dražljaje, zato potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in
vodenje. Pogoste so težke dodatne motnje, bolezni in obolenja (prav tam).
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Vsi otroci z motnjami v duševnem razvoju so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces, ki je
zanje obvezen, tako kot je osnovno šolanje obvezno za vse otroke v Sloveniji. Otroci z lažjo
motnjo v duševnem razvoju večinoma obiskujejo prilagojeni program z nižjim izobrazbenim
standardom, ki ga izvajajo osnovne šole s prilagojenim programom ali redne osnovne šole, ki
imajo posebne oddelke ali enote s prilagojenim programom. V razredu je manj otrok kot v
rednih oddelkih osnovne šole, program je manj zahteven kot program redne osnovne šole, ima
pa tudi nekatere dodatne vsebine, bolj povezane z življenjem. Vsak učenec z motnjo v
duševnem razvoju, vključen v ta program, ima svoj individualizirani program, v katerem
lahko sodelujejo tudi starši. Cilji programa so prilagojeni posameznemu učencu, da bi ta
dosegel čim višjo raven razvoja, opredeljeni so le minimalni standardi, ki jih mora doseči
vsak učenec, da lahko napreduje v višji razred. Učenci lahko na nekaterih področjih dosegajo
cilje, ki jih dosegajo tudi njihovi vrstniki v rednem programu osnovne šole. Pogosto
prejemajo pomoč drugih strokovnjakov, npr. logopeda, fizioterapevta, psihologa. Učenci z
lažjo motnjo v duševnem razvoju se lahko vključujejo tudi v t.i. razširjeni program – del
programa z enakovrednim standardom (običajni program v redni osnovni šoli z enakovrednim
standardom in prilagojeni program z enakovrednim standardom), ki med drugim vključuje
podaljšano bivanje, interesne dejavnosti in jutranje varstvo. To je eden izmed načinov
spodbujanja vključenosti otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju (Šolsko obdobje b.l.).
Otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju so vključeni v posebni program
vzgoje in izobraževanja, ki se izvaja v oddelkih vzgoje in izobraževanja, ti oddelki so lahko v
istih stavbah kot redne osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom ali v posebnih
zavodih. Tudi v teh oddelkih je manj otrok kot v rednih osnovnih šolah, na prvi stopnji imajo
v odddelku dve odrasli osebi (specialnega pedagoga in varuha negovalca). Vsak učenec ima
svoj individualizirani program, opredeljeni so cilji, ki so prilagojeni njegovim sposobnostim,
zmožnostim učenja in posebnim potrebam. Deležni so tudi strokovne pomoči s strani
logopeda, fizioterapevta, psihologa in drugih strokovnjakov, ki so lahko del strokovnega tima,
ki izvaja posebni program. Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju so lahko izjemoma
vključeni tudi v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, kadar zmorejo doseči
minimalne cilje tega programa pri vseh predmetih. Nekateri zmorejo nekaj časa slediti temu
programu, večina pa potrebuje posebni program (prav tam). V Pravilniku o organizaciji in
načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (2013) je zapisano, da
Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami otroke z lažjo motnjo v duševnem
razvoju praviloma usmeri v prilagojene izobraževalne programe programe z nižjim
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izobrazbenim standardom, otroke z zmerno, težjo in težko motnjo pa v posebni program
vzgoje in izobraževanja. Komisija pa lahko predlaga tudi drugačno usmeritev, če je to otroku
v največjo korist (prav tam).
»Znotraj skupine otrok s posebnimi potrebami so otroci z motnjo v duševnem razvoju po vsej
verjetnosti zaradi svoje intelektualne šibkosti še posebej označeni kot "drugačni"« (Šelih
2013, str 2). Škarpa (2003 v Jekovec-Vrhovšek 2008, str. 8) zapiše: »Različna stopnja motnje
v duševnem razvoju lahko spremlja tudi Downov sindrom. Pomembno je, da ne spregledamo
morebitnih drugih pridruženih motenj, ki lahko klinično sliko motnje v duševnem razvoju
poslabšajo. Mnoge od teh lahko danes uspešno zdravimo ali vodimo. Take motnje so: motnje
vida in sluha, gibalne motnje, epilepsija,... Motnji v duševnem razvoju je lahko pridružena
tudi spektroavtistična motnja, čustvene težave ali težave pri oblikovanju socialnih odnosov«.
Zmotno je prepričanje, da imajo vsi otroci z Downovim sindromom zmerno motnjo v
duševnem razvoju, motnja je lahko tudi težja in težka, nekateri pa imajo le lažjo motnjo v
duševnem razvoju in tudi višje intelektualne sposobnosti (Jurišič b.l.). »Opredelitev motnje v
duševnem razvoju je odvisna tudi od zornega kota, s katerega jo ocenjujemo: medicinski
sindrom, nizek inteligenčni količnik, neprilagojeno vedenje, socialno ekonomske zmožnosti«
(Škarpa 2003 v Jekovec-Vrhovšek 2008, str. 8).
Otroke z Downovim sindromom torej uvrščamo v skupino otrok z motnjami v duševnem
razvoju, moramo pa upoštevati, da stopnja teh motenj ni enaka pri vseh otrocih. V
nadaljevanju diplomskega dela se posvečamo značilnostim otrok z Downovim sindromom ter
problematiki izobraževanja teh otrok. V besedilu uporabljamo dva izraza; otrok z Downovim
sindromom in otrok z motnjo v duševnem razvoju in sicer zato, ker se oba izraza uporabljata
tudi v literaturi, ki nam je bila v oporo pri pisanju; del literature obravnava otroke z motnjami
v duševnem razvoju na splošno, drugi del pa govori eksplicitno o otrocih z Downovim
sindromom. Tudi Zavod RS za šolstvo na primer ne beleži podatkov eksplicitno o otrocih z
Downovim sindromom, ampak le-te obravnava kot del populacije otrok z motnjo v duševnem
razvoju. Tudi v odločbah teh otrok ni zapisano, da imajo Downov sindrom, ampak je
opredeljena le stopnja motnje v duševnem razvoju.
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3 DOWNOV SINDROM

3.1 Zakaj pride do Downovega sindroma?
V populacijah, kjer se ne opravlja predrojstnih raziskav za Downov sindrom, se v povprečju
rodi en otrok z Downovim sindromom na 600-700 novorojenčkov. Za Slovenijo velja
podatek, da se je v obdobju od leta 2002 do leta 2005 rodil en otrok z Downovim sindromom
na 1245 novorojenčkov. Manjše število rojenih otrok z Downovim sindromom je posledica
odkrivanja sindroma pred rojstvom otroka, saj se pri nas velika večina nosečnic, pri katerih se
odkrije, da ima njihov plod Downov sindrom, odloči za umetno prekinitev nosečnosti (Tul
Mandič 2009).
V nadaljevanju bomo predstavili razloge za pojav Downovega sindroma in opisali značilnosti
sindroma. V grobem lahko rečemo, da je to stanje, ki traja vse življenje in povzroči zamike pri
učenju in razvoju (Mills 2013).
Novo življenje v obliki celice nastane s spojitvijo spermija in jajčeca. Novonastala celica se
deli naprej, izoblikujejo se različni tipi celic z različnimi značilnostmi in nalogami, ki skupaj
tvorijo človeško telo. Celice »vedo«, kdaj se morajo deliti in kakšna vrsta celice morajo
postati. Nosilci tega »načrta« so kromosomi, nosilci genov, ki se prenašajo iz generacije v
generacijo. Zagotavljajo, da človeška bitja proizvedejo človeška bitja ter da je novo bitje
opremljeno za preživetje. V primeru odstopanja od tega »načrta«, če se zgodi nekaj, kar
»načrt« spremeni, ko ima na primer človek več ali manj kromosomskega materiala kot ostali,
je le-ta drugačen od drugih (Cunningham 2006).
Človeška bitja imamo 46 kromosomov; 22 ujemajočih se parov (po 22 od vsakega od staršev)
in dva spolna kromosoma. Downov sindrom je posledica dodatnega kromosoma 21 oziroma
dodatnega materiala iz kromosoma 21. Ta nosi dodatne genetske informacije, ki spremenijo
potek načrta rasti in razvoja. To imenujemo trisomija 21, ker se namesto dveh pojavijo trije
kromosomi 21. Kromosom 21 je sicer najmanjši, toda raziskave kažejo, da vsebuje 329
genov, kar predstavlja približno 1 % celotnega človeškega genoma (skupek vseh
kromosomov). Trisomija se pojavlja v treh oblikah. Prosta trisomija je najbolj pogosta oblika
Downovega sindroma (90-95 % vseh ljudi z Downovim sindromom), kjer ima vsaka celica v
telesu dodatni kromosom 21 (prav tam). Pri 3-4 % dojenčkov je Downov sindrom posledica
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translokacije – v tem primeru kromosom 21 ni prost, ampak se je povezal z enim izmed
drugih kromosomov. Starši so lahko nosilci translokacije, brez da bi bili simptomi
Downovega sindroma vidni (Halder 2009). Tretji tip trisomije, mozaična oblika, se redko
pojavlja (približno 1 % primerov), zanjo pa je značilno, da le del celic vsebuje tri kromosome
21, ostale celice pa so normalne (Cunningham 2006).
Leta 1866 je Landon Down prvi opisal Downov sindrom. Pred raziskavami na področju
genetike je veljalo znanstveno prepričanje, da je Downov sindrom nazadovanje k bolj
primitivni obliki človeka. Menili so tudi, da so ljudje z Downovim sindromom zaradi oblike
oči podobni Mongolom, ki jih je Down uvrščal med primitivne narode, zato so to stanje
poimenovali mongoloizem. Z razvojem genetike so te in podobne teorije ovrgli (med njimi
tudi teorije, da Downov sindrom povzročajo določeni dogodki v času nosečnosti). Kljub temu
se je izraz mongoloid oz. mongoloizem ohranil do danes in se marsikje po svetu še vedno
uporablja. Ta oznaka (ali katera koli druga, npr. Downovi otroci) ima negativni prizvok, saj
označitev vedno ostane označitev. Downov sindrom ni posledica pojava nekih
»nezemeljskih« kromosomov, ne pomeni nazadovanja v neko bolj primitivno obliko človeka,
niti ni bolezen, s katero bi se lahko okužili in jo prenesli na druge. Potrebno je najprej videti
osebo in ne sindroma; ti otroci tako niso Downovi otroci, ampak le otroci, otroci z Downovim
sindromom (prav tam).
V preteklosti so se pojavljala ugibanja, ali obstajajo določeni dejavniki, ki povečujejo
možnost za pojav Downovega sindroma. Downov sindrom so poskušali razložiti kot
posledico izpostavljenosti sevanju, pesticidom, težkim kovinam, strupenim snovem,
elektromagnetnim poljem in anestetikom. Vse to je ostalo neutemeljeno. Downov sindrom bi
se lahko pojavljal tudi zaradi posledic jemanja kontracepcijskih tablet, hormonov, uporabe
spermicidov in zdravil, ki povečujejo plodnost. Študije niso pokazale nobene povezave. Tudi
kajenje, pitje alkohola in uživanje kofeina in drog ne povzroča Downovega sindroma. Res je,
da našteto vpliva na zdravje zarodka in njegov razvoj, ne povzroča pa trisomije. Če sta starša
v sorodu, je verjetnost, da se bodo pri razvoju njunega potomca pojavljale motnje. Vendar
Downov sindrom ni ena izmed njih (prav tam). Cunningham (1999) pojasni tudi, da se
kromosomska trisomija pojavlja pri vseh rasah, v vseh delih sveta, v vseh socialnih in
ekonomskih slojih, zato podnebnih razmer, prehrane ali ekonomskega položaja ne moremo
povezati s pojavljanjem sindroma. Trisomija je bila opažena tudi pri živalskih vrstah (prav
tam, str. 80).
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Tveganje za rojstvo otroka z Downovim sindromom se povečuje s starostjo matere (Znaki
b.l.);


pri nosečnicah, starih 25 let, je verjetnost za rojstvo otroka z Downovim
sindromom okoli 1:1250,



pri nosečnicah, starih 30 let, je verjetnost okoli 1:1000,



pri nosečnicah, starih 35 let, je verjetnost okoli 1:400,



pri nosečnicah, starih 40 let, je verjetnost okoli 1:100,



pri nosečnicah, starih 45 let, pa je verjetnost okoli 1:30 (prav tam).

Cunningham (1999) predstavi izsledke nekaterih raziskav, kjer je bilo ugotovljeno, da je
tveganje za pojav Downonega sindroma pri starejših materah večje, ker jajčeca nastanejo v
telesu ženske, še preden se ta rodi. Jajčeca so zato skozi leta zaradi zunanjih vplivov
izpostavljena poškodbam. Nekatere teorije pravijo, da je lahko pomemben dejavnik tudi
staranje jajčeca, ki je povezano s spremembami v metabolizmu matere. Druge teorije trdijo,
da so jajčeca, ki dozorevajo zadnja, slabše kvalitete. Osredinjanje samo na starost matere pa je
postalo vprašljivo, saj se večina otrok z Downovim sindromom rodi materam, mlajšim od 35
let. Obstaja tudi nekaj dokazov, da je povečano tveganje za rojstvo otroka z Downovim
sindromom pri očetih, ki so stari več kot 55 let, ker pa je takšnih očetov malo, je težko zbrati
dovolj podatkov, ki bi to teorijo ovrgli ali potrdili. Zato je pomembno poudariti, da Downov
sindrom ni krivda nobenega od partnerjev (prav tam, str. 81). Sindrom nastane naključno,
vzroki za njegov nastanek do danes še niso znani (Kaj je Downov sindrom b.l.).
Otroci z Downovim sindromom imajo nekatere skupne značilnosti, med njimi pa so tudi
velike razlike, ki jih opazimo predvsem pri njihovem značaju, telesnih in duševnih
sposobnostih (prav tam). »Seveda pa ima vsak otrok tudi čisto individualne lastnosti, ki jih je
podedoval od svojih staršev« (prav tam).

Cunningham (2006) poudarja, da je edina zagotova stvar, kadar govorimo o ljudeh z
Downovim sindromom, le, da ima ta oseba dodatni kromosom 21. Verjetno se bo od drugih
ljudi razlikovala po določenih telesnih značilnostih, vendar te niso tako očitne pri vseh ljudeh
z Downovim sindromom. Verjetno se bodo pri njej pojavljale določene intelektualne
omejitve, vendar nekateri ljudje z Downovim sindromom delujejo tako dobro kot ljudje, ki jih
označujemo kot »normalne« (prav tam, str. 6). Dejstvo je, da otroke z Downovim sindromom
nekatere značilnosti sindroma družijo, po drugih pa se med seboj zelo razlikujejo. Večino
lastnosti, ki jih opazimo pri otroku, zasledimo tudi kasneje v življenju. Te značilnosti
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sindroma lahko razdelimo na telesne ter osebnostne, vedenjske in intelektualne značilnosti
(Cunningham 1999).
3.2 Telesne značilnosti
Ko je Langdon Down prvi opisal Downov sindrom, je identificiral približno deset značilnosti
ljudi z Downovim sindromom. Od takrat se je z razvojem medicine, npr. z uporabo
rentgenskih žarkov, število kliničnih znakov, značilnih za Downov sindrom, močno povečalo.
Številni znaki se ne pojavljajo pri vseh osebah z Downovim sindromom in ne vplivajo na
otrokovo rast, zdravje in razvoj (Cunningham 2006). M. Jekovec-Vrhovšek (2008) opozarja,
da pri opisovanju otrok z Downovim sindromom včasih preveč poudarjamo telesne
značilnosti, ob tem pa pozabljamo, da je vsak otrok podoben svojim staršem, nekatere znake
pa lahko vidimo tudi pri ljudeh brez Downovega sindroma (prav tam, str. 7).
Pred odkritjem dodatnega kromosoma 21 so zdravniki ob rojstvu otroka na podlagi določenih
telesnih znakov lahko ugotovili, da ima otrok Downov sindrom. Če ima otrok vsaj šest do
deset izmed teh znakov, je sindrom skoraj zagotovo prisoten. Zelo malo je primerov, ko so
znaki prisotni, trisomija pa na kromosomskih testih ni ugotovljena. Eden izmed znakov je, da
sta obe očesi postavljeni poševno, navzgor in navzven, kar je pogosto poudarjeno s kožno
gubo na notranji strani očesa. Očesna reža je ozka in kratka, številni otroci imajo na robovih
šarenice drobne bele lise. Obraz je ploščato oblikovan; nosni lok je nizek, ličnice pa visoke,
zaradi česar nos izgleda majhen in širok (Cunningham 2006). M. Jekovec-Vrhovšek (2008)
doda še, da je glava manjša, kot je pričakovano glede na trajanje nosečnosti, zatilje pa je
nekoliko sploščeno (prav tam, str. 7). Mehak predel na lobanji je večji kot ponavadi. Ker
otroci z Downovim sindromom rastejo počasneje kot ostali otroci, traja dlje časa, da se
lobanja zaraste. Ušesa so pogosto manjša in ležijo nekoliko nižje kot pri drugih, pri nekaterih
je vrh ušesa nekoliko upognjen, ušesne mešice so pri posameznikih zelo majhne oziroma jih
ni, kar pa je lahko tudi družinska poteza in ne vedno posledica Downovega sindroma. Usta
izgledajo manjša, tudi ustnice so tanjše kot ponavadi. Ker je v ustih manj prostora, ima jezik
malo prostora in lahko gleda ven. Nebo ust je bolj sploščeno, na sredini pa je visok lok. Usta
so zaradi ohlapnih mišic pogosto odprta. Dolžina rok in nog je v primerjavi z dolžino trupa
krajša, krajši izgleda tudi vrat. Otrokove dlani so pogosto široke in ravne, prsti pa kratki.
Mezinec je ponavadi zelo kratek in ukrivljen navznoter proti ostalim prstom. Dlan ima lahko
na notranji strani le eno brazdo. Tudi stopala so široka in prsti kratki. Tako na rokah kot na
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nogah se pogosto pojavi večji razmak med palcem in ostalimi prsti. Dojenčki imajo slabši
mišični tonus in ohlapne sklepe. Refleksi so pri teh otrocih lahko nekoliko slabši. Dojenčki z
Downovim sindromom se tudi manj jočejo, oz. se sploh ne jočejo, kadar so lačni ali jim je
neprijetno (Cunningham 2006). Ob rojstvu se pogosto odkrije tudi večje prirojene napake
notranjih organov. Približno tretjina novorojenčkov z Downovim sindromom ima prirojeno
srčno napako, pogosto se odkrije tudi prirojena zapora dvanajstnika (Jekovec-Vrhovšek
2008).
Cunningham (1999) zapiše, da se nekatere telesne značilnosti, ki so prisotne pri dojenčkih, z
rastjo in odraščanjem spremenijo, določene lastnosti lahko z leti postanejo bolj, druge pa manj
izrazite. Ohlapnost mišic se izboljša, zato ne predstavlja več večjega problema. Z rastjo zob se
spremeni tudi oblika ust, zaradi izboljšanega mišičnega tonusa jezika in čeljusti nekateri
otroci lahko jezik obdržijo v ustih. H izboljšanju mišičnega tonusa lahko s pomočjo fizične
aktivnosti veliko pripomorejo tudi starši (prav tam, str. 97). Starši pogosto mislijo, da bolj, ko
so telesne posebnosti pri otroku izrazite, večje bodo težave pri intelektualnem in socialnem
razvoju. Vendar zaenkrat povezava med fizičnimi lastnostmi na eni ter mentalnim
delovanjem, vedenjem in osebnostjo na drugi strani še ni bila ugotovljena (Cunningham
2006). Telesne pomanjkljivost pri ljudeh z Downovim sindromom večinoma niso
nepremagljiva ovira, ki bi preprečevala telesne aktivnosti, razvoj spretnosti in doseganje
zadovoljstva. Največja ovira so naša pričakovanja, zaščitništvo in družba, ki pogosto ne
omogoča dovolj možnosti in virov (Cunningham 1999).
Za otroke z Downovim sindromom so zaradi majhnosti lobanje značilne težave s sluhom, saj
so majhni tudi kanali in votline srednjega ušesa, zaradi česar so izpostavljeni zaporam, ki
lahko začasno povzročijo slabši sluh. Pogosto prihaja do naglušnosti zaradi vnetja srednjega
ušesa, ki je sicer pogosto pri vseh otrocih do devetega leta starosti, pri otrocih z Downovim
sindromom pa je še toliko bolj trdovratno. Večina otrok občasno ne sliši na eno ali obe ušesi
hkrati, še posebno takrat, ko so prehlajeni. Zgodnje odkrivanje in zdravljenje naglušnosti je
pri teh otrocih izredno pomembno, saj imajo pogosto težave z usvajanjem jezika in govorom.
Poleg nerazumevanja na počasnejši razvoj govora tako vplivajo tudi težave s sluhom, ki lahko
vplivajo tudi na učenje branja, komunikacijo in otrokovo obnašanje (prav tam). I. Kokovnik
idr. (2006) opišejo njihov govor, ki je lahko »artikulacijsko nepravilen, nerazločen, nejasen,
pretih, zatikajoč« (prav tam, str. 122). Več kot polovica odraslih ljudi z Downovim
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sindromom ima probleme s sluhom, ki se s starostjo še povečujejo, tako kot pri drugih ljudeh
(Cunningham 2006).
Ohlapnost mišic lahko povzroča tudi težave z vidom, pri ljudeh z Downovim sindromom se
pogosteje pojavljajo strukturne nepravilnosti očesa, zato pri njih pogosteje zasledimo
slabovidnost; kratkovidnost, daljnovidnost, škiljenje, motnino očesne leče, itd. (JekovecVrhovšek 2008). Usklajeno premikanje oči se počasneje razvija, vendar se tudi to z leti
izboljša (Cunningham 1999).

Cunningham (prav tam) predstavi rezultate nekaterih raziskav, ki so pokazale, da otroci z
Downovim sindromom težje urejajo in koordinirajo informacije, ki pridejo iz različnih
sistemov, npr. oči in roke. Pogost problem je tudi ohranjanje ravnotežja in nadzor telesa. Zato
so pomembne vaje, s katerimi lahko izboljšamo mišični tonus in ravnotežje, ter koordinacijo
gibov z uporabo vida. Zaradi drugačne strukture živčnega tkiva sporočila potrebujejo dlje
časa, da pridejo v možgane, informacija, ki prihaja nazaj iz možganov, pa spet potuje dlje
časa, kot je normalno. Dlje časa traja tudi obdelava samega sporočila; razumevanje in
reagiranje nanj, zato se nekateri otroci odzivajo nekoliko počasneje. Hitreje kot na slušne se
odzivajo na vidne dražljaje (prav tam, str. 117-118).
3.3 Osebnostne, vedenjske in intelektualne značilnosti

V preteklosti se je vzpostavil stereotip o tipu osebnosti ljudi z Downovim sindromom. Za njih
naj bi bile značilne določene osebnostne lastnosti, ki si med seboj nasprotujejo. Te osebe naj
bi tako bile prijetne, nežne, odprte, družabne in ljubeče, po drugi strani pa trmaste, mrke in
nagajive. Toda tudi na tem področju se ljudje med seboj zelo razlikujemo, enako velja za ljudi
z Downovim sindromom. Pomembno se je vprašati, zakaj smo taki, kakršni smo, kaj vpliva
na našo osebnost in temperament. Velik vpliv imajo geni in vse, kar podedujemo od svojih
staršev. Pomemben dejavnik je tudi okolje in z njim vse, kar nas obdaja, kako drugi ravnajo z
nami, kako se lahko izražamo, naše pretekle izkušnje. Tu so še intelektualne in fizične
sposobnosti, ki so rezultat podedovanih lastnosti in vplivov okolja. Pomemben vpliv imajo
tudi fizične in biokemijske spremembe, predvsem hormonske, saj se osebnost, temperament,
vedenje in intelektualne sposobnosti skozi življenje spreminjajo (Cunningham 2006). Torej ne
moremo trditi, da obstaja tip osebnosti, ki bi bil značilen za vse ljudi z Downovim
sindromom.
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Človek je socialno bitje. Večino časa preživimo skupaj z drugimi ljudmi, pri čemer
uporabljamo socialne veščine; govor in jezik, pa tudi nevrebalne znake; dotikanje, telesno
govorico in obrazne izraze. Potrebujemo tudi veščine in znanje o socialnih pravilih in
dogovorih, kakšno vedenje je in kakšno ni sprejemljivo. Naravni proces, skozi katerega
človek postane socialno kompetentna oseba, se začne ob rojstvu in se nadaljuje skozi celotno
življenje. Človek se mora naučiti uporabljati socialne veščine, sposoben mora biti razumeti,
kako drugi razmišljajo in čutijo, naučiti se mora upoštevati dogovore in pravila v naši družbi,
pomembno pa je tudi sodelovanje v raznih družbenih situacijah. Številne raziskave kažejo, da
otroci z Downovim sindromom sledijo istim vzorcem razvoja kot ostali otroci, le da je pri njih
razvoj nekoliko počasnejši. Otroci z Downovim sindromom v otroštvu manj izražajo svoja
čustva, npr. ugodje oz. neugodje. To je delno posledica hipotonije obraznih mišic, delno pa
posledica počasnejšega procesiranja in reagiranja. Dokazano je bilo tudi, da nekateri ljudje z
Downovim sindromom težje prepoznavajo čustva pri drugih ljudeh (prav tam).
E. Wilken (2012) zapiše, da pri otrocih z Downovim sindromom obstajajo »individualne
različno izražene spremembe komunikacije, jezika in govora. Te zadevajo sposobnosti
motoričnega delovanja, kognitivne in socialne pogoje, pa tudi motivacijo in sodelovanje pri
sporočanju potreb« (prav tam, str. 19). Pri otrocih z Downovim sindromom je zato jezikovni
razvoj v primerjavi z njihovimi vrstniki izrazito upočasnjen, kar se kaže tudi v neskladju
individualnega razvoja znotraj različnih razvojnih področij; npr. motorične, kognitivne,
socialne sposobnosti. Dojenčki z Downovim sindromom se pozneje in nejasno odzivajo, kar
lahko povzroči motnje v medsebojnih odnosih tako na ravni besedne komunikacije kot na
ravni komunikacije, povezane z dejavnostjo (prav tam). Ž. Vajagič (2008) zapiše, da govornojezikovni razvoj pri otrocih z Downovim sindromom zaostaja v primerjavi z neverbalnimi
sposobnostmi in socialnimi veščinami, vendar na vseh področjih govora in jezika ne dosegajo
enakega nivoja. Razumevanje je veliko boljše od izražanja; težko povezujejo misli in ideje v
besede, odgovore počasi oblikujejo, pogosto imajo težave tudi pri produkciji glasov – govor
je manj tekoč in slabše razumljiv. Slaba komunikacija pa vodi v primanjkljaje na socialnem in
emocionalnem področju (prav tam, str. 17).
Cunningham (1999) pravi, da na otrokov razvoj pozitivno vpliva, če zanj skozi celotno
življenje ustrezno skrbimo tako na telesnem kot na čustvenem področju. Negativna obnašanja
pri otrocih z Downovim sindromom so povezana z manjšimi duševnimi zmožnostmi in s
pomanjkanjem sposobnosti in interesov. Vedenjske motnje se pojavljajo, če govor in
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komunikacijske sposobnosti niso razvite, kot bi morale biti. Na to pa vpliva tudi, če otrok ne
napreduje s konkretne operacionalne stopnje na stopnjo razmišljanja in konceptualizacije.
Sposobnost razumevanja in komuniciranja o dogajanju okoli nas je pomembna za razvoj
osebnosti in vzdrževanje primernega značaja. V času adolescence lahko nekateri postanejo
mrki in trmasti, večinoma zaradi slabših zmožnosti mišljenja in posledične ravnodušnosti
(prav tam, str. 148-153).
Cunningham (prav tam) pojasni odvisnost naše rasti in razvoja od treh glavnih dejavnikov;
genetskega zapisa, vplivov iz okolja in naših močnih in manj močnih področij na telesnem,
osebnostnem, čustvenem in učnem področju. Opozarja tudi na rezultate študij, ki kažejo
pomembne razlike med otroci z Downovim sindromom, ki so živeli v institucijah in otroci, ki
so živeli doma. Slednji so na splošno dosegli višjo stopnjo telesnega, duševnega in socialnega
razvoja. Hitrejši razvoj je bil opažen tudi pri tistih otrocih, ki so jih že od začetka sistematično
spodbujali, ter pri otrocih, ki so sodelovali pri različnih aktivnostih (prav tam, str. 172).
Pomembno je, da otrok odrašča v družini, ki je skrbna in ljubeča, ki mu zagotavlja dobro in
zdravo telesno in intelektualno rast. Težave, ki se pojavljajo pri otrocih z Downovim
sindromom, se pojavljajo tudi pri ostalih otrocih na isti razvojni stopnji, le da so otroci z
Downovim sindromom pri tem starejši. Dodatne probleme lahko povzročajo težave pri
učenju, npr. nezmožnost hitrega sprejemanja velikega števila podatkov, ki jih je treba
obdelati, razumeti in nanje ustrezno reagirati. Svoje posledice nosijo tudi težave s
komuniciranjem, saj nekateri otroci z Downovim sindromom pogosto nimajo razvitih
sposobnosti, ki bi jim omogočale poslušanje, hitro razumevanje in še posebej izražanje svojih
potreb. To posledično povzroča frustracije, ki peljejo v vedenjske težave. Pomembno pa je
opozoriti, da se vedenjske motnje pri ljudeh z Downovim sindromom pojavljajo redkeje kot
pri drugih oblikah motenj v duševnem razvoju (prav tam, str. 170).
Za otroke z Downovim sindromom je značilen specifičen način vedenja, zato potrebujejo
ustrezno spremljajočo podporo (Kaj je Downov sindrom b.l.). Alton (2000 v Kavkler 2008a)
opozarja, da starši otroke z Downovim sindromom pogosto obravnavajo kot mlajše, zato težje
razvijejo svoji starosti primerne oblike vedenja. Težje razvijejo iste vedenjske vzorce kot
vrstniki, saj jih pri tem ovirajo govorno-jezikovni primanjkljaji, sposobnost razumevanja
ustno podanih navodil, slabše kratkotrajno slušno pomnjenje, slabša koordinacija in druge
težave. Vendar moramo pri tem ločevati med nezrelim vedenjem in vedenjsko težavnostjo
(prav tam, str. 28).
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Lačen (2008) zapiše, da si otroci z Downovim sindromom težje izberejo in samostojno
izvajajo različne prostočasne aktivnosti. To je lahko tudi posledica znižane želje po
odkrivanju in samostojnem spoznavanju. Na precej nižjem nivoju kot pri vrstnikih je tudi
motivacija, zato potrebujejo veliko dodatne vzpodbude za aktivnost. Če je teh vzpodbud in
vodenja premalo, lahko postanejo pasivni, kar lahko pripelje do negativnih sprememb v
njihovi osebnosti. Pasivnost pri teh otrocih je lahko tudi posledica nizke potrebe po
samopotrjevanju (prav tam, str. 81).

Cunningham (1999) izpostavlja, da genetskega zapisa pri otrocih z Downovim sindromom ne
moremo spremeniti, pri otrocih se bodo pojavile določene omejitve v telesni rasti in
intelektualnem razvoju. Dlje časa bo trajalo, da bo otrok dosegel določene mejnike v razvoju.
Lahko pa preprečimo oz. omilimo marsikatero težavo, ki jo sindrom povzroča. Razvoj pri
otrocih z Downovim sindromom ne poteka enakomerno, obstajajo tudi velike individualne
razlike; otroci se rodijo z različnimi sposobnostmi. Poskrbeti moramo za odpravljanje ovir pri
razvijanju njihovih potencialov, spodbujati moramo njihov razvoj na vseh področjih. Vendar
tudi to ni zagotovilo za hitro napredovanje in uspešnost otroka. Večina obvlada nekatere
osnovne spretnosti; skrb zase, sporazumevanje s pomočjo govora, razvijejo zanimanje,
interese in se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi in hobiji (prav tam, str. 173).

4 IZOBRAŽEVANJE OTROK Z DOWNOVIM SINDROMOM

Watson (2008 v Kavkler 2008a) izpostavlja, da imajo otroci z Downovim sindromom
večinoma enake potrebe kot njihovi vrstniki in nadaljuje, da imajo: »posebne potrebe [...]
predvsem na področju motorike, organizacije, izobraževanja in socializacije« (prav tam, str.
25). V preteklosti je prevladovalo prepričanje, da imajo vsi otroci z Downovim sindromom
zmerne motnje v duševnem razvoju, kar pa ne drži. Njihove intelektualne sposobnosti se
namreč razprostirajo na kuntinuumu, zato potrebujejo različne vzgojno-izobraževalne
programe. Izbira programa in previdevanje otrokovih dosežkov mora biti osnovana na
kakovostni multidisciplinarni oceni otrokovih močnih področij, primanjkljajev in posebnih
potreb. Uspešnost otrok z Downovim sindromom omogočajo predvsem dobro organiziran
proces poučevanja, ustrezen kurikul ter ustrezna pomoč in podpora. Če niso deležni
»ustreznih prilagoditev, strategij poučevanja ter pomoči in podpore, so neuspešni ter razvijejo
nizko samopodobo in čustvene motnje« (prav tam, str. 26). Otroci, ki pa so uspešno vključeni
v redno šolo, lahko napredujejo, saj so deležni primernih poučevalnih pristopov z ustreznimi
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prilagoditvami in strokovno pomočjo. Deležni so stimulativnega okolja med vrstniki, zato
lahko bolje razvijejo jezikovne sposobnosti, kar pozitivno vpliva na razvoj mišljenja, razvije
se tudi pripadnost širšemu socialnemu okolju. Učijo se skupaj s svojimi vrstniki, učijo se istih
vsebin, večinoma v manjšem obsegu, na drugačen način, s prilagojenimi učnimi gradivi,
pripomočki in ustrezno strokovno pomočjo. Vse našteto jim omogoča doživljanje uspeha na
področju izobraževanja (Bosworth 2001 v Kavkler 2008a, str. 26). Alton (2000 v Kavkler
2008a) zapiše, da je poleg izobraževalne uspešnosti ključnega pomena tudi socialna inkluzija,
saj je »sposobnost razumeti svoje vedenje in emocije ter vedenje in emocije drugih in
posledično izražanje vedenj in čustev na socialno primeren način [...] zelo pomembna za
kvaliteto življenja vsakega posameznika« (prav tam, str. 27). Otroci z Downovim sindromom
se večinoma dobro vključujejo v socialno okolje, veliko pridobijo od svojih vrstnikov, ki jim
predstavljajo socialni in izobraževalni model. Razvoju sposobnosti vključevanja v socialno
okolje mora biti posebna pozornost namenjena že pred vstopom v šolo, saj bo otrok, ki že ima
razvite socialne veščine, lahko več pozornosti posvetil razvoju kognitivnih sposobnosti.
Otroci z Downovim sindromom so brez razloga pogosteje prepoznani kot vedenjsko težavni,
predvsem zaradi težav s prepoznavanjem verbalnih znakov vedenja in težav na področju
verbalnega izražanja. Vendar pa pri njih vedenjske težave niso nič bolj pogoste kot pri ostalih
vrstnikih, če upoštevamo razvojni nivo otroka (prav tam, str. 27-28).
Ovire inkluzivne vzgoje in izobraževanja otrok z Downovim sindromom, ki sta jih
opredelila Gartner in Lypski, so predvsem naslednje (Villa in Thousand 2002 v Kavkler
2008a):


negativna stališča in predsodki do vključevanja otrok z Downovim sindromom,



prepričanja, da so lahko vključeni le otroci, ki so podobni »normalnim vrstnikom«,



prepričanje, da so posebne potrebe otrok z Downovim sindromom tako specifične, da
jih učitelj ne more upoštevati,



prepričanje, da imajo vsi otroci z Downovim sindromom zelo izrazite posebne potrebe
na vseh področjih,



poudarjanje potrebe po dodatni strokovni pomoči pri vseh dejavnostih,



potreba po zelo specifični obravnavi na socialno-izobraževalnem področju,



poudarjanje razlik namesto iskanja podobnosti med izobraževalnimi cilji otroka z
Downovim sindromom in kurikulom OŠ,



strah, da bodo otroci z Downovim sindromom motili vrstnike pri učenju,



nepoznavanje značilnosti otrok z Downovim sindromom,
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prepričanje, da otrok ne bo razvil funkcionalnih življenjskih veščin in



finančni stroški, ki jih terja vključevanje otrok z Downovim sindromom (prav tam, str.
23).

Alton (2000 v prav tam) pa kljub številnim oviram izpostavlja, da vključevanje otrok z
Downovim sindromom v večinske šole ni nemogoče, kar dokazujejo primeri dobre prakse.
Uspešna inkluzija otrok z Downovim sindromom »ne poteka kar sama od sebe, ampak terja
veliko truda in ustreznih strokovnih in materialnih virov« (prav tam, str. 24). Pomembno je
pozitivno stališče strokovnih delavcev – verjeti morajo v to, da je inkluzija mogoča, saj
prinaša dobre izobraževalne in socialne učinke le takrat, ko je izobraževalni sistem »pozitivno
naravnan, toleranten, vključuje vsakega učenca in mu omogoči pogoje za optimalni razvoj
potencialov« (prav tam). Pomembno je kakovostno sodelovanje učiteljev z ostalimi člani
šolskega tima, saj s tem povečujejo znanja in veščine, ki so potrebne za uspešno vključevanje
otrok z Downovim sindromom. Potrebno je preusmeriti pozornost od pretiranega poudarjanja
in ocenjevanja primanjkljajev k postavljanju realnih, uresničljivih ciljev in njihovemu
uresničevanju. Ključno je tudi sodelovanje med šolo in starši (prav tam). Stepančič (2006 v
Kokovnik idr. 2006) poudarja, da je najpomembnejše, »da se ne držimo ozkih šablon in nismo
nagnjeni k posploševanju. Dostikrat katerikoli učenec, če ga obravnavamo individualno in
upoštevamo njegove posebnosti, zmore in pokaže več, kot smo si na začetku lahko
predstavljali. Dati mu moramo samo priložnost, da se realizira z vsemi zmožnostmi in
kvalitetami in ga ne smemo obremenjevati s svojimi pričakovanji in predvidevanji« (prav tam,
str. 137).
V Sloveniji je delež otrok z Downovim sindromom, vključenih v redne šole, precej manjši kot
v nekaterih drugih državah Evropske Unije (Kavkler 2008a). A. Šelih (2013) zapiše, da je
zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami sprejel nekatere inkluzivne rešitve, vendar je
njihovo uresničevanje še precej oddaljeno. Nekatere možnosti, ki jih je sam zakon sicer
omogočil, niso bile uresničene, ker niso bili zagotovljeni pogoji za njihovo uresničevanje
(prav tam, str. 8). Kljub temu, da je »zakon v veljavi od leta 2000, še do danes ni izdelan
razvid osnovnih šol, v katerih bi se lahko izobraževali otroci z MDR [motnjami v duševnem
razvoju] po programu z nižjim izobrazbenim standardom (NIS); niso rešena strokovna
vprašanja o medsebojnem razmerju oziroma o potrebi po usklajevanju programa z
enakovrednim in z nižjim izobrazbenim standardom, zato da bi se lahko učenec z MDR
vključil v razred z EIS [enakovrednim izobrazbenim standardom]« (prav tam). A. Šelih (prav
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tam) zato opozarja: »Nedopustno je, da katerekoli možnosti, ki jo določen zakon predvidi, ni
mogoče uresničiti zato, ker niso bili sprejeti ustrezni podzakonski predpisi – prav to pa je bil
pogost odgovor državnih upravnih organov staršem, ki so želeli otroka z motnjami v
duševnem razvoju vključiti v večinsko šolo«. Z drugimi besedami; organ, ki je bil dolžan
pripraviti tak predpis, je upravičencu onemogočil dostop do temeljne pravice, ki mu jo je
zakon sicer zagotavljal (prav tam).
»Otroci z motnjo v duševnem razvoju se v našem sistemu vzgoje in
izobraževanja ne morejo vključiti v program redne OŠ v sistemu usmerjanja otrok s
posebnimi potrebami. Če je otrok ocenjen kot otrok z lažjo, zmerno, težjo ali težko
motnjo v duševnem razvoju, to pomeni, da ne more biti usmerjen v program redne OŠ,
niti ne v program redne OŠ z dodatno strokovno pomočjo. To je omogočeno le
otrokom z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi ali otrokom s povprečnimi
sposobnostmi in drugačnimi posebnimi potrebami (otrokom z učnimi težavami,
naglušnim ali gluhim, gibalno oviranim itn.). V našem sistemu vzgoje in izobraževanja
so v ta program vključeni le tisti otroci, ki tak program zmorejo in v njem napredujejo
v skladu z minimalnimi zahtevami tega programa. V nekaterih drugih državah, kjer
imajo drugačen šolski sistem, je več otrok z motnjo v duševnem razvoju vključenih v
tako imenovano redno ali »večinsko« OŠ. Vendar se tudi v teh državah otroci z
motnjo v duševnem razvoju učijo po drugačnem programu, ki je oblikovan za njihove
posebne potrebe. Zaradi napačnega razumevanja integracije/inkluzije v našem šolskem
sistemu je nekaj otrok z motnjo v duševnem razvoju tudi pri nas vključenih v
programe redne OŠ. Tako sta pri nas vključeni predvsem dve skupini otrok z motnjo v
duševnem razvoju: 1) otroci, ki niso ustrezno odkriti in so bili vpisani v OŠ kot
šoloobvezni otroci, 2) ali pa otroci, ki jih je Komisija usmerila v program z nižjim
izobrazbenim standardom ali v posebni program, pa so se starši pritožili na
drugostopenjsko komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (v času, ko se
rešuje pritožba)« (Šolsko obdobje b.l.).
Situacijo lahko dodatno ponazorimo tudi s podatki iz Bele knjige (2011), kjer zapišejo, da je
46 učiteljev večinskih osnovnih šol (število anketiranih učiteljev je bilo 701) na vprašanje
"Koliko otrok z motnjami v duševnem razvoju poučujete v letošnjem šolskem letu?"
odgovorilo, da so v šolskem letu 2009/10 poučevali enega, dva ali tri učence z motnjami v
duševnem razvoju. Komisija za usmerjanje otrok, ki so umeščeni v skupino otrok z motnjami
v duševnem razvoju, pa teh otrok ne sme usmeriti v program s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo oz. v program z enakovrednim izobrazbenim standardom redne
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osnovne šole. Ti učitelji torej teh učencev sploh ne bi smeli imeti v svojih oddelkih, te učence
pa (ustrezno ali neustrezno) prepoznavajo kot otroke z motnjami v duševnem razvoju, čeprav
uradno (z odločbo) niso umeščeni v to skupino otrok s posebnimi potrebami (prav tam, str.
288).
Starši si želijo svojega otroka vključiti v večinsko šolo, ki pa jim njim primernega programa
ne more ponuditi. Zato so nekateri učenci z lažjo in celo zmerno motnjo v duševnem razvoju
torej kljub vsemu vpisani v program z enakovrednim izobrazbenim standardom, ki ga izvajajo
večinske osnovne šole. Vendar njihova usmeritev ne temelji na njihovih realnih intelektualnih
sposobnostih, saj je v njihovih odločbah na primer zapisano, da gre za učenca s primanjkljaji
na posameznih področjih učenja – usmeritev tako ni v nasprotju z zakonom, ampak v
nasprotju z realnim stanjem. Določba šolskega pravilnika o napredovanju učencev dovoljuje
napredovanje učencu z negativnimi ocenami do konca drugega triletja, zato je mogoče, da ti
učenci brez pričakovanega znanja dosežejo vsaj šesti razred v programu večinske osnovne
šole. Zaradi nekritičnega zadrževanja teh učencev v za njih prezahtevnih in preobsežnih
programih se lahko njihovi primanjkljaji še povečujejo, pogosto pa se jim pridružijo še druge
motnje (Rovšek 2006). »Kljub zakonski podlagi večinske šole še ne izvajajo prilagojenih
programov, zato so usmeritve učencev z motnjami v duševnem razvoju v večinski
osnovnošolski program neprimerne in neodgovorne« (prav tam, str. 25). Rovšek (2008)
opozarja: »Neustrezna usmeritev in posledično šolanje otroka v prezahtevnem programu
praviloma ne ostane brez posledic za učence. Učenci, ki dolgo časa zaporedoma izkušajo
šolski neuspeh, so ne le označeni s strani vrstnikov, temveč sta prizadeta tudi njihova
samopodoba in samospoštovanje; torej dva elementarna pogoja za osebnostno rast in uspešno
vključitev v kasnejše družbene procese. Mnogi izmed njih postanejo čustveno otopeli,
neodzivni in ponižani. Njihovo znanje ob preusmeritvi iz programa z enakovrednim
izobrazbenim standardom v program z nižjim izobrazbenim standardom praviloma ni
enakovredno znanju vrstnikov, ki ta program obiskujejo že dlje« (prav tam, str. 5). Rovšek
(prav tam) tako ne vidi veliko koristi za učenca z motnjo v duševnem razvoju v vse bolj
nezdravo tekmovalno naravnani šoli, kjer niza neuspeh za neuspehom.
Za zaključek v tabeli predstavljamo bistvene razlike med prilagojenim izobraževalnim
programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom vzgoje in
izobraževanja (glej tabelo 1).
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PRILAGOJEN IZOB.

POSEBNI PROG. VZGOJE IN

PROG. Z NIŽJIM IZOB.

IZOBRAŽEVANJA (Grubešič 2014)

STANDARDOM (Prilagojeni
izobraževalni ... (b. l.).)

TRAJANJE

9 let, razdeljeno na
tri vzgojnoizobraževalna
obdobja

- Obvezni del in nadaljevalni program do
18. leta: Obvezni del vključuje tri stopnje,
vsaka traja tri leta. Možen je tudi
nadaljevalni del, ki za učence ni obvezen,
traja pa tri leta.
- Nadaljevalni program od 18. do 26.
leta: raven Učenje za življenje in delo,
vključitev v ta program za učenca ni
obvezna.

V vseh treh obdobjih učitelj
pri pouku individualizira
in diferencira delo z
učenci glede na
njihove zmožnosti.

Zaradi izredne heterogenosti učencev
(motnje v duševnem razvoju, tudi s
številnimi kombinacijami drugih dodatnih
motenj, primankljajev in ovir) je delo na
vseh stopnjah individualizirano. Za
vsakega učenca se pripravi individualiziran
program, pri načrtovanju in evalvaciji le-teh
lahko sodelujejo tudi starši.
Ocenjevanje je na vseh stopnjah izključno
opisno. Dosežki se opisujejo v smislu
napredovanja učenca po posameznih
področjih ob koncu vsakega šolskega leta.

IZOBRAŽEVANJA

DIFERENCIACIJA
IN
INDIVIDUALIZACIJA

PREVERJANJE
IN OCENJEVANJE
ZNANJA

Opisno (v prvem in drugem
obdobju) in številčno (v
tretjem obdobju). Če ima
učenec dodatne motnje, se mu
način preverjanja in
ocenjevanja znanja prilagodi.

Tabela 1: Razlike med prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim
standardom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja

V nadaljevanju diplomskega dela predstavljamo nekatere težave in ovire, s katerimi se v
procesu vzgoje in izobraževanja srečujejo učenci z Downovim sindromom in njihovi učitelji.
Predstavljamo možne posledice za pouk in možnosti za odpravljanje oz. vsaj zmanjševanje
teh težav.
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5 DIDAKTIČNE STRATEGIJE ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV PRI POUČEVANJU
OTROK Z DOWNOVIM SINDROMOM
Učitelji se s strategijami, kako se soočati s težavami in ovirami, ki so pojavljajo pri
poučevanju otrok s posebnimi potrebami, seznanijo že v času študija. Odločili smo se poiskati
konkretne predloge, s katerimi bi učitelji lahko svoje znanje še dodatno nadgradili. Zato smo
teoretični del strategij, ki jih učitelji lahko upoštevajo oz. uporabljajo pri svojem delu z učenci
z Downovim sindromom, osnovali na podlagi dveh brošur, ki sistematično predstavita
posebnosti, ki se pojavljajo pri delu z učenci z Downovim sindromom, predstavita pa tudi
možne posledice za pouk in predlagata rešitve. Brošuri sta izšli po zaslugi Društva Downov
sindrom Slovenija (leta 2013 je postalo samostojno društvo, pred tem pa je od leta 1997
delovalo kot Sekcija pri Zvezi Sožitje – zvezi društev za pomoč osebam z motnjami v
duševnem razvoju) (Cilji in poslanstvo b.l.). Društvo se med drugim ukvarja tudi z izdajanjem
del, ki se nanašajo na različna vprašanja o ljudeh z Downovim sindromom. Povezali so se z
nemško ustanovo "Deutsches Down-Syndrom Infocenter", ki je že izdala številne takšne
publikacije, nekatere izmed njih so tako po zaslugi društva izšle tudi v slovenskem jeziku
(Halder in Šelih 2011). Obe brošuri sta sicer osnovani na razmerah v nemškem šolskem
sistemu, vendar menimo, da lahko njihove rešitve in predloge uporabijo tudi učitelji pri nas.

Publikacijo z naslovom Otrok z Downovim sindromom v vrtcu je prevedla Mojca Remic, mati
otroka z Downovim sindromom, ki je s prevodom knjižice v nemškem jeziku želela pomagati
vzgojiteljicam pri delu z njenim otrokom. Tudi to je konkreten dokaz, kako so starši otrok z
Downovim sindromom pomembni v procesu vzgoje in izobraževanja. V brošuri torej
svetujejo vzgojiteljem, vendar menimo, da lahko nekatere njihove nasvete prenesemo tudi na
kasnejše, osnovnošolsko obdobje. Nasveti, zapisani v brošuri, so sledeči (Halder in Šelih
2011):


Otroci z Downovim sindromom se, upoštevajoč njihove individualne potrebe, lahko
veliko naučijo. Potrebujejo pa veliko več pohvale in spodbude.



Navodila naj bodo kratka in preprosta, po potrebi jih večkrat ponovimo. Izogibati se je
potrebno dajanju več navodil hkrati. Navodila bodo lažje razumeli tudi, če bodo dobili
še vizualno podporo.



Ko otroku govorimo, naj nas gleda, saj bo tako bolj pozoren in bo bolje poslušal.
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Otrok želi izpolniti pričakovanja odraslih, ki jih ima rad, zato bo verjetno zelo dobro
razumel, kaj bodo odrasli povedali o njem. Zato je v njegovi bližini o njem potrebno
govoriti samo dobro.



Ob navzočnosti drugih otrok jim bo morda koristno omeniti izraz Downov sindrom in
razložiti, da se otroci s tem sindromom učijo počasneje, še posebej, če so otrokove
težave očitne.



Dnevna rutina jim bo pomagala pri učenju številnih spretnosti, zlasti s spodbudo in
dobrim zgledom drugih otrok, saj otroci z Downovim sindromom praviloma zelo
dobro posnemajo.



Cilje poskušajmo doseči z majhnimi koraki, počasi, ampak gotovo.



Naloge naj bodo razdeljene na manjše korake.



Pomembna je dobra povezava med domom in šolo, dejavnosti, ki jih opravljamo v
šoli, naj z njim opravljajo tudi starši doma.



Otroci z Downovim sindromom imajo pogosto ohlapne mišice, telesne dejavnosti jih
hitreje utrudijo. Zato jih spodbujamo k različnim delesnim aktivnostim, npr. skakanje,
tek, plezanje, lovljenje ravnotežja.



Paziti moramo, da se uravnoteženo prehranjujejo in da so dovolj telesno dejavni, saj
jim prekomerna telesna teža lahko povzroča resne težave.



Spremljamo njihov sluh (70% vseh otrok z Downovim sindromom ima v zgodnjih
letih težave s sluhom) in vid, saj težave negativno vplivajo na zmožnost učenja, razvoj
govora in vedenje otroka.



Za otroke z Downovim sindromom je pomembna rutina, od nje so zelo odvisni, zato
jih nepričakovane spremembe, npr. če se običajni dnevni program spremeni, hitro
spravijo iz tira. Takšne spremembe jim vnaprej najavimo in razložimo, zakaj bo do
njih prišlo.



Otrok na neko novo nalogo ne bo prešel, če je zatopljen v prejšnjo. Če je trmast oz.
noče popustiti, lahko poskusimo s humorjem, večinoma je tak pristop uspešnejši.
Lahko mu tudi ponudimo pomoč in predlagamo, naj z nami opravi neko drugo nalogo.



Ker je razvoj otroka z Downovim sindromom podaljšan oz. počasnejši, tudi neprijetne
navade trajajo dlje časa, dokler ne minejo. Zato je pomembna potrpežljivost.



Vprašanja, ki jih zastavimo otroku, naj bodo čim bolj preprosta, otrok naj ima na voljo
tudi dovolj časa, da razmisli, kako bo nanje odgovoril. Če mu damo kratka in jasna
navodila, jih bo zagotovo razumel, saj praviloma razumejo veliko več, kot od njih
pričakujemo glede na njihovo sposobnost izražanja.
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Številni otroci z Downovim sindromom imajo dober občutek za humor in so nagnjeni
k nagajivosti. Nagajivost in dolgočasje lahko skupaj vodita k temu, da želi otrok našo
pozornost pritegniti na svojevrsten način. Takšnemu vedenju ne namenjamo
pozornosti, vendar ga kliub temu nadzorujemo. Za otroke, ki se učijo počasi, sta
disciplina in upoštevanje pravil zelo pomembna. Če se ne naučijo pravilnega
obnašanja, bodo zagotovo naleteli na težave v medsebojnih odnosih.



Lepo vedenje vedno znova pohvalimo, slabemu vedenju pa ne namenjajmo preveč
pozornosti, bolje ga je s čim manj napora zaustaviti ali tudi ignorirati, saj kritika in
nepotrebno poudarjanje napak pri otrocih z Downovim sindromom spodkopavata
samozaupanje.



Spodbujamo jih, da pri vsakodnevnih dejavnostih uporabljajo obe roki hkrati, ter s tem
razvijajo koordinacijo premikanja rok in prstov, pri vseh dejavnostih naj tudi pravilno
sedijo (prav tam, str 2-7).

Sekcija za Downov sindrom je poleg zgornje brošure izdala tudi prevedeno brošuro z
naslovom Otrok z Downovim sindromom v redni osnovni šoli, ki posreduje do sedaj zbrano
znanje o šolanju otrok z Downovim sindromom v osnovni šoli. V njej opozarjajo, da otrok z
Downovim sindromom v osnovni šoli za šolo, učitelje, sošolce in zase sicer predstavlja
poseben izziv. Morda zna položaj v razredu otežiti (vendar se to dogaja tudi z drugimi otroci),
lahko pa predstavlja pomembno obogatitev. Učitelja marsikdaj obremeni, vendar hkrati širi
njegova obzorja, spodbuja ustvarjalnost in ostri pedagoške spretnosti. V brošuri so opisane
posebnosti otrok z Downovim sindromom, vendar teh posebnosti ne najdemo pri vseh otrocih
z Downovim sindromom, vsi problemi niso trajni, nekateri sčasoma izginejo, drugi se lahko
pojavijo na novo, v določenih obdobjih pa težav sploh ni. Posebnosti, ki se pojavljajo pri
učencih z Downovim sindromom, možne posledice za pouk ter predlagane rešitve smo se
zaradi večje preglednosti odločili predstaviti v preglednicah (Halder in Šelih 2008).
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5.1 Telesne značilnosti
Jasnih vzrokov za pojav zdravstvenih in telesnih značilnosti, povezanih z Downovim
sindromom, ni mogoče vedno najti; pogosto se skrivajo v kombinaciji zdravstvenih, učnih,
jezikovnih in socialnih problemov. Telesne značilnosti smo razdelili na dva sklopa; težave z
vidom in sluhom ter hipotonijo mišic (glej tabeli 2 in 3) (Halder in Šelih 2008).

TELESNA

POSLEDICE ZA POUK

STRATEGIJE

- Učenec, ki ne sliši dobro, lahko
navodila in razlago slabše razume,
se dolgočasi, začne sanjariti ali
motiti pouk.
- Navodil ne sliši pravilno, zato jih
ne more izvršiti; nalogo naredi
nepopolno, zmanjka mu časa,...
- Učenec, ki slabo govori, si ne
zaupa, nerodno mu je še enkrat
vprašati, če nečesa ni razumel.
- Za učenca je prepisovanje s table
težavno, saj mora vid nenehno
prilagajati, zdaj na daleč, zdaj na
blizu.
- Slabše prostorsko zaznavanje
(težko ponovno najde mesto v
besedilo, ki ga prepisuje).
- Kratkoročno slušno pomnjenje (ne
more dovolj dolgo obdržati besede
v spominu, da bi jo prepisal v
celoti).
Finomotorične
težave
in
počasnejše pisanje.
- Negotovost na neravnem terenu,
stopnicah, strah pred telesno
vzgojo, negotovost pri igrah z žogo.

- Otrok naj sedi spredaj, da učitelja
dobro vidi in sliši.
- Z njim govorimo razločno in v
kratkih stavkih, navodila lahko
ponovimo ali prosimo učenca, naj
jih ponovi sam.
- Prepričujemo se, če je učenec
pozoren.
- Informacije mu nudimo na različne
načine; tudi pisno, s slikami,
simboli,
uporabljamo
vizualne
pripomočke, različne materiale,
slike, knjige, računalnik.
- Pisava na tabli naj bo dovolj velika
in berljiva. Besedilo naj ne bo
predolgo. Na voljo naj ima dovolj
časa. Lahko mu ponudimo besedilo
za prepisovanje na listu, ki ga bo
imel na kolpi.
- Pomembne informacije pripravimo
vnaprej v pisni obliki, da jih učenec
lahko odnese domov.
- Pri športni vzgoji mu pomagamo,
če se katere vaje boji.

ZNAČILNOST

Težave
s
sluhom
in
vidom

Tabela 2: Telesne značilnosti – težave s sluhom in vidom, Halder in Šelih 2008
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TELESNA

POSLEDICE

ZNAČILNOST

ZA POUK

STRATEGIJE

- Težave pri uporabi svinčnika,
radirke, pri odpiranju in
odpenjanju,
pri
vseh
dejavnostih, kjer je potrebna
moč. Težave jim predstavlja tudi
uporaba prave mere moči.
- Največje posledice se kažejo
pri pouku telesne vzgoje, fina in
groba motorika sta manj
diferencirani, kaže se tudi v
pomanjkanju kondicije, slabem
ravnotežju in negotovosti zaradi
težav z vidom. Negotov je na
neravnem terenu, na stopnicah,
pri igrah z žogo,...

- Opremimo jih z dobrimi pripomočki.
- Učencu damo več časa (npr. pri
pisanju na računalnik se mora bolj
naprezati in več vaditi, da s prsti zadane
pravo tipko).
- Urimo fino motoriko z ročnimi
spretnostmi.
- Več časa potrebuje tudi pri oblačenju
Hipotonija
in slačenju (med odmorom, pri športni
vzgoji).
mišic
- Pomagamo mu pri vajah, ki se jih boji.
- Pri sedenju mu omogočimo, da lahko
noge postavi udobno na tla ali na oporo,
naj ne visijo v zraku. Radi sedijo »po
turško«, zato jih pozivajmo, naj
spremenijo položaj sedenja, lahko
izkoristimo
prizadevanje
po
posnemanju – nihče od drugih učencev
ne sedi tako.
Tabela 3: Telesne značilnosti – hipotonija mišic, Halder in Šelih 2008

5.2 Učne značilnosti
Ne moremo preprosto trditi, da se otrok z Downovim sindromom uči počasneje kot drugi
otroci, ugotovimo lahko vrsto specifičnih učnih značilnosti, ki so pogosto povezane s
sindromom. Na njih moramo biti pozorni tako pri poučevanju teh učencev kot pri pripravi
individualiziranih programov. Učne značilnosti smo razdelili na tri sklope; jezikovne in
govorne težave ter učenje branja; kratkoročni slušni spomin, dobro vidno zaznavanje, učenje s
posnemanjem in dolgoročni spomin; učenje brez napak in izmikanje učenju, koncentracija,
vztrajanje pri znanem, priznanje in pohvala ter posploševanje (glej tabele 4, 5 in 6) (Halder in
Šelih 2008).
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POSLEDICE ZA POUK

STRATEGIJE

- Otrok pogosto razume bolje
kot pa se lahko izraža, zato
pogosto podcenjujemo tudi
njegove
kognitivne
sposobnosti.
- Otrok ima pomanjkljiv
besedni zaklad, ki povzroči
tudi primanjkljaje v znanju.
- Otrok se težko nauči
slovničnih pravil.
- Težave ima pri iskanju
ustrezne besede.
- Lažje se uči novih besed kot
slovničnih pravil.
- Učenje in raba socialnega
jezika sta zanje težka,
pogosto ne znajo oceniti,
kako naj se v določenih
okoliščinah ustrezno izrazijo.
- Težave jim povzroča
razumevanje navodil.
- Težave z artikulacijo;
majhna usta, hipotoničen
jezik in mlahave mišice
povzročajo nejasen govor.

- Otroku damo dovolj časa za predelavo
sporočila in pripravo odgovora.
- Na njegov govor se lahko navadimo, če ga
natančno poslušamo.
- Ko govorimo z otrokom, ga gledamo v
obraz.
- Učitelj naj uporablja preproste in znane
besede, govori naj v kratkih stavkih. Izogiba
naj se dvoumnega besednjaka.
- Vedno se prepričamo, če nas je otrok res
razumel.
-Pri govorjenju si pomagamo z gibi rok,
mimiko in telesom.
- Če ga naučimo brati čim prej, bomo tako
podprli tudi njegov jezikovni razvoj.
- Podpremo vsebino povedanega;
z
napisanim
besedilom,
slikami,
fotografijami, simboli, drugim materialom.
- Poudarimo ključne besede in jih
podčrtamo.
- Slovnico poučujemo s pomočjo
pripomočkov.
- Učitelj naj se izogiba postavljanju zaprtih
vprašanj, spodbuja naj otroka, da odgovori
več kot z eno besedo.
- Opogumljamo ga, naj glasno govori pred
razredom
s
pomočjo
vizualnih
pripomočkov.
- Dovolimo mu, da prebere besedilo,
namesto da bi o njem pripovedoval.
- Učitelj naj izpopolnjuje njegov jezik z
igrami vlog in gledališkimi igrami.
- Dovolimo mu in ga opogumimo, da je tudi
on kdaj »vodja«.

ZNAČILNOSTI

Jezikovne
in
govorne
težave

Učenje
branja

- Branje je njihovo močno - Pri njih vzbujamo pozitivno
področje.
pričakovanje.
- Nudimo mu primerne načine učenja
branja.
Tabela 4: Učne značilnosti 1, Halder in Šelih 2008
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UČNE

POSLEDICE ZA POUK

STRATEGIJE

- Težave pri jezikovnem razvoju in
nastajanju besednega zaklada.
- Otrok, ki se trudi obdržati in predelati
informacijo, bo preobremenjen, če bo
vsebovala tuje pojme, dolge zapletene
povedi. Otrok bo obdržal le del
informacije, ponavadi začetek ali konec
stavka.
- Dobro vidno zaznavanje in posledično
tudi vidno pomnjenje, s čimer lahko
nadoknadimo slušni primanjkljaj.
- Najuspešneje se učijo s posnemanjem,
zato bo najbolj koristno, če se učijo
skupaj z vrstniki brez posebnih potreb.
- Ko otrok določene spretnosti obvlada in
jih shrani v dolgoročni spomin, tega ne bo
več pozabil.

- Nudimo mu dodatno vidno
oporo.
- Na voljo mora imeti dovolj
časa, nudimo mu pomoč in ga
veliko
spodbujamo
in
pohvalimo.

ZNAČILNOSTI

Kratkoročni
slušni
spomin

Dobro vidno
zaznavanje,
učenje s
posnemanjem,
dolgoročni
spomin

Vsako
učno
snov
obravnavamo tudi s pomočjo
vizualnih pripomočkov.
- Nudimo mu dober zgled s
strani ostalih učencev.
- Učenca stalno motiviramo.

Tabela 5: Učne značilnosti 2, Halder in Šelih 2008
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POSLEDICE ZA POUK

STRATEGIJE

- Pri vsakem učenju je pomembno, da
je otrok uspešen.
Vendar načelo
poskus – zmota, po katerem se
ponavadi učenci učijo samostojno
reševati probleme, za učenca z
Downovim sindromom ne velja. Po
enem ali dveh neuspelih poskusih
obupa, morda uporabi vrsto strategij
izmikanja
(izgovor,
namišljena
bolezen, trma), da bi se izognil nalogi.
- Pri otroku se pojavlja strah pred
neuspehom, včasih dela namerne
napake, da ne bi bil postavljen pred še
težjo nalogo.
- Otroci z Downovim sindromom
imajo
pogosto
kratkotrajno
koncentracijo, nov dražljaj hitro
preusmeri njihovo pozornost, zato
težko ostanejo zbrani.
- Učenci se neradi spopadajo z novimi
nalogami, vračajo se k dejavnostim in
nalogam, ki jih obvladajo.
- Morda ne bo imel potrebne
vztrajnosti, da bo sam uspel in se
prostovoljno lotil težje naloge.
- Če njegovih uspehov ne cenimo
primerno, se lahko pojavijo frustracije,
saj se mora učenec z Downovim
sindromom veliko bolj naprezati, da
nekaj
naredi.
Potrebuje
več
pozitivnega potrjevanja kot njegovi
sošolci.
- Da bo učenec utrdil novo naučeno
spretnost, jo mora uriti v različnih
okoliščinah, v drugačnih situacijah,
težko npr. prenaša priučena pravila na
nove igre, saj posploševanje ne deluje
samoumevno.

- Naloge razdelimo na majhne
korake. Preden preidemo na
drug korak, naj učenec prvega
uspešno izvede.
- Na vsaki stopnji naj doseže
občutek gotovost, tako bo
pridobil zaupanje v lastne
sposobnosti.
- Nudimo mu podporo pri
učenju novih spretnosti.
- Prihaja naj do čim manj
frustracij, naloge naj na začetku
rešuje skupaj z učiteljem.
- Naloge naj zagotovijo
osemdeset odstotno uspešnost,
pa čeprav ob podpori učitelja,
saj ob manjšem uspehu hitro
izgubi pogum.

ZNAČILNOSTI

Učenje
brez napak
in izmikanje
učenju,
koncentracija

Vztrajanje pri
znanem,
priznanje in
pohvala,
posploševanje

- Učitelj naj učenca motivira ter
mu pomaga in ga podpira pri
naslednji dejavnosti.
- Nudimo mu kratke, jasno
oblikovane
naloge
s
spreminjajočo
se
stopnjo
težavnosti.
- Naloge naj bodo sestavljene
tako, da jih lahko enkrat rešuje
sam, drugič z učiteljem,
računalnikom, v paru ali v
skupini s sošolci.
Učenca
čim
večkrat
pohvalimo, pokažemo, da smo
opazili njegov dosežek.
- Učenca pripravimo na to, da
bo moral že znane spretnosti
uporabiti v novih situacijah
(npr. pravila igre, pri športu,
ravnanju z učnim materialom).

Tabela 6: Učne značilnosti 3, Halder in Šelih 2008
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III EMPIRIČNI DEL

1 RAZISKOVALNI PROBLEM

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema
Alton (2000 v Kavkler 2008a) pravi, da uspešna vzgoja in izobraževanje učencev z
Downovim sindromom ne potekata kar sama od sebe, ampak zahtevata veliko truda ter
ustreznih strokovnih in materialnih virov. Pomembno je tudi pozitivno stališče strokovnih
delavcev, kakovostno sodelovanje učiteljev z ostalimi člani šolskega tima in starši (prav tam,
str. 24). Učitelji se pri poučevanju učencev z Downovim sindromom soočajo s številnimi
težavami in omejitvami. Iz tega razloga smo se odločili raziskati, kakšne posebnosti, težave
ali ovire se pojavljajo pri poučevanju učencev z Downovim sindromom, kako se učitelji z
njimi soočajo in tako poskrbijo za uspešno vzgojo in izobraževanje teh učencev.
V empiričnem delu smo intervjuvali šest učiteljic, ki učence z Downovim sindromom
poučujejo v prilagojenih programih osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in v
posebnih programih vzgoje in izobraževanja. Gre za učiteljice, ki v oddelku poučujejo vsaj
enega učenca, ki ima Downov sindrom. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
(2013) otrok z Downovim sindromom ne omenja eksplicitno, umeščeni so v skupino otrok z
motnjami v duševnem razvoju. Tudi v odločbah o usmeritvi eksplicitno ne piše, da gre za
otroka z Downovim sindromom, pač pa je zapisano le, da gre pri otroku za motnjo v
duševnem razvoju.
Zanima nas, kakšno je mnenje učiteljic o inkluziji, njeni smiselnosti oz. izvedljivosti ter kateri
program vzgoje in izobraževanja je po njihovem mnenju za otroka s posebnimi potrebami
najbolj koristen. Ob tem nas zanima tudi njihovo mnenje o tem, kdo je najbolj odgovoren za
uspešno inkluzijo, kakšno je njihovo mnenje o lastni usposobljenosti za poučevanje otroka z
Downovim sindromom ter na koga se največkrat obrnejo, ko se pojavijo težave. Raziskujemo,
kako pomembno se zdi učiteljicam sodelovanje z otrokovimi starši ter kakšno je njihovo
sodelovanje. Zanima nas, ali otrok z Downovim sindromom rad hodi v šolo in kako se obnaša
do ostalih otrok. Ugotavljamo tudi, kako se po mnenju učiteljic otroci z Downovim
sindromom razlikujejo od ostalih učencev, pri čemer nas zanimajo tako pozitivne kot
negativne značilnosti. Naš namen je predvsem ugotoviti, katere posebnosti, ovire ali težave se
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pojavljajo pri poučevanju otrok z Downovim sindromom ter kako se učiteljice z njimi soočajo
– kakšne so njihove strategije za zagotavljanje čimbolj uspešne vzgoje in izobraževanja.
Ugotavljamo tudi, kje so učiteljice pridobile znanje, ki ga vsakodnevno uporabljajo ter kje so
po njihovem mnenju pomanjkljivosti v procesu izobraževanja učiteljev, defektologov,
specialnih pedagogov, skratka vseh, ki se vsakodnevno ukvarjajo z otroci s posebnimi
potrebami.
1.2 Raziskovalna vprašanja
Raziskovalna vprašanja smo razdelili na štiri posamezne sklope, po področjih, ki nas
zanimajo. V prvem sklopu nas zanima, kakšen odnos imajo do inkluzije otrok s posebnimi
potrebami v redne šole učiteljice, ki se z njimi vsakodnevno ukvarjajo. Zanima nas njihovo
mnenje o tem, ali je šolanje teh otrok v rednih šolah za njih bolj koristno kot šolanje v
programu z nižjim izobrazbenim standardom oz. v posebnih programih vzgoje in
izobraževanja; torej ali učenci s posebnimi potrebami več pridobijo v rednih šolah. Zanima
nas tudi, komu učiteljice pripisujejo največjo odgovornost za uspešno inkluzijo otrok s
posebnimi potrebami v redne šole, ob tem pa tudi, ali učiteljice menijo, da so same dovolj
usposobljene za poučevanje otroka z Downovim sindromom. Želimo ugotoviti, kako
učiteljice sodelujejo z ostalimi strokovnjaki in na koga se ponavadi obrnejo, ko se pojavijo
težave z zvezi z učencem z Downovim sindromom.
V drugem sklopu nas zanima, kako pomembno je po mnenju učiteljic sodelovanje z
učenčevimi starši ter kako učiteljice ocenjujejo kakovost svojega sodelovanja s starši učenca z
Downovim sindromom.
V tretjem sklopu raziskovalnih vprašanj nas zanima počutje učenca z Downovim sindromom
v šoli ter kaj učiteljice osebno storijo za to, da bi bilo učencu v šoli čim bolj prijetno. Želimo
ugotoviti, kakšen je odnos učencev z Downovim sindromom do ostalih sošolcev. Zanima nas
tudi, v čem se učenec z Downovim sindromom najbolj razlikuje od ostalih učencev, pri čemer
nas zanimajo tako negativne kot pozitivne značilnosti.
Četrti sklop namenjamo pouku in poučevanju učenca z Downovim sindromom. Zanima nas,
kako učiteljice pouk prilagajajo specifičnostim učenca z Downovim sindromom – način
podajanja snovi, količino in zahtevnost snovi. Učiteljice smo povprašali tudi po tem, katera so
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učenčeva močna in šibka področja. Zanima nas, katere težave pri delu z učencem, ki ima
Downov sindrom, učiteljice opažajo ter kako se z njimi soočajo (npr. težave z vidom/sluhom,
koncentracijo, motoriko). Želimo ugotoviti, kakšne so učenčeve sposobnosti na področju
govora in branja. Zanima nas, na kakšne načine učiteljice učenca z Downovim motivirajo za
delo, kako ocenjujejo in preverjajo znanje, kakšne pohvale in graje uporabljajo ter kako le-te
vplivajo nanj. Zanima nas tudi, kje so se učiteljice seznanile z vsemi našetimi strategijami in
rešitvami, ter katere spremembe bi bile po njihovem mnenju najbolj potrebne v sistemu
izobraževanja vseh, ki se vsakodnevno ukvarjajo z otroci s posebnimi potrebami.

2 METODOLOGIJA

2.1 Osnovna raziskovalna metoda
V empiričnem delu smo se odločili za uporabo metode kvalitativnega raziskovanja, pri čemer
smo uporabili podatke, katerih vrednosti spremenljivk so navedene z besedami, torej
atributivno. To je način raziskovanja, pri katerem »sestavljajo osnovno izkustveno gradivo,
zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi in v kateri je to gradivo tudi
obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila in
brez operacij nad števili« (Mesec 1998, str. 26). Prvo načelo kvalitativne metodologije je, »naj
raziskovalec prisluhne ljudem, ki jih raziskuje. Naj ne raziskuje samo, kar zanima njega,
ampak kar je pomembno z vidika raziskovanih« (prav tam, str. 28). Raziskovalec svoje
prizadevanje usmeri na dejanske življenjske probleme in ne na neke odmaknjene, teoretične,
akademske probleme (prav tam).

Pri raziskovanju smo uporabili deskriptivno osnovno raziskovalno metodo, za katero Sagadin
(1993) zapiše, da z njo »spoznavamo pedagoško polje na nivoju vprašanja, kakšno in kolikšno
je nekaj, ne, da bi si ga vzorčno pojasnjevali« (prav tam, str. 12).

2.2 Proučevana populacija
Pri raziskovanju smo intervjuvali šest učiteljic, ki poučujejo vsaj enega učenca z Downovim
sindromom. Izmed njih štiri učiteljice poučujejo v posebnem programu vzgoje in
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izobraževanja, dve pa v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom (glej
tabelo 7).

Učiteljica
Učiteljica 1
posebni program
Učiteljica 2
posebni program
Učiteljica 3
posebni program
Učiteljica 4
posebni program
Učiteljica 1
nižji izob. standard
Učiteljica 2
nižji izob. standard

Oznak
a
PP1

Starost
(v letih)
47

Delovna doba
(v letih)
24

Izobrazba

PP2

27

3

Specialna pedagoginja

PP3

30

6

Profesor defektolog

PP4

30

6

Profesor defektolog

NIS1

33

6

Profesor defektolog

Profesor specialne in
rehabilitacijske pedagogike
NIS2
32
5
Profesor specialne in
rehabilitacijske pedagogike
Tabela 7: Proučevana populacija

2.3 Zbiranje podatkov

Pri zbiranju podatkov smo uporabili tehniko intervjuja, ki je po Sagadinu (1995 v Vorginc
2008) tehnika zbiranja podatkov »s pogovorno komunikacijo, je pogovor med dvema
osebama, od katerih ena (spraševalec) sprašuje, postavlja vprašanja, druga (vpraševanec) pa
nanje odgovarja« (prav tam, str. 99). Raziskovalec mora biti med intervjujem pozoren tako na
verbalno kot tudi na neverbalno komunikacijo vpraševanca, saj tako njegove odgovore
prikaže v pravi podobi. Z vprašanji ugotavlja, kaj spraševanci menijo o določeni temi,
spoznava njihova čustva, namere in pomene, ki jih pripisujejo dogodkom in stvarem. Intervju
je zaradi nekaterih svojih prednosti v družboslovnih raziskavah pogosto uporabljena tehnika
(Vogrinc 2008, str. 100). Intervjuje ločimo na standardizirane oz. zaprte ter nestandardizirane
oz. odprte, na polovici med tema dvema ekstremoma pa je polstrukturirani intervju, kjer so
vprašanja vnaprej pripravljena, lahko so odprtega ali zaprtega tipa, vpraševanec pa lahko
odgovarja s kratkimi odgovori ali v obliki pripovedi (prav tam, str. 109). Pri raziskavi smo se
odločili uporabiti polstrukturirani intervju.
Ravnateljem izbranih šol smo predstavili raziskavo in njen namen in se nato z učiteljicami
dogovorili za termin izvedbe intervjujev. Intervjuje smo opravili z vsako učiteljico posebej.
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Intervju je vseboval 37 vprašanj, od katerih je bilo šest vprašanj z ocenjevalno lestvico, kjer
smo intervjuvankam pri odgovorih ponudili 3 ali 4-stopenjsko ocenjevalno lestvico. Pred
začetkom smo jim postavili tudi vprašanja o starosti, delovni dobi in izobrazbi. Posamezen
intervju je trajal približno 40 minut. Dodajamo še, da interpretacij in ugotovitev ni mogoče
posploševati na celotno osnovno množico otrok z Downovim sindromom in da ni mogoče
sklepati, da se rezultati nanašajo na vse otroke z Downovim sindromom, saj rezultati veljajo
le za izbrani vzorec šestih učiteljic in učencev, ki jih le-te poučujejo.

2.4 Obdelava podatkov

Pri obdelavi podatkov smo uporabili postopek kvalitativne analize. Analiza gradiva je po
Mesecu (1998) »postopek, pri katerem s kategoriziranjem in klasificiranjem enot gradiva
oblikujemo pojme, ki jih nato med seboj povežemo in oblikujemo teoretične modele in
pojasnitve« (prav tam, str. 104). Kvalitativno analizo razdeli na šest korakov:
1. urejanje gradiva,
2. določitev enot kodiranja,
3. odprto kodiranje,
4. izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij,
5. odnosno kodiranje in
6. oblikovanje končne teoretične formulacije (prav tam, str. 103)

Grčar, A. 2015. Poučevanje učencev z Downovim sindromom.
Dipl. nal. – UNI. UL FF, Oddelek za pedagogiko in andragogiko.

43

3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
3.1 Odnos učiteljic do inkluzije, mnenje o lastni usposobljenosti, sodelovanje z drugimi
strokovnjaki
1. Mnenje intervjuvanih učiteljic o inkluziji
Zanima nas, kakšno je mnenje učiteljic o inkluziji – ali se jim zdi smiselna oz. koristna za
otroke s posebnimi potrebami (glej tabelo 8).

Oznaka
1 PP1

Koda
Pozitivno

Kategorija
Odobravanje

2 PP1

Dokler je koristna

Koristnost

3 PP2

Nasprotujem

Nasprotovanje

4 PP2

Realno ni mogoče izvesti vseh prilagoditev

Nerealnost

5 PP3

Ne za vsako ceno

Delno odobravanje

6 PP4

Pozitivno

Odobravanje

7 PP4

Mora koristiti otroku

Koristnost

8 PP4

Pravilno izvajana

Izvajanje

9 NIS1

Za nekatere lahko koristna, premišljenost in
individualna zastavljenost

Delno odobravanje

10 NIS2

Odobravanje, če je koristna
Koristnost
Tabela 8: Mnenje intervjuvanih učiteljic o inkluziji

Ugotavljamo, da izmed intervjuvank, ki poučujejo v posebnih programih vzgoje in
izobraževanja, vse ne odobravajo inkluzije. PP1 in PP4 odgovarjata, da je njuno mnenje o
inkluziji pozitivno, dokler s tem otroku ne škodujemo, torej kadar je otroku v korist, PP1
izpostavlja še zahtevo, da mora biti inkluzija pravilno izvajana. PP3 odgovarja, da sicer
podpira inkluzijo, vendar ne za vsako ceno. PP2 pa izpostavlja, da sama ne podpira inkluzije,
ker je nerealna, po njenem mnenju v realnosti ni mogoče izvesti vseh prilagoditev, ki jih
zahteva inkluzija. Tudi učiteljici, ki poučujeta v programu z nižjim izobrazbenim standardom,
odobravata inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v redne šole, NIS1 izpostavlja pogoj, da
mora biti inkluzija premišljena in individualno zastavljena, NIS2 pa pove, da inkluzijo
odobrava, v kolikor je koristna za otroka. V Beli knjigi (2011) zapišejo, da »organizacijsko in
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vsebinsko načrtno povezanih vrtcev in šol, ki bi predstavljali mrežo potrebnih institucij za
otroke s posebnimi potrebami, v Sloveniji še ni« (prav tam, str. 285). Prilagojene programe za
otroke s posebnimi potrebami večinoma izvajajo specializirane šole. Sodelovanje
specializiranih šol z rednimi šolami pa je šibko, večinoma se ohranja le na ravni izvajanja
dodatne strokovne pomoči mobilnih specialnih pedagogov. Ker medsebojne izmenjave
izkušenj in znanj niso sistemsko urejene, je sodelovanje prepuščeno iniciativi posameznih šol.
Redne šole, ki jih obiskujejo otroci s posebnimi potrebami, pogosto ne zadostijo pogojem za
ustrezno oblikovanje šolskega okolja, kot ga zahtevajo posamezne skupine otrok s posebnimi
potrebami (prav tam). Že v teoretičnem delu ugotavljamo, da nas na področju uvajanja
inkluzije v vsakodnevno šolsko prakso čaka še veliko dela. Zato nas mnenje PP2, ki ne
verjame v inkluzijo, pravzaprav ne preseneča. Naš šolski sistem v zadnjih letih pretresajo tudi
varčevanja na vsakem koraku, zato ne le, da ni sredstev za novosti in izboljšave, kažejo se
tudi težnje po ukinjanju ali zmanjševanju sredstev, kar bi lahko pomenilo tudi poslabševanje
razmer, ki so že vzpostavljene. M. Kavkler (2008c) zapiše, da finančne možnosti v Sloveniji
sicer niso tako majhne, saj »že obstajajo številni strokovni in materialni viri za učence, ki
imajo učne težave, in tudi za nadarjene učence. Ti viri pa so pogosto premalo ekonomično
izrabljeni (pretežno individualna pomoč zunaj razreda, premalo izrabljeni materialni viri itd.).
Za učence z izrazitimi posebnimi potrebami so le v specialnih ustanovah na voljo potrebni
materialni in strokovni viri« (prav tam, str. 17). Problem pri nas predstavlja tudi slabo razvito
inkluzivno gibanje v družbi. Kljub temu, da je zakonodaja že leta 1996 omogočala možnost
inkluzije, spremembe na tem področju uvajamo zelo počasi (Special needs ... 2003 v Kavkler
2008b).

2. Mnenje o koristnosti vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami na rednih
osnovnih šolah
Zanima nas mnenje učiteljic o tem, ali je za otroke s posebnimi potrebami bolj koristno, da
obiskujejo redne osnovne šole (glej tabelo 9).
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Oznaka
1 PP1

Koda
Koristno, dokler zmore, kar ostali

Kategorija
Zmožnosti

2 PP1

Dokler ni ogrožena njegova integriteta

Ogroženost integritete

3 PP2

Ne zmorejo programa redne osnovne šole

Nezmožnost

4 PP3

Koristno, če otrok zmore program

Zmožnosti

5 PP3

Pozitivno z vidika socializacije

Socializacija

6 PP4

Koristno, če gre za potrebe, ki niso omejujoče

Vrsta posebnih potreb

7 PP4

Nesmiselno, če kljub trudu ni napredka

Nesmiselnost

8 PP4

Niso izolirani

Ne-izoliranost

9 NIS1

Ne, ker njihove potrebe niso zadovoljene

Nekoristnost

10 NIS1

Učitelji se jim nimajo časa posvetiti

Časovne prilagoditve

11 NIS2 Ostali otroci model, vzor, ki ga posnemajo
Vrstniki kot vzor
Tabela 9: Mnenje o koristnosti vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami na rednih
osnovnih šolah

Izmed štirih učiteljic, ki poučujejo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, PP1 in PP3
odgovarjata, da je to za otroka koristno, dokler zmore to, kar zmorejo ostali. PP1 izpostavlja
še pogoj, da pri učencu s posebnimi potrebami ne sme biti ogrožena njegova integriteta. PP4
poudarja, da je sicer pozitivno pri inkluziji to, da otroci s posebnimi potrebami niso izolirani
od ostalih vrstnikov, PP3 pa izpostavlja, da je zanj koristno predvsem to, da šolo obiskuje z
vrstniki, ki nimajo posebnih potreb, kar ugodno vpliva na njegovo socializacijo. Tudi NIS2
izpostavlja, da je po njenem mnenju najbolj koristen vidik inkluzije v tem, da vrstniki brez
posebnih potreb otrokom s posebnimi potrebami predstavljajo vzor, ki mu lahko sledijo. M.
Kavkler (2008b) o tej temi zapiše, da inkluzija pozitivno vpliva tudi na učence, ki nimajo
posebnih potreb. »Vrstniki, ki se šolajo z učenci s posebnimi potrebami, bolje razumejo
različnost med otroki, saj se spoznajo s podobnostmi in razlikami med ljudmi, spoznajo
močna in šibka področja posameznika, naučijo se strpnosti, naučijo se pomagati itd.« (prav
tam, str. 14). Vse pa je odvisno od vrste otrokovih posebnih potreb – če le-te predstavljajo
preveliko oviro, če otrok kljub trudu ne napreduje, PP4 meni, da ni smiselno vztrajati. NIS1
meni, da je v programu rednih šol premalo časa, da bi se učitelji lahko posvečali učencem s
posebnimi potrebami v takšni meri, da bi lahko bili uspešni, PP2 pa meni, da otrokom s
posebnimi potrebami vključenost v redne šole ne koristi, saj pravi, da ti otroci programa
osnovne šole kljub pomoči ne zmorejo.
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3. Mnenje o tem, ali otroci s posebnimi potrebami v rednih šolah pridobijo več kot v
prilagojenih oz. posebnih programih vzgoje in izobraževanja
Pri tem vprašanju nas zanima mnenje učiteljic o tem, ali otroci s posebnimi potrebami v
rednih šolah pridobijo več kot v prilagojenih in posebnih programih vzgoje in izobraževanja
(glej tabelo 10).

Oznaka
1 PP1

Koda
Pridobijo več, dokler sledijo pouku

Kategorija
Sledenje pouku

2 PP2

Ne, v prilagojenih programih več časovnih in
prostorskih prilagoditev

Časovne in prostorske
prilagoditve

3 PP3

Učenec z znižanimi intelektualnimi sposobnostmi
ne pridobi

Ne pridobijo

4 PP3

Učenec z znižanimi intelektualnimi sposobnostmi
izgubi pomembne veščine

Izguba pomembnih veščin

5 PP4

Če kljub pomoči ne zmore, več izgubi kot pridobi

Več izgubi

6 NIS1

Ne, zraven pripojene še čustvene in vedenjske
težave

Prisotnost drugih težav

Več pridobijo v NIS in PP, učitelji se jim lahko
Individualno delo
bolj posvetijo, individualno delo
Tabela 10: Mnenje o tem, ali otroci s posebnimi potrebami v rednih šolah pridobijo več kot v
prilagojenih oz. posebnih programih vzgoje in izobraževanja

7 NIS2

Ugotavljamo, da so učiteljice sicer navedle precej različne odgovore, povzamemo pa lahko,
da je za tri učiteljice, PP1, PP3 in PP4 vse odvisno od otrokovih posebnih potreb in njegovih
zmožnosti. Dokler mu njegove posebne potrebe omogočajo, da ob pomoči sledi pouku, v
rednih šolah pridobi več. Če pa kljub pomoči ne napreduje, več izgubi kot pridobi. To ne velja
za učence z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi, za katere PP3 izpostavlja, da v rednih šolah
izgubijo pomembne veščine, ki se jih lahko naučijo v programu z nižjim izobrazbenim
standardom in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. V teh programih je več
časovnih in prostorskih prilagoditev, to kot razlog navaja PP2, ki meni, da otroci s posebnimi
potrebami v rednih šolah ne pridobijo. NIS2 dodaja še, da se jim v programu z nižjim izob.
standardom in posebnem programu učitelji učencem lahko bolj posvetijo in z njimi delajo
individualno. Podobno mnenje ima tudi NIS1, ki pravi, da so pri otrocih s posebnimi
potrebami pogosto prisotne še druge težave (predvsem vedenjske in čustvene), zato ti otroci v
večinskih šolah pridobijo manj. Oviro pri vključevanju otrok z motnjami v duševnem razvoju
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pa pri nas predstavlja tudi »pretirano poudarjanje pomena izobraževalne uspešnosti [ in ]
pomanjkljive razmere šolanja v rednih šolah. Povezane so s pomanjkanjem znanj in strategij
učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami in pomanjkanjem učnih in tehničnih
pripomočkov za tovrstno delo« (Special needs ...2003 v Kavkler 2008b).

4. Odgovornost za uspešno inkluzijo
Želimo ugotoviti, kdo je po mnenju učiteljic najbolj odgovoren za uspešno inkluzijo otrok s
posebnimi potrebami v redne osnovne šole (glej tabelo 11).

Oznaka
1 PP1

Odgovor
Starši

2 PP1

Učitelj

3 PP2

Nimam mnenja

4 PP3

Starši

5 PP3

Komisija

6 PP3

Učitelj

7 PP4

Šola

8 PP4

Ostali učenci

9 NIS1

Šolski tim

10 NIS2

Šolski tim

11 NIS2 Starši
Tabela 11: Odgovornost za uspešno inkluzijo

Tudi pri tem vprašanju ugotavljamo, da se mnenja med učiteljicami med seboj precej
razlikujejo. PP1 in PP3 navajata, da imajo najpomembnejšo vlogo pri uspešni inkluziji
učenčevi starši. Pomembnost sodelovanja staršev izpostavlja tudi NIS2. Tudi M. Kavkler
(2008c) zapiše, da je pomoč staršev sicer zelo pomembna, učitelj pa sme od njih pričakovati
le pomoč, ki jo starši dejansko zmorejo in lahko organizirajo; npr. nadzor, motiviranje otroka,
določena stopnja pomoči otroku, priprava pozitivnega okolja za učenje. Starši otroku
omogočijo prve izkušnje in priložnosti za razvoj in vse vrste učenja, pomembno pa vplivajo
na otrokov razvoj skozi celoten proces šolanja (prav tam, str 64). PP1 in PP3 menita, da ima
pomembno vlogo tudi otrokov učitelj. M. Kavkler (prav tam, str. 59) pravi, da so otroci s
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posebnimi potrebami uspešnejši, »če ima učitelj do njih pozitivna stališča, je osebno zavzet za
njihov napredek, ima pozitivne izkušnje pri tovrstnem delu, išče učinkovite pristope itd.
Učitelj, ki sebe dojema kot manj uspešnega pri delu z otroci s posebnimi potrebami, je
pogosto res manj uspešen«. PP3 izpostavlja še pomembnost dela Komisije za usmerjanje
otrok s posebnimi potrebami. V Beli knjigi (2011) zapišejo, da je »postopek usmerjanja
dolgotrajen in pogosto pravno nedorečen« (prav tam, str. 288) in nadaljujejo, da se »zaradi
dolgotrajnosti postopkov pogosto celo dogaja, da OPP odločbe niti ne potrebujejo več, ker so
šolanje zaključili« (prav tam, str. 288). Za PP4, NIS1 in NIS2 je najpomembnejši dejavnik
uspešne inkluzije šola oz. celoten šolski tim. M. Kavkler (2008c) o tem zapiše, da mora biti
šolsko okolje organizirano tako, »da podpira delo strokovnih delavcev v šoli. Organizacija
šole namreč pomembno vpliva na učinkovitost dela ter zavzetost učiteljev in drugih
strokovnih delavcev šole za vključevanje otrok s posebnimi potrebami. Na organizacijo šole
vplivajo različni dejavniki, kot na primer: vodstvo šole, nagnjenost k spremembam in
izboljšanju učinkovitosti, prilagajanje okolja in opreme, strategije izrabe časa, razvoja virov
ter povezave šole z okoljem. Učitelj in drugi strokovni delavci potrebujejo podporo vodstva
pri uvajanju sprememb« (prav tam, str. 61). PP4 izpostavlja še en pomemben dejavnik in sicer
otrokove vrstnike. M. Kavkler o tem zapiše, da je vključenost otroka s posebnimi potrebami v
razred odvisna tudi od njegovih vrstnikov. Potrebno jim je »posredovati informacije o
posebnih potrebah otroka, jih ozavestiti o pravicah otroka do šolanja med vrstniki, o različnih
možnostih podpore, sodelovanja itd. [ ... ] Kadar je inkluzija ustrezno izvedena, pridobijo
otroci s posebnimi potrebami in vrstniki. Vrstniki so lahko model vedenja, podpore in pomoči
otroku s posebnimi potrebami za druge učence na šoli, lahko pomagajo pri reševanju težav v
razredu, so pomočniki pri izvajanju programa (vrstniška pomoč, delitev zvezkov itd.) itd. «
(prav tam, str. 61). PP2 ne izpostavlja nikogar, saj ne verjame v inkluzijo.

5. Usposobljenost za poučevanje otroka z Downovim sindromom
Zanima nas, kako učiteljice ocenjujejo svojo usposobljenost za poučevanje otroka z
Downovim sindromom. V pomoč pri odgovoru smo jim ponudili 4-stopenjsko cenjevalno
lestvico z naslednjimi stopnjami: neusposobljeno, malo usposobljeno, srednje usposobljeno,
zelo usposobljeno (glej tabelo 12).
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Oznaka
1 PP1

Odgovor
Zelo usposobljeno

2 PP2

Srednje usposobljeno

3 PP3

Zelo usposobljeno

4 PP4

Zelo usposobljeno

5 NIS1

Srednje usposobljeno
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6 NIS2
Zelo usposobljeno
Tabela 12: Usposobljenost za poučevanje otroka z Downovim sindromom

Ugotavljamo, da se izmed štirih učiteljic, ki poučujejo v posebnem programu vzgoje in
izobraževanja, PP1, PP3 in PP4 počutijo zelo usposobljene za poučevanje otroka z Downovim
sindromom. Le PP2 se čuti srednje usposobljeno. Izmed učiteljic, ki poučujeta v programu z
nižjim izobrazbenim standardom, se NIS1 počuti srednje, NIS2 pa zelo usposobljeno. Naše
mnenje je, da so izkušnje tiste, zaradi katerih se učitelji počutijo dovolj usposobljene za
poučevanje otrok s posebnimi potrebami in konkretno otrok z Downovim sindromom. V
enem izmed vprašanj, ki smo jih učiteljicam zastavili v intervjuju, vse štiri učiteljice, ki
poučujejo v posebnih programih vzgoje in izobraževanja in obe učiteljici, ki poučujeta v
programu z nižjim izobrazbenim standardom, povejo, da so največ znanja o otrocih z
Downovim sindromom pridobile ravno preko dela z njimi. M. Kavkler (2008b) pa zapiše še,
da je učitelj lahko uspešen le ob pomoči šolskega tima, ki mora učitelja »podpirati in ga
okrepiti. Dajati mu mora strokovno podporo in pomoč pri reševanju težav, svetovati na vseh
stopnjah vključevanja otrok s posebnimi potrebami, razumeti stiske, s katerimi se srečuje, saj
je pogosto treba strategije dela z otrokom s posebnimi potrebami razvijati dlje časa in
vztrajno« (prav tam, str. 16).

6. Sodelovanje z ostalimi učitelji, strokovnimi delavci in drugimi strokovnjaki
Zanima nas, kako učiteljice ocenjujejo svoje sodelovanje z ostalimi učitelji, strokovnimi
delavci in drugimi strokovnjaki. V pomoč pri odgovoru smo jim ponudili 4-stopenjsko
ocenjevalno lestvico z naslednjimi stopnjami: z njimi ne sodelujem, slabo sodelujem, srednje
dobro sodelujem, dobro sodelujem (glej tabelo 13).
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Oznaka
1 PP1

Odgovor
Dobro sodelujem

2 PP2

Srednje dobro sodelujem

3 PP3

Dobro sodelujem

4 PP4

Dobro sodelujem

5 NIS1

Dobro sodelujem

6 NIS2
Dobro sodelujem
Tabela 13: Sodelovanje z ostalimi učitelji, strokovnimi delavci in drugimi strokovnjaki

Iz tabele lahko razberemo, da obe učiteljici, ki poučujeta v programu z nižjim izobrazbenim
standardom, svoje sodelovanje ocenjujeta kot dobro, izmed štirih učiteljic, ki poučujejo v
posebnih programih vzgoje in izobraževanja, pa svoje sodelovanje z ostalimi učitelji,
strokovnimi delavci in ostalimi strokovnjaki kot dobro ocenjujejo PP1, PP3 in PP4. Le PP2
svoje sodelovanje ocenjuje kot srednje dobro. M. Kavkler (2008c) poudarja, da je
izobraževalna uspešnost otrok s posebnimi potrebami odvisna tudi od podpore in pomoči, ki
jo je deležen učitelj. Podpora pomembno vpliva na »njegova stališča do tega dela, povečuje
njegovo samozavest, izboljša njegovo percepcijo uspešnosti pri delu z otroki s posebnimi
potrebami itd. Ni realno pričakovati, da bo učitelj izpolnjeval vsa pričakovanja okolja in
zakonsko opredeljene prilagoditve, če ne bo opremljen z ustreznimi orodji (znanji,
strategijami in veščinami) in s pomočjo, ki jo potrebuje pri delu z otroki s posebnimi
potrebami in če njegovih prizadevanj ne bodo krepili (s pohvalami, nagradami, spodbudami
itd.) sodelavci, svetovalni delavci in vodstvo šole« (prav tam, str. 60).

7. Iskanje pomoči, ko se pojavijo težave v zvezi z učencem z Downovim sindromom
Zanima nas, kam se učiteljice najpogosteje obrnejo po pomoč, ko se pojavijo težave v zvezi z
učencem z Downovim sindromom (glej tabelo 14).
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Oznaka
1 PP1

Odgovor
Učiteljski zbor

2 PP1

Ravnatelj

3 PP2

Sodelavka

4 PP3

Šolska svetovalna služba

5 PP3

Starši

6 PP4

Šolska svetovalna služba – psihologinja

7 NIS1

Logoped

8 NIS1

Svetovalna služba - psihologinja

9 NIS1

Ostali defektologi, ki imajo v razredu otroke z
Downovim sindromom

10 NIS2

Šolska svetovalna služba

51

11 NIS2 Starši
Tabela 14: Iskanje pomoči, ko se pojavijo težave v zvezi z učencem z Downovim sindromom

Ugotavljamo, da se intervjuvane učiteljice v primeru težav obračajo na različne subjekte. PP3,
PP4, NIS1 in NIS2 izpostavljajo pomoč šolske svetovalne službe (psihologinja), NIS1 pomoč
poišče tudi pri logopedu. PP3 in NIS2 pomoč pogosto poiščeta tudi pri učenčevih starših. PP1
se najpogosteje obrne na učiteljski zbor in ravnatelja, PP2 pa pomoč največkrat poišče pri
svoji sodelavki. K sodelavcem se po pomoč pogosto obrne tudi NIS1 in sicer k ostalim
defektologom, ki poučujejo otroke z Downovim sindromom. Kdo vse pa lahko učitelju
pomaga? M. Kavkler (2008c) tu omenja šolske strokovne delavce, kamor sodijo svetovalni
delavci, mobilni specialni pedagogi, učitelji pomočniki itd., ki učitelju lahko pomagajo v
razredu pri delu z otroci, pomagajo mu lahko izven razreda, lahko pa mu pomagajo le kot
svetovalci pri strategijah dela z otroci. Svetovanje in obravnavo otroka lahko izvajajo tudi
strokovni delavci iz drugih ustanov; specialnih šol, svetovalnih centrov itd. (prav tam, str 60).

3.2 Sodelovanje učitelja s starši
1. Pomembnost sodelovanja med učiteljem in učenčevimi starši za uspešno vzgojo in
izobraževanje
Zanima nas, kako pomembno se zdi učiteljicam sodelovanje med učiteljem in učenčevimi
starši za uspešen potek vzgoje in izobraževanja. V pomoč pri odgovorih smo jim ponudili 4-
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stopenjsko ocenjevalno lestvico z naslednjimi stopnjami: ni pomembno, malo pomembno,
srednje pomembno, zelo pomembno (glej tabelo 15).

Oznaka
1 PP1

Odgovor
Zelo pomembno

2 PP2

Zelo pomembno

3 PP3

Zelo pomembno

4 PP4

Zelo pomembno

5 NIS1

Zelo pomembno

6 NIS2

Zelo pomembno

Tabela 15: Pomembnost sodelovanja med učiteljem in učenčevimi starši za uspešno vzgojo in
izobraževanje

Vse štiri učiteljice, ki poučujejo v posebnih programih vzgoje in izobraževanja in obe
učiteljici, ki poučujeta v programu z nižjim izobrazbenim standardom, odgovarjajo, da je po
njihovem mnenju sodelovanje med učiteljem in učenčevimi starši zelo pomembno za uspešno
vzgojo in izobraževanje. M. Kavkler (2008c) o tej temi zapiše, da je treba za napredek otroka
razviti partnerski odnos med starši in strokovnimi delavci. Partnerski odnos se razvije, ko
partnerji upoštevajo naslednja načela:


Starševske pravice in dolžnosti so zakonsko opredeljene, to pa od staršev zahteva, da
svojemu otroku omogočajo optimalen razvoj, pri čemer pogosto potrebujejo pomoč
različnih strokovnjakov.



Partnerstvo terja medsebojno spoštovanje, komplementarna pričakovanja in pripravljenost
učiti se drug od drugega.



Nekatere starše je treba spodbujati k sodelovanju s strokovnjaki, otrok mora čim bolj
zgodaj dobiti ustrezno pomoč, staršem je potrebno ponuditi vse potrebne informacije o
otrokovem razvoju, posebnih potrebah, da bodo tudi doma razvijali njegove zmožnosti.



Starši so bolj pripravljeni sodelovati s strokovnjaki, kadar lahko dejavno sodelujejo z
njimi. Strokovnjaki naj skupaj z njimi načrtujejo obravnavo otroka in se izražajo v jeziku,
ki ga bodo starši razumeli.



Vsi starši nimajo enakih potreb, zato je potrebno to različnost upoštevati (prav tam, str.
64).
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2. Ocena učiteljevega sodelovanja z učenčevimi starši
Zanima nas, kako učiteljice ocenjujejo svoje sodelovanje s starši svojih učencev. V pomoč pri
odgovorih smo jim ponudili 4-stopenjsko ocenjevalno lestvico z naslednjimi stopnjami: z
njimi ne sodelujem, slabo sodelujem, srednje dobro sodelujem, dobro sodelujem (glej tabelo
16).

Oznaka
1 PP1

Odgovor
Dobro sodelujem

2 PP2

Srednje dobro sodelujem

3 PP3

Dobro sodelujem

4 PP4

Dobro sodelujem

5 NIS1

Dobro sodelujem

6 NIS2
Dobro sodelujem
Tabela 16: Ocena učiteljevega sodelovanja z učenčevimi starši

PP1, PP3 in PP4 odgovarjajo, da je njihovo sodelovanje z učenčevimi starši dobro, ravno tako
obe učiteljici, ki poučujeta v programu z nižjim izobrazbenim standardom, PP2 pa svoje
sodelovanje ocenjuje kot srednje dobro. M. Kavkler (2008c) pravi, da ima partnerstvo
strokovnih delavcev s starši »vedno pomembnejšo vlogo, kar je razvidno iz rezultatov
različnih raziskav, zakonskih opredelitev vloge staršev v izobraževanju otrok s posebnimi
potrebami, vpliva organizacij staršev itd.« (prav tam, str. 64) in nadaljuje, da bi morali učitelji
in strokovnjaki »bolj upoštevati starševske pravice, saj se pogosto misli, da starši 'sitnarijo',
če pričakujejo določene prilagoditve, ki otrokom po zakonu tudi pripadajo (na primer
prilagoditev metod in oblik poučevanja)« (prav tam, str. 64). Odgovori učiteljic so
pričakovani, saj v prejšnjem vprašanju ugotavljamo, da se vse učiteljice zavedajo
pomembnosti dobrih odnosov s starši svojih učencev.

3.3 Počutje učenca v šoli, razredna klima
1. Starost učenca z Downovim sindromom
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Zanima nas, koliko so stari učenci z Downovim sindromom, ki jih v tem šolskem letu
poučujejo intervjuvane učiteljice (glej tabelo 17).

Oznaka
1 PP1

Odgovor
16 let

2 PP1

19 let

3 PP2

9 let

4 PP3

17 let

5 PP4

12 let

6 NIS1

11 let

7 NIS2
12 let
Tabela 17: Starost učenca z Downovim sindromom

2. Mnenje o tem, ali učenec z Downovim sindromom rad hodi v šolo
Zanima nas, ali intervjuvane učiteljice menijo, da njihovi učenci z Downovim sindromom radi
hodijo v šolo (glej tabelo 18).

Oznaka
1 PP1

Odgovor
Da

2 PP2

Da

3 PP3

Da

4 PP4

Da

5 NIS1

Da

6 NIS2
Da
Tabela 18: Mnenje o tem, ali učenec z Downovim sindromom rad hodi v šolo

Vseh šest intervjuvanih učiteljic odgovarja, da učenci z Downovim sindromom zelo radi
hodijo v šolo. PP3 še poudarja, da se ji zdi pomembno, da učenca čim večkrat pohvali in
spremlja njegovo razpoloženje. PP4 pa pravi, da je učenec tako rad v šoli, da pogosto noče
domov. Učenec se sicer včasih vede nekoliko ukazovalno. Ker mora učiteljica poskrbeti tudi
za dobro počutje drugih učencev, mora včasih omejiti njegovo voljo, s čimer pri učencu
povzroči tudi frustracije. Vendar poudarja, da tudi ta učenec, oz. še posebej ta učenec,
potrebuje jasna pravila in meje.
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3. Razlikovanje učenca z Downovim sindromom od drugih učencev
Zanima nas, katere so po mnenju intervjuvanih učiteljic tiste značilnosti otrok z Downovim
sindromom, po katerih se najbolj razlikujejo od ostalih otrok (glej tabelo 19).

Oznaka
1 PP1

Koda
Čustven

Kategorija
Čustvenost

2 PP1

Dobrosrčen

Dobrosrčnost

3 PP1

Skuša vsem ugajati

Želja po ugajanju

4 PP1

Skuša biti sprejet

Želja po sprejetosti

5 PP2

Trmast

Trmoglavost

6 PP2

Vztrajen

Vztrajnost

7 PP2

Želi biti sprejet

Želja po sprejetosti

8 PP3

Višje intelektualne sposobnosti v primerjavi z drugimi
učenci

Intelektualne posobnosti

9 PP4

Potrebuje več časa

Počasnost

10 PP4

Počasnejši pri usvajanju znanj

Počasnost

11 PP4

Bolj spontan

Spontanost

12 PP4

Skrbi za ostale

Empatičnost

13 PP4

Socialne odnose drugače razume – narobe interpretira

Nerazumevanje
socialnih odnosov

14 PP4

Motiviran za uspeh

Motiviranost

15 PP4

Dobrosrčen

Dobrosrčnost

16 PP4

Dobro razpoložen

Pozitivna naravnanost

17 PP4

Trma

Trmoglavost

18 PP4

Komunikativen

Komunikativnost

19 NIS1

Je bolj delaven

Delavnost

20 NIS1

Drži se zase

Sramežljivost

21 NIS1

Manj govori

Ne-komunikativnost

22 NIS1

V primerjavi z drugimi učenci z MDR je bolj
samostojen

Samostojnost

23 NIS2

Želi biti sprejet

Želja po sprejetosti

24 NIS2

Je bolj družaben

Družabnost

25 NIS2

Dobrosrčen
Dobrosrčnost
Tabela 19: Razlikovanje učenca z Downovim sindromom od drugih učencev
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Intervjuvane učiteljice navajajo celo paleto značilnosti, po katerih se učenci z Downovim
sindromom razlikujejo od ostalih učencev. Izpostavljajo dobrosrčnost (PP1, PP4 in NIS2),
trmoglavost (PP2 in PP4), počasnost (PP4), željo po ugajanju in sprejetosti (PP1, PP2 in
NIS2), navajajo pa tudi čustvenost, spontanost, vztrajnost in motiviranost, skrb za druge,
pozitivno razpoloženost, družabnost in komunikativnost. PP3 izpostavlja, da ima učenec z
Downovim sindromom v primerjavi z ostalimi učenci v razredu višje intelektualne
sposobnosti, PP4 pa pravi, da njen učenec pogosto ne razume socialnih odnosov oz. jih
napačno interpretira. Nekoliko drugačne lastnosti svojega učenca izpostavlja NIS1, ki pravi,
da je njen učenec sicer bolj delaven kot ostali, v primerjavi z ostalimi učenci pa precej manj
govori in se večino časa drži bolj zase, ker ima specifičen način igre in se raje igra sam, kljub
temu, da je k igri ostalih vrstnikov povabljen. Sklepamo lahko, da so otroci z Downovim
sindromom v nasprotju z razširjenim prepričanjem izredno raznolika skupina otrok in da tako,
kot smo zapisali v teoretičnem delu, ne obstaja nek tip osebnosti, ki bi bil značilen za vse
otroke z Downovim sindromom. To poudarja tudi PP3, ki pravi, da otroci z Downovim
sindromom niso homogena populacija.

4. Največje ovire, težave, ki se pojavljajo pri poučevanju otroka z Downovim sindromom

Intervjuvanke smo prosili, naj izpostavijo tiste ovire, ki po njihovem mnenju najbolj vplivajo
na potek vzgoje in izobraževanja otrok z Downovim sindromom (glej tabelo 20).

Oznaka
1 PP1

Koda
Zunanji izgled, ostali otroci niso dovolj poučeni o
drugačnosti – vpliv na samopodobo

Kategorija
Samopodoba

2 PP2

Nižje učne sposobnosti

Slabše učne sposobnosti

3 PP3

Trma

Trmoglavost

4 PP3

Je počasen

Počasnost

5 PP3

Slabše razvit mišični tonus, vpliv na aktikulacijo
govora

Zmanjšan mišični tonus

6 PP3

Okornejša fina motorika

Slabša fina motorika

7 PP4

Počasnejše razumevanje obravnavane snovi

Počasnost

8 PP4

Počasnejše pomnjenje obravnavane snovi

Počasnost

9 PP4

Počasnejše razumevanje socialnih odnosov

Počasnost

10 PP4

Občasni vedenjski izpadi

Neprimerno vedenje
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11 PP4
12 PP4

Išče negativno pozornost
Želja po vodenju ostalih učencev

Iskanje pozornosti
Vodenje učencev

13 NIS1

Imajo slab delovni spomin

Pomnjenje

14 NIS1

Hitro pregorijo

Energija

15 NIS2 Potrebujejo več časa
Počasnost
Tabela 20: Največje ovire, težave, ki se pojavljajo pri poučevanju otroka z Downovim
sindromom

Učiteljice izpostavljajo različne ovire, s katerimi se srečujejo pri poučevanju otrok z
Downovim sindromom. NIS2 in PP4 v ospredje postavljata počasnost, PP4 pa navaja tudi
otrokovo neprimerno vedenje, iskanje pozornosti in večjo potrebo po vodenju s strani učitelja.
Tudi PP3 izpostavlja počasnost učenca, težave pa mu povzroča še zmanjšan mišični tonus, ki
vpliva na otrokov govor. Otrok ima slabše razvite tudi spretnosti fine motorike. Pri
poučevanju učenca pa se pogosto sooča tudi z njegovo trmoglavostjo. PP2 kot
najpomembnejšo oviro izpostavlja otrokove znižane učne sposobnosti, meni, da se učenec uči
le 'na pamet', brez razumevanja, medtem ko NIS1 največjo oviro vidi v otrokovem slabem
delovnem spominu. Pove tudi, da otroci z Downovim sindromom po njenih izkušnjah hitro
pregorijo, ker so delavni in veseli in učitelj težje opazi, kdaj imajo dovolj. PP1 pa vzpostavlja
povsem drugačno oviro in sicer otrokovo zunanjost. Meni, da na uspešno poučevanje najbolj
vpliva otrokova zunanjost – drugi otroci so premalo poučeni o drugačnosti, kar povzroča
nizko samopodobo pri otroku.

5. Obnašanje učenca z Downovim sindromom do ostalih učencev
Pri tem vprašanju nas zanima, kako se učenec z Downovim sindromom obnaša do ostalih
sošolcev (glej tabelo 21).

Oznaka
1 PP1

Koda
Primerno

Kategorija
Primernost

2 PP1

Skuša biti dober

Prijaznost

3 PP1

Skuša iti poslušen

Poslušnost

4 PP2

Spreminjajoče

Spremenljivost

5 PP2

Želi biti vključen v igro, družbo sošolcev

Želja po vključenosti
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6 PP2
7 PP3

Nasilno reagira, ko ga sošolci zavrnejo
Prijazno

Nasilno vedenje
Prijaznost

8 PP3

Ustrežljivo

Ustrežljivost

9 PP3

Rahlo ukazovalno

Ukazovalno vedenje

10 PP4

Ukazuje

Ukazovalno vedenje

11 PP4

Če ni po njegovo, se včasih nasilno vede

Nasilno vedenje

12 PP4

Napeljuje k neprimernem vedenju

Napeljevanje k neprimernem
vedenju

13 PP4

Pozitivna čustva – skrbi za sošolce

Prijaznost

14 NIS1

Raje je sam, nerad se priključi igri drugih,
čeprav je vanjo povabljen

Odmaknjenost

15 NIS1

Ima specifičen način igre

Drugačna igra

16 NIS2

Do drugih je prijazen

Prijaznost

17 NIS2

Želi si biti sprejet

Želja po vključenosti

Tabela 21: Obnašanje učenca z Downovim sindromom do ostalih učencev

Intervjuvane učiteljice navajajo zelo različne značilnosti vedenja otrok z Downovim
sindromom. PP1 in NIS2 navajata le pozitivne oblike vedenja; njuni učenci se do sošolcev
obnašajo primerno, učenca PP1 sta do njih so prijazna in poslušna, tudi NIS2 izpostavlja
učenčevo prijaznost, poleg tega pa še njegovo željo po vključenosti. PP2 navaja, da je
vedenjski vzorec njenega učenca z Downovim sindromom spreminjajoč. Izpostavlja njegovo
željo po vključenosti in nasilno vedenje, kadar ga sošolci izključijo iz dejavnosti. Občasno se
nasilno vede tudi učenec, ki ga poučuje PP4, učenec se včasih obnaša tudi ukazovalno in
ostale sošolce napreljuje k neprimernemu vedenju. Izraža pa tudi pozitivna čustva, ki se
kažejo kot prijaznost in skrb za ostale sošolce. PP3 izpostavlja prijaznost in ustrežljivost
njenega učenca, tudi on se občasno vede ukazovalno. Učenec, ki ga poučuje NIS1, pa večino
časa preživi sam. Ima specifičen način igre in se večinoma drži bolj zase. Redko se pridruži
igri drugim, čeprav ga povabijo zraven.

6. Pozitivne posledice prisotnosti učenca z Downovim sindromom v razredu
Zanima nas, katere so po mnenju intervjuvanih učiteljic tiste lastnosti otrok z Downovim
sindromom, ki pozitivno vplivajo na celoten razred (glej tabelo 22) .
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Oznaka
1 PP1

Koda
Dobra volja

Kategorija
Dobrovoljnost

2 PP1

Pripravljenost na delo

Delavnost

3 PP2

Dobra volja

Dobrovoljnost

4 PP2

Širjenje pozitivne energije po razredu

Pozitivna naravnanost

5 PP3

Je zabaven

Zabavnost

6 PP3

Je sproščen

Sproščenost

7 PP3

Lahko prevzame vodilno vlogo pri usvajanju
intelektualnih izzivov

Spodbujanje razreda k
aktivnosti

8 PP4

Ostale otroke »zapelje« v dejavnost ali delo

Spodbujanje razreda k
aktivnosti

9 PP4

Spodbuja ostale otroke

Spodbujanje razreda k
aktivnosti

10 PP4

Dobro vpliva na komunikacijo z ostalimi učenci

Pozitiven vpliv na
komunikacijo

11 PP4

Pozitivno vpliva na socializacijo vseh otrok v
razredu

Pozitiven vpliv na
socializacijo

12 NIS1

Je naš 'razredni sonček'

Pozitivna naravnanost

13 NIS2

Prijaznost

Pozitivna naravnanost

14 NIS2 Je zabaven
Zabavnost
Tabela 22: Pozitivne posledice prisotnosti učenca z Downovim sindromom v razredu

PP1, PP2, PP3 in NIS2 izpostavljajo otrokove pozitivne osebnostne lastnosti (dobrovoljnost,
pozitivno naravnanost, prijaznost, zabavnost in sproščenost), PP1 omenja tudi otrokovo
delavnost. PP3 in PP4 izpostavljata tudi pozitiven vpliv, ki ga ima učenec na ostale otroke v
razredu, učenec, ki ga poučuje PP3, pogosto prevzame vodilno vlogo v razredu pri usvajanju
intelektualnih izzivov, učenec, ki ga poučuje PP4 pa sošolce spodbuja k dejavnostim,
pozitivno vpliva tudi na motivacijo ostalih otrok; 'kar zapelje jih v dejavnost', komunikacijo,
igro in proces socializacije celotnega razreda. Učenec, ki ga poučuje NIS2, je manj družaben
kot ostali učenci z Downovim sindromom, ki jih poučujejo intervjuvane učiteljice. Kljub temu
pa izpostavlja njegove pozitivne osebnostne lastnosti in ga opisuje kot 'razrednega sončka'
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7. Kaj skuša storiti učiteljica osebno, da bi se učenec z Downovim sindromom v šoli dobro
počutil
Želimo ugotoviti, kako učiteljice poskušajo zagotoviti, da se učenec z Downovim sindromom
v šoli dobro počuti (glej tabelo 23).

Oznaka
1 PP1

Koda
Čim več dejavnosti, ki mu ugajajo

Kategorija
Poudarjanje močnih področij

2 PP2

Zagotavljam pozitivno učno okolje

Pozitivno okolje

3 PP3

Čim večkrat pohvalim

Pohvala

4 PP3

Poskušam razumeti njegove posebne potrebe

Razumevanje potreb

5 PP3

Poudarjam močna področja za boljšo
samopodobo

Poudarjanje močnih področij

6 PP3

Spremljam njegovo razpoloženje

Pozitivno okolje

7 PP4

Potrebuje vodenje

Vodenje

8 NIS1

Pozorna sem na njegovo počutje

Dobro počutje

9 NIS1

Vključujem ga v aktivno delo, socialne in
družabne igre

Vključevanje

Omogočim mu dejavnosti, ki so mu všeč in mu
Poudarjanje močnih področij
gredo dobro od rok
Tabela 23: Kaj skuša storiti učiteljica osebno, da bi se učenec z Downovim sindromom v šoli
dobro počutil

10 NIS2

Učiteljice dobro počutje učenca z Downovim sindromom poskušajo zagotoviti predvsem s
poudarjanjem otrokovih močnih področij (PP1, PP3 in NIS2), ter vzpostavljanjem pozitivnega
učnega okolja (PP2 in PP3). PP3 učenca tudi čim bolj pogosto pohvali in poskuša razumeti
njegove potrebe, NIS1 je pozorna na otrokovo počutje in ga vključuje v aktivno delo in
različne socialne in družabne igre, ker je učenec sicer nekoliko sramežljiv in manj družaben.
PP4 pa meni, da je za otrokovo dobro počutje v šoli najpomembnejše ustrezno vodenje. S.
Pulec Lah (2008) meni, da lahko učitelj s svojimi dejanji, ki odražajo njegova prepričanja,
vedenje, doživljanje, program oživi in ga spremeni – manj ustreznega v uspešnega in obratno.
Zato je pomembno, da »vseživljenjsko bogati in posodablja znanja s področja pedagoške in
razvojne psihologije, poučevanja, timskega dela, dela s starši in podobno« (prav tam, str.
104).
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3.4 Značilnosti, težave, ovire pri pouku in njihovo odpravljanje
1. Način podajanja snovi, ki najbolj ustreza učencu z DS
Zanima nas, kakšen način podajanja snovi učiteljice najpogosteje uporabljajo oz. kateri način
najbolj ustreza učencu z Downovim sindromom (glej tabelo 24).

Oznaka
1 PP1

Koda
Govorno

Kategorija
Verbalno

2 PP1

Čim več konkretnega gradiva

Dodatno gradivo

3 PP2

Govorno

Verbalno

4 PP2

S pomočjo slik

Slikovno gradivo

5 PP3

Slikovno gradivo

Slikovno gradivo

6 PP3

Veliko ponavljanja

Ponavljanje

7 PP3

Pogovor

Verbalno

8 PP3

Ponazorila

Dodatno gradivo

9 PP3

Navezovanje na vsakdanje življenjske
situacije

Povezava z vsakdanjim
življenjem

10 PP4

Demonstriranje s slikovnim materialom

Slikovno gradivo

11 PP4

Individualni pristop

Individualno delo

12 PP4

Rad posluša in ob tem pomni

Verbalno

13 NIS1

Slikovni material

Slikovno gradivo

14 NIS1

Konkretne aplikacije in pripomočki

Pripomočki

15 NIS2

Govorno

Verbalno

16 NIS2

Dodatni material, predvsem slikovni
Slikovno gradivo
Tabela 24: Način podajanja snovi, ki najbolj ustreza učencu z DS

Učiteljice snov podajajo predvsem verbalno, vsebino pa podkrepijo z različnimi vrstami
dodatnega gradiva, predvsem z uporabo slikovnega materiala. V teoretičnem delu zapišemo,
da je vidno zaznavanje pri učencih z Downovim sindromom ponavadi bolj razvito kot slušno,
zato učiteljice informacije, ki jih posredujejo verbalno, utrjujejo še z uporabo slikovnega in
drugega materiala, s čimer poskušajo nadoknaditi slušni primankljaj. PP3 pove, da z učencem
tudi veliko ponavlja, ter poskuša snov povezati z vsakdanjimi življenjskimi situacijami. PP4
pa izpostavlja še individualno delo z učencem. Učenec pa po njenem mnenju pridobi največ,
kadar mu učiteljica nekaj demonstrira, potem pa učenec sam poskuša, s poskusi in napakami.
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2. Prilagajanje učne vsebine (količina, zahtevnost snovi) učencu z Downovim sindromom
Zanima nas, kakšne prilagoditve učiteljice uporabljajo v zvezi s količino in zahtevnostjo učne
snovi (glej tabelo 25).

Oznaka
1 PP1

Koda
Odvisno od posamezne snovi

Kategorija
Odvisnost od snovi

2 PP2

Odvisno od tega, koliko zmore

Odvisnost od sposobnosti

3 PP2

Izberem primerne metode dela

Metode dela

4 PP3

Prilagajam le do te mere, da mu dam dodatno
zadolžitev, v kateri je uspešen

Poudarjanje močnih področij

5 PP4

Prilagajam glede na njegove sposobnosti

Odvisnost od sposobnosti

6 PP4

Prilagajam glede na njegovo razpoloženje

Odvisnost od razpoloženja

7 PP4

Ko je motiviran, sam prosi za dodatno delo

Odvisnost od razpoloženja

8 NIS1

Glede na zahtevnost snovi prilagajam čas

Odvisnost od snovi

9 NIS2
Odvisno od njegovega razpoloženja
Odvisnost od razpoloženja
Tabela 25: Prilagajanje učne vsebine (količina, zahtevnost snovi) učencu z Downovim
sindromom

Prilagajanje količine in zahtevnosti snovi je odvisno od več dejavnikov. NIS1 pove, da je vse
odvisno ob same snovi, če je za učenca z Downovim sindromom bolj zahtevna, ji posveti več
časa. Tudi PP1 pravi, da je veliko odvisno od same snovi, ki je za učenca včasih lažje, včasih
težje razumljiva, sicer pa se prilagaja vsakemu otroku posebej, vse je odvisno od tega, koliko
zmore v nekem trenutku. Pri enem izmed vprašanj v intervjuju omenja še, da z učencema
poskuša največ narediti pri prvih dveh urah pouka, ko sta bolj zbrana. PP2 in PP4 količino in
zahtevnost snovi prilagajata učenčevim sposobnostim, NIS2 in PP4 velik vpliv pripisujeta
otrokovemu trenutnemu razpoloženju; ko je učenec, ki ga poučuje PP4, motiviran, namreč
sam prosi za dodatno delo. PP2 glede na zahtevnost in količino snovi izbere primerno metodo
dela, PP3 pa pravi, da snov prilagaja le do te mere, da učencu da neko dodatno zadolžitev, v
kateri je uspešen. S tem poudarja otrokova močna področja in vpliva na otrokovo
samopodobo in motivacijo.
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3. Močna področja učenca z Downovim sindromom
Zanima nas, katera so po mnenju intervjuvanih učiteljic močna področja učencev z
Downovim sindromom (glej tabelo 26).

Oznaka
1 PP1

Koda
Glasba

Kategorija
Glasbeno področje

2 PP1

Ples

Športna vzgoja

3 PP1

Rad nastopa

Nastopanje

4 PP1

Deklamiranje

Nastopanje

5 PP1

Risanje

Umetniški predmet

6 PP1

Ustvarjanje

Umetniški predmet

7 PP2

Je vztrajen

Vztrajnost

8 PP3

Rad bere

Branje

9 PP3

Spomin

Pomnjenje

10 PP3

Je dokaj samostojen

Samostojnost

11 PP4

Motivacija

Motiviranost

12 PP4

Je zelo komunikativen

Komunikativnost

13 PP4

Skrb zase (samostojnost do določene mere)

Samostojnost

14 PP4

Skrb za druge

Empatičnost

15 PP4

Zaznavanje razpoloženj drugih

Empatičnost

16 PP4

Je vedno dobre volje

Dobrovoljnost

17 NIS1

Ples, gibanje na splošno

Športna vzgoja

18 NIS1

Petje

Glasbeno področje

19 NIS1

Rad ustvarja

Umetniški predmet

20 NIS2

Petje

Glasbeno področje

21 NIS2

Telesne aktivnosti
Športna vzgoja
Tabela 26: Močna področja učenca z Downovim sindromom

Učiteljice naštevajo vrsto področij, kjer naj bi bili njihovi učenci z Downovim sindromom
bolj uspešni. Največ močnih področij naštevata PP1 in PP4. PP4 se osredotoča na učenčeve
osebnostne lastnosti, ki posledično vplivajo na dobre odnose z učiteljem in sošolci in tudi na
uspešnost v šoli. Izpostavlja predvsem učenčevo empatičnost, učenec je po njenem mnenju
dokaj samostojen, komunikativen in motiviran za delo, kot pozitivno lastnost izpostavlja tudi
njegovo dobrovoljnost. PP1, NIS1 in NIS2 pravijo, da so močna področja njihovih učencev
predvsem glasbene in telesne aktivnosti, učenci, ki jih poučujeta PP1 in NIS1, pa tudi radi

64

Grčar, A. 2015. Poučevanje učencev z Downovim sindromom.
Dipl. nal. – UNI. UL FF, Oddelek za pedagogiko in andragogiko.

ustvarjajo. PP1 je izpostavila tudi nastopanje. PP2 je izpostavila le eno močno področje
njenega učenca in sicer vztrajnost.

4. Šibka področja učenca z Downovim sindromom
Zanimalo nas je tudi, katera so šibka področja učencev z Downovim sindromom (glej tabelo
27).

Oznaka
1 PP1

Koda
Pisanje

Kategorija
Spretnosti fine motorike

2 PP1

Računanje

Matematika

3 PP1

Govor

Izražanje

4 PP2

Slovnica

Jezikoslovni predmet

5 PP2

Računanje

Matematika

6 PP3

Pisanje

Spretnosti fine motorike

7 PP3

Računanje

Matematika

8 PP3

Številska predstava

Matematika

9 PP4

Počasnejše usvajanje znanja

Počasnost

10 PP4

Če ni uspešen, hitro obupa

Nevztrajnost

11 NIS1

Računanje

Matematika

12 NIS1

Splošna razgledanost

Splošno znanje

13 NIS1

Povezovanje snovi pri
naravoslovju in družboslovju

Povezovanje snovi

14 NIS2
Računanje
Matematika
Tabela 27: Šibka področja učenca z Downovim sindromom

Tri učiteljice, ki poučujejo v posebnih programih vzgoje in izobraževanja in obe učiteljici, ki
poučujeta v programu z nižjim izobrazbenim standardom, so izpostavile težave na področju
matematike; učenci imajo težave z računanjem, učenec PP3 tudi s številsko predstavo.
»Računske spretnosti se razvijajo s postopnim obvladovanjem določenih znanj. Proces poteka
v enakem zaporedju pri otrocih z različnimi težavami v jezikovnem in kognitivnem razvoju
kot pri tistih z značilnim razvojem. Najstniki z Downovim sindromom nadaljujejo z učenjem
novih spretnosti in utrjujejo spretnosti, ki so jih njihovi vrstniki z značilnim razvojem že
usvojili v nižjih razredih osnovne šole. Nujno je, da se nepretrgano učijo računskih spretnosti,
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da bi bili sposobni v vsakdanjem življenju samostojno uporabljati denar, znali odčitavati uro,
imeli občutek za čas ter obvladovali druge življenjsko pomembne reči« (Bird in Buckley
2013, str. 45). Vsem trem učencem, ki jih poučujeta PP1 in PP3, težave predstavlja tudi
pisanje. PP4 kot šibko točko izpostavlja otrokovo počasnejše usvajanje znanja in njegovo
nevztrajnost, saj hitro obupa, ko pri reševanju problemov naleti na težavo. PP1 izpostavlja
tudi težave z govorom, PP2 pa težave pri slovenskem jeziku, predvsem pri slovnici. NIS1
največjo težavo vidi v otrokovem pomanjkanju splošne razgledanosti, učenec pa tudi težje
povezuje snov pri družboslovnih in naravoslovnih predmetih.

5. Težave z vidom ali sluhom učenca z Downovim sindromom
Zanima nas, ali imajo učenci z Downovim sindromom težave z vidom ali sluhom (glej tabelo
28).

Oznaka
1 PP1

Odgovor
Ima težave z vidom

2 PP2

Ne

3 PP3

Ima težave z vidom

4 PP4

Ima težave z vidom

5 NIS1

Slabše vidi in slabše sliši

6 NIS2
Ima težave z vidom
Tabela 28: Težave z vidom ali sluhom učenca z Downovim sindromom

Izmed štirih intervjuvanih učiteljic, ki poučujejo v posebnih programih vzgoje in
izobraževanja, tri odgovarjajo, da imajo učenci z Downovim sindromom težave z vidom.
Težave z vidom ima tudi učenec, ki ga poučuje NIS2. Učenec, ki ga poučuje NIS1, slabše vidi
in sliši. Učenec, ki ga poučuje PP2, pa nima težav ne z vidom, ne s sluhom.

5.1. Reševanje težav z vidom in sluhom
Zanima nas, kako učiteljice rešujejo probleme, ki so posledica težav z vidom oz. sluhom (glej
tabelo 29).
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Oznaka
1 PP1

Koda
Sedi bolj blizu

Kategorija
Prilagajanje sedežnega reda

2 PP2

Nima težav

Ni težav

3 PP3

Nosi očala

Očala

4 PP4

Nosi očala

Očala

5 PP4

Ni običajnega frontalnega pouka, da bi moral
gledati na tablo

Prilagajanje sedežnega reda

6 NIS1

Delovni listi z večjo pisavo

Prilagajanje pisave

7 NIS1

Individualno podajanje navodil

Individualno delo

8 NIS1

Sprotno preverjanje razumevanja

Preverjanje razumevanja

9 NIS2

Preverjam, če je razumel snov oz. navodila

Preverjanje razumevanja

Tabela 29: Reševanje težav z vidom in sluhom

Ugotavljamo, da učenca, ki jih poučujeta PP3 in PP4, nosita očala, PP4 izpostavlja še, da
običajno pouka ne izvaja frontalno, da bi moral učenec gledati na tablo, zato druge
prilagoditve niso potrebne. PP1 težavo rešuje s prilagajanjem sedežnega reda in sicer tako, da
učenca sedita bliže tabli. NIS1 in NIS2 sproti preverjata, če je učenec razumel snov ali
navodila, NIS1 pa učencu navodila pogosto podaja individualno in mu pripravi delovne liste z
večjo pisavo. Učenec, ki ga poučuje PP2, nima težav z vidom ali sluhom. Učiteljice sicer snov
večinoma podajajo verbalno, vsebino pa dodatno podkrepijo z uporabo dodatnega materiala,
predvsem slikovnega.

6. Težave učenca z Downovim sindromom s fino in grobo motoriko
Zanima nas, ali ima učenec z Downovim sindromom težave s fino ali grobo motoriko (glej
tabelo 30).
Oznaka
1 PP1

Odgovor
Težave s fino motoriko

2 PP2

Težave s fino motoriko

3 PP3

Težave s fino motoriko

4 PP4

Težave s fino motoriko

5 NIS1

Težave s fino motoriko

6 NIS2
Težave s fino motoriko
Tabela 30: Težave učenca z Downovim sindromom s fino in grobo motoriko
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Vse intervjuvane učiteljice so povedale, da njihovi učenci z Downovim sindromom imajo
težave s fino motoriko.

6.1. Odpravljanje težave s fino motoriko
Pri tem vprašanju nas zanima, kako učiteljice odpravljajo težave, ki jih imajo otroci z
Downovim sindromom s fino motoriko (glej tabelo 31).

Oznaka
1 PP1

Koda
Ponudim mu čim več vaj za fino motoriko

Kategorija
Dodatne vaje

2 PP2

Veliko vaj, kjer se prijema drobne predmete, riše črte,

Dodatne vaje

3 PP3

Učenca spodbujam

Spodbujanje

4 PP4

Vaje za razvijanje fine motorike

Dodatne vaje

5 NIS1

Ustvarjanje, kjer urimo prste

Dodatne vaje

6 NIS2

Izvajamo dejavnosti, kjer razvijamo fino motoriko
Dodatne vaje
Tabela 31: Odpravljanje težave s fino motoriko

Tri učiteljice, ki poučujejo v posebnih programih vzgoje in izobraževanja in obe učiteljici, ki
poučujeta v programu z nižjim izobrazbenim standardom, otrokom nudijo dodatne vaje za
razvijanje fine motorike (npr. prijemanje drobnih predmetov, risanje črt,...), z otroci ustvarjajo
in izvajajo dejavnosti, kjer urijo tudi fino motoriko. PP3 pa učencu pomaga predvsem s
spodbujanjem. V konceptu dela z naslovom Učne težave v osnovni šoli (2008) zapišejo, da je
finomotorični nadzor povezan z gibanjem rok, prstov, govornih organov, gibanjem oči itd. in
nadaljujejo, da je za »izvajanje različnih finomotoričnih dejavnosti, kot so npr. pisanje,
risanje, striženje, zavijanje vijaka, ipd. potrebna dobra koordinacija mišic rok« (prav tam, str.
50). Otroci z Downovim sindromom imajo pogosto težave s fino motoriko ravno zaradi tega
razloga, saj so njihove mišice nekoliko slabše razvite kot pri vrstnikih, težave pa imajo lahko
tudi zaradi nekoliko krajših prstov. Težave se lahko povečajo, če mora biti neka aktivnost
izvedena hitro, zato učenci z Downovim sindromom potrebujejo več časa. PP4 doda še, da je
njen učenec sicer zelo gibljiv in dovzeten za različne gibalne dejavnosti.
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7. Govorne sposobnosti učenca z Downovim sindromom
Zanima nas, kako učiteljice ocenjujejo govorne sposobnosti učencev, ki imajo Downov
sindrom. V pomoč pri odgovoru smo jim ponudili 3-stopenjsko ocenjevalno lestvico z
naslednjimi stopnjami: učenec ima govorne sposobnosti slabo razvite, srednje dobro in dobro
razvite (glej tabelo 32).

Oznaka
1 PP1

Odgovor
Srednje dobro razvite

2 PP2

Srednje dobro razvite

3 PP3

Srednje dobro razvite

4 PP4

Srednje dobro razvite

5 NIS1

Srednje dobro razvite

6 NIS2
Srednje dobro razvite
Tabela 32: Govorne sposobnosti učenca z Downovim sindromom

Vse intervjuvane učiteljice ocenjujejo, da imajo njihovi učenci z Downovim sindromom
govorne sposobnosti srednje dobro razvite. B. Marentič Požarnik (2008) pravi, da je
obvladovanje govora in jezika »predpogoj za vse vrste poznejšega šolskega in zunajšolskega
besednega učenja« (prav ta, str. 41). V konceptu dela Učne težave v osnovni šoli (2008) pa
zapišejo, da je »za dobro tvorbo govora potrebna uspešna koordinacija mišic govornega
aparata« (prav tam, str. 51). Pri nekaterih otrocih z Downovim sindromom je lahko zaradi
težav z artikulacijo glasov govor manj razumljiv, kar lahko negativno vpliva tudi na njihove
stike z vrstniki in na njihovo samopodobo (prav tam, str. 51).
Ena izmed učiteljic, ki poučuje v programu z nižjim izobrazbenim standardom, v intervjuju
pove, da pri delu z učencem z Downovim sindromom uporablja tudi sistem KPK – s
kretnjami podprto komunikacijo, katere namen je olajšati komunikacijo z otrokom, ki še ni
razvil govora in mu posredovati izhodiščne spretnosti in s tem nuditi podporo pri učenju
jezika. Pri otrocih z Downovim sindromom naj bi s kretnjami tako pospešili in olajševali
komunikacijo, dokler otrok še ne zna govoriti, saj kretnje pomagajo pri razumevanju besed in
pri učenju glasovnega izražanja. Poleg kretenj se uporabljajo tudi karte s slikami in besedami
(Jurišić 2014).
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8. Besedni zaklad učenca z Downovim sindromom
Zanima nas, ali imajo učenci z Downovim sindromom po mnenju intervjuvanih učiteljic
bogat besedni zaklad (glej tabelo 33).

Oznaka
1 PP1

Odgovor
Eden ja, drugi ne

2 PP2

Ne

3 PP3

Ne

4 PP4

Glede na celotni oddelek da

5 NIS1

Ne

6 NIS2
Ne
Tabela 33: Besedni zaklad učenca z Downovim sindromom

Na to vprašanje intervjuvane učiteljice odgovarjajo takole. PP1 pravi, da en učenec ima bogat
besedni zaklad, drugi pa ne. PP2, PP3, NIS1 in NIS2 menijo, da učenci nimajo bogatega
besednega zaklada, PP4 pa pravi, da učenec ima bogat besedni zaklad, če ga primerjamo z
ostalimi otroci v razredu. Na oblikovanje besednega zaklada pri otrocih z Downovim
sindromom precej vplivajo govorne in jezikovne težave, pomanjkljiv besedni zaklad pa lahko
povzroči tudi primanjkljaje v znanju (Halder in Šelih, 2008). Besedni zaklad posledično
vpliva tudi na otrokovo izražanje.
9. Razumevanje in izražanje učenca z Downovim sindromom
Zanima na, ali učenci z Downovim sindromom po mnenju učiteljic bolje razumejo, kot pa se
lahko izražajo (glej tabelo 34).

Oznaka
1 PP1

Odgovor
Da

2 PP2

Da

3 PP3

Ne

4 PP4

Da

5 NIS1

Da

6 NIS2
Da
Tabela 34: Razumevanje in izražanje učenca z Downovim sindromom
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Ugotovimo lahko, da tri izmed štirih učiteljic, ki poučujejo v posebnih programih vzgoje in
izobraževanja in obe učiteljici, ki poučujeta v programu z nižjim izobrazbenim standardom,
menijo, da njihovi učenci, ki imajo Downovim sindromom, razumejo bolje, kot pa se lahko
izražajo. Le PP3 meni, da je sposobnost razumevanja in izražanja učenca povsem
enakovredna. E. Wilken (2011) v zvezi s tem zapiše, da otroci z Downovim sindromom lahko
slišijo in so sposobni razumeti veliko več, kot lahko govorijo (prav tam, str. 3). Zaradi
hipotonije mišic se otroci z Downovim sindromom namreč pogosto težje izražajo.

10. Bralne sposobnosti učenca z Downovim sindromom
Zanima nas, kakšne so po mnenju intervjuvanih učiteljic bralne sposobnosti njihovih učencev,
ki imajo Downov sindrom. V pomoč pri odgovoru smo jim ponudili 3-stopenjsko ocenjevalno
lestvico z naslednjimi stopnjami: učenec bere slabo, srednje dobro, dobro (glej tabelo 35).

Oznaka
1 PP1

Odgovor
Srednje dobro

2 PP2

Slabo

3 PP3

Srednje dobro

4 PP4

Slabo – ne bere

5 NIS1

Srednje dobro

6 NIS2
Srednje dobro
Tabela 35: Bralne sposobnosti učenca z Downovim sindromom

Dve izmed učiteljic, ki poučujeta v posebnih programih vzgoje in izobraževanja, PP1 in PP3,
ter obe učiteljici, ki poučujeta v programu z nižjim izobrazbenim standardom, ocenjujejo, da
njihovi učenci srednje dobro berejo. PP2 in PP4 menita, da njuna učenca slabo bereta,
izkazalo se je, da učenec, ki ga poučuje PP4 pravzaprav sploh ne bere. V teoretičnem delu
zapišemo, da je branje pogosto močno področje otrok z Downovim sindromom, v raziskavi pa
ugotavljamo, da to ne velja za vse otroke z Downovim sindromom. B. Marentič Požarnik
(2008) namreč zapiše, da je bralna zmožnosti »izredno kompleksna, sestavljena in pomembna
sestavina besednega učenja in pogoj za njegov razvoj v obdobju šolanja in pozneje. [...]
Učenje branja z razumevanjem zahteva poleg poznavanja stavčnih in medstavčnih elementov
(veznikov itd.) tudi sposobnost priklica iz svoje spoznavne strukture ustreznega mentalnega
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modela ali sheme (npr.: pri branju o rojstnem dnevu pomaga poznavanje dogajanja ob takih
priložnostih)« (prav tam, str. 42).

11. Težave s koncentracijo pri otrocih z Downovim sindromom
Zanima nas mnenje intervjuvanih učiteljic o tem, ali imajo otroci z Downovim sindromom
težave s koncentracijo, ter kako morebitne težave rešujejo (glej tabelo 36).

Oznaka
1 PP1

Koda
Ima težave

2 PP2

Nima težav

3 PP3

Ima težave

4 PP4

Kadar mu nekaj ne gre, mu koncentracija hitro pade

5 NIS1

Ko reši nalogo, odtava v svoj svet

6 NIS2
Včasih
Tabela 36: Težave s koncentracijo pri otrocih z Downovim sindromom

Ugotavljamo, da le PP2 meni, da učenec nima težav, ostale učiteljice pa menijo, da učenci
imajo težave s koncentracijo; pri učencu, ki ga poučuje NIS2, se težave s koncentracijo
pojavljajo občasno, NIS1 pa za svojega učenca pravi, da sicer sledi navodilom, ko nalogo reši
do konca, pa 'odtava v svoj svet'.

11.1. Odpravljanje težav s koncentracijo pri otrocih z Downovim sindromom
Zanima nas, kako učiteljice rešujejo težave s koncentracijo pri učencih z Downovim
sindromom (glej tabelo 37).

Oznaka Koda
1 PP1
Čim več poskušam narediti v prvih dveh urah, ko sta še
skoncentrirana

Kategorija
Prilagajanje

2 PP2

Nima težav

Nima težav

3 PP3

Učenca opominjam

Opominjanje
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4 PP3
5 PP4

Učenca spodbujam
Čim več ga spodbujam

Spodbujanje
Spodbujanje

6 NIS1

Pustim, da si odpočije

Premor

7 NIS1

Ponudim mu še bolj zanimive naloge

Zanimivejše naloge

8 NIS2 Premori med delom, nalogami
Premor
Tabela 37: Odpravljanje težav s koncentracijo pri otrocih z Downovim sindromom

Ugotavljamo, da PP1 poskuša to težavo odpraviti s prilagajanjem dejavnosti in poskuša kar
največ storiti v prvih dveh urah, ko je koncentracija pri učencih na višjem nivoju. PP3
učenčevo koncentracijo poskuša vzdrževati z spodbujanjem in opominjanjem, saj ima največ
težav s koncentracijo, ker ga zanima dogajanje okoli njega. Spodbudo uporablja tudi PP4, ki
pravi, da učenec lažje vzdržuje koncentracijo pri dejavnostih, ki mu gredo od rok (kadar
ugotovi, da nečesa ne zna oz. mu nekaj ne gre tako dobro, pa hitreje obupa). NIS2 učencu
poskuša ponuditi čim več nalog in dejavnosti, ki so zanj zanimive, med delom pa večkrat
naredi krajši premor, počitek je pomemben tudi po mnenju NIS1.

12. Preverjanje in ocenjevanje znanja pri učencu z Downovim sindromom
Želimo ugotoviti, kako učiteljice preverjajo oz. ocenjujejo znanje pri učencu z Downovim
sindromom (glej tabelo 38)

Oznaka Koda
1 PP1
Ustno

Kategorija
Verbalno

2 PP1

Z učnimi listi

Pisno

3 PP2

Ustno

Verbalno

4 PP3

Pisno

Pisno

5 PP3

Ustno

Verbalno

6 PP4

Sproti preverjam razumevanje

Verbalno

7 NIS1

Več je ustnega ocenjevanja

Verbalno

8 NIS2 Ustno
Verbalno
Tabela 38: Preverjanje in ocenjevanje znanja pri učencu z Downovim sindromom
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Ugotavljamo, da vse intervjuvane učiteljice znanje preverjajo verbalno. B. Marentič Požarnik
(2008) kot prednosti ustnega preverjanja znanja izpostavlja predvsem dejstvo, da »s skrbno
zastavljenimi vprašanji in podvprašanji lahko preverjamo tudi višje cilje, ugotavljano način
razmišljanja, ga usmerjamo in dajemo individualizirano povratno informacijo« (prav tam, str.
271). Ker se pri učencih z Downovim sindromom pogosto pojavljajo težave s fino motoriko;
npr. držanje svinčnika in posledično težave pri pisanju, je ustno preverjanje znanja zanje še
posebej bolj primerno. PP1 in PP3 znanje preverjata tudi pisno, npr. z uporabo učnih listov.

13. Motiviranje učenca z Downovim sindromom
Želimo ugotoviti, na kakšen način učiteljice učence z Downovim sindromom motivirajo za
delo in učenje (glej tabelo 39).

Oznaka
1 PP1

Koda
Nagrajujem jih z znaki – nalepke, številke,...

Kategorija
Nagrajevanje

2 PP1

S pohvalo

Verbalno

3 PP2

Z različnimi načini nagrajevanja – za lepo vedenje dobijo
smeškote

Nagrajevanje

4 PP2

S pohvalo

Verbalno

5 PP3

S pohvalo

Verbalno

6 PP4

Z nagradami - nalepke, tablice, najljubša igrica

Nagrajevanje

7 PP4

S pohvalo

Verbalno

8 PP4

Najljubši prigrizek

Hrana

9 NIS1

Tako, da sem sama vesela

Pozitivna
naravnanost
učiteljice

10 NIS1

Veselim se njegovih dosežkov

Potitivna
naravnanost
učiteljice

11 NIS1

Včasih se poslužujem manjših nagrad

Nagrajevanje

12 NIS2

Čim večkrat ga pohvalim

Pohvala

13 NIS2

Občasno nagrajevanje (štampiljke)
Nagrajevanje
Tabela 39: Motiviranje učenca z Downovim sindromom
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Ugotavljamo, da vse štiri učiteljice, ki poučujejo v posebnih programih vzgoje in
izobraževanja in NIS2 svoje učence motivirajo s pohvalo, kadar neko nalogo ali dejavnost
uspešno opravijo, kadar se lepo vedejo in podobno. S pohvalo učenci po mnenju T. Pangerčič
(2006 v Juriševič 2012) razvijajo dobro učno in socialno samopodobo ter zadovoljujejo svoje
razvojne potrebe (prav tam, str. 53), medtem ko Zorman (1970 v Juriševič 2012) meni, da
pohvala lahko vpliva le na učenčevo vztrajnost pri učenju, ne pa na rešitev problema – če
učenec ne razume, kako rešiti nek problem, pohvala po njegovem mnenju nima nobenega
učinka (prav tam, str. 60). Podobno zapiše tudi B. Marentič Požarnik (2008), ki pravi, da
»pohvala pripomore k hitrejšemu tempu, če učenec osnovne odgovore že obvlada, ne more pa
ga naučiti nečesa novega. Zato sama po sebi ne more bistveno dvigniti kakovosti dela pri
zahtevnejših problemih. [...] Če učenec ni uspešen pri problemskih nalogah, tudi graja ne bo
pomagala« (prav tam, str. 200). PP1, PP2, PP4, NIS1 in NIS2 učence motivirajo tudi z
različnimi oblikami nagrajevanja, PP4 pa kot motivacijski dejavnik včasih uporabi tudi
učenčev najljubši prigrizek. NIS1 poudarja še, da poskuša učenca motivirati tako, da je tudi
sama dobre volje in pozitivno naravnana in pokaže veselje in navdušenje ob učenčevih
dosežkih.

14. Kritike oz. graje pri poučevanju otroka z Downovim sindromom
Zanima nas, kakšne kritike oz. graje učiteljice uporabljajo pri poučevanju otrok z Downovim
sindromom (glej tabelo 40).

Oznaka
1 PP1

Koda
Povem mu, da se bo moral bolj potruditi

Kategorija
Verbalne

2 PP2

Ustno povem, da nekaj ni dobro naredil

Verbalne

3 PP3

Ustno

Verbalne

4 PP3

Za hujše prekrške uporabljam rumeni stol, kjer razmisli o
svojem dejanju

Razmišljanje o
svojem dejanju

5 PP4

Ustno – vedno se nanašajo na vedenje in ne na osebnost
otroka

Verbalne

6 NIS1

Konstruktivne pohvale in graje

Verbalne

7 NIS2

Ustno mu povem, kaj je naredil narobe
Verbalne
Tabela 40: Kritike oz. graje pri poučevanju otroka z Downovim sindromom
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Iz tabele lahko razberemo, da učiteljice učence večinoma grajajo verbalno, PP3 pa ob
neprimernem vedenju učenca uporabi rumeni stol, kamor se učenec usede in razmisli o
svojem dejanju. B. Marentič Požarnik (2008) zapiše, da je graja, tako kot pohvala, del šolske
vsakdanjosti, a je pogosto ne uporabljamo dovolj premišljeno (prav tam, str. 199). Avtorica
nadaljuje, da mora biti graja »stvarna in usmerjena na konkretne napake in pomanjkljivosti
proseca ali izdelka, ne pa osebna. [...]

Povezana naj bo s pripisovanjem neuspeha

premajhnemu naporu ali nepravilnemu načinu dela in ne premajhnim sposobnostim.« (prav
tam, str. 200). Ravno to izpostavlja tudi PP4, NIS1 pa poudarja, da so njene pohvale in graje
konstruktivne.

15. Vpliv graje oz. kritike na učenca z Downovim sindromom
Želimo ugotoviti, kako na učence z Downovim sindromom vpliva graja oz. kritika (glej tabelo
41).

Oznaka
1 PP1

Koda
Graje si ne želi slišati

Kategorija
Ignoriranje

2 PP2

Kritika ga potre

Potrtost

3 PP2

Izzove negativno vedenje

Neprimerno vedenje

4 PP3

Kritika povzroči užaljenost

Užaljenost

5 PP4

Kritika ga razjezi

Neprimerno vedenje

6 NIS1

Kritika ne pade na plodna tla, ker ni
obremenjen z dosežki

Neodzivnost

7 NIS2
Največkrat je zaradi graje užaljen
Užaljenost
Tabela 41: Vpliv graje oz. kritike na učenca z Downovim sindromom

Iz tabele lahko razberemo, da vse učiteljice (razen NIS1) povedo, da graja na učence z
Downovim sindromom vpliva izrazito negativno. PP1 pravi, da si eden izmed njenih učencev
graje ne želi slišati. PP2, PP3 in NIS2 izpostavljajo potrtost oz. užaljenost pri učencu, PP2 in
PP4 pa ob grajanju učenca opažata tudi pojavljanje neprimernega vedenja, jeze. Zorman
(1970 v Juriševič 2012) opozarja, da »intenzivna graja lahko povzroči hujše čustveno
vznemirjenje, ki vpliva negativno na uspešnost učenčevega mišljenja« (prav tam, str. 60).
Potrebno je uravnotežiti kritike in pohvale, pohvale, ki jih izrekajo učitelji, naj bodo
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realistične, iskrene in resno mišljene, skrbno naj bo izražena tudi kritika. Ob podajanju
povratnih informacij učencem moramo preveriti, kaj je učenec slišal in kako je to občutil
(Učne težave v osnovni šoli 2008, str. 67). NIS1 pa pove, da graja pri njenem učencu ne pade
na plodna tla, saj učenec ni obremenjen z dosežki. Tako grajo sprejme na enak način kot
pohvalo; pri tem ne kaže nobenih čustev.

16. Vpliv pohvale na učenca z Downovim sindromom
Želimo ugotoviti, kako pohvala vpliva na učence z Downovim sindromom (glej tabelo 42).

Oznaka
1 PP1

Koda
Pohvala mu godi

Kategorija
Pozitivno

2 PP2

Pohvala ga motivira

Motivacijsko

3 PP3

Pohvala deluje pozitivno

Pozitivno

4 PP3

Pohvala deluje motivacijsko

Motivacijsko

5 PP4

Pohvala deluje zelo motivacijsko

Motivacijsko

6 NIS1

Sprejema jo z enakim odzivom kot grajo, ker
ni obremenjena z dosežki

Neodzivnost

7 NIS2

Pohvala ga motivira

Motivacijsko

Tabela 42: Vpliv pohvale na učenca z Downovim sindromom

Ugotavljamo, da pohvala na učence z Downovim sindromom deluje izrazito pozitivno in
motivacijsko, tako menijo vse štiri učiteljice, ki poučujejo v posebnih programih vzgoje in
izobraževanja ter NIS2. B. Marentič Požarnik (2008) zapiše, da mora biti pohvala »usmerjena
v stopnjo napredka konkretnega učenca, ne pa v primerjanje z drugimi v razredu. [...] Pri
pohvali poudarjamo pripisovanje doseženega vloženemu naporu, ne pa samo sposobnostim,
lahki nalogi ali sreči. [...] Upoštevamo, da pohvala dvigne predvsem intenzivnost napora;
učenec se bolj potrudi, dela hitreje, npr. pri rutinskih nalogah« (prav tam, str. 200). V
konceptu dela Učne težave v osnovni šoli (2008) pa zapišejo, da z uporabo realnih pohval
dobro opravljenega dela in dobrega rezultata lahko dosežemo izboljšanje učenčeve
samopodobe. Ker se otroci z motnjami v duševnem razvoju soočajo tudi s številnimi
negativnimi izkušnjami in negativnimi povratnimi informacijami (npr. zavračanje s strani
vrstnikov), potrebujejo veliko pohval, spodbujanja, pomembno pa je tudi čustveno
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sprejemanje in aktivno poslušanje (prav tam, str. 55). Le pri učencu, ki ga poučuje NIS1,
pohvala ne deluje motivacijsko. Njen učenec ni obremenjen z dosežki, zato pohvalo in grajo
sprejme na povsem enak način in pri tem ne izraža čustev, ki jih kažejo ostali učenci z
Downovim sindromom; npr. navdušenja oz. po drugi strani jeze ali užaljenosti.

17. Pridobivanje znanja
Želimo izvedeti, kje so se učiteljice seznanile z vsemi opisanimi strategijami, s katerimi se
soočajo s težavami, ki se pojavljajo pri poučevanju otrok z Downovim sindromom (glej tabelo
43).

Oznaka
1 PP1

Odgovor
Študij

2 PP1

Seminarji

3 PP1

Lastne izkušnje

4 PP2

Študij

5 PP2

Seminarji

6 PP2

Prostovoljno delo

7 PP2

Lastne izkušnje

8 PP3

Študij

9 PP3

Lastne izkušnje

10 PP3

Izmenjava izkušenj

11 PP4

Študij

12 PP4

Seminarji

13 PP4

Lastne izkušnje

14 NIS1

Izkušnje

15 NIS1

Študij

16 NIS1

Lastno raziskovanje

17 NIS1

Seminarji

18 NIS2

Izkušnje

19 NIS2

Študij

20 NIS2
Seminarji
Tabela 43: Pridobivanje znanja
Intervjuvane učiteljice so veliko znanja pridobile v času študija, vse pa so poudarile tudi, da se
učitelj največ nauči od otrok samih, največ znanja so jim tako prinesle lastne izkušnje.
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Pomemben vir znanja so tudi seminarji, ki se jih je udeležilo pet učiteljic (PP1, PP2, PP4,
NIS1 in NIS2). PP2 je znanje pridobivala tudi preko prostovoljnega dela, PP3 poudarja
pomen izmenjave izkušenj med sodelavci, NIS1 pa je znanje pridobivala tudi samostojno, s
prebiranjem strokovne literature.

18. Morebitne spremembe v sistemu izobraževanja učiteljev, specialnih pedagogov,
defektologov
Zanima nas, kaj bi učiteljice spremenile v obstoječem sistemu izobraževanja tistih, ki se na
svoji poklicni poti srečujejo z otroci z Downovim sindromom oz. jih poučujejo (glej tabelo
44).

Oznaka
1 PP1

Koda
Vse je odvisno od učitelja – kako gleda na posebne
potrebe

Kategorija
Odvisnost od učitelja

2 PP2

Več konkretnih primerov v času študija

Praksa

3 PP2

Novejša dognanja posredovati študentom in učiteljem Seznanitev z novimi
dognanji

4 PP3

Povečati praktični del študija

Praksa

5 PP4

Več prakse v času študija

Praksa

6 PP4

Učitelji bi morali biti stalno v stiku s stroko in
novimi dognanji

Seznanitev z novimi
dognanji

7 NIS1

Pridobiti več specialnih znanj in veščin med študijem

Več specialnih znanj

8 NIS2
Več prakse in konkretnih primerov
Praksa
Tabela 44: Morebitne spremembe v sistemu izobraževanja učiteljev, specialnih pedagogov,
defektologov

Tri učiteljice, ki otroke z Downovim sindromom poučujejo v posebnih programih vzgoje in
izobraževanja in NIS2 menijo, da bi bilo najbolj pomembno okrepiti praktični del študija, kjer
bi se študenti srečali z več konkretnimi primeri. Cvetek (b.l.) o tej temi pravi, da obseg in
organizacija pedagoške prakse študentov ne omogočata ustrezne priprave študentov na poklic
učitelja, to trditev pa podkrepi z naslednjimi razlogi:
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»Zasnova, organizacija in izvedba prakse in praktičnega dela študentov temelji na
neustreznem in konceptualno preseženem modelu izobraževanja za pedagoško
profesijo, po katerem študenti dobijo na fakulteti teoretično znanje, ki ga zatem
uporabijo v praksi in po katerem so visokošolski učitelji proizvajalci, učiteljipraktiki pa uporabniki znanja o poučevanju« (prav tam, str. 8).



Organizacija in izvedba pedagoške prakse ni ustrezno institucionalizirana –
formalen in partnerski odnos med fakultetami oz. univerzo in izbranimi
osnovnimi in srednjimi šolami ni vzpostavljen.



Obseg prakse je premajhen, umestitev v program pa neustrezna.



Za izvajanje pedagoške prakse ni ustreznih standardov in normativov (npr. naloge
in odgovornosti posameznih akterjev, kriterijev uspešnosti študentov, financiranja
ipd).



Učitelji-mentorji praviloma niso posebej usposobljeni za opravljanje mentorskega
dela s študenti (prav tam, str. 8).

NIS1 pove še, da se ji zdi pomembno, da bi študenti med študijem pridobili več specialnih
znanj in veščin, saj so učitelji na začetku kariere preveč prepuščeni sami sebi in svoji
iznajdljivosti, nimajo dovolj konkretnih strategij. PP2 in PP4 omenjata tudi, da bi bilo
potrebno študente in učitelje stalno seznanjati z novimi dognanji s področja otrok s posebnimi
potrebami in seveda tudi z novimi dognanji o Downovem sindromomu. PP1 pa pove še, da je
uspeh in kvaliteta dela odvisna od učitelja samega; kako gleda na posebne potrebe,
posamezne motnje in kako pristopa k problemom.
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IV SKLEPNE UGOTOVITVE
V raziskavi ugotavljamo, da intervjuvane učiteljice inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v
večinske šole sicer večinoma odobravajo, vendar ne za vsako ceno; poudarjajo, da mora biti
za otroka koristna, pravilno izvajana in individualno zastavljena, veliko pa je odvisno od tega,
kakšne posebne potrebe otrok ima. Opozarjajo tudi, da v primeru, ko otrok kljub pomoči in
trudu ne zmore, ni smiselno vztrajati z vključenostjo v program večinske šole, v tem primeru
otrok s posebnimi potrebami več izgubi kot pridobi. Največja prednost inkluzije je po
njihovem mnenju prisotnost vrstnikov, ki nimajo posebnih potreb in učencem predstavljajo
vzor, ki mu lahko sledijo, vključenost v večinske šole pa pozitivno vpliva tudi na njihovo
socializacijo. Največjo odgovornost za uspešno vključitev otroka s posebnimi potrebami v
redne šole pripisujejo različnim subjektom; celotni šoli oz. šolskemu timu, posameznim
šolskim delavcem (npr. razredniku, ravnatelju), staršem, vrstnikom in Komisiji za usmerjanje
otrok s posebnimi potrebami. Ugotavljamo, da učiteljice večinoma dobro sodelujejo z
ostalimi učitelji, strokovnimi delavci in drugimi strokovnjaki. Pri vprašanju, na koga se
najpogosteje obrnejo v primeru težav v zvezi z učenci z Downovim sindromom, intervjuvane
učiteljice različno odgovarjajo. Izpostavljajo pomoč šolske svetovalne službe, učiteljskega
zbora, ravnatelja in staršev. Sodelovanje učitelja s starši učenca se vsem šestim intervjuvanim
učiteljicam zdi zelo pomembno za uspešno vzgojo učenca z Downovim sindromom, učiteljice
z njimi v veliki večini tudi dobro sodelujejo.
V raziskavi nas zanima, ali učenci z Downovim sindromom po mnenju intervjuvanih učiteljic
radi hodijo v šolo. Vseh šest učiteljic na to vprašanje odgovarja pritrdilno. Učiteljice na
njihovo dobro počutje poskušajo vplivati s poudarjanjem njihovih močnih področij, z
ustvarjanjem pozitivnega okolja in pohvalami, poskušajo tudi čim bolj razumeti njihove
posebne potrebe. Učenci se do ostalih sošolcev večinoma obnašajo primerno, so do njih
prijazni, želijo si biti sprejeti. Učiteljice izpostavljajo dobrovoljnost in zabavnost učencev z
Downovim sindromom, ki s svojo pozitivno naravnanostjo pogosto vplivajo na celoten
razred, ostale učence pa spodbudijo k aktivnosti. Obnašanje učencev z Downovim sindromom
je tako večino časa primerno, nekateri izmed njih pa se včasih vedejo tudi ukazovalno, nasilno
in k neprimernemu vedenju napeljujejo tudi ostale učence.
V raziskavi ugotavljamo, da intervjuvane učiteljice pri pouku snov najpogosteje podajajo
verbalno, pri čemer vsebino podkrepijo z dodatnim gradivom in ponazoritvami. Največ si
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pomagajo z uporabo slikovnega materiala, s čimer poskušajo nadoknaditi slušni primankljaj,
ki nekaterim učencem z Downovim sindromom povzroča težave pri sledenju snovi in
razumevanju navodil. Prilagajanje količine in zahtevnosti snovi je odvisno od več dejavnikov;
učiteljice izpostavljajo predvsem otrokove sposobnosti in razpoloženje, veliko pa je odvisno
tudi od snovi, ki je za učence včasih manj, drugič pa bolj zahtevna.
Pri vprašanju o tem, katera so učenčeva močna in katera šibka področja, smo dobili vrsto
odgovorov. Učiteljice pri naštevanju otrokovih močnih področij izpostavljajo uspešnost na
področju športne vzgoje, umetniških predmetov in področja glasbe, izpostavljajo pa tudi
pozitivne osebnostne lastnosti učencev (dobrovoljnost, empatičnost, komunikativnost,
motiviranost, vztrajnost, samostojnost, itd.), ki predstavljajo temelj dobrih odnosov učenca z
učiteljem in vrstniki. V okviru šibkih področij ima največ učencev težave pri matematiki
(računanje, številska predstava) in pisanju. Posamezne učiteljice izpostavljajo še težave pri
govoru, slovnici pri slovenskem jeziku, počasnejše usvajanje znanja in težave pri povezovanju
snovi ter manj razvito splošno razgledanost.
V raziskavi ugotavljamo, da ima šest izmed sedmih učencev z Downovim sindromom, ki jih
poučujejo intervjuvane učiteljice, težave z vidom, eden izmed njih tudi slabše sliši. Nekateri
učenci, ki slabo vidijo, nosijo očala, učiteljice pa to težavo poskušajo rešiti tudi s
prilagajanjem sedežnega reda in velikosti pisave na delovnih listih, obenem pa še sproti
preverjajo, če učenec sledi snovi oz. ali je slišal/razumel navodila. V teoretičnem delu
zapišemo, da imajo otroci z Downovim sindromom pogosto težave tudi s fino motoriko. V
raziskavi ugotavljamo, da to velja za vseh sedem učencev; težko na primer primejo drobne
predmete, težave imajo pri zapenjanju gumbov ipd. Učiteljice pri učencih fino motoriko
razvijajo z dodatnimi vajami in različnimi dejavnostmi.
Za številne otroke z Downovim sindromom je značilno, da imajo težave pri usvajanju jezika
in slabše razvite govorne sposobnosti, govor je zaradi težav, ki so posledica hipotonije mišic,
pogosto tudi manj razumljiv. Vseh sedem učencev z Downovim sindromom ima po mnenju
intervjuvanih učiteljic govorne sposobnosti srednje dobro razvite. Govorne in jezikovne
težave lahko vplivajo tudi na oblikovanje besednega zaklada, po mnenju učiteljic za pet izmed
sedmih učencev z Downovim sindromom velja, da njihov besedni zaklad ni dobro razvit. Na
podlagi ugotovljenega nas zato ne preseneča, da po mnenju učiteljic šest učencev bolje
razume kot pa se lahko izraža. Bralne sposobnosti so po mnenju intervjuvanih učiteljic pri
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učencih večinoma srednje dobro razvite, pri dveh pa so razvite slabo – eden izmed njiju
pravzaprav sploh ne bere. V teoretičnem delu zapišemo, da je branje pogosto močno področje
otrok z Downovim sindromom, v raziskavi pa smo ugotavljamo, da to za učence, ki jih
poučujejo intervjuvane učiteljice, ne drži v celoti.
V naši raziskavi ugotavljamo tudi, da imajo učenci intervjuvanih učiteljic pogosto težave s
koncentracijo, le ena izmed njih namreč pravi, da njen učenec teh težav nima. Prilagoditve
učiteljic so različne; ena izmed njih poskuša narediti največ v prvih dveh urah, ko sta učenca
še bolj zbrana, koncentracijo poskušajo vzdrževati s premori, učencem ponujajo njim
zanimivejše naloge, jih opominjajo in spodbujajo.
Pri vprašanju, kako učiteljice pri učencih z Downovim sindromom preverjajo znanje,
ugotavljamo, da učiteljice to večinoma izvajajo ustno. To je za proučevano populacijo
učencev še posebej primerno, glede na našo ugotovitev, da imajo prav vsi učenci, ki jih
poučujejo intervjuvane učiteljice, težave s fino motoriko, kamor sodi tudi držanje svinčnika v
rokah in pisanje.
Intervjuvane učiteljice glede na rezultate naše raziskave učence z Downovim sindromom
najpogosteje motivirajo s pohvalo, poslužujejo pa se tudi različnih oblik nagrajevanja
(nalepke, igre, ipd). Ena izmed učiteljic ugotavlja, da na njenega učenca motivacijsko vpliva
že pozitivna naravnanost učiteljice, ki vse učence spodbuja s svojo pozitivno naravnanostjo in
dobro voljo, veselje pa pokaže tudi ob njihovih uspehih. Pohvala na šest izmed sedmih
učencev, ki jih poučujejo intervjuvane učiteljice, deluje izredno motivacijsko, medtem ko se
na grajo oz. kritiko odzovejo z užaljenostjo, jezo in drugimi oblikami neprimernega vedenja.
Ena izmed učiteljic pa navaja povsem drugačen odziv; učenec, ki ga poučuje, ne reagira ne na
grajo, ne na pohvalo, skratka, ne pokaže čustev, ker ni obremenjen z dosežki.
Intervjuvane učiteljice so sicer veliko znanja pridobile v času študija in na različnih
seminarjih, največ znanja pa jim je prineslo delo z otroci – največ so se naučile od otrok
samih. Poudarjajo tudi, da bi bilo potrebno v času študija vseh, ki se ukvarjajo z otroci s
posebnimi potrebami, okrepiti praktični del študija, ki bi jim prinesel več konkretnih izkušenj,
znanj in strategij, da ob pričetku svoje kariere ne bi bili tako prepuščeni sami sebi in svoji
iznajdljivosti. Učiteljice se sicer večinoma čutijo dovolj usposobljene za poučevanje otroka z
Downovim sindromom.
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Zaključimo lahko, da so otroci z Downovim sindromom zelo raznolika skupina otrok.
Razlikujejo se po telesnih, vedenjskih in osebnostnih značilnosti, intelektualnih sposobnostih,
močnih in šibkih področjih. Nekateri so bolj uspešni na glasbenem področju, drugi na
športnem. Nekateri izmed njih so sramežljivi, drugi radi nastopajo. Nekateri radi berejo, drugi
berejo le s težavo. In še bi lahko naštevali. Želimo poudariti, da takšni ekstremi veljajo tako za
otroke z Downovim sindromom kot tudi za otroke, ki nimajo posebnih potreb. Tudi otroci, ki
nimajo Downovega sindroma ali drugih posebnih potreb in obiskujejo večinsko šolo, imajo
težave z računanjem, koncentracijo, ipd. Pogosto se zgodi tudi, da se težave, ki so značilne za
otroke z Downovim sindromom, pri nekaterih otrocih z Downovim sindromom sploh ne
pojavljajo, pri njih pa so lahko prisotne tudi težave, ki niso značilne za Downov sindrom.
Zato vseh otrok z Downovim sindromom ne smemo obravnavati, kot da so si med seboj na las
podobni. Pri usmerjanju v programe vzgoje in izobraževanja moramo upoštevati njihove
konkretne individualne značilnosti in sposobnosti. Zato smo mnenja, da bi bilo pri usmerjanju
otrok z Downovim sindromom in na splošno vseh otrok s posebnimi potrebami potrebno dati
večjo veljavo tudi mnenju učiteljev, saj le-ti z njimi preživijo veliko časa in vedo česa so
(niso) sposobni. Otroci namreč pred strokovnjaki pogosto ne pokažejo svojih realnih
sposobnosti. V Beli knjigi (2011) o tem zapišejo, da bi bilo potrebno »usklajeno diagnostično
ocenjevanje otrok s posebnimi potrebami, ki ga izvajajo komisije za usmerjanje. Komisije
zaradi uporabe različnih metod in testov za neformalno in formalno ocenjevanje zmožnosti
otrok s posebnimi potrebami (nekatere komisije na primer uporabljajo le teste za merjenje
intelektualnih sposobnosti, ne pa tudi drugih preizkusov – na primer lestvic za oceno
prilagojenega vedenja, ker v Sloveniji niso standardizirane) lahko istega otroka umestijo v
različno skupino otrok s posebnimi potrebami oz. ga usmerijo v zanj neustrezen program. V
komisiji redko sodeluje tudi učitelj, ki otroka poučuje. Zakonodaja komisiji sicer določa
sodelovanje s šolo, vendar se to ne izvaja vedno, kljub temu, da bi bilo za učenca s posebnimi
potrebami koristno, saj lahko šola z verodostojnimi in kakovostnimi podatki precej prispeva k
ustreznosti usmeritve« (prav tam, str. 289). Pri vsakem otroku pa je potrebna tudi kritična
presoja, kateri program mu bo prinesel največ. Izogniti se moramo tudi nuji nekaterih staršev,
ki želijo svoje otroke za vsako ceno vpisati v večinske šole, kot da bi s tem želeli dokazati, da
je tudi njihov otrok "normalen". Ni nič namreč narobe s tem, da je otrok nekoliko "drugačen"
od svojih vrstnikov.
Slovenija se želi približati stanju inkluzije otrok s posebnimi potrebami v nekaterih drugih
državah, v katerih je inkluzija vzpostavljena in prisotna že dlje časa in ima že neko tradicijo.
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Vendar menimo, da v Sloveniji realno še vedno vztraja dvo-tirni sistem vzgoje in
izobraževanja, ki otroke deli na 'normalne' in 'posebne'. Pri nas je prisotnih veliko problemov,
za katere ne kaže, da se bodo kaj kmalu razrešili. Menimo, da drugačnost še vedno ni sprejeta
kot neka normalna značilnost naše družbe. Po pogovoru z učitelji, ki poučujejo otroke s
posebnimi potrebami (nekateri izmed otrok se od svojih vrstnikov razlikujejo že po zunanjem
videzu), smo ugotovili, da vrstniki na te otroke pogosto kažejo s prsti, jih začudeno opazujejo
in se iz njih norčujejo. Drugačnost otrokom pogosto ni razložena, če že, pa ni razložena na
ustrezen način. Otroci, ki v svoji okolici, razredu nimajo otroka s posebnimi potrebami,
drugačnost hitro opazijo in jo žal pogosto dojemajo kot nekaj slabega. Ni lahko biti v
Sloveniji otrok s posebnimi potrebami.
V našem šolskem sistemu se po našem mnenju preveč poudarjajo postopki, tipizacije in
pomembnost učnega uspeha, pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami pa se namesto na
otroka osredotočamo na njegove primanjkljaje, ovire in motnje. Vsakemu posamezniku bi
morali omogočiti, da se na vseh področjih razvije do svojih maksimumov, vendar se ponavadi
vse zaustavi pri financiranju. Naše mnenje je, da smo prehitro zadovoljni z rešitvami,
zakonodaja sicer omogoča določene izboljšave, vendar se le-teh v realnosti zaradi različnih
razlogov ne da izvajati. Pogosto stvari ne izpeljemo do konca ali pa pomembne težave
potlačimo v ozadje in se ukvarjamo s stvarmi, ki niso zares pomembne. V zadnjih letih naš
šolski sistem pretresajo še varčevanja na vsakem koraku, ni finančnih sredstev za izboljšave v
šolskem sistemu, poleg tega se kažejo še težnje po ukinitvi nekaterih že uveljavljenih oblik
pomoči (npr. dodatna strokovna pomoč). Odgovorni se ne zavedajo, da s temi ukrepi vsem
otrokom, ne samo otrokom s posebnimi potrebami, delajo nepopravljivo škodo.
Za zaključek bi radi predstavili še zanimivo prispodobo, ki jo je v enem izmed svojih
prispevkov omenila Irena I. Kokovnik, ravnateljica OŠ Trnovo: »Pri integraciji med otroke v
zelenih plaščkih pridejo otroci v rumenih, rdečih, oranžnih, modrih plaščkih, mi pa se
potrudimo, da barve teh plaščkov čimprej ob naši pomoči spremenijo v zelene ali takšne, da
vsaj vlečejo na zeleno. Pri inkluziji pa pridejo med otroke v zelenih plaščkih prav tako otroci
v rumenih, rdečih, oranžnih, modrih plaščkih, mi pa jim moramo omogočiti takšne pogoje
šolanja, da bodo barve svojih plaščkov lahko obdržali. Otroci v zelenih plaščkih ne bodo zato
nič na slabšem, le hitreje se bodo seznanili z mavrično paleto življenja«. (Kokovnik idr. 2006,
str. 129).
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VI PRILOGE

PRILOGA A – Vprašanja v intervjuju

1. Odnos učiteljic do inkluzije, mnenje o lastni usposobljenosti, sodelovanje z drugimi
strokovnjaki
1. Kakšno je vaše mnenje o inkluziji?
2. Ali menite, da je za otroke s posebnimi potrebami koristno, da se šolajo na rednih
osnovnih šolah?
3. Ali menite, da otroci s posebnimi potrebami v rednih šolah pridobijo več kot v prilagojenih
oz. posebnih programih vzgoje in izobraževanja?
4. Kdo je po vašem mnenju najbolj odgovoren za uspešno inkluzijo?
5. Kako usposobljeno se počutite za poučevanje učenca z Downovim sindromom (možni
odgovori: neusposobljeno / malo usposobljeno / srednje usposobljeno / zelo usposobljeno)?
6. Kako bi ocenili vaše sodelovanje z ostalimi učitelji, strokovnimi delavci in drugimi
strokovnjaki (možni odgovori: z njimi ne sodelujem / slabo sodelujem / srednje dobro
sodelujem / dobro sodelujem)?
7. Pri komu najpogosteje poiščete pomoč, ko se pojavijo težave v zvezi z učencem z
Downovim sindromom?

2. Sodelovanje učitelja s starši
1. Kako pomembno je po vašem mnenju dobro sodelovanje med učiteljem in učenčevimi
starši za uspešno vzgojo in izobraževanje učenca s posebnimi potrebami (možni odgovori: ni
pomembno / malo pomembno / srednje pomembno / zelo pomembno)?
2. Kako bi ocenili vaše sodelovanje z učenčevimi starši (možni odgovori: z njimi ne
sodelujem / slabo sodelujem / srednje dobro sodelujem / dobro sodelujem)?

3. Počutje učenca v šoli, razredna klima
1. Koliko je star učenec z Downovim sindromom?
2. Ali menite, da učenec z Downovim sindromom rad hodi v šolo?
3. V čem se učenec z Downovim sindromom najbolj razlikuje od drugih učencev?
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4. Katere so po vašem mnenju največje ovire, težave, ki se pojavljajo pri poučevanju učenca z
Downovim sindromom?
5. Kako se učenec z Downovim sindromom obnaša do ostalih učencev?
6. Kakšne so po vašem mnenju pozitivne posledice prisotnosti učenca z Downovim
sindromom v razredu?
7. Kaj skušate storiti vi osebno, da bi se učenec z Downovim sindromom v šoli dobro počutil?

4. Značilnosti, težave, ovire pri pouku in njihovo odpravljanje
1. Na kakšen način najpogosteje podajate snov – kateri način najbolj ustreza učencu z
Downovim sidromom?
2. Kako učencu z Downovim sindromom prilagajate učno vsebino (količina, zahtevnost
snovi)?
3. Katera so po vašem mnenju močna področja učenca z Downovim sindromom?
4. Katera so po vašem mnenju šibka področja učenca z Downovim sindromom?
5. Ima učenec z Downovim sindromom težave z vidom ali sluhom?
5.1. Kako rešujete težave z vidom ali sluhom?
6. Ima učenec z Downovim sindromom težave s fino in grobo motoriko?
6.1. Kako odpravljate težave s fino ali grobo motoriko?
7. Kako bi ocenili govorne sposobnosti učenca z Downovim sindromom (možni odgovori:
slabo razvite / srednje dobro razvite / dobro razvite)?
8. Menite, da ima učenec z Downovim sindromom bogat besedni zaklad?
9. Ali menite, da učenec z Downovim sindromom razume bolje, kot se lahko izraža?
10. Kako bi ocenili bralne sposobnosti učenca z Downovim sindromom (možni odgovori:
bere slabo / srednje dobro dobro)?
11. Ima učenec z Downovim sindromom težave s koncentracijo?
11.1. Kako odpravljate težave s koncentracijo?
12. Kako preverjate in ocenjujete znanje pri učencu z Downovim sindromom?
13. Kako motivirate učenca z Downovim sindromom?
14. Kakšne kritike oz. graje uporabljate pri poučevanju učenca z Downovim sindromom?
15. Kako graja oz. kritika vpliva na učenca z Downovim sindromom?
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16. Kako na učenca z Downovim sindromom vpliva pohvala?
17. Kje ste pridobili največ znanja za poučevanje učenca z Downovim sindromom?
18. Kakšni so vaši predlogi za morebitne spremembe v sistemu izobraževanja učiteljev,
specialnih pedagogov, defektologov itd.?

PRILOGA B – Odgovori intervjuvanih učiteljic

PP1

1. Odnos učiteljic do inkluzije, mnenje o lastni usposobljenosti, sodelovanje z drugimi
strokovnjaki

1. Kakšno je vaše mnenje o inkluziji?
Sem za inkluzijo, dokler je za otroka koristna oz. dokler mu ne škoduje.
2. Ali menite, da je za otroke s posebnimi potrebami koristno, da se šolajo na rednih
osnovnih šolah?
Po mojem mnenju je koristno, do te mere, dokler otrok zmore to, kar ostali in ni ogrožena
njegova integriteta.
3. Ali menite, da otroci s posebnimi potrebami v rednih šolah pridobijo več kot v prilagojenih
oz. posebnih programih vzgoje in izobraževanja?
Ja, dokler otroci sledijo pouku s prilagoditvami, je to sigurno bolje zanje.
4. Kdo je po vašem mnenju najbolj odgovoren za uspešno inkluzijo?
Pomembno vlogo tu igrajo starši in seveda učitelj, ki nudi otroku dodatno strokovno pomoč.
5. Kako usposobljeno se počutite za poučevanje učenca z Downovim sindromom (možni
odgovori: neusposobljeno / malo usposobljeno / srednje usposobljeno / zelo usposobljeno)?
Počutim se zelo usposobljeno.
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6. Kako bi ocenili vaše sodelovanje z ostalimi učitelji, strokovnimi delavci in drugimi
strokovnjaki (možni odgovori: z njimi ne sodelujem / slabo sodelujem / srednje dobro
sodelujem / dobro sodelujem)?
Ocenila bi dobro.
7. Pri komu najpogosteje poiščete pomoč, ko se pojavijo težave v zvezi z učencem z
Downovim sindromom?
Pri učiteljskemu zboru in ravnatelju.
2. Sodelovanje učitelja s starši
1. Kako pomembno je po vašem mnenju dobro sodelovanje med učiteljem in učenčevimi
starši za uspešno vzgojo in izobraževanje učenca s posebnimi potrebami (možni odgovori: ni
pomembno / malo pomembno / srednje pomembno / zelo pomembno)?
Zelo pomembno.
2. Kako bi ocenili vaše sodelovanje z učenčevimi starši (možni odgovori: z njimi ne
sodelujem / slabo sodelujem / srednje dobro sodelujem / dobro sodelujem)?
Dobro.
3. Počutje učenca v šoli, razredna klima
1. Koliko je star učenec z Downovim sindromom?
Poučujem dva učenca z Downovim sindromom, stara sta 16 in 19 let.
2. Ali menite, da učenec z Downovim sindromom rad hodi v šolo?
Da, zelo rada.
3. V čem se učenec z Downovim sindromom najbolj razlikuje od drugih učencev?
Ta otrok je bolj čustven, dobrosrčen, skuša vsem ugajati in biti sprejet.
4. Katere so po vašem mnenju največje ovire, težave, ki se pojavljajo pri poučevanju učenca z
Downovim sindromom?
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Mislim, da zunanji izgled, kajti otroci na osnovnih šolah niso dovolj poučeni o drugačnosti.
To lahko negativno vpliva na otrokovo samopodobo.
5. Kako se učenec z Downovim sindromom obnaša do ostalih učencev?
Obnaša se primerno, on ni tako tekmovalen, učenec skuša biti dober, poslušen.
6. Kakšne so po vašem mnenju pozitivne posledice prisotnosti učenca z Downovim
sindromom v razredu?
Je vedno dobre volje, izpostavila bi tudi pripravljenost za delo.
7. Kaj skušate storiti vi osebno, da bi se učenec z Downovim sindromom v šoli dobro počutil?
Skušam mu ponuditi čim več dejavnosti, ki mu ugajajo.
4. Značilnosti, težave, ovire pri pouku in njihovo odpravljanje
1. Na kakšen način najpogosteje podajate snov – kateri način najbolj ustreza učencu z
Downovim sidromom?
Snov podajamo govorno, s čim več konkrtenim gradivom.
2. Kako učencu z Downovim sindromom prilagajate učno vsebino (količina, zahtevnost
snovi)?
Prilagajam vsakemu otroku posebej, odvisno od snovi. Včasih je lažje, drugič težje
razumljiva. Prilagajam se vsakemu otroku posebej, odvisno od tega, koliko zmore v nekem
trenutku.
3. Katera so po vašem mnenju močna področja učenca z Downovim sindromom?
Glasba, ples, rad nastopa, deklamiranje, risanje, ustvarjanje.
4. Katera so po vašem mnenju šibka področja učenca z Downovim sindromom?
Pisanje, računanje, govor.
5. Ima učenec z Downovim sindromom težave z vidom ali sluhom?
Da, oba nosita očala.
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5.1. Kako rešujete težave z vidom ali sluhom?
Sedita bolj blizu.
6. Ima učenec z Downovim sindromom težave s fino in grobo motoriko?
Več težav imata s fino motoriko.
6.1. Kako odpravljate težave s fino ali grobo motoriko?
Ponudim jima čim več vaj za fino motoriko.
7. Kako bi ocenili govorne sposobnosti učenca z Downovim sindromom (možni odgovori:
slabo razvite / srednje dobro razvite / dobro razvite)?
Srednje dobro razvite.
8. Menite, da ima učenec z Downovim sindromom bogat besedni zaklad?
Eden ja, drugi ne.
9. Ali menite, da učenec z Downovim sindromom razume bolje, kot se lahko izraža?
Ja.
10. Kako bi ocenili bralne sposobnosti učenca z Downovim sindromom (možni odgovori:
bere slabo / srednje dobro dobro)?
Srednje dobro.
11. Ima učenec z Downovim sindromom težave s koncentracijo?
Ja.
11.1. Kako odpravljate težave s koncentracijo?
Koncentracija jima dokaj hitro pade, zato poskušam največ narediti v prvih dveh urah, ko sta
še bolj skoncentrirana.
12. Kako preverjate in ocenjujete znanje pri učencu z Downovim sindromom?
V oddelku preverjamo razumevanje ustno in z učnimi listi.
13. Kako motivirate učenca z Downovim sindromom?
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Z določenimi znaki jih nagrajujem – z nalepkami, številkami, to jim veliko pomeni.
14. Kakšne kritike oz. graje uporabljate pri poučevanju učenca z Downovim sindromom?
Povem mu, da se bo moral bolj potruditi.
15. Kako graja oz. kritika vpliva na učenca z Downovim sindromom?
Graje si ne želi slišati.
16. Kako na učenca z Downovim sindromom vpliva pohvala?
Pohvala mu godi.
17. Kje ste pridobili največ znanja za poučevanje učenca z Downovim sindromom?
V času študija, seminarji in seveda delo z njimi, to mi je prineslo največ izkušenj.
18. Kakšni so vaši predlogi za morebitne spremembe v sistemu izobraževanja učiteljev,
specialnih pedagogov, defektologov itd.?
Vse je odvisno od vsakega učitelja posebej – kako gleda na motnjo, kako jo rešuje,...

PP2
1. Odnos učiteljic do inkluzije, mnenje o lastni usposobljenosti, sodelovanje z drugimi
strokovnjaki
1. Kakšno je vaše mnenje o inkluziji?
Sama sem proti inkluziji, ni realna, ker ni možno v realnosti izvesti vseh prilagoditev, ki jih
zahteva inkluzija.
2. Ali menite, da je za otroke s posebnimi potrebami koristno, da se šolajo na rednih
osnovnih šolah?
Ne, ker ne zmorejo programa redne osnovne šole.
3. Ali menite, da otroci s posebnimi potrebami v rednih šolah pridobijo več kot v prilagojenih
oz. posebnih programih vzgoje in izobraževanja?
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Ne, ker je v prilagojenih programih več prilagoditev, prostorskih in časovnih.
4. Kdo je po vašem mnenju najbolj odgovoren za uspešno inkluzijo?
Nimam mnenja.
5. Kako usposobljeno se počutite za poučevanje učenca z Downovim sindromom (možni
odgovori: neusposobljeno / malo usposobljeno / srednje usposobljeno / zelo usposobljeno)?
Srednje usposobljeno.
6. Kako bi ocenili vaše sodelovanje z ostalimi učitelji, strokovnimi delavci in drugimi
strokovnjaki (možni odgovori: z njimi ne sodelujem / slabo sodelujem / srednje dobro
sodelujem / dobro sodelujem)?
Srednje dobro sodelujem.
7. Pri komu najpogosteje poiščete pomoč, ko se pojavijo težave v zvezi z učencem z
Downovim sindromom?
Največkrat se posvetujem s sodelavko.
2. Sodelovanje učitelja s starši
1. Kako pomembno je po vašem mnenju dobro sodelovanje med učiteljem in učenčevimi
starši za uspešno vzgojo in izobraževanje učenca s posebnimi potrebami (možni odgovori: ni
pomembno / malo pomembno / srednje pomembno / zelo pomembno)?
Zelo pomembno.
2. Kako bi ocenili vaše sodelovanje z učenčevimi starši (možni odgovori: z njimi ne
sodelujem / slabo sodelujem / srednje dobro sodelujem / dobro sodelujem)?
Srednje dobro sodelujem.
3. Počutje učenca v šoli, razredna klima
1. Koliko je star učenec z Downovim sindromom?
16 let.
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2. Ali menite, da učenec z Downovim sindromom rad hodi v šolo?
Ja.
3. V čem se učenec z Downovim sindromom najbolj razlikuje od drugih učencev?
Morda bi izpostavila trmo in vztrajnost ter željo po biti sprejet.
4. Katere so po vašem mnenju največje ovire, težave, ki se pojavljajo pri poučevanju učenca z
Downovim sindromom?
Po mojih izkušnjah je poučevanje ovirano zaradi nižjih učnih sposobnosti. Učenec se uči le
na pamet, brez razumevanja.
5. Kako se učenec z Downovim sindromom obnaša do ostalih učencev?
Njegovo obnašanje je spreminjajoče, predvsem želi biti vključen v igro, družbo vrstnikov.
Nasilno reagira, ko ga sošolci zavrnejo.
6. Kakšne so po vašem mnenju pozitivne posledice prisotnosti učenca z Downovim
sindromom v razredu?
Je skoraj ves čas dobre volje in pozitivno energijo širi po razredu.
7. Kaj skušate storiti vi osebno, da bi se učenec z Downovim sindromom v šoli dobro počutil?
Zagotavljam mu pozitivno učno okolje.
4. Značilnosti, težave, ovire pri pouku in njihovo odpravljanje
1. Na kakšen način najpogosteje podajate snov – kateri način najbolj ustreza učencu z
Downovim sidromom?
Govorno in s pomočjo slik.
2. Kako učencu z Downovim sindromom prilagajate učno vsebino (količina, zahtevnost
snovi)?
Odvisno od tega, koliko zmore, izberem primerne metode dela.
3. Katera so po vašem mnenju močna področja učenca z Downovim sindromom?
Vztrajnost.
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4. Katera so po vašem mnenju šibka področja učenca z Downovim sindromom?
Računanje, slovnica.
5. Ima učenec z Downovim sindromom težave z vidom ali sluhom?
Ne.
5.1. Kako rešujete težave z vidom ali sluhom?
/
6. Ima učenec z Downovim sindromom težave s fino in grobo motoriko?
Ja, težave ima s fino motoriko.
6.1. Kako odpravljate težave s fino ali grobo motoriko?
Z veliko vaj, kjer se prijema drobne predmete, riše črte,...
7. Kako bi ocenili govorne sposobnosti učenca z Downovim sindromom (možni odgovori:
slabo razvite / srednje dobro razvite / dobro razvite)?
Srednje dobro razvite.
8. Menite, da ima učenec z Downovim sindromom bogat besedni zaklad?
Ne.
9. Ali menite, da učenec z Downovim sindromom razume bolje, kot se lahko izraža?
Ja.
10. Kako bi ocenili bralne sposobnosti učenca z Downovim sindromom (možni odgovori:
bere slabo / srednje dobro / dobro)?
Slabo.
11. Ima učenec z Downovim sindromom težave s koncentracijo?
Nima težav.
11.1. Kako odpravljate težave s koncentracijo?
Nima težav.
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12. Kako preverjate in ocenjujete znanje pri učencu z Downovim sindromom?
Predvsem ustno.
13. Kako motivirate učenca z Downovim sindromom?
Z različnimi načini nagrajevanja, slikovni material – za lepo vedenje dobijo smeškote, s
pohvalo.
14. Kakšne kritike oz. graje uporabljate pri poučevanju učenca z Downovim sindromom?
Ustne kritike, povem mu, da nekaj ni dobro naredil.
15. Kako graja oz. kritika vpliva na učenca z Downovim sindromom?
Kritika ga potre in izzove negativno vedenje.
16. Kako na učenca z Downovim sindromom vpliva pohvala?
Pohvala ga motivira.
17. Kje ste pridobili največ znanja za poučevanje učenca z Downovim sindromom?
V procesu študija, seminarji, prostovoljno delo, lastne izkušnje.
18. Kakšni so vaši predlogi za morebitne spremembe v sistemu izobraževanja učiteljev,
specialnih pedagogov, defektologov itd.?
Predvsem več konkretnih primerov v času študija, ter novejša dognanja o Downovem
sindromu posredovati študentom in učiteljem.

PP3
1. Odnos učiteljic do inkluzije, mnenje o lastni usposobljenosti, sodelovanje z drugimi
strokovnjaki
1. Kakšno je vaše mnenje o inkluziji?
Ne odobravam inkluzije za vsako ceno.
2. Ali menite, da je za otroke s posebnimi potrebami koristno, da se šolajo na rednih osnovnih
šolah?
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Koristno je, če je otrok ustrezen kandidat na redni šoli, če zmore program, je to vsekakor
pozitivno z vidika socializacije.
3. Ali menite, da otroci s posebnimi potrebami v rednih šolah pridobijo več kot v prilagojenih
oz. posebnih programih vzgoje in izobraževanja?
Odvisno od otroka. Če gre za učenca z znižanimi intelektualnimi sposobnostmi, defenitivno ne
pridobi, ampak celo izgubi druge pomembne veščine.
4. Kdo je po vašem mnenju najbolj odgovoren za uspešno inkluzijo?
Starši, komisija in učitelj.
5. Kako usposobljeno se počutite za poučevanje učenca z Downovim sindromom (možni
odgovori: neusposobljeno / malo usposobljeno / srednje usposobljeno / zelo usposobljeno)?
Zelo usposobljeno.
6. Kako bi ocenili vaše sodelovanje z ostalimi učitelji, strokovnimi delavci in drugimi
strokovnjaki (možni odgovori: z njimi ne sodelujem / slabo sodelujem / srednje dobro
sodelujem / dobro sodelujem)?
Dobro sodelujem.
7. Pri komu najpogosteje poiščete pomoč, ko se pojavijo težave v zvezi z učencem z
Downovim sindromom?
Pri šolski svetovalni službi in starših.
2. Sodelovanje učitelja s starši
1. Kako pomembno je po vašem mnenju dobro sodelovanje med učiteljem in učenčevimi
starši za uspešno vzgojo in izobraževanje učenca s posebnimi potrebami (možni odgovori: ni
pomembno / malo pomembno / srednje pomembno / zelo pomembno)?
Zelo pomembno.
2. Kako bi ocenili vaše sodelovanje z učenčevimi starši (možni odgovori: z njimi ne
sodelujem / slabo sodelujem / srednje dobro sodelujem / dobro sodelujem)?
Dobro sodelujem.
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3. Počutje učenca v šoli, razredna klima
1. Koliko je star učenec z Downovim sindromom?
9 let.
2. Ali menite, da učenec z Downovim sindromom rad hodi v šolo?
Ja. Trudim se, da ga čim večkrat pohvalim, spremljam njegovo razpoloženje.
3. V čem se učenec z Downovim sindromom najbolj razlikuje od drugih učencev?
V primerjavi z drugimi učenci ima višje intelektualne sposobnosti. Bi pa poudarila, da ti
otroci niso homogena skupina, med njimi so velike razlike.
4. Katere so po vašem mnenju največje ovire, težave, ki se pojavljajo pri poučevanju učenca z
Downovim sindromom?
Izpostavila bi predvsem trmo, počasnost, zmanjšan tonus, okornejša fina motorika.
5. Kako se učenec z Downovim sindromom obnaša do ostalih učencev?
Večinoma je prijazen in ustrežljiv, pa tudi rahlo ukazovalen – prevzame vlogo učitelja.
6. Kakšne so po vašem mnenju pozitivne posledice prisotnosti učenca z Downovim
sindromom v razredu?
Je zabaven in sproščen, prevzame lahko vodilno vlogo pri usvajanju intelektualnih izzivov.
7. Kaj skušate storiti vi osebno, da bi se učenec z Downovim sindromom v šoli dobro počutil?
Poskušam čimbolj razumeti njegove posebne potrebe in poudarjanje močnih področij za
boljšo samopodobo, spremljam njegovo razpoloženje.
4. Značilnosti, težave, ovire pri pouku in njihovo odpravljanje
1. Na kakšen način najpogosteje podajate snov – kateri način najbolj ustreza učencu z
Downovim sidromom?
Z uporabo slikovnega gradiva, veliko ponavljamo, ponazoritve in navezovanje na vsakdanje
življenjske situacije.
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2. Kako učencu z Downovim sindromom prilagajate učno vsebino (količina, zahtevnost
snovi)?
Snov prilagajam le do te mere, da mu dam še kakšno dodatno zadolžitev, v kateri je uspešen.
Poskušam poudarjati otrokova močna področja, vplivati na samopodobo in motivacijo.
3. Katera so po vašem mnenju močna področja učenca z Downovim sindromom?
Rad bere, spomin, je dokaj samostojen.
4. Katera so po vašem mnenju šibka področja učenca z Downovim sindromom?
Pisanje, računanje, številska predstava.
5. Ima učenec z Downovim sindromom težave z vidom ali sluhom?
Ja.
5.1. Kako rešujete težave z vidom ali sluhom?
Nosi očala.
6. Ima učenec z Downovim sindromom težave s fino in grobo motoriko?
Ja, težave ima s fino motoriko.
6.1. Kako odpravljate težave s fino ali grobo motoriko?
Predvsem ga spodbujam.
7. Kako bi ocenili govorne sposobnosti učenca z Downovim sindromom (možni odgovori:
slabo razvite / srednje dobro razvite / dobro razvite)?
Srednje dobro razvite.
8. Menite, da ima učenec z Downovim sindromom bogat besedni zaklad?
Ne.
9. Ali menite, da učenec z Downovim sindromom razume bolje, kot se lahko izraža?
Ne.
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10. Kako bi ocenili bralne sposobnosti učenca z Downovim sindromom (možni odgovori:
bere slabo / srednje dobro / dobro)?
Srednje dobro.
11. Ima učenec z Downovim sindromom težave s koncentracijo?
Ja, ima težave.
11.1. Kako odpravljate težave s koncentracijo?
Spodbujam ga in opominjam, ker ima največ težav s koncentracijo, ker ga zanima dogajanje
okoli njega.
12. Kako preverjate in ocenjujete znanje pri učencu z Downovim sindromom?
Pisno in ustno.
13. Kako motivirate učenca z Downovim sindromom?
S pohvalo.
14. Kakšne kritike oz. graje uporabljate pri poučevanju učenca z Downovim sindromom?
Kritike podajam ustno, za hujše prekrške uporabljam rumeni stol, kjer razmisli o svojem
dejanju.
15. Kako graja oz. kritika vpliva na učenca z Downovim sindromom?
Kritika povzroči užaljenost.
16. Kako na učenca z Downovim sindromom vpliva pohvala?
Deluje pozitivno, ga motivira.
17. Kje ste pridobili največ znanja za poučevanje učenca z Downovim sindromom?
V času študija, veliko znanja so mi prinesle lastne izkušnje, izmenjujemo mnenje in izkušnje
med sodelavci.
18. Kakšni so vaši predlogi za morebitne spremembe v sistemu izobraževanja učiteljev,
specialnih pedagogov, defektologov itd.?
Defenitivno ne bi bilo slabo povečati praktični del študija.
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PP4
1. Odnos učiteljic do inkluzije, mnenje o lastni usposobljenosti, sodelovanje z drugimi
strokovnjaki
1. Kakšno je vaše mnenje o inkluziji?
Pozitivno v primerih, ko je pravilno izvajana in v pravo korist otroka.
2. Ali menite, da je za otroke s posebnimi potrebami koristno, da se šolajo na rednih osnovnih
šolah?
Odvisno, za kakšen primankljaj gre. Če gre za potrebe, ki niso omejujoče, je koristno, če pa
gre za težave, kjer učenec kljub trudu ne napreduje, je po mojem mnenju nesmiselno vztrajati.
Sicer pa je za otroke dobro, da niso izolirani.
3. Ali menite, da otroci s posebnimi potrebami v rednih šolah pridobijo več kot v prilagojenih
oz. posebnih programih vzgoje in izobraževanja?
Če otrok napreduje, vsekakor pridobi več, če pa ne zmore, kljub pomoči, več izgubi, kot
pridobi.
4. Kdo je po vašem mnenju najbolj odgovoren za uspešno inkluzijo?
Šola in ostali učenci.
5. Kako usposobljeno se počutite za poučevanje učenca z Downovim sindromom (možni
odgovori: neusposobljeno / malo usposobljeno / srednje usposobljeno / zelo usposobljeno)?
Zelo usposobljeno.
6. Kako bi ocenili vaše sodelovanje z ostalimi učitelji, strokovnimi delavci in drugimi
strokovnjaki (možni odgovori: z njimi ne sodelujem / slabo sodelujem / srednje dobro
sodelujem / dobro sodelujem)?
Dobro sodelujem.
7. Pri komu najpogosteje poiščete pomoč, ko se pojavijo težave v zvezi z učencem z
Downovim sindromom?
Pri šolski svetovalni službi – psihologinji.
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2. Sodelovanje učitelja s starši
1. Kako pomembno je po vašem mnenju dobro sodelovanje med učiteljem in učenčevimi
starši za uspešno vzgojo in izobraževanje učenca s posebnimi potrebami (možni odgovori: ni
pomembno / malo pomembno / srednje pomembno / zelo pomembno)?
Zelo pomembno.
2. Kako bi ocenili vaše sodelovanje z učenčevimi starši (možni odgovori: z njimi ne
sodelujem / slabo sodelujem / srednje dobro sodelujem / dobro sodelujem)?
Dobro sodelujem.
3. Počutje učenca v šoli, razredna klima
1. Koliko je star učenec z Downovim sindromom?
12 let.
2. Ali menite, da učenec z Downovim sindromom rad hodi v šolo?
Da, zelo rad, včasih sploh noče domov. Včasih se vede nekoliko ukazovalno, ker moram
poskrbeti tudi za potrebe ostalih učencev, moram potem omejiti njegovo voljo, kar lahko
povzroči tudi frustracije. Vendar vsi učenci potrebujejo jasna pravila in meje, še posebej ta.
Kljub temu zelo rad hodi v šolo.
3. V čem se učenec z Downovim sindromom najbolj razlikuje od drugih učencev?
Potrebuje več časa, pri usvajanju znanj je počasnejši, je bolj spontan, skrbi za ostale.
Socialne odnoso drugače razume oz. jih narobe interpretira. Je dobrovoljen in motiviran za
uspeh. Večinoma je dobro razpoložen, je tudi izrazito bolj trmast, komunikativen.
4. Katere so po vašem mnenju največje ovire, težave, ki se pojavljajo pri poučevanju učenca z
Downovim sindromom?
Počasneje razumeva obravnavano snov, počasneje si jo tudi zapomni, počasnejše
razumevanje socialnih odnosov. Občasno se pojavljajo vedenjski izpadi, išče negativno
pozornost, pojavlja se želja po vodenju ostalih učencev.
5. Kako se učenec z Downovim sindromom obnaša do ostalih učencev?
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Ostalim učencem ukazuje, če njegovi želji ni ugodeno, se tudi nasilno vede. Tudi ostale
napeljuje k negativnemu vedenju. Kaže tudi pozitivna čustva – skrbi za sošolce.
6. Kakšne so po vašem mnenju pozitivne posledice prisotnosti učenca z Downovim
sindromom v razredu?
Ostale otroke kar »zapelje« v dejavnosti, delo, spodbuja ostale, dobro vpliva na
komunikacijo. Pozitivno vpliva na socializacijo vseh otrok v razredu.
7. Kaj skušate storiti vi osebno, da bi se učenec z Downovim sindromom v šoli dobro počutil?
Mislim, da je najbolj pomembno ustrezno vodenje.
4. Značilnosti, težave, ovire pri pouku in njihovo odpravljanje
1. Na kakšen način najpogosteje podajate snov – kateri način najbolj ustreza učencu z
Downovim sidromom?
Demonstriram s slikovnim materialom, poslužujem se individuanega pristopa, rad me posluša
in ob tem pomni. Mislim, da se nauči največ, kadar mu nekaj demonstriram, potem pa sam
poskuša, s poskusi in napakami.
2. Kako učencu z Downovim sindromom prilagajate učno vsebino (količina, zahtevnost
snovi)?
Količino in zahtevnost prilagajam glede na njegove sposobnosti in razpoloženje; ko je
motiviran, sam prosi za dodatno delo.
3. Katera so po vašem mnenju močna področja učenca z Downovim sindromom?
Je motiviran in dokaj samostojen ter zelo komunikativen. Do določene mere je samostojen,
predvsem kar se tiče skrbi zase, skrbi tudi za druge, zaznava njihova razpoloženja. Vedno je
dobre volje.
4. Katera so po vašem mnenju šibka področja učenca z Downovim sindromom?
Počasnejše usvajanje znanja, če je neuspešen, če naleti na težavo, hitro obupa.
5. Ima učenec z Downovim sindromom težave z vidom ali sluhom?
Ima težave z vidom.
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5.1. Kako rešujete težave z vidom ali sluhom?
Nosi očala, poleg tega nimamo običajnega frontalnega pouka, da bi moral gledati na tablo,
zato druge prilagoditve niso potrebne.
6. Ima učenec z Downovim sindromom težave s fino in grobo motoriko?
Težave ima s fino motoriko.
6.1. Kako odpravljate težave s fino ali grobo motoriko?
Izvajamo vaje za razvijanje fine motorike. Sicer je zelo gibljiv, dovzeten za različne gibalne
dejavnosti.
7. Kako bi ocenili govorne sposobnosti učenca z Downovim sindromom (možni odgovori:
slabo razvite / srednje dobro razvite / dobro razvite)?
Srednje dobro razvite.
8. Menite, da ima učenec z Downovim sindromom bogat besedni zaklad?
Glede na celotni oddelek da.
9. Ali menite, da učenec z Downovim sindromom razume bolje, kot se lahko izraža?
Ja.
10. Kako bi ocenili bralne sposobnosti učenca z Downovim sindromom (možni odgovori:
bere slabo / srednje dobro / dobro)?
Slabo – ne bere.
11. Ima učenec z Downovim sindromom težave s koncentracijo?
Kadar mu nekaj ne gre, mu koncentracija hitro pade.
11.1. Kako odpravljate težave s koncentracijo?
Čim več ga spodbujam.
12. Kako preverjate in ocenjujete znanje pri učencu z Downovim sindromom?
Sproti preverjam razumevanje.
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13. Kako motivirate učenca z Downovim sindromom?
Z nagradami, uporabljam nalepke, tablice, igramo se njegovo najljubšo igrico. S pohvalo,
včasih tudi z najljubšim prigrizkom.
14. Kakšne kritike oz. graje uporabljate pri poučevanju učenca z Downovim sindromom?
Kritike so ustne, pri čemer se vedno nanašajo na vedenje in ne na osebnost otroka.
15. Kako graja oz. kritika vpliva na učenca z Downovim sindromom?
Kritika ga razjezi.
16. Kako na učenca z Downovim sindromom vpliva pohvala?
Pohvala deluje zelo motivacijsko.
17. Kje ste pridobili največ znanja za poučevanje učenca z Downovim sindromom?
Med študijem in na seminarjih, največ pa se naučiš od otrok samih.
18. Kakšni so vaši predlogi za morebitne spremembe v sistemu izobraževanja učiteljev,
specialnih pedagogov, defektologov itd.?
Predvsem bi bilo potrebne več prakse v času študija, učitelji bi morali biti stalno v stiku s
stroko in novimi dognanji.

NIS1
1. Odnos učiteljic do inkluzije, mnenje o lastni usposobljenosti, sodelovanje z drugimi
strokovnjaki
1. Kakšno je vaše mnenje o inkluziji?
Za nekatere je lahko koristna, če je le premišljena in individualno zastavljena.
2. Ali menite, da je za otroke s posebnimi potrebami koristno, da se šolajo na rednih osnovnih
šolah?
Ne, ker njihove potrebe niso zadovoljene. Učitelji se jim nimajo časa posvetiti, zato so težko
uspešni.
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3. Ali menite, da otroci s posebnimi potrebami v rednih šolah pridobijo več kot v prilagojenih
oz. posebnih programih vzgoje in izobraževanja?
Ne, ker so zraven pogosto pripojene še čustvene in vedenjske težave.
4. Kdo je po vašem mnenju najbolj odgovoren za uspešno inkluzijo?
Šolski tim.
5. Kako usposobljeno se počutite za poučevanje učenca z Downovim sindromom (možni
odgovori: neusposobljeno / malo usposobljeno / srednje usposobljeno / zelo usposobljeno)?
Srednje usposobljeno.
6. Kako bi ocenili vaše sodelovanje z ostalimi učitelji, strokovnimi delavci in drugimi
strokovnjaki (možni odgovori: z njimi ne sodelujem / slabo sodelujem / srednje dobro
sodelujem / dobro sodelujem)?
Dobro sodelujem.
7. Pri komu najpogosteje poiščete pomoč, ko se pojavijo težave v zvezi z učencem z
Downovim sindromom?
Pri šolskem logopedu, šolski svetovalni službi – psihologinji, pri ostalih defektologih, ki imajo
v razredu otroka z Downovim sindromom.
2. Sodelovanje učitelja s starši
1. Kako pomembno je po vašem mnenju dobro sodelovanje med učiteljem in učenčevimi
starši za uspešno vzgojo in izobraževanje učenca s posebnimi potrebami (možni odgovori: ni
pomembno / malo pomembno / srednje pomembno / zelo pomembno)?
Zelo pomembno.
2. Kako bi ocenili vaše sodelovanje z učenčevimi starši (možni odgovori: z njimi ne
sodelujem / slabo sodelujem / srednje dobro sodelujem / dobro sodelujem)?
Dobro sodelujem.
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3. Počutje učenca v šoli, razredna klima
1. Koliko je star učenec z Downovim sindromom?
11 let.
2. Ali menite, da učenec z Downovim sindromom rad hodi v šolo?
Da.
3. V čem se učenec z Downovim sindromom najbolj razlikuje od drugih učencev?
Je bolj delaven, drži se zase in manj govori kot ostali. V primerjavi z drugimi učenci z
motnjami v duševnem razvoju je bolj samostojen.
4. Katere so po vašem mnenju največje ovire, težave, ki se pojavljajo pri poučevanju učenca z
Downovim sindromom?
Imajo slab delovni spomin. Hitro pregorijo, ker so delavni in veseli, zato učitelj težje opazi,
kdaj imajo dovolj.
5. Kako se učenec z Downovim sindromom obnaša do ostalih učencev?
Raje je sam, povabljen je k igri drugih otrok, vendar se nerad priključi. Ima specifičen način
igre.
6. Kakšne so po vašem mnenju pozitivne posledice prisotnosti učenca z Downovim
sindromom v razredu?
Izpostavila bi dobrovoljnost – je naš »razredni sonček«.
7. Kaj skušate storiti vi osebno, da bi se učenec z Downovim sindromom v šoli dobro počutil?
Pozorna sem na njegovo počutje. Vključujem ga v aktivno delo, socialne, družabne igre, ker
je bolj sramežljiv in manj družaben.
4. Značilnosti, težave, ovire pri pouku in njihovo odpravljanje
1. Na kakšen način najpogosteje podajate snov – kateri način najbolj ustreza učencu z
Downovim sidromom?
Predvsem s slikovnim materialom, uporabljam konkretne aplikacije in pripomočke.
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2. Kako učencu z Downovim sindromom prilagajate učno vsebino (količina, zahtevnost
snovi)?
Glede na zahtevnost snovi prilagajam predvsem čas, če je snov bolj zahtevna, ji namenim več
časa.
3. Katera so po vašem mnenju močna področja učenca z Downovim sindromom?
Ples, pravzaprav gibanje na splošno. Petje. Rad ustvarja.
4. Katera so po vašem mnenju šibka področja učenca z Downovim sindromom?
Predvsem računanje. Splošna razgledanost, povezovanje snovi pri naravoslovju in
družboslovju.
5. Ima učenec z Downovim sindromom težave z vidom ali sluhom?
Oboje – slabše vidi in slabše sliši.
5.1. Kako rešujete težave z vidom ali sluhom?
Delovni listi imajo večjo pisavo. Navodila mu podajam individualno in sproti preverjam
razumevanje navodil.
6. Ima učenec z Downovim sindromom težave s fino in grobo motoriko?
Težave ima s fino motoriko.
6.1. Kako odpravljate težave s fino ali grobo motoriko?
Veliko ustvarjamo in urimo prste.
7. Kako bi ocenili govorne sposobnosti učenca z Downovim sindromom (možni odgovori:
slabo razvite / srednje dobro razvite / dobro razvite)?
Srednje dobro razvite. Pri delu z njim uporabljam tudi sistem KPK.
8. Menite, da ima učenec z Downovim sindromom bogat besedni zaklad?
Ne.
9. Ali menite, da učenec z Downovim sindromom razume bolje, kot se lahko izraža?
Ja.
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10. Kako bi ocenili bralne sposobnosti učenca z Downovim sindromom (možni odgovori:
bere slabo / srednje dobro / dobro)?
Srednje dobro.
11. Ima učenec z Downovim sindromom težave s koncentracijo?
Ponavadi, ko reši nalogo, odtava v svoj svet.
11.1. Kako odpravljate težave s koncentracijo?
Pustim, da si odpočije. Ponudim mu še bolj zanimive naloge.
12. Kako preverjate in ocenjujete znanje pri učencu z Downovim sindromom?
Več je ustnega ocenjevanja.
13. Kako motivirate učenca z Downovim sindromom?
Tako, da sem tudi sama vesela in se veselim njegovih dosežkov. Včasih se poslužujem manjših
nagrad.
14. Kakšne kritike oz. graje uporabljate pri poučevanju učenca z Downovim sindromom?
Uporabljam konstruktivne pohvale in graje.
15. Kako graja oz. kritika vpliva na učenca z Downovim sindromom?
Kritika ne pade na plodna tla, ker ni obremenjen z dosežki. Na enak način sprejme grajo in
pohvalo, ne pokaže nobenih čustev.
16. Kako na učenca z Downovim sindromom vpliva pohvala?
Sprejema jo na enak način kot grajo, ker ni obremenjen z dosežki.
17. Kje ste pridobili največ znanja za poučevanje učenca z Downovim sindromom?
Delo z njimi, seminarji, študij, lastno raziskovanje – prebiranje literature.
18. Kakšni so vaši predlogi za morebitne spremembe v sistemu izobraževanja učiteljev,
specialnih pedagogov, defektologov itd.?
Predvsem bi morali pridobiti več specialnih znanj in veščin med študijem. Učitelji so na
začetku preveč prepuščeni sami sebi, svoji iznajdljivosti, nimajo dovolj konkretnih strategij.
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NIS2
1. Odnos učiteljic do inkluzije, mnenje o lastni usposobljenosti, sodelovanje z drugimi
strokovnjaki
1. Kakšno je vaše mnenje o inkluziji?
Inkluzijo odobravam, če je koristna za otroka.
2. Ali menite, da je za otroke s posebnimi potrebami koristno, da se šolajo na rednih
osnovnih šolah?
Koristno se mi zdi predvsem s tega vidika, da jim ostali otroci predstavljajo model, vzor, ki ga
lahko posnemajo.
3. Ali menite, da otroci s posebnimi potrebami v rednih šolah pridobijo več kot v prilagojenih
oz. posebnih programih vzgoje in izobraževanja?
Vseeno več pridobijo v NIS in PP, ker se jim učitelji lahko posvečajo, z njimi delajo
individualno.
4. Kdo je po vašem mnenju najbolj odgovoren za uspešno inkluzijo?
Šolski tim in starši.
5. Kako usposobljeno se počutite za poučevanje učenca z Downovim sindromom (možni
odgovori: neusposobljeno / malo usposobljeno / srednje usposobljeno / zelo usposobljeno)?
Zelo usposobljeno.
6. Kako bi ocenili vaše sodelovanje z ostalimi učitelji, strokovnimi delavci in drugimi
strokovnjaki (možni odgovori: z njimi ne sodelujem / slabo sodelujem / srednje dobro
sodelujem / dobro sodelujem)?
Dobro sodelujem.
7. Pri komu najpogosteje poiščete pomoč, ko se pojavijo težave v zvezi z učencem z
Downovim sindromom?
Pri šolski svetovalni službi in starših.
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2. Sodelovanje učitelja s starši
1. Kako pomembno je po vašem mnenju dobro sodelovanje med učiteljem in učenčevimi
starši za uspešno vzgojo in izobraževanje učenca s posebnimi potrebami (možni odgovori: ni
pomembno / malo pomembno / srednje pomembno / zelo pomembno)?
Zelo pomembno.
2. Kako bi ocenili vaše sodelovanje z učenčevimi starši (možni odgovori: z njimi ne
sodelujem / slabo sodelujem / srednje dobro sodelujem / dobro sodelujem)?
Dobro sodelujem.
3. Počutje učenca v šoli, razredna klima
1. Koliko je star učenec z Downovim sindromom?
12 let.
2. Ali menite, da učenec z Downovim sindromom rad hodi v šolo?
Da.
3. V čem se učenec z Downovim sindromom najbolj razlikuje od drugih učencev?
Želi si biti sprejet, je bolj družaben, dobrosrčen.
4. Katere so po vašem mnenju največje ovire, težave, ki se pojavljajo pri poučevanju učenca z
Downovim sindromom?
Predvsem to, da potrebuje več časa.
5. Kako se učenec z Downovim sindromom obnaša do ostalih učencev?
Do drugih je prijazen, želi si biti sprejet.
6. Kakšne so po vašem mnenju pozitivne posledice prisotnosti učenca z Downovim
sindromom v razredu?
Predvsem njegova prijaznost, zabavnost.
7. Kaj skušate storiti vi osebno, da bi se učenec z Downovim sindromom v šoli dobro počutil?
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Poskušam mu omogočiti čim več dejavnosti, ki so mu všeč in mu gredo dobro od rok.
4. Značilnosti, težave, ovire pri pouku in njihovo odpravljanje
1. Na kakšen način najpogosteje podajate snov – kateri način najbolj ustreza učencu z
Downovim sidromom?
Govorno, veliko uporabljam dodatni material, predvsem slikovni.
2. Kako učencu z Downovim sindromom prilagajate učno vsebino (količina, zahtevnost
snovi)?
Veliko je odvisno od njegovega razpoloženja.
3. Katera so po vašem mnenju močna področja učenca z Downovim sindromom?
Izpostavila bi petje in različne telesne aktivnosti.
4. Katera so po vašem mnenju šibka področja učenca z Downovim sindromom?
Največ težav mu povzroča računanje.
5. Ima učenec z Downovim sindromom težave z vidom ali sluhom?
Ima težave z vidom.
5.1. Kako rešujete težave z vidom ali sluhom?
Sproti preverjam, če je razumel snov, navodila.
6. Ima učenec z Downovim sindromom težave s fino in grobo motoriko?
Težave ima s fino motoriko.
6.1. Kako odpravljate težave s fino ali grobo motoriko?
Z izvajanjem različnih dejanosti, s katerimi razvijamo fino motoriko.
7. Kako bi ocenili govorne sposobnosti učenca z Downovim sindromom (možni odgovori:
slabo razvite / srednje dobro razvite / dobro razvite)?
Srednje dobro razvite.
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8. Menite, da ima učenec z Downovim sindromom bogat besedni zaklad?
Ne.
9. Ali menite, da učenec z Downovim sindromom razume bolje, kot se lahko izraža?
Da.
10. Kako bi ocenili bralne sposobnosti učenca z Downovim sindromom (možni odgovori:
bere slabo / srednje dobro / dobro)?
Srednje dobro.
11. Ima učenec z Downovim sindromom težave s koncentracijo?
Včasih.
11.1. Kako odpravljate težave s koncentracijo?
Največ s premori med delom, nalogami.
12. Kako preverjate in ocenjujete znanje pri učencu z Downovim sindromom?
Večinoma ustno.
13. Kako motivirate učenca z Downovim sindromom?
Čim večkrat ga pohvalim, občasne nagrade – štampiljke.
14. Kakšne kritike oz. graje uporabljate pri poučevanju učenca z Downovim sindromom?
Ustno mu povem, kaj je naredil narobe.
15. Kako graja oz. kritika vpliva na učenca z Downovim sindromom?
Najpogosteje je zaradi graje užaljen.
16. Kako na učenca z Downovim sindromom vpliva pohvala?
Pohvala ga motivira.
17. Kje ste pridobili največ znanja za poučevanje učenca z Downovim sindromom?
Največ so mi prinesle izkušnje. Študij, seminarji.
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18. Kakšni so vaši predlogi za morebitne spremembe v sistemu izobraževanja učiteljev,
specialnih pedagogov, defektologov itd.?
Potrebne bi bilo več prakse, več konkretnih primerov.
PRILOGA C – Kodirne enote
1. Odnos učiteljic do inkluzije, mnenje o lastni usposobljenosti, sodelovanje z drugimi
strokovnjaki
1. Kakšno je vaše mnenje o inkluziji?
OZNAKA
PP1
PP2
PP3
PP4
NIS1
NIS2

KODIRNE ENOTE
Sem za inkluzijo, dokler je koristna
Sem proti, ni realna, ni možno izvesti vseh prilagoditev
Ne odobravam za vsako ceno
Pozitivno, če je pravilno izvajana, v pravo korist otroka
Koristna za nekatere, če je premišljena, individualno zastavljena
Odobrava, če je koristna

2. Ali menite, da je za otroke s posebnimi potrebami koristno, da se šolajo na rednih
osnovnih šolah?
OZNAKA
PP1
PP2
PP3
PP4
NIS1
NIS2

KODIRNE ENOTE
Koristno, dokler otrok zmore, kar ostali, ni ogrožena njegova intergiteta
Ne, ne zmorejo programa redne o.š.
Koristno, če je ustrezen kandidat, če zmore program, pozitivno z vidika
socializacije
Odvisno od primankljaja, koristno, če potrebe niso omejujoče, ni smiselno, če
kljub trudu ne napreduje, dobro, da niso izolirani
Ne, njihove potrebe niso zadovoljene, učitelji se jim nimajo časa posvetiti
Koristno, ostali otroci jim predstavljajo model, ki ga posnemajo

3. Ali menite, da otroci s posebnimi potrebami v rednih šolah pridobijo več kot v prilagojenih
oz. posebnih programih vzgoje in izobraževanja?
OZNAKA
PP1
PP2
PP3
PP4
NIS1
NIS2

KODIRNE ENOTE
Bolje zanje, dokler lahko sledijo pouku
Ne, v prilagojenih prog. je več prostorskih in časovnih prilagoditev
Odvisno od otroka, z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi ne pridobijo,
izgubijo druge pomembne veščine
Če napreduje, pridobi več, če ne napreduje, več izgubi kot pridobi
Ne, zraven pogosto pripojene čustvene in vedenjske težave
Več pridobijo v PP in NIS, učitelji se jim posvečajo, individualno delo
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3. Počutje učenca v šoli, razredna klima
3. V čem se učenec z Downovim sindromom najbolj razlikuje od drugih učencev?
OZNAKA
PP1
PP2
PP3
PP4

NIS1
NIS2

KODIRNE ENOTE
Je bolj čustven, dobrosrčen, skuša vsem ugajati, biti sprejet
Trma, vztrajnost, želja po biti sprejet
Ima višje intelektualne sposobnosti, ti otroci niso homogena skupina, med
njimi so velike razlike
Potrebuje več časa, počasnejši pri usvajanju znanj, bolj spontan, skrbi za
ostale, drugače razume socialne odnose, narobe jih interpretira, dobrovoljen,
motiviran za uspeh, večinoma dobro razpoložen, izrazito bolj trmast,
komunikativen
Bolj delaven, drži se zase, govori manj kot ostali, bolj samostojen v primerjavi
z drugimi
Želi biti sprejet, bolj družaben, dobrosrčen

4. Katere so po vašem mnenju največje ovire, težave, ki se pojavljajo pri poučevanju učenca z
Downovim sindromom?
OZNAKA
PP1
PP2
PP3
PP4

NIS1
NIS2

KODIRNE ENOTE
Zunanji izgled, otroci niso dovolj poučeni o drugačnosti, negativno vpliva na
samopodobo
Poučevanje je ovirano zaradi nižjih intelektualnih sposobnostih, uči se na
pamet, brez razumevanja
Trma, počasnost, zmanjšan tonus, okornejša fina motorika
Počasneje razumeva obravnavano snov, počasneje si jo zapomni, počasnejše
razumevanje socialnih odnosov, občasni vedenjski izpadi, išče negativno
pozornost, želja po vodenju ostalih učencev
Slab delovni spomin, hitro pregorijo, delavni in veseli, učitelj težko opazi, kdaj
imajo dovolj
Potrebuje več časa

5. Kako se učenec z Downovim sindromom obnaša do ostalih učencev?
OZNAKA
PP1
PP2
PP3
PP4
NIS1
NIS2

KODIRNE ENOTE
Primerno, ni tekmovalen, skuša biti dober, poslušen
Spreminjajoče, želi biti vključen v igro, družbo vrstnikov, ob zavrnitvi nasilno
reagira
Večinoma prijazno in ustrežljivo, rahlo ukazovalno, prevzame vlogo učitelja
Ukazuje ostalim, nasilno vedenje, če ni ugodeno njegovi želji, ostale napeljuje
k negativnemu vedenju, pozitivna čustva, skrb za sošolce
Raje je sam, povabljen je k igri, a se nerad priključi, specifičen način igre
Prijazen do drugih, želi biti sprejet
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6. Kakšne so po vašem mnenju pozitivne posledice prisotnosti učenca z Downovim
sindromom v razredu?
OZNAKA
PP1
PP2
PP3
PP4
NIS1
NIS2

KODIRNE ENOTE
Vedno dobre volje, pripravljenost za delo
Skoraj ves čas dobre volje, širjenje pozitivne energije po razredu
Zabaven in sproščen, prevzame vodilno vlogo pri usvajanju intelektualnih
izzivov
Ostale otroke »zapelje« v dejavnost in delo, spodbuja ostale, dobro vpliva na
komunikacijo, pozitivno vpliva na socializacijo vseh otrok
Dobrovoljnost, »razredni sonček«
Prijaznost, zabavnost

7. Kaj skušate storiti vi osebno, da bi se učenec z Downovim sindromom v šoli dobro počutil?
OZNAKA
PP1
PP2
PP3
PP4
NIS1
NIS2

KODIRNE ENOTE
Ponudim čim več dejavnosti, ki mu ugajajo
Zagotavljanje pozotovnega učnega okolja
Čim bolj razumeti njegove posebne potrebe, poudarjanje močnih področij za
boljšo samopodobo, spremljanje razpoloženja
Pomembno ustrezno vodenje
Pozornost na njegovo počutje, vključujem ga v aktivno delo, družabne igre, je
sramežljiv, manj družaben
Omogočiti čim več dejavnosti, ki so mu všeč in mu gredo dobro od rok

4. Značilnosti, težave, ovire pri pouku in njihovo odpravljanje
1. Na kakšen način najpogosteje podajate snov – kateri način najbolj ustreza učencu z
Downovim sidromom?
OZNAKA
PP1
PP2
PP3
PP4

NIS1
NIS2

KODIRNE ENOTE
Govorno, s čim več konkretnim gradivom
Govorno, s pomočjo slik
Uporaba slikovnega gradiva, veliko ponavljanja, ponazoritve, navezovanje na
vsakdanje življenjske situacije
Demonstriranje s slikovnim materialom, individualni prostop, posluša in ob
tem pomni, največ se nauči z demonstriranjem in poskušanjem, s poskusi in
napakami
Slikovni material, konkretne aplikacije in pripomočki
Govorno, dodatni material, slokovni

2. Kako učencu z Downovim sindromom prilagajate učno vsebino (količina, zahtevnost
snovi)?
OZNAKA
PP1

KODIRNE ENOTE
Prilagajam vsakemu otroku posebej, odvisno od snovi, včasih lažje, drugič
težje razumljiva, odvisno od otroka, koliko zmore v nekem trenutku
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PP2
PP3
PP4
NIS1
NIS2
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Odvisno, koliko zmore, izbira primerne metode dela
Dam mu še eno zadolžitev, v kateri je uspešen, poudarjanje močnih področij,
vplivanje na samopodobo in motivacijo
Glede na njegovo razpoloženje in sposobnosti, ko je motiviran, sam prosi za
dodatno delo
Glede na zahtevnost snovi prilagajam čas, več časa, če je bolj zahtevna
Odvisno od njegovega razpoloženja

3. Katera so po vašem mnenju močna področja učenca z Downovim sindromom?
OZNAKA
PP1
PP2
PP3
PP4

NIS1
NIS2

KODIRNE ENOTE
Glasba, ples, rad nastopa, deklamiranje, risanje, ustvarjanje
Vztrajnost
Branje, pomnjenje, dokaj samostojen
Motiviran, dokaj samostojen, zelo komunikativen, do določene mere
samostojen, glede skrbi zase, skrbi tudi za druge, zaznava razpoloženja, vedno
dobre volje
Ples, gibanje na splošno, petje, ustvarjanje
Petje, različne telesne aktivnosti

4. Katera so po vašem mnenju šibka področja učenca z Downovim sindromom?
OZNAKA
PP1
PP2
PP3
PP4
NIS1
NIS2

KODIRNE ENOTE
Pisanje, računanje, govor
Računanje, slovnica
Pisanje računanje, številska predstava
Počasnejše usvajanje znanja, hitro obupa, če naleti na težave, če je neuspešen
Računanje, splošna razgledanost, povezovanje snovi pri naravoslovju in
družboslovju
Računanje

5.1. Kako rešujete težave z vidom ali sluhom?
OZNAKA
PP1
PP2
PP3
PP4
NIS1
NIS2

KODIRNE ENOTE
Sedita bolj blizu
Nima težav
Nosi očala
Nosi očala, ni frontalnega pouka, da bi moral gledati na tablo
Večja pisava na delovnih listih, individualno podajam navodila, sporoti
preverjam razumevanje navodil
Sprotno preverjanje razumevanja snovi in navodil

6.1. Kako odpravljate težave s fino ali grobo motoriko?
OZNAKA
PP1

KODIRNE ENOTE
Čim več vaj za fino motoriko
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PP2
PP3
PP4
NIS1
NIS2
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Veliko vaj, prijemanje drobnih predmetov, risanje črt
S spodbujanjem
Izvajanje vaj za razvijanje fine motorike, sicer je gibljiv, dovzeten za gibalne
dejavnosti
Veliko ustvarjamo, urimo prste
Izvajanje dejavnosti za razvijanje fine motorike

11.1. Kako odpravljate težave s koncentracijo?
OZNAKA
PP1
PP2
PP3
PP4
NIS1
NIS2

KODIRNE ENOTE
Koncentracija jima hitro pade, poskušam čim več narediti v prvih dveh urah,
ko sta bolj skoncentrirana
Nima težav
Spodbujanje in opominjanje, težave, ker ga zanima dogajanje okoli njega
Čim več spodbujam
Pustim, da si odpočije, ponudim še bolj zanimive naloge
Premori med delom in nalogami

12. Kako preverjate in ocenjujete znanje pri učencu z Downovim sindromom?
OZNAKA
PP1
PP2
PP3
PP4
NIS1
NIS2

KODIRNE ENOTE
Ustno, učni listi
Predvsem ustno
Pisno in ustno
Sproti preverjam razumevanje
Več ustno ocenjujem
Večinoma ustno

13. Kako motivirate učenca z Downovim sindromom?
OZNAKA
PP1
PP2
PP3
PP4
NIS1
NIS2

KODIRNE ENOTE
Nagrajevanje z določenimi znaki – nalepke, številke, to jim veliko pomeni
Različni načini nagrajevanja, slikovni material, smeškoti za lepo vedenje,
pohvala
S pohvalo
Nagrade, uporaba nalepk, tablice, najljubša igrica, pohvala, včasih najljubši
prigrizek
Sama sem vesela, se veselim dosežkov, včasih manjše nagrade
Čim večkrat pohvalim, občasne nagrade, štampiljke

14. Kakšne kritike oz. graje uporabljate pri poučevanju učenca z Downovim sindromom?
OZNAKA
PP1
PP2
PP3

KODIRNE ENOTE
Povem mu, da se bo moral bolj potruditi
Ustne kritike, povem, da nekaj ni dobro naredil
Ustne kritike, za hujše prekrške rumeni stol, razmisli o svojem dejanju

Grčar, A. 2015. Poučevanje učencev z Downovim sindromom.
Dipl. nal. – UNI. UL FF, Oddelek za pedagogiko in andragogiko.

PP4
NIS1
NIS2

Ustne, vedno se nanašajo na vedenje in ne osebnost otroka
Konstruktivne kritike
Ustno povem, kaj naredi narobe

15. Kako graja oz. kritika vpliva na učenca z Downovim sindromom?
OZNAKA
PP1
PP2
PP3
PP4
NIS1
NIS2

KODIRNE ENOTE
Ne želi je slišati
Ga potre in izzove negativno vedenje
Povzroči užaljenost
Ga razjezi
Ne pade na plodna tla, ni obremenjen z dosežki, ne pokaže čustev
Večinoma povzroči užaljenost

16. Kako na učenca z Downovim sindromom vpliva pohvala?
OZNAKA
PP1
PP2
PP3
PP4
NIS1
NIS2

KODIRNE ENOTE
Mu godi
Ga motivira
Deluje pozitivno, motivira
Deluje zelo motivacijsko
Enako kot graja, ne pokaže čustev
Ga motivira

18. Kakšni so vaši predlogi za morebitne spremembe v sistemu izobraževanja učiteljev,
specialnih pedagogov, defektologov itd.?
OZNAKA
PP1
PP2
PP3
PP4
NIS1
NIS2

KODIRNE ENOTE
Odvisno od vsakega učitelja posebej, kako gleda na motnjo, jo rešuje
Več konkretnih primerov v času študija, novejša dognanja o Downovem
sindromu posredivati študentom in učiteljem
Povečati praktični del študija
Več prakse v času študija, učitelji biti stalno v stiku s stroko in novimi
dognanji
Pridobiti več specialnih znanj in veščin med študijem, učitelji na začetku
preveč prepuščeni sami sebi, svoji iznajdljivosti, nimajo dovolj strategij
Več prakse, več konkretnih primerov
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