UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA

ALJA KOS

ANALIZA SOCIALIZACIJSKIH
KOMPETENC OTROKA Z DOWNOVIM
SINDROMOM

DIPLOMSKO DELO

LJUBLJANA 2014

UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO

ALJA KOS
Mentor: doc. dr. STANISLAV KOŠIR

ANALIZA SOCIALIZACIJSKIH
KOMPETENC OTROKA Z DOWNOVIM
SINDROMOM
DIPLOMSKO DELO

LJUBLJANA 2014

ZAHVALA
Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Stanislavu Koširju za vse nasvete, strokovno svetovanje,
potrpežljivost, spodbudne besede ter vso pomoč, ki mi jo je nudil pri pisanju diplomskega
dela.
Zahvaljujem se svojim domačim za vso podporo in spodbudo v času mojega študija.
Zahvaljujem se zaposlenim Vrtcu Agata Poljane, ker so mi omogočili izvedbo praktičnega
dela diplomskega dela.
Na koncu bi se zahvalila še vsem, ki so mi na kakršen koli način pomagali, me spodbujali in
spremljali na moji študijski poti.

IZVLEČEK
V vrtcih se pojavlja vedno več otrok s posebnimi potrebami. Vzgojitelji morajo biti s tem
seznanjeni, saj otrokom lažje zagotovijo ustrezen razvoj.

Namen diplomskega dela je analiza socialnih kompetenc otroka z Downovim sindromom v
primerjavi z njegovimi vrstniki. Ta analiza je bila opravljena s pomočjo opazovanja petih
področij socializacije: identitete, sposobnosti samoobvladanja, samopotrjevanja, socialnih
stikov in socialnih pravil.
V nalogo je bilo vključenih 12 otrok, starih od dveh do treh let, eden med njimi je otrok z
Downovim sindromom. Socialne kompetence smo ugotavljali z lestvico za ocenjevanje
otrokovega socialnega zorenja, ki jo je sestavila mag. Lidija Kastelic in smo jo nekoliko
priredili.

Vsak otrok je bil individualno ocenjen v njem znanem okolju (v svoji igralnici). Pri nekaterih
spremenljivkah so bili otroci opazovani med igro, hranjenjem ter osebno nego, pri drugih pa
so dobili individualno vprašanje, npr. Kje imaš glavo? Otroke sem skozi celoten potek
ocenjevala sama. To pomeni, da so vsi otroci ocenjeni pod enakimi pogoji. Isti kriterij je
veljal skozi ves potek in za vse otroke enako.
Rezultati kažejo, da ima otrok z Downovim sindromom slabše razvito socialno kompetenco,
in sicer: težave ima pri sposobnostih samoobvladanja, saj se hrani veliko počasneje kot
njegovi vrstniki, ne prenese poraza brez pretiranih čustvenih odzivanj in se smeji ob
nepravem času. Nekaj težav ima pri upoštevanju socialnih pravil, ker ne uporablja
vljudnostnih izrazov hvala in prosim. Na področju socialnih stikov ne izmenjuje igrač in ne
sodeluje v skupinski igri. Glede identitete in samopotrjevanja so njegovi rezultati primerljivi z
rezultati njegovih vrstnikov.

KLJUČNE BESEDE: otrok z Downovim sindromom, socialna kompetenca, socialni razvoj

ABSTRACT
There number of of children with special needs in kindergartens is increasing. In order to
ensure proper development to these children, educational system should be aware of this
situation.

The purpose of this thesis is the analysis of social skills of a child with Down syndrome
compared to its peers, observing five respective areas of socialization: identity, capability of
self control, self acknowledgement, social relations and social rules.

The task involved 12 children aged two to three years, among which there is one child with
Down syndrome. Social competence was measured by a scale for assessing children's social
maturation (modified after Lidija Kastelic).

Each child was individually assessed in its familiar environment (the playing room). Some
variables were observed during playing, feeding or personal care, while others were assessed
giving children an individual question, for example: “Where is your head?” I myself assessed
children through the whole course. This means that all the children were assessed under the
same conditions and the same criteria were maintained throughout the course.
The results show that the child with the Down syndrome poorly developed social competence.
Namely, he has problems with self-control, he eats much slower than its peers, does not
accept losing without excessive emotional response and laughs at inappropriate moments. In
addition he has some problems with the social rules, since he does not use polite words like
“thank you” and “please”. In the case of social contacts he does not exchange toys and does
not participate in group play. However, in the case of identity and self acknowledgement, his
results are comparable to results of his peers.

KEY WORDS: children with Down syndrome, social competence, social development
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1 UVOD
Downov sindrom je nepopravljivo stanje. Zanj je značilno slabše čutno zaznavanje. Otrok
sicer tipa, sliši in vidi, vendar mu ti impulzi malo ali nič ne pomenijo. Ne zna si jih razložiti.
Prav tako je pomembna opredelitev stopnja duševnega razvoja. Otroci z Downovim
sindromom imajo lažjo, zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju. Od stopnje
motnje so odvisni njihovi akademski dosežki, ponos, napredek, učenje, socializacija …
Pri družini, ki ima dobre materialne pogoje, a otroku z Downovim sindromom ne posvečajo
nobene pozornosti (otrok pridobi negativno izkušnjo), otrok ne more ustrezno napredovati.
Njegov razvoj bo ogrožen, saj za normalen razvoj potrebuje pomoč, vzpodbudo, pozornost in
ljubezen. Če želimo uspešno integrirati otroke z Downovim sindromom, moramo stremeti za
tem, da imajo čim več in čim bolj zgodaj možnost vključevanja v take pogoje socializacije,
kot jih ima večina otrok brez motenj v razvoju.
Socialnih kompetenc se otroci učijo pri igri, pogovorih, vsakodnevnih aktivnostih in opravilih
z osebami iz svojih družin, z vzgojitelji, drugimi ljudmi in v interakciji s širšim okoljem.
Iz literature je razvidno, da je za socialni razvoj otroka najbolj pomembna družina, širše in
ožje okolje otroka (Cunningham, C. 1999).
Področja socializacije, ki so navedena v nalogi, so: identiteta, sposobnost samoobvladanja,
samopotrjevanje, socialni stiki in socialna pravila. Za vse otroke je bila uporabljena enaka
lestvica za ocenjevanje otrokovega socialnega zorenja, prirejena po lestvici za ocenjevanje
socialnega zorenja mag. Lidije Kastelic (1999).
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1.1 Downov sindrom
Downov sindrom se ne pojavi zaradi stvari in dogodkov, ki se zgodijo v času nosečnosti.
Vzrok se pojavi že pri dozorevanju jajčeca ali semenčice ali pa takoj, ko je bilo jajčece
oplojeno, se začelo deliti in rasti (Cunningham, C. 1999).
Pri človeku je v vsaki celici, z izjemo rdečih krvničk in spolnih celic (jajčeca ali semenčice),
46 kromosomov, ki so sestavljeni iz 22 skladnih parov kromosomov in dveh spolnih
kromosomov. Vsak od staršev prispeva polovico kromosomov, torej 23. Oplojeno jajčece se
začne deliti, najprej v dva, nato v štiri, osem delov in tako naprej. Pomembno je, da vsako
celico sestavlja enak niz kromosomov, da vsaka celica nosi identični genetski zapis. Včasih se
kromosomi ne ločijo, ampak ostanejo zlepljeni – temu pravimo nerazdvajanje, ker se
kromosoma nista razdelila oz. ločila. Ob nastajanju spolne celice se lahko zgodi, da ima
jajčece ali spermij 24 namesto 23 kromosomov. Ko pride do oploditve take celice, ima nova
celica 47 in ne 46 kromosomov. Majhna možnost pa je, da se to zgodi v času delitve že
oplojene celice. Eden od kromosomskih parov se ne deli in tako dobi ena 45 novih celic,
druga pa 47 kromosomov. Po navadi celica s 45 pari kromosomov ne preživi, celica s 47
kromosomi pa se deli naprej in tako nastajajo nove celice s 47 kromosomi. Celica, ki ima 47
kromosomov, ima tri enake kromosome: dva, ki se nista uspela ločiti, in tretjega, ki se je
pridružil iz druge spolne celice. Temu pravimo trisomija kromosomov. Tri pomeni »tri«,
soma pa »telo« (Cunningham, C. 1999).
Če ima človek tri kromosome 21 namesto dveh, ima trisomijo 21. Ti ljudje imajo posebne
telesne in umske značilnosti, ki jih s skupnim izrazom imenujemo Downov sindrom. Sindrom
je skupek znamenj in značilnosti, John Langdon Down pa je bil zdravnik, ki je prvi domneval,
da so ljudje povezani s skupnim problemom.
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Slika 1: Dodatni kromosom (Cunningham, C. 1999: 71).

Dodatni kromosom, ki povzroči takšno stanje, je normalen 21. kromosom, ki ga otrok lahko
dobi le od matere ali očeta, ni tuj ali spremenjen kromosom (Cunningham, C. 1999).
Otroci z Downovim sindromom podedujejo genetski načrt oziroma materine in očetove
kromosome. Zaradi podedovane osnove so tako kot vsi otroci edinstveni. Podobni so svojim
staršem, bratom ali sestram in imajo značilnosti, ki so v družini pogoste. Po eni strani so si ti
otroci podobni, imajo enak sindrom, po drugi strani pa so med njimi individualne razlike
(Grom, K., 1999: 10−11).

1.2 Značilnosti
Pri večini otrok, ki imajo Downov sindrom, lahko opazimo nekatere značilnosti, vendar pa ne
vseh, ki so zanje značilne. Z leti se te lastnosti lahko spremenijo in postanejo bolj ali manj
izrazite. Nekatere značilnosti sindroma jih povezujejo, po drugi strani pa se med seboj zelo
razlikujejo. Značilnosti sindroma delimo v tri kategorije: telesne, osebnostne, vedenjske in
umske značilnosti.
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1.2.1 Telesne značilnosti
Ti simptomi se pojavijo po navadi pri 60−80 % primerih. Pri dojenčkih očesni reži ležita
poševno navzgor in navzven, pogosto sta ozki in kratki, poudarjeni s kožno gubo na notranji
strani očesa; obraz izgleda plosk. Ker je nosni lok nizek, ličnice pa so visoko, je nos videti
majhen in širok. Navadno je glava manjša od povprečja, zadnja stran glave (zatilje) pa
nekoliko sploščena, zato je glava okrogle oblike. Ušesa so navadno manjša in zrastejo nižje;
usta so majhna, ustnice pa precej tanke, tudi ustna votlina je manjša kot pri ostalih otrocih;
vrat je kratek, pogosto so ob straneh videti gube odvečne kože, ki izginejo, ko otroci zrastejo;
roke in noge so v primerjavi s celotnim telesom pogosto kratke, dlani so pogosto široke in
ploščate, prsti pa kratki, mezinec je navadno zelo kratek, na njem pa je le ena črta; tudi
stopala so široka, prsti na nogah pa precej kratki (tako na rokah kot na nogah je palec bolj
odmaknjen od ostalih prstov); ob rojstvu imajo slab mišični tonus, mišice so ohlapne; refleksi
so slabši in težje izzivni; pri dveh tretjinah dojenčkov je jok šibkejši ali pa traja manj časa. Te
simptome najlaže opazimo pri rojstvu – če jih opazimo od šest do deset, je skoraj gotovo, da
ima otrok Downov sindrom (Cunningham, C. 1999).

1.2.2 Osebnostne in vedenjske značilnosti
Ne moremo reči da pri otrocih z Downovim sindromom prevladujejo določene vedenjske
značilnosti, se pa nekatere pojavljajo pogosteje. Zelo pomembno je, iz kakšnega okolja
(spodbudnega ali zaviralnega) prihajajo ti otroci in kakšne gene podedujejo po svojih starših.
Opisala bom bistvene značilnosti, ki se pojavijo pri dojenčku in mlajšem otroku z Downovim
sindromom.
Dojenček: V prvih mesecih je po navadi bolj tih, veliko spi, ni težaven in joka bolj malo.
Včasih je problem v tem, da se starši ne upajo oz. mislijo da se ne znajo ukvarjati s takim
otrokom in ga pustijo pri miru, kar lahko privede do tega, da so ti otroci manj aktivni.
Mlajši otrok: Otroci z Downovim sindromom so podobni drugim otrokom, ki so na enaki
razvojni stopnji, če seveda upoštevamo, da so nekoliko manj odzivni in čustveni kakor drugi
otroci. Pri 1,5–2 leti starih otrocih z Downovim sindromom je opaziti manj izbruhov besa in
svojeglavosti kakor pri vseh ostalih otrocih. Ko shodijo, postanejo ravno tako nagajivi kot
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ostali otroci, ko pa napredujejo v hoji, postanejo bolj nagajivi in težavni. Po navadi se umske
sposobnosti ne razvijajo tako hitro kot pri drugih otrocih in dalj časa ostanejo na stopnji
enoletnega otroka, zaostanek pri razvoju govora pa je večji, kar v otroku vzbuja
nezadovoljstvo ter zato postaja težaven. Razlika je tudi v tem, kašnega temperamenta je
otrok. Če je energičen in impulziven, mu bo to težave še povečalo, če pa je mirnejše narave,
težav po navadi ni. Pri naslednjih stvareh pa imajo otroci z Downovim sindromom lahko več
težav kot ostali otroci: ko je potrebno iti v posteljo, zbujanje ponoči in hoja naokrog, spanje
pri starših, težave z zbranostjo in nenehnim iskanjem pozornosti, pogosteje jih je strah, dalj
časa potrebujejo plenice, imajo krajšo koncentracijo, bojijo se glasnih zvokov, teme, dvigal,
psov itd. Naslednje značilnosti pa so bolj pogoste pri vseh ostalih otrocih, pojavljajo pa se tudi
pri otrocih z Downovim sindromom: napadi besa, metanje predmetov, potikanje naokrog in
pobegi, otroci se ne znajo zaposliti in se dalj časa igrati, so trmasti in težko obvladljivi. V
primerjavi s preostalim razvojem se pri otrocih z Downovim sindromom od tretjega do petega
leta razvoj govora in komunikacijskih spretnosti upočasni. Prav tako pri teh letih postanejo
bolj trmasti kot ostali otroci pri starosti od dveh do štirih let, kar je zdravo za razvoj, saj
začnejo postajati samostojni. Lahko pa je to tudi posledica dejstva, da ti otroci potrebujejo več
časa, da razumejo in reagirajo na to, kar so slišali. Navadno zrastejo v živahne, družabne in
raziskujoče otroke, s katerimi ni večjih problemov. To velja za tiste otroke, za katere so od
rojstva naprej lepo skrbeli tako na čustvenem kot na telesnem področju, jih spodbujali in
izobraževali, ter za tiste, ki imajo večje duševne zmožnosti (Cunningham, C. 1999).

1.2.3 Umske značilnosti
Najprej je potrebno poudariti da pri razvoju duševnih in socialnih zmožnosti veliko vlogo
igra okolje. Kot pravi Cunningham, so pri vseh raziskavah opazili jasno razliko: otroci, ki so
živeli doma, so bili splošno gledano naprednejši kakor tisti, ki so živeli v institucijah. To pa
zato, ker zavodi ne morejo omogočiti enake stopnje in kvalitete pozornosti za vsakega
posameznika, kot jo lahko dojenček ali otrok dobi od staršev. Študije med letoma 1960 in
1980 na raznih koncih sveta so pokazale, da so otroci z Downovim sindromom, ki so
sodelovali pri aktivnostih, dosegli mnogo višjo stopnjo duševnega, socialnega in telesnega
razvoja kakor so ga napovedovali na podlagi starih zapiskov o napredovanju otrok z
Downovim sindromom. Hitrejši razvoj otrok je bil opažen tudi, če so jih že v zgodnji starosti
sistematično spodbujali, kot pa če tega niso bili deležni. Na podlagi opisov dosežkov prejšnjih
5

skupin ne moremo napovedati dosežkov prihodnjih skupin. Napovedujemo lahko le tedaj, ko
smo naredili vse, da bi velikemu številu ljudi z Downovim sindromom omogočili kar
najboljše možnosti za učenje in razvoj. Stopnjo duševne zaostalosti skušamo zmanjšati s
posebnim načinom učenja, ki pospešuje razvoj. Tudi stopnjo prizadetosti zmanjšamo z
učenjem ali pa tako, da primanjkljaj nadomestimo. Primer: otrok, ki ne sliši, bo uporabljal
slušne pripomočke, otrok, ki ima težave z govorom, pa se bo sporazumeval z znaki
(Cunningham, C. 1999).
Cunningham navaja: »Razvoj otrok z Downovim sindromom: Na našo rast in razvoj vplivajo:
1. naš genetski zapis – načrt, skrit v genskem kodu na kromosomih; 2. Vplivi iz okolja –
prehrana, zdravje, možnosti vzpodbude; 3. naše močne strani in slabosti – na telesnem,
osebnostnem, čutnem in učnem področju.« (Cunningham, C. 1999: 172).

Genskega zapisa pri otroku ne moremo spremeniti, pa tudi dodatni kromosom pri Downovem
sindromu postavlja določene omejitve v otrokovem razvoju. Otroci z Downovim sindromom
po navadi počasneje rastejo, počasnejša sta tudi umski razvoj in razvoj motorike. Več časa
traja, da ti otroci dosežejo tako imenovane mejnike v razvoju, kot so na primer sedenje, hoja,
govor. Imajo pa tudi dodatne težave s čutili in učenjem, vse te težave pa lahko upočasnijo
otrokov razvoj, nekatere lahko tudi preprečimo. Vse pogosteje lahko preberemo, da osebe z
Downovim sindromom dosegajo zelo različne intelektualne sposobnosti. Razprostirajo se na
kontinuumu od težje do lažje motnje v duševnem razvoju, nekaj jih doseže mejne
intelektualne sposobnosti, nekatere pa so celo uvrstili v skupino povprečnih (Cunningham, C.
1999).

1.3 Stopnje v razvoju
Jean Piaget je opisal naslednje stopnje v otrokovem razvoju:
Senzomotorično obdobje: od rojstva do drugega

leta se otrok v glavnem ukvarja z

odkrivanjem bližnje okolice. Raziskuje, kako sodelovati z drugimi, kakšni so predmeti in kaj
lahko z njimi počnemo. Otrok se nauči usklajevati čutila in dejanja, začne si postavljati cilje,
ki jih poskuša doseči na različne načine. Večina otrok, ki spadajo v kategorijo težko duševno
prizadetih, ostane na tej stopnji razvoja.
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Okoli drugega leta otroci začnejo uporabljati simbole, določenim predmetom spreminjajo
pomen in funkcijo – palico uporabljajo kot pištolo.

Največkrat otroci z Downovim

sindromom to stopnjo dosežejo malo kasneje kot njihovi vrstniki, je pa seveda to odvisno tudi
od stopnje duševnih sposobnosti.
Intiutivna stopnja: otrokova pojasnila vzrokov in učinkov temeljijo na intuiciji − to obdobje
traja približno do sedmega leta. Na tej stopnji otroci potrebujejo več časa, da jo dosežejo,
seveda pa so med njimi tudi izjeme.
Duševna starost 2−7 let je povezana s težjo in zmerno zaostalostjo.

Konkretna operacionalna stopnja: to je obdobje med sedmim in enajstim letom. Otroci ne
pojasnjujejo več intuitivno, ampak so njihova pojasnila realna. Naučijo se, da so nekatere
stvari stalne – za ponedeljkom vedno pride torek, košček gline lahko oblikujemo v različne
oblike, pa je vedno enako velik in enako težak. Njihovo mišljenje vedno bolj temelji na
znanju o zakonih in fizičnih lastnostih dogodkov in predmetov. Ta stopnja ustreza kategoriji
lažje prizadetosti.
Okoli enajstega leta razvoj doseže naslednjo stopnjo, za katero je značilna zmožnost
formalnega in abstraktnega mišljenja. Otroci začnejo razmišljati ob trditvah. Ovrednotijo
lahko vrsto informacij, ponudijo možna in izberejo najprimernejša pojasnila. To stopnjo
ljudje, ki so duševno zaostali, le redko dosežejo.
Meje med posameznimi stopnjami niso natančne, starosti, ki so navedene, pa so približne. Ne
moremo reči, da se duševna rast večine otrok in odraslih z Downovim sindromom poslabša ali
ustavi. Na različnih področjih razvoja (hoja, govor …) in med različnimi stopnjami umskih
sposobnosti pa se lahko pojavljajo upadi, ki se med posameznimi otroki zelo razlikujejo.
Zaradi organskih težav, bolezni ali socialne/čustvene prizadetosti se lahko pojavijo tudi
poslabšanja. Večina otrok z Downovim sindromom lahko napreduje. Lahko se nauči novih
spretnosti in zmožnosti, čeprav počasneje kot ostali otroci (Cunningham, C. 1999).
Danes vemo, da so otroci z Downovim sindromom precej dobro učljivi. Nihče ne more
natančno reči, kolikšna je njihova dejanska razvojna možnost. Na razvoj vsakega otroka
vpliva mnogo dejavnikov. Otroka lahko podpremo z načrtnim vzpodbujanjem, prav tako pa so
pomembna pozitivna pričakovanja. Tako bo otrok nenehno napredoval. Moramo pa se
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zavedati, da so med otroki velike individualne razlike, prav takšne kot pri drugih otrocih
(Halder, C. 2009).
Najbolje je, da otrok živi normalno življenje z ostalimi, hodi v redno šolo ...
Razne raziskave po Evropi (Italija, Anglija, Irska, Švedska, Slovenija idr.) so pokazale, da se
osebe s posebnimi potrebami morajo vključevati v redne osnovne šole in vrtce, ker jim to
omogoča boljše akademske rezultate ter boljši vpogled v njihovo napredovanje. Kar pa je
najpomembneje − postajajo priznani člani družbene skupnosti ter si ustvarjajo boljše pogoje
za samostojno življenje (Vuković, D., Tomić Vrbić, I., Pucko, S., Marciuš, A. 2011).

1.4 Socialni razvoj otrok z Downovim sindromom
Za socializacijo so najprej pomembni odnosi v družini, saj se tu otroci najprej srečajo z
osebami in največ časa preživijo z njimi. Edinec se bo razvil v drugačno osebnost kot otrok,
ki ima brate in sestre, seveda pa je tudi razlika v osebnosti, kateri po vrsti se otrok rodi
(Furlan I., 1983: 56).
Socialni razvoj – na primer da poskrbimo zase, da smo sposobni sodelovati z drugimi ljudmi
− je pri ljudeh z Downovim sindromom hitrejši kot razvoj umskih zmožnosti. Socialni
kvocienti so po navadi višji kakor IQ, v zgodnjem in srednjem obdobju otroštva prehitevajo v
povprečju za tri leta, saj otroci z Downovim sindromom naloge v takšnem testu (preverjanje
sposobnosti, da znaš poskrbeti zase) rešijo mnogo lažje, kakor naloge, pri katerih preverjajo
umsko sposobnost in sposobnost izražanja, za kar so pomembne izkušnje in zrelost. Je pa res,
da so naloge v testih socialne zmožnosti manj natančne kakor tiste v testih umske zmožnosti,
da so testi zelo odvisni od presoje izpraševalca in v glavnem temeljijo na spominih in
opazovanjih staršev – teh zmožnosti ne preverjajo tega trenutka tako kot pri testih duševnih
zmožnostih. Otroci z Downovim sindromom v tem pogledu dajejo pozitiven vtis, saj ljudje
večkrat rečejo da izgledajo pametnejši, kot so v resnici. Otroci so zelo motivirani, imajo dobre
osebne in družabne navade, so obvladljivi in jih lahko usmerjamo k določenim aktivnostim.
Ta podoba je v nasprotju z »otopelostjo«, ki jo ljudje po navadi povezujejo z nizkim IQ.
Rezultati testov umskih zmožnosti, sposobnosti izražanja in socialne zmožnosti so
medsebojno zelo odvisni. Otrok, ki je dosegel visoko umsko starost, bo imel visoko tudi
socialno in govorno starost. V večini primerov je najvišja socialna starost, sledi ji umska,
najnižja pa je navadno govorna starost. Razvoj sposobnosti skrbeti za samega sebe je pri
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otrocih z Downovim sindromom hitrejši kakor govorni razvoj. Vsa področja pa so povezana s
splošno umsko zmožnostjo ali »inteligenco«. Čim počasnejši je razvoj otroka v drugem letu
starosti, ko se razvijajo ta področja, tem bolj bo otrok prizadet v prihodnosti, če ga
primerjamo z otrokom, ki napreduje hitreje. Zgodnje in stalno učenje ter izobraževanje
prispevata k temu, da bo otrokova prizadetost manjša in da bo otrok manj zaostal
(Cunningham, C. 1999).

Dejavnost
Se nasmehne, ko se
ga dotaknemo in mu
prigovarjamo.
Se spontano
nasmehne.
Prepozna mamo
očeta.
Začne jesti trdo
hrano.
Se sam hrani s
piškotom.
Se igra preproste igre
(ku-ku).
Pije iz skodelice.

Otroci z
Downovim
sindromom
Povprečje
Starost
2 mes.

Razpon
1,5 mes. do 4
mes.

Povprečje
Starost
1 mes.

3 mes.

2 mes. do 6 mes.

2 mes.

3,5 mes.

3 mes. do 6 mes.

2 mes.

8 mes.

5 mes. do 18
mes.
6 mes. do 14
mes.
9 mes. do 16
mes.
12 mes. do 30
mes.
12 mes. do 36
mes.
24 mes. do 60
mes.+
20 mes. do 48
mes.
18 mes. do 50
mes.+

7 mes.

20 mes. do 60
mes. +

24 mes.

10 mes.
11 mes.
20 mes.

Uporablja žlico ali
vilice.
Se sleče.

20 mes.

Samostojno je.

30 mes.

38 mes.

Se čez dan ne
36 mes.
pomoči.
Se igra
3,5 do 4,5 let
družabne/interaktivne
igre.
Kontrolira blato.
36 mes.
Se delno obleče (brez
vezalk in gumbov).
Samostojno
uporablja stranišče
ali kahlico.

Ostali otroci

5 mes.
8 mes.
12 mes.
13 mes.
30 mes.
4 mes.
24 mes.

Razpon
1 mes. do 2 mes.

1,5 mes. do 5
mes.
1 mes. do 5 mes.
4 mes. do 12
mes.
4 mes. do 10
mes.
5 mes. do 13
mes.
9 mes. do 17
mes.
8 mes. do 20
mes.
20 mes. do 40
mes.
18 mes. do 36
mes.
14 mes. do 36
mes.

16 mes. do 48
mes.

4 do 5 let
4 do 5 let

Tabela 1: Tabela osebnih/družabnih dejavnosti in skrb zase: mejniki v razvoju
pri otrocih z Downovim sindromom (Cunningham, C. 1999: 194)
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Opisala bom, kaj lahko pričakujemo pri 50 do 75 odstotkov otrok z Downovim sindromom
vseh starosti na določenih področjih razvoja. Upoštevati moramo, da se v povprečju deklice
razvijajo hitreje kakor dečki. To pomeni, da je polovica otrok počasnejša od opisanih, četrtina
pa naprednejša. Ko otroci dosežejo prvo leto, lahko samostojno sedijo, pobirajo igrače in se z
njimi igrajo. Veliko otrok se zna prekotaliti in se potegniti v pokončno držo ter tako nositi
svojo težo. Jedo že trdo hrano, se znajo nahraniti s piškotom in začnejo piti iz skodelice,
seveda ne brez polivanja. Segajo že po predmetih in jih dvigujejo, prijemajo majhne stvari,
npr. rozine, čeprav pri tem niso prav spretni. Predmete lahko držijo v obeh rokah, z njimi
ropotajo, udarijo dva predmeta drugega ob drugega, stvari dajejo v usta in jih tresejo. Če se
predmeti oglasijo z določenim zvokom, ga poskušajo ponoviti in pri tem zelo uživajo.
Veliko otrok igrače pomeče izven dosega svojih rok, nato pa jih na vso moč poskušajo spet
doseči. Uživajo pri intenzivnejših igrah, ko jih premetavamo, spontano se smejejo in hihitajo.
Smejati se začnejo pri igrah, ko jim »nagajamo«, vlečemo stvari in pri katerih si skrivamo
obraz (ku-ku), vendar pa se ne smejejo tako pogosto in s tako navdušenostjo, kakor se drugi
otroci. Ploskajo z rokami in izgovarjajo »da-da«, »ga-ga« in »ma-ma«. Prepoznavajo znane
glasove ljudi, nekateri pa so v družbi tujih ljudi sramežljivi.
Proti koncu drugega leta se že postavijo na noge, samostojno stojijo in napravijo nekaj
korakov – včasih malo negotovo. Mnogi od njih se znajo plaziti, vendar pa obstaja kar nekaj
otrok, ki se pred plazenjem naučijo hoditi. Smiselno uporabljajo zloge »da-da« in »ma-ma«,
naučijo pa se jih še nekaj, začnejo čebljati in uporabljati kretnje ter pokažejo, kaj potrebujejo,
začenjajo tudi razumevati preprosta navodila in posnemati besede, uživajo v »pogovorih« z
ljudmi, poslušajo in čebljajo. Samostojno začnejo uporabljati skodelico in poskušajo jesti z
žlico, seveda pa lahko pride do politja. Pomagajo nam, ko jih oblačimo in slačimo – potegnejo
s sebe jopico ali pulover, ko je ta čez glavo, stopijo v hlačnice, če imajo oporo. Predmete
polagajo v skodelice ali škatle in jih spet jemljejo ven, čečkajo s svinčnikom ali barvicami, v
knjigah gledajo slike in sami obračajo strani. Po navadi znajo žogo potisniti in kotaliti in se
igrajo igre z žogo, igrajo se s preprostimi poštnimi nabiralniki in z igračami, ki jih aktivirajo s
pritiskom na gumb ali s potegom ročice. Zanimajo jih škatle s pokrovi, odpiranje omar in
praznjenje ročnih torbic, ponavljajo enaka dejanja, ki jih opazijo pri drugih otrocih in odraslih
(Cunningham, C. 1999).
Pri treh letih začnejo teči, vlečejo za seboj igračko, hodijo s hrbtom naprej, plezajo, če jih
držimo za roke, ali se oprimejo ograje; hodijo tudi po stopnicah. Povzpnejo se na kateri koli
stol in sedijo na njem, mečejo žogo in jo skušajo brcati, po navadi jedo že samostojno, vendar
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pa ne znajo paziti, da ne bi nič popackali. Polovica jih je čez dan že brez plenic, večina pa jih
potrebo že opravlja na stranišču. Z malo pomoči si oblečejo tudi nekatera oblačila. Sestavljajo
že preproste sestavljanke, rišejo črte in ne čečkajo več, združujejo podobne slike in se
zabavajo s poslikanimi dominami in hitrimi igrami, pravila pa jih ne zanimajo preveč. Imajo
že svoje priljubljene knjige in spoznavajo slike in zgodbe, razumejo navodila, kot na primer
«Pojdi po medvedka«.
Zelo se zaposlijo z igranjem, ki zahteva domišljijo: polagajo punčke v posteljo in jih
uspavajo, hranijo medvedke itd. Zaporedja igranja so mnogo krajša kot pri drugih otrocih, te
dejavnosti razširijo samo tedaj, kadar mu drug otrok ali odrasli pri tem pomaga. Veliko je
odstopanje od normale pri razvoju govora, mnogo jih razume dosti besed in navodil, le malo
otrok pa izčrpno govori, in sicer v večjem številu deklice kakor dečki (Cunningham, C. 1999).
Do četrtega leta že opozorijo, ko morajo na stranišče, in to že skoraj sami opravijo. Več kot
polovica jih je čistih podnevi in ponoči. Seveda pa še vedno lahko komu uide, predvsem če so
otroci bolni, močno razburjeni ali pa če se tako zatopijo v igro, da na to kar pozabijo. Večina
jih zna že samostojno jesti, nekaj pa se jih še malo popacka. Znajo si umiti zobe, obrisati
ritko, umiti roke in obraz, se obrisati, obleči in sleči (ne znajo zapeti kakega gumba ali
zadrge), vendar so pri tem različno uspešni. Kot je navadno pri drugih otrocih, lahko prihaja
do napadov besa, saj imajo mnogi otroci zelo močan občutek neodvisnosti in želijo delati po
svoje. Uživajo pri igri z drugimi ljudmi in otroki, iščejo družbo in so jezni, če je ne najdejo.
Pri igri pogosto uporabljajo domišljijo, vendar pa ta igra ni tako spontana kot je igra drugih
otrok. So tudi pravi raziskovalci in težijo za novimi spoznanji – želijo delati vse enako kot vsi
drugi otroci v teh letih. Največkrat brez pomoči odraslega ali drugega otroka ne znajo razviti
igre, zato hitro odnehajo in zahtevajo nove aktivnosti. Znajo pa dobro posnemati, v družbi
drugih otrok se s pomočjo posnemanja zatopijo v precej zapletene igre (Cunningham, C.
1999).
Večina otrok in mladostnikov z Downovim sindromom se glede na svojo starost primerno
socialno obnaša, imajo dobre socialne spretnosti, empatijo, socialno pristojnost, po navadi
imajo boljše socialno razumevanje, socialno vedenje in komunikacijo kot drugi otroci s
podobnimi kognitivnimi sposobnostmi. To jim lahko pomaga, da bodo uspešni v dejavnostih
skupnosti in pri vključevanju v izobraževanje. Otroci z Downovim sindromom se lahko
primerno socializirajo kot otroci brez motenj.
Pojavijo pa se razlike med otroci z Downovim sindromom in njihovimi vrstniki, ki se s
starostjo vedno bolj povečujejo. To se dogaja na področju govora, razumevanja in produkcij,
11

pisanja, računanja ter najbolj na področju akademskih znanj. Pomembno je poudariti, da so
otroci z Downovim sindromom posamezniki in se med seboj zelo razlikujejo v socialnih
veščinah, komunikacijskih sposobnosti in razumevanju. Poleg tega tako kot pri vseh ostalih
otrocih na socialni razvoj dojenčkov in otrok z Downovim sindromom vpliva njihov
temperament, izkušnje v družini, šoli in skupnosti. Manjše število otrok z Downovim
sindromom ima motnje nevrološkega razvoja, vključno z motnjami avtističnega spektra − ti
otroci bodo imeli socialne težave in ne bodo kazali dobrega socialnega sporazumevanja.

Opisani so štirje glavni vplivi na družbeni razvoj: temperament in osebnost, jezik in
kognitivne sposobnosti, družinsko okolje in pričakovanja ter upravljanje.
Temperament in osebnost: raziskave so pokazale, da so temperament in osebnostne lastnosti
otrok z Downovim sindromom enake tudi pri otrocih brez motenj. Raziskava tudi pokaže
individualne razlike v značaju otrok z Downovim sindromom: nekateri imajo več socialnih
težav, jih je težje upravljati, kar pa je posledica razlik v temperamentu.
Jezik in kognitivne sposobnosti: otrokova stopnja napredka z razvojem jezika bo vplivala tudi
na vse vidike njihovega socialnega razvoja. Zelo verjetno je torej, da bodo otroci z Downovim
sindromom, ki pri učenju jezika in kognitivnem razvoju napredujejo počasneje, bolj ogroženi
v vedenju in bodo imeli več socialnih težav, socializacija bo težje obvladljiva in bo v otroštvu
trajala dalj časa. Za skoraj vse otroke z Downovim sindromom velja, da se njihove socialne
kompetentnosti in vedenja nenehno povečujejo s starostjo, vendar v odrasli dobi še vedno
ostajajo otroci.
Družinsko okolje: raziskava kaže, da imajo družinske razlike enak učinek na napredek otrok z
Downovim sindromom kot na ostale otroke brez motenj. Nekatere družine imajo veliko več
socialnih slabosti kot druge, kot so brezposelnost, samohranilstvo, slaba stanovanja ali
revščina, kar zelo slabo vpliva na socialni razvoj vseh otrok. Če pa so razmere dobre, se otroci
z Downovim sindromom lahko dobro socialno razvijejo.

Pričakovanja in upravljanje: dobro je, da poleg staršev tudi učitelji in drugi skrbijo,
spodbujajo in nagradijo dobro obnašanje. V vrtcu in šoli bi bilo dobro, da bi se otroci z
Downovim sindromom obnašali svoji družbi in starosti primerno ter v skladu s šolsko
rutino. Po izkušnjah avtorjev v preteklih letih so vedenjske težave, ki izhajajo iz šole ali iz
njihovega okolja, najpogosteje posledica neustreznega ravnanja.
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Vendar so lahko otroci z Downovim sindromom zelo zahtevni, pogosto na poredne načine, saj
večkrat poskušajo premikati meje. Lahko delajo hrup, da si pridobijo pozornost učitelja, in
lahko pokažejo številne druge oblike neprimernega vedenja (http://www.down-syndrome).

1.4.1 Socialne kompetence otrok
Eric Adler je socialne kompetence definiral kot veščine dobrega shajanja, in sicer najprej sam
s seboj, nato pa še v interakciji z drugimi ljudmi (www.aktivni.si).
Kompetenca pomeni, da se nekdo opremi z znanjem, veščinami in spretnostmi, kako ravnati v
posameznih življenjskih situacijah tako, da sam osebnostno rasteš in se razvijaš, hkrati pa
znaš razviti sposobnost empatije in čustvovanja z drugimi.
Dejstvo je, da se veščin spoznavanja in učenja socialnih kompetenc po Adlerju lahko vsakdo
nauči, po definiciji pa so sestavljene iz mentalne moči, tega, kako komuniciramo z drugimi in
kako se znamo sami motivirati.
Spoznavanje in učenje socialnih kompetenc obsega tri poglavitne korake:


da samega sebe spoznavaš in se sprejmeš,



da se znaš sam usmeriti proti zadanemu cilju in



da razviješ ter neguješ empatijo do drugih.

1.5 Primerjava socialnega razvoja otrok z Downovim sindromom po
starostnih obdobjih

1.5.1 Dojenček in malček
Moore in Wishart pravita, da otroci z Downovim sindromom kmalu po rojstvu začnejo
posnemati ostale, od šestega meseca starosti naprej počasi razvijejo tako imenovano
neverbalno komunikacijo. Otroci z Downovim sindromom imajo slabše socialno navajanje
kot ostali otroci, kar se kaže tudi v tem, da imajo lahko težave pri prepoznavanju, uporabi
in izrazov čustev predvsem pri strahu, presenečenju in jezi. Prav tako otroci z Downovim
sindromom ne pokažejo svojih stisk, imajo tudi težave s spominom in govorom ter
jezikom, kar pa lahko prispeva k težavam kasnejšega razvoja in bolj zapletenih socialnokognitivnih sposobnostih. Otroci z Downovim sindromom so socialni, a imajo nekaj težav
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pri razumevanju socialnih pravil in ne vedo, kako se igrati z drugimi. Le manjšina otrok z
Downovim sindromom doživlja prava prijateljstva,velikokrat se počutijo osamljeni,
nekateri imajo namišljene prijatelje še v adolescenci (Moore, D. G., Wishart, J. G., 2010).

Halderjeva pravi, da razvoj v celoti poteka počasneje. otrok z Downovim sindromom bo
nekoliko kasneje kot njegovi vrstniki sedel, shodil in spregovoril. Mnoge cilje bo dosegel
kasneje, ampak jih bo dosegel. Nihče ne more reči, kolikšna je dejanska razvojna možnost
teh otrok (Halder, C. 2009).

Cunningham pravi, da otroci z Downovim sindromom pri enem letu lahko samostojno
sedijo, se prekotalijo in potegnejo v pokončno držo. Jedo že trdo hrano, pijejo z skodelice,
seveda ne brez polivanja. Segajo po predmetih in jih ne prijemajo prav spretno. Spontano
se

smejejo

in

hihitajo

ter

prepoznavajo

znane

glasove

ljudi.

Pri drugem letu se že postavijo na noge, stojijo in napravijo nekaj korakov. Smiselno
uporabljajo zloge »da-da« in »ma-ma«. Začnejo uporabljati kretnje ter pokažejo, kaj
potrebujejo, začenjajo tudi razumeti preprosta navodila in začnejo posnemati besede.
Samostojno uporabljajo skodelico in poskušajo jesti z žlico. Pomagajo nam, ko jih
oblačimo in slačimo. Igrajo se zelo preprosto in ponavljajo dejanja, ki jih opazijo pri drugih
otrocih in odraslih.

.

Pri treh letih začnejo teči, hodijo s hrbtom naprej, plezajo, če jih držimo za roke, povzpnejo
se na kateri koli stol in sedijo na njem. Po navadi jedo že samostojno, vendar je potrebno
paziti, da česa ne popackajo. Polovica jih je čez dan že brez plenic, z malo pomoči si
oblečejo že nekatera oblačila. Sestavljajo že preproste sestavljanke, rišejo črte in ne čečkajo
več, zabavajo se že s poslikanimi dominami, pravila pa jih ne zanimajo preveč. Veliko je
odstopanje

od

normale

pri

razvoju

govora,

le

malo

otrok

izčrpno

govori.

Pri četrtem letu jih je že večina sposobna samostojno iti na stranišče, več kot polovica jih
je čistih podnevi in ponoči. Večina jih zna tudi že samostojno jesti, nekaj pa jih še malo
popacka. Znajo si umiti zobe, umiti roke in obraz, se obrisati, obleči in sleči (ne znajo
zapeti kakega gumba, zadrge). Uživajo pri igri z drugimi ljudmi in otroki, iščejo družbo in
so jezni, če je ne najdejo. Pri igri pogosto uporabljajo domišljijo, največkrat brez pomoči
odraslih ali drugih otrok ne znajo razviti igre, znajo pa dobro posnemati ostale
(Cunningham, C. 1999).
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Pieterse in Treloar sta opredelila zaporedje razvojnih faz otrok z motnjami v razvoju pri
socializaciji. Odstopanja so seveda mogoča, saj nekateri posamezno fazo dosežejo prej,
drugi malo kasneje.
Od rojstva do treh mesecev otrok utihne, ko ga dvignemo, se ozre v obraz in se na govor ali
dotik odzove z nasmehom ali glasom.
Od treh do šestih mesecev že z rokami drži igračo in jo prinese k ustom. Pričakuje, da ga
bomo dvignili in to pokaže s tem, da dviguje roke in noge. Nasmehne se sam od sebe, smeji
se sliki v ogledalu in posega po igračah izven njegovega dosega. Pričakuje tudi dojenje ali
hranjenje s stekleničko, sesa in požira pretlačeno hrano (pire).

Pri šestih do devetih mesecih se smeje pri igrah, ki jih pozna, ob tujcih prične jokati, z
različnimi igračami se igra 10 minut, s pomočjo odraslih pije z skodelice, žveči in požira
grobo mleto hrano.

V starosti od devetih do dvanajstih mesecev začne sodelovati pri igri skrivalnic (ku-ku) ter
pokaže enostavno funkcionalno igro: primakne skodelico k ustom, igra se z žogo, tako da
odriva žogo nazaj soigralcu, sam se igra od 15 do 20 minut v bližini odrasle osebe. Pobira
in je majhne koščke, drži žlico in poskuša hrano dati v usta, grize in žveči piškot.

Pri enem letu pa do 15 mesecev med igro pogosto meče igrače in jih zavrača, poskuša
pritegniti pozornost ostalih, odraslemu pokaže ali da igračo, pije brez pomoči, a pogosto
poliva, sam je z žlico, a pogosto hrano raztrese ter si sleče nogavice ali kapo.

Od petnajstih do osemnajstih mesecev pravilno obrne knjigo, če mu jo damo narobe,
oponaša hišna opravila in pokaže razširjeno funkcionalno igro. Pri preoblačenju sodeluje s
premikanjem udov in se pokrije s kapo.

Od osemnajstih mesecev do dveh let se otrok z vrstniki sporazumeva s pomočjo kretenj,
igra se vzporedno z opazovanjem ostalih otrok in brani svoje igrače, pije z skodelice in
redko poliva, je z žlico in redko raztresa hrano, sam si sleče spodnjice, nadzoruje blato in je
podnevi praviloma suh.
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Od dveh do treh let sodeluje v domači domišljijski igri, se igra poleg vrstnikov in z njimi
občasno sodeluje, z vrstniki se sporazumeva s pomočjo kretenj, v 50 % opravi zahtevano, ko
ga prosimo, izbere določen predmet, sodeluje z drugimi otroki pod vodstvom odrasle osebe,
10 minut zbrano posluša glasbo ali pravljico v skupini, reče prosim, če ga opomnimo,
pridruži se pri pesmici in se loči od mamice, ne da bi jokal. Pije s slamico in uporablja vilice.
Natakne si nogavice, spodnjice, obuje čevlje, sleče majico in odpre zadrgo. S kretnjo pokaže,
da mora na potrebo, pove, da mora na potrebo, ter uporabi stranišče po navodilu odraslega.
Umije si roke in noge ter se s pomočjo obriše in si umije zobe.

Od treh do štirih let sledi pravilom pri skupinski igri otrok, ki jo vodi odrasla oseba, sodeluje
z drugimi otroki, igra se ob drugih otrocih in se z njimi pogovarja, reče prosim in hvala v 50
% časa, ne da bi ga opomnili, z odraslo osebo sodeluje 50 % časa, odgovori na vprašanje,
katerega spola je, opravi preproste gospodinjske opravke, izogne se nevarnosti ter pozornost
odrasle osebe deli z drugimi. Je z žlico in vilicami ter si natoči pijačo iz vrča. Obleče si
pulover, majico, srajco, hlače, odpne in zapne gumbe, popolnoma se sleče in obleče po
nadzoru. Čez noč je suh, se obriše in splakne stranišče po navodilih ter gre sam na stranišče
po navodilih. Po navodilih si tudi umije zobe, brez opozorila si obriše nos, roke in obraz si
tudi umije sam (Pieterse, M., Treloar, R. 2000).

Dojenčki z Downovim sindromom se hranijo počasneje kot njihovi vrstniki, saj imajo slabši
požiralni refleks, tudi glavice še ne zmorejo držati sami, ko jo njihovi vrstniki že lahko, saj
imajo slabši mišični tonus vratu, nog, rok in nasploh celotnega telesa. Prav zato bodo kasneje
kot njihovi vrstniki brez težav uporabljali pribor pri hranjenju, se plazili in shodili. Slabše
imajo razvito fino in grobo motoriko telesa. Pri igri se zamotijo le za kratek čas in
potrebujejo poleg sebe odraslo osebo (Burns, Y., Gunn, P. 1993).

Na Kitajskem so ugotovili, da se otroci z Downovim sindromom ne morejo uspešno
socializirati, saj v večini primerov namesto njih vse naredijo sorodniki. Drugi vzrok za to je
prepozna obravnava. Vendar se zdi, da je predvsem šibkost v komunikaciji tista, ki so jo
zaznali kot problem tako v zahodnih državah kot tudi na Kitajskem. Pri govoru imajo otroci z
Downovim sindromom pogosto zamude, prav tako pri razumevanju jezika. Njihov govor je
težko razumljiv, kar v veliki meri vpliva pri zamudi komunikacije. Otroci na Kitajskem imajo
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več težav s socializiranjem, ker niso tako kot otroci zahodnih držav predmet zgodnje
intervencije po rojstvu (Wang, Y. X., idr., 2007).

1.5.2 Šolski otrok
Nina Kren pravi, da trinajstletniki obvladajo večino nalog s področja igre, družabnosti in
zabave ter da dobro opravljajo domače aktivnosti (Kren, N. 1994).

Družbenih pravil lepega vedenja ne sprejemajo tako zlahka kot njihovi vrstniki in potrebujejo
več časa, da bi pravila usvojili. Pomanjkanje jezikovne sposobnosti jim otežuje sklepanje in
ohranjanje prijateljstev. Starejši kot so otroci, tem bolj se zavedajo »drugačnosti« in čedalje
težje jim je držati korak z vrstniki.
Otroci potrebujejo pravila, da bi se znašli v vsakdanjiku, zdi se, da jim to daje občutek
varnosti. Kar otroci z Downovim sindromom shranijo v dolgoročni spomin, tisto obdržijo. To
sposobnost lahko uporabimo za urjenje pomembnih pravil: za ravnanje z materiali, pri delu z
računalnikom in splošno pri šolskem vsakdanjiku. Mnogi otroci so zmožni reševati
matematične naloge po enakih, vedno ponavljajočih se pravilih. Naučenih pravil pa niso
zmožni posploševati. Enaka ali podobna pravila je treba v drugih okoliščinah izuriti na novo.
Pogosto imajo težave s sluhom in slabo slušno pomnjenje. Informacije hitro pozabijo ali pa jih
shranijo le delno.
Otroci z Downovim sindromom pogosto slabo vidijo. Te težave se lahko pojavijo šele v šoli,
na kar mora biti učitelj še posebej pozoren. Tej težavi se pridružijo še slabo prostorsko
zaznavanje (otroku je težko ponovno najti mesto v besedilu, ki ga pravkar prepisuje s table),
kratkotrajno slušno pomnjenje (otrok ne more dovolj dolgo obdržati v spominu besede, da bi
jo prepisal v celoti), finomotorične težave in počasnejše pisanje. Nasploh je pisanje za učence
z Downovim sindromom pogosto težko, tako da mnogi zelo neradi pišejo. Slab prostorski vid
povzroča otrokovo negotovost na stopnicah ali na neravnem terenu. Nekateri se bojijo telesne
vzgoje, ker si ne upajo skakati, plezati, so negotovi pri igrah z žogo.
Hipotonija vseh mišic pri otrocih šolske starosti sicer ni več izrazita, kljub temu pa pogosto
tudi pri preprostih zaposlitvah povzroča težave prav na področju fine motorike: težave pri
uporabi svinčnika, škarij, radirke …
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Veliko otrok ima kratkotrajno koncentracijo in nov dražljaj zlahka preusmeri njihovo
pozornost. Učenec z Downovim sindromom potrebuje veliko več pohval kot njegovi sošolci,
saj ga pohvala motivira za nadaljnje delo. Če ne opazimo njegovih dosežkov ali jih opazimo
premalo, se otrok ne bo več trudil.
Otrok bo moral že znane spretnosti v novi situaciji vaditi ponovno. Pravila igre (npr. pri
telovadbi) in ravnanje z učnim materialom lahko izurimo, traja pa nekoliko dlje in potrebnega
je več ponavljanja. Če si je otrok pravila in potek dobro vtisnil v spomin, potem jih lahko vsak
čas prikliče in uporabi. Učencu je težko prenašati naučena pravila na nove igre, ker se ta ne
posplošijo samodejno. Torej jih bo potrebno ponovno izuriti.
Praviloma imajo zapoznel jezikovni razvoj in težave pri govoru. Vzroki jezikovnega
razvojnega zaostanka so mnogoteri: slabši sluh in pomanjkljiva slušna predelava informacij,
slabše kratkoročno slušno pomnjenje, pa tudi kratkotrajna koncentracija. Učenje in raba
socialnega jezika sta za učenca težka. Pogosto ne znajo oceniti, kako naj se v določenih
okoliščinah ustrezno izrazijo.
Pri osebah z Downovim sindromom vse poteka nekoliko upočasnjeno in na to ne moremo kaj
dosti vplivati. Hipotonija, majhne, šibke roke, kratke noge in upočasnjene reakcije so le
nekateri razlogi za njihovo počasnost. Zaradi vsega tega se sredi drugih otrok počuti negotovo
in nelagodno, npr. pri preobuvanju v garderobi. Takrat otrok raje počaka, da se položaj umiri,
in se potem, največkrat v miru in sam preobuje. Mnogi otroci z Downovim sindromom so
zelo natančni, celo pedantni, nagnjeni k pretirani vestnosti. Pospravljajo vse do pike natančno,
počasi, pogosto po čisto določenem vzorcu, v zmeraj enakem zaporedju. Spremembe poteka
dejavnosti zelo neradi sprejmejo in burno protestirajo, če se jih pri opravilih, ki pogosto
potekajo že kot obredi, priganja − potem nočejo več sodelovati.
Imajo težave s časom, nimajo časovnih predstav. Zelo težko ali pa sploh ne morejo oceniti,
kako pozno je, koliko časa nekaj traja, kdaj je ura osem ali koliko dolgo je do naslednjega
tedna. Če otrok živi brez občutka za čas, lahko to pomeni nenehno vznemirjenost, nima
pregleda nad dogodki, težko jih nadzoruje. Otrokov čas je nenehno prežet s stvarmi, ki jih ne
more predvideti. Posledice so razumljive: iz strahu pred vsem neznanim, kar lahko plane nanj,
se mora braniti, tako da trmasto vztraja pri svojem, se ne pusti prestaviti, ne stori tega ali
onega ali nečesa novega, drugačnega.
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Ti otroci so lahko zelo trmoglavi; do tega pride takrat, ko otrok čuti, da neki nalogi ni dorasel,
ko ga je strah pred čim in se počuti negotovega ali ko je v položaju, da se o situaciji ne more
pogovoriti, ker mu manjkajo jezikovne ali socialne sposobnosti (Halder, C. 2008).

1.5.3 Mladostnik
Otroci od 13. leta naprej ne kažejo razumevanja za čustva drugih, ne iščejo pomoči
vrstnikov, se ne odpovedujejo v korist vrstnikov in jih tudi manj upoštevajo. Pri
izvenšolskih dejavnostih le malo sodelujejo z vrstniki, skupnih aktivnosti ne organizirajo,
delno prosijo za stvari sošolce in jih posnemajo, so le delno pravični do sošolcev, pomagajo
mlajšim, ne prenesejo kritike učitelja, ne prosijo za stvari učiteljev, upoštevajo pa njihove
prošnje. Upoštevajo navodila staršev, poznajo sosede in so navezani na domače, pomagajo
pri opravilih doma. Otroci se v šoli in izven nje gibljejo v manjših skupinah, zaupajo
staršem, imajo več napetosti v družini na začetku pubertetnega obdobja kot vrstniki.
Mladostniki z Downovim sindromom funkcionirajo bolj individualno kot ostali
osnovnošolci, saj slednji funkcionirajo veliko bolj homogeno, več je medsebojnih interakcij
in sodelovanja.

Kraljičeva tudi pravi, da če želimo uspešno integrirati otroke z Downovim sindromom,
moramo stremeti za tem, da imajo čim več in čim bolj zgodaj možnost vključevanja v take
pogoje socializacije, kot jih ima večina otrok brez motenj v razvoju.
Dinamika socialnega razvoja pri osebah z Downovim sindromom vendarle poteka drugače kot
pri osnovnošolcih. Vzroki so v njihovem različnem ožjem in širšem socialnem okolju in tudi v
njihovih sposobnostih sodelovanja. Kraljičeva meni, da bi večja prisotnost oseb z motnjami v
duševnem razvoju v vsakdanjem življenju in okolju in istočasno seznanjanje širše javnosti s
problematiko teh oseb (ljudi je strah neznanega, zato zavračanje) ter s tem ustvarjanje pogojev
za boljše vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju izboljšalo socialni položaj
posameznikov in tudi njihovih družin (Kraljič, D. 1999).

Razvoj se v kasnejših letih upočasni, vendar se pri večini ne ustavi. Še v obdobju zgodnje
odraslosti lahko opazimo veliko napredka, zato morajo biti še naprej deležni pomoči, da bodo
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nadaljevali z izobraževanjem in da bodo spodbujali njegov razvoj. Zelo so sposobni na
področju osebne nege in skrbi zase, z denarjem in računanjem pa imajo še vedno nekaj težav.
Več kot polovica mladostnikov z Downovim sindromom je sposobna opravljati vsakodnevne
dejavnosti in so relativno neodvisni. S pravo pomočjo bodo lahko živeli polno in zanimivo
življenje.
Večina otrok in mladostnikov z Downovim sindromom se primerno socialno obnaša glede na
svojo starost, imajo dobre socialne spretnosti, empatijo, socialna pristojnost, po navadi
razvijejo boljše socialno razumevanje, socialno vedenje in komunikacijo kot drugi otroci s
podobnimi kognitivnimi sposobnostmi. To jim lahko pomaga, da bodo uspešni v dejavnostih
skupnosti in pri vključevanju v izobraževanje. Mladostniki z Downovim sindromom se lahko
primerno socializirajo prav tako kot njihovi vrstniki (Cunningham, C. 1999).
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2 CILJ
V diplomskem delu želim ugotoviti socialne kompetence otroka z Downovim sindromom s
pomočjo

petih

področji

socializacije:

identiteta,

sposobnost

samoobvladanja,

samopotrjevanje, socialni stiki in socialna pravila.

2.1 Hipoteze
H0. Otrok z Downovim sindromom ima slabše razvito socialno kompetenco kot vrstniki brez
Downovega sindroma.
H1. Otrok z Downovim sindromom ima slabše razvito identiteto kot vrstniki brez Downovega
sindroma.
H2. Otrok z Downovim sindromom ima slabše razvito sposobnost samoobvladanja kot
vrstniki brez Downovega sindroma.
H3. Samopotrjevanje pri otroku z Downovim sindromom je slabše razvito kot pri vrstnikih
brez Downovega sindroma.
H4. Otrok z Downovim sindromom ima manj razvite socialne stike kot vrstniki brez
Downovega sindroma.
H5. Otrok z Downovim sindromom slabše razume socialna pravila kot vrstniki brez
Downovega sindroma.

21

3 METODOLOGIJA
3.1 Vzorec
Vzorec predstavlja 12 otrok, od tega je pet dečkov in sedem deklic. Eden od dečkov ima
Downov sindrom. Otroci so stari od dve do tri leta, vsi prihajajo iz podobnega socialnega
okolja in imajo podoben ekonomski status v družinah. Naloga je bila izvedena v Vrtcu Agata,
v Poljanah nad Škofjo Loko.

3.2 Spremenljivke
V nalogi so uporabljene naslednje spremenljivke: identiteta, sposobnost samoobvladanja,
samopotrjevanje, socialni stiki in socialna pravila, Nekatere spremenljivke se delijo na več
podpodročij, druge na manj. Vsa podpodročja se delijo na štiri naloge − razen
samoobvladanja pri zadovoljevanju osebne nege, ki se deli na dve nalogi. Vse te
spremenljivke skupaj predstavljajo socialne kompetence.

Socialna

kompetenca: predstavlja vsoto spremenljivk identiteta, sposobnost

samoobvladanja, samopotrjevanje, socialni stiki, socialna pravila.

Identiteta: predstavlja vsoto telesne in duševne identitete.
Telesna samopodoba predstavlja vsoto naslednjih spremenljivk:


pozna sebe, odgovor na vprašanje 1 v testu;



pozna dele telesa, odgovor na vprašanje 2 v testu;



pozna lastne predmete, odgovor na vprašanje 3 v testu;



loči spol, odgovor na vprašanje 4 v testu.
Duševna samopodoba predstavlja vsoto naslednjih spremenljivk:



izraža potrebe, želje, odgovor na vprašanje 5 v testu;



razstavi izdelek, odgovor na vprašanje 6 v testu;



vztraja v ravnanju, odgovor na vprašanje 7 v testu;



ponosen je nase, odgovor na vprašanje 8 v testu.
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Sposobnost samoobvladanja: predstavlja vsoto samoobvladanja pri hranjenju,
samoobvladanje pri zadovoljevanju osebne nege, samoobvladanje pri izražanju čustev,
samoobvladanje pri motorični spretnosti.
Samoobvladovanje pri hranjenju predstavlja vsoto naslednjih spremenljivk:


jemlje hrano ostalim, odgovor na vprašanje 9 v testu;



s hrano se igra, odgovor na vprašanje 10 v testu;



hrani se pretirano hitro, odgovor na vprašanje 11 v testu;



je izrazito počasi, odgovor na vprašanje 12 v testu.

Samoobvladovanje pri zadovoljevanju osebne nege predstavlja vsoto naslednjih
spremenljivk:


igra se z milom, odgovor na vprašanje 13 v testu;



poliva vodo, odgovor na vprašanje 14 v testu.
Samoobvladovanje pri izražanju čustev predstavlja vsoto naslednjih spremenljivk:



prenese poraz, odgovor na vprašanje 15 v testu;



sprejme grajo, odgovor na vprašanje 16 v testu;



smeje se ob nepravem času, odgovor na vprašanje 17 v testu;



drugi vplivajo na njega, odgovor na vprašanje 18 v testu.
Samoobvladovanje

pri

motorični

spretnosti

predstavlja

vsoto

naslednjih

spremenljivk:


je neopazen, miren, odgovor na vprašanje 19 v testu;



ne poškoduje ostalih, odgovor na vprašanje 20 v testu;



počaka, da pride na vrsto, odgovor na vprašanje 21 v testu;



vztraja pri dejavnosti 10 minut, odgovor na vprašanje 22 v testu.

Samopotrjevanje: predstavlja vsoto prepoznavanja lastnih občutkov, deljenja z drugimi in
občutka uspešnosti.
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Prepoznavanje lastnih občutkov in deljenje z drugimi predstavlja vsoto naslednjih
spremenljivk:


navezanost na vzgojitelja, odgovor na vprašanje 23 v testu;



igra se sam, odgovor na vprašanje 24 v testu;



druženje z otroki, odgovor na vprašanje 25 v testu;



deli občutke, odgovor na vprašanje 26 v testu.
Občutek uspešnosti predstavlja vsoto naslednjih spremenljivk:



tekmuje z drugimi, odgovor na vprašanje 27 v testu;



poskuša se uveljaviti, odgovor na vprašanje 28 v testu;



veseli se pohvale, odgovor na vprašanje 29 v testu;



ponosen je, ko je pohvaljen, odgovor na vprašanje 30 v testu.

Socialni stiki: predstavljajo vsoto sodelovanja in socialne recipročnosti.
Sodelovanje predstavlja vsoto naslednjih spremenljivk:


sprejme igro, odgovor na vprašanje 31 v testu;



sam se pridruži igri, odgovor na vprašanje 32 v testu;



sodeluje v skupinski igri, odgovor na vprašanje 33 v testu;



sam predlaga igro ostalim, odgovor na vprašanje 34 v testu.
Socialna recipročnost predstavlja vsoto naslednjih spremenljivk:



jemlje igrače, odgovor na vprašanje 35 v testu;



posodi igračo, odgovor na vprašanje 36 v testu;



vrača izposojene predmete, odgovor na vprašanje 37 v testu;



izmenjuje igrače, odgovor na vprašanje 38 v testu.
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Socialna pravila:
Socialna pravila predstavljajo vsoto naslednjih spremenljivk:


pozdravlja, odgovor na vprašanje 39 v testu;



pomaga pri pospravljanju, odgovor na vprašanje 40 v testu;



uporablja hvala in prosim, odgovor na vprašanje 41 v testu;



upošteva pravila iger, odgovor na vprašanje 42 v testu.

Instrumentarij je v Prilogi 1.

3.3 Način vrednotenja
Za uspešno opravljeno nalogo otrok dobi točke, za neopravljeno nalogo pa ne dobi točk. Pri
vsakem področju otrok za opravljeno nalogo dobi različno število točk. To je odvisno od tega,
koliko vprašanj ima področje − več kot jih ima, manj točk je dodeljenih za eno opravljeno
nalogo in obratno. To pa je zaradi ponderiranih podatkov, da so si področja uravnotežena med
seboj in jih lahko primerjamo.

3.4 Merski instrumentarij
Za oceno socialnih kompetenc je uporabljena lestvica za ocenjevanje otrokovega socialnega
zorenja Socialne kompetence otrok z Downovim sindromom, ki jo je sestavila in uporabila
Lidija Kastelic (1999). Lestvica je prirejena. Merski instrumentarij vsebuje 42 trditev, vsaka
trditev se individualno oceni. Trditve se grupirajo v naslednjih pet spremenljivk: identiteto
(telesna samopodoba, duševna samopodoba), sposobnost samoobvladanja (samoobvladanje
pri hranjenju, samoobvladanje pri zadovoljevanju osebne nege, samoobvladovanje pri
izražanju čustev, samoobvladanje pri motorični spretnosti), samopotrjevanje (prepoznavanje
lastnih občutkov in deljenje z drugimi, občutek uspešnosti), socialni stiki (sodelovanje in
socialna recipročnost) in socialna pravila. Vsak posamezni podsklop sestavljajo štiri
vprašanja, razen samoobvladovanja pri zadovoljevanju osebne nege, ki obsega dve vprašanji.
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3.5 Način izvedbe
Vsak otrok je bil individualno ocenjen v njem znanem okolju (v njihovi igralnici). Pri
nekaterih spremenljivkah so bili otroci opazovani med igro, hranjenjem in osebno nego, pri
drugih spremenljivkah pa so dobili individualno vprašanje, npr. Kje imaš glavo, roke, noge,
trebuh? So to tvoji copati, oblačila? Otroke sem skozi celoten potek ocenjevala sama. To
pomeni, da so bili vsi otroci ocenjeni pod enakimi pogoji, enak kriterij se je vzdrževal skozi
ves potek in je bil za vse otroke enak.

3.6 Statistična obdelava podatkov
Podatki, prikazani v tabelah rezultatov, so predstavljeni ponderirano, uravnoteženo med vsemi
področji. Hipoteze so interpretirane z deskriptivno metodo in preverjene z Z-testom. Za
sprejem hipotez je tveganje manjše od 5 %.
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
4.1 Globalni pregled rezultatov – socialna kompetenca
V tabeli in grafu so prikazani rezultati otrok in otroka z Downovim sindromom po
posameznih področjih: identiteta, sposobnost samoobvladanja, samopotrjevanje, socialni stiki
in socialna pravila. Prikazana je tudi socialna kompetenca posameznega otroka.

Identiteta

Sposobnost
Samopotrje- Socialni
samoobvladanja vanje
stiki

Socialna
pravila

Socialna
kompetenca
∑

1.

10

17,5

7,5

12,5

15

62,5

2.

17,5

20

17,5

20

20

95

3.

12,5

18,75

17,5

12,5

20

81,25

4.

12,5

17,5

10

20

15

75

5.

17,5

18,75

17,5

20

20

93,75

6.

17,5

20

10

20

20

87.5

7.

17,5

16,25

17,5

20

20

91,25

8.

20

18,75

20

20

20

98,75

9.

20

18,75

15

17,5

20

91,25

10.

15

16,25

12,5

12,5

15

71,25

11.

12,5

20

12,5

17,5

20

82,5

∑

172,5

202,5

157,5

192,5

205

930

M

15,7

18,4

14,5

17,5

18,6

84,7

D. S.

15

11,25

15

10

10

61,25

Tabela 2: Rezultati ostalih otrok in otroka z Downovim sindromom po posameznih področjih

Povprečna ocena socialne kompetence otrok v skupini je 84,7 točk. Otrok z Downovim
sindromom zaostaja s socialno kompetenco, saj dosega 61,25 točk. To je hkrati tudi najnižji
rezultat katerega koli otroka v skupini, vsi ostali so dosegli višje, boljše rezultate. Pod
povprečjem je pet otrok, nad povprečjem pa šest, tako da za otroka z Downovim sindromom
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ne moremo reči, da ima slabše razvito socialno kompetenco od svojih vrstnikov, saj jih ima 5
podpovprečen rezultat glede na celotno skupino otrok. Otrok z Downovim sindromom torej
sodi v povprečje skupine.
Razvite socialne kompetence predstavljajo določeno motorično spretnost, samoobvladovanje
v različnih situacijah, samopotrjevanje, hkrati pa tudi poznavanje socialnih pravil in njihovo
upoštevanje v različnih socialnih situacijah. Tako je verjetno otrok z Downovim sindromom
ob pogostem urjenju kar uspešen pri samopodobi in samopotrjevanju, slabše pa se znajde pri
samoobvadanju v različnih situacijah, poznavanju in upoštevanju socialnih pravil in stikov.
Zato je njegov globalni zaostanek opazen.

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ostali otroci
otrok z D. S.

Graf 1: Rezultati ostalih otrok in otroka z Downovim sindromom po posameznih področjih
Pri identiteti in samopotrjevanju ima otrok z Downovim sindromom zelo podoben rezultat kot
ostali otroci. Veliko odstopanje je opaziti pri sposobnosti samoobvladanja, socialnih stikih in
socialnih pravilih, saj ima otrok z Downovim sindromom dosti nižji rezultat od vrstnikov.
K dobro razviti socialni kompetenci otrok brez motenj v razvoju največ prispevajo socialna
pravila in sposobnost samoobvladovanja, manj pa socialni stiki, sledi identiteta, najmanj pa
prispeva samopotrjevanje. Ravno v najpomembnejših področjih (socialna pravila, sposobnost
samoobvladovanja in socialni stiki) je zaostanek otroka z Downovim sindromom za vrstniki
največji. Pri njem največ doprinašata identiteta in samopotrjevanje, manj sposobnost
samoobvladanja, najmanj pa socialni stiki in socialna pravila. Dosežki otroka z Downovim
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sindromom so na vseh področjih pod povprečjem dosežkov vrstnikov brez Downovega
sindroma, razen pri samopotrjevanju, ki je malo nad povprečjem ostalih otrok. Pri identiteti
imajo štirje otroci slabše rezultate od otroka z Downovim sindromom, pri samopotrjevanju pet
otrok, pri sposobnosti samoobvladanja, socialnih stikih in socialnih pravilih pa nobeden − vsi
imajo boljši rezultat od otroka z Downovim sindromom. Tako ugotovimo, da ima otrok z
Downovim sindromom v povprečju slabše razvito socialno kompetenco od ostalih otrok,
čeprav ima nekaj otrok znotraj posameznih področij slabše rezultate od otroka z Downovim
sindromom. Otrok z Downovim sindromom ima slabše rezultate, ker je njegov razvoj
počasnejši, potrebuje več izkušenj kot ostali, da bi lahko dosegal podobne rezultate kot
njegovi vrstniki brez Downovega sindroma.

4.2 Pregled po področjih
4.2.1 Identiteta
Duševna samopodoba

Telesna samopodoba

∑

Pozna
sebe.

Pozna
dele
telesa.

Pozna
lastne
pred
mete

Loči
spol.

∑

Izraža
želje.

Razstavi
izd.

Vztraja.

Ponos.

1.

2,5

2,5

2,5

2,5

10

0

0

0

0

0

10

2.

2,5

2,5

2,5

2,5

10

2,5

2,5

0

2,5

7,5

17,5

3.

2,5

2,5

2,5

2,5

10

2,5

0

0

0

2,5

12,5

4.

2,5

2,5

2,5

2,5

10

2,5

0

0

0

2,5

12,5

5.

2,5

2,5

2,5

2,5

10

2,5

2,5

0

2,5

7,5

17,5

6.

2,5

2,5

2,5

2,5

10

2,5

2,5

0

2,5

7,5

17,5

7.

2,5

2,5

2,5

2,5

10

2,5

2,5

0

2,5

7,5

17,5

8.

2,5

2,5

2,5

2,5

10

2,5

2,5

2,5

2,5

10

20

9.

2,5

2,5

2,5

2,5

10

2,5

2,5

2,5

2,5

10

20

10.

2,5

2,5

2,5

2,5

10

0

2,5

0

2,5

5

15

11.

2,5

2,5

2,5

2,5

10

2,5

0

0

0

2,5

12,5

∑

27,5

27,5

27,5

27,5

110

22,5

17,5

5

17,5

62,5

172,5

M

2,5

2,5

2,5

2,5

10

2

1,6

0,5

1,6

5,7

15,7

D. S.

2,5

2,5

2,5

2,5

10

0

2,5

0

2,5

5

15
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∑

Tabela 3: Rezultati ostalih otrok in otroka z Downovim sindromom v identiteti
Ocena povprečne identitete otrok je 15,7 točk, otroka z Downovim sindromom pa 15 točk. V
dosežkih, ki ocenjujejo identiteto, rahlo zaostaja, vendar so v skupini štirje otroci, ki imajo
slabšo oceno od njega, torej sodi v povprečje skupine.
Pri vseh otrocih in tudi pri otroku z Downovim sindromom je bolj razvita telesna samopodoba
kot duševna samopodoba. Glede na telesno samopodobo je otrok z Downovim sindromom
povsem enakovreden ostalim otrokom v skupini, medtem ko v duševni samopodobi rahlo
zaostaja za povprečjem skupine. Vendar so tudi v duševni samopodobi trije otroci dosegli
nižji rezultat od njega.
Telesna samopodoba se prej razvije, doprinese več točk, saj otroka od malega učimo, kdo je,
kje ima nos …, kaj je njegovo … Ker se tega vsakodnevno uči, mu je dobro poznano.
Duševna samopodoba je bolj rezultat aspiracij, želja in doseganja le teh. Torej je rezultat
miselnih procesov, ki dozorevajo kasneje, počasneje. Tako je tudi pri nekaj posameznikih v
skupini ta razvoj zelo individualen, počasnejši kot pri drugih. Zato ni čudno, da tudi otrok z
Downovim sindromom potrebuje več izkušenj in čuta, da bi dosegel podobne stopnje duševne
samopodobe kot njegovi vrstniki.
K identiteti največ doprinese celotna telesna samopodoba, saj je na tem področju doseženih
največ možnih točk, prav tako jih je dosegel tudi otrok z Downovim sindromom. Pri duševni
samopodobi pa največ doprinesejo želje, nato izdelki in ponos, najmanj pa vztrajanje. Pri
otroku z Downovim sindromom pa ni čisto enako − največ doprinašata ponos in izdelki,
najmanj oz. nič pa želje in vztrajanje. Ponos in izdelki pa so lahko tudi premalo kritični, saj
otroka z Downovim sindromom pogosto hvalimo in mu lahko vzgajamo napačen vtis, da je
vse dobro. Kritičen odnos se razvija postopoma in počasneje.
Pri tem, da otroci želijo izobesiti svoj izdelek in so ponosni nase ali na svoj izdelek, pa imajo
štirje otroci slabši rezultat od otroka z Downovim sindromom, ostali pa boljši rezultat. Pri
izražanju želja imata dva otroka enak rezultat, devet otrok pa boljši rezultat kot otrok z
Downovim sindromom. Pri vztrajanju pri svojem ravnanju imata le dva otroka boljši rezultat,
ostali pa enakega z rezultatom otroka z Downovim sindromom.
Otrok z Downovim sindromom ima dobro razvito identiteto, sodi v povprečje skupine, saj je
pri telesni samopodobi enak ostalim otrokom, pri duševni samopodobi pa ima malo nižji
rezultat od ostalih otrok, a je tudi nekaj posameznikov, ki imajo slabši rezultat od njega.
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Tabela 4: Rezultati ostalih otrok in otroka z Downovim sindromom v samoobvladanju

∑

Samoobvladovanje pri
motorični
spretnosti

Samoobvladovanje pri
izražanju čustev

Samobvladovanje pri
zadovoljeva-nju
osebne nege

Samoobvladovanje pri
hranjenju

1,25
1,25
5
0
1,25
1,25
0
2,5

Sme je se ob
nepravem času.

Drugi vplivajo
na njega.

∑

Je neopazen,
miren.

Ne poškoduje
ostalih.

Počaka, da
pr ide na vrsto.

Vztraja pri
dejavno. 10 min.

∑
17,5

1,25

1,25

Sprejme grajo.

Prenese poraz.

5

∑

5

∑

2,5

1,25

Je zelo počasi.

Poliva vodo.

1,25

Hitro se hrani.

2,5

1,25

Igra se s hrano.

Igra se z milom.

1,25

Jemlje hrano
ostalim.

1.

20

5

1,25

1,25

1,25

1,25

5

1,25

1,25

1,25

1,25

5

2,5

2,5

5

1,25

1,25

1,25

1,25

2.

18,75

3,75

1,25

1,25

0

1,25

5

1,25

1,25

1,25

1,25

5

2,5

2,5

5

1,25

1,25

1,25

1,25

3.

17,5

2,5

0

1,25

1,25

0

5

1,25

1,25

1,25

1,25

5

2,5

2,5

5

1,25

1,25

1,25

1,25

4.

18,75

5

1,25

1,25

1,25

1,25

3,75

0

1,25

1,25

1,25

5

2,5

2,5

5

1,25

1,25

1,25

1,25

5.

20

5

1,25

1,25

1,25

1,25

5

1,25

1,25

1,25

1,25

5

2,5

2,5

5

1,25

1,25

1,25

1,25

6.

16,25

2,5

1,25

0

0

1,25

3,75

0

1,25

1,25

1,25

5

2,5

2,5

5

1,25

1,25

1,25

1,25

7.

18,75

5

1,25

1,25

1,25

1,25

3,75

1,25

1,25

0

1,25

5

2,5

2,5

5

1,25

1,25

1,25

1,25

8.

18,75

3,75

1,25

1,25

0

1,25

5

1,25

1,25

1,25

1,25

5

2,5

2,5

5

1,25

1,25

1,25

1,25

9.

16,25

2,5

0

0

1,25

1,25

3,75

1,25

1,25

0

1,25

5

2,5

2,5

5

1,25

1,25

1,25

1,25

10.

20

5

1,25

1,25

1,25

1,25

5

1,25

1,25

1,25

1,25

5

2,5

2,5

5

1,25

1,25

1,25

1,25

11.

202,5

42,5

10

11,25

10

11,25

50

11,25

13,75

11,25

13,75

55

27,5

27,5

55

13,75

13,75

13.75

13,75

∑

18,41

3,86

0,91

1,02

0,91

1,02

4,55

1,02

1,25

1,02

1,25

5

2,5

2,5

5

1,25

1,25

1,25

1,25

M

11,25

2,5

0

1,25

1,25

0

0

0

0

0

0

5

2,5

2,5

3,75

0

1,25

1,25

1,25

D. S.

4.2.2 Sposobnost samoobvladanja

Ocena povprečne sposobnosti samoobvladovanja otrok je 18,41 točk, otroka z Downovim
sindromom pa 11,25 točk. V dosežkih, ki ocenjujejo sposobnost samoobvladovanja, zaostaja,
nobeden od otrok nima slabše ocene od njega.
Pri vseh otrocih brez Downovega sindroma je najbolj izraženo samoobvladovanje pri
hranjenju in samoobvladovanje pri zadovoljevanju osebne nege, nato samoobvladovanje pri
izražanju čustev, najmanj pa samoobvladovanje pri motorični spretnosti. Pri otroku z
Downovim sindromom pa je najbolj izraženo samoobvladovanje pri zadovoljevanju osebne
nege, nato samoobvladovanje pri hranjenju, manj samoobvladovanje pri motorični spretnosti,
najmanj oz. nič pa samoobvladovanje pri izražanju čustev. Na področju samoobvladovanja pri
zadovoljevanju osebne nege je otrok z Downovim sindromom povsem enakovreden ostalim
otrokom, medtem ko na ostalih treh področjih zaostaja za povprečjem skupine. Največja
razlika se opazi na področju samoobvladovanja pri izražanju čustev, saj otrok z Downovim
sindromom ni dosegel nobene točke. V nobenem od področij ostali otroci nimajo slabših
rezultatov od otroka z Downovim sindromom.
Samoobvladovanje pri hranjenju in samoobvladovanje pri zadovoljevanju osebne nege
doprineseta več točk, saj so to vsakodnevne stvari, ki se večkrat dnevno ponavljajo in jim
posvečamo veliko pozornost, zato da bo otrok sčasoma postal samostojen. Naučimo ga
pravilnega obnašanja pri hranjenju in umivanju, tako da opazuje ostale. Le otrok z Downovim
sindromom je izrazito počasi, to pa zato, ker ima morda slabše razvit požiralni refleks kot
ostali otroci in ga ne moremo naučiti hitreje jesti, morda tudi nima časovnih predstav.
Izražanje čustev je domena posameznika in jih moramo obravnavati individualno. Čustva so
primarna človekova reakcija − ugodno, neugodno, prijetno, neprijetno. Šele z izkušnjami in
učenjem se naučimo obvladati čustva in jih prikazati socialno sprejemljivo. Otrok z
Downovim sindromom še ne obvladuje čustev ustrezno in jih kaže na manj primeren način,
burneje kot kateri koli drug otrok v skupini. Odvisna so od tega, kakšnega karakterja smo −
nekdo lažje prenese poraz in sprejme grajo kot ostali. To so stvari, ki so težje učljive kot prej
omenjeno hranjenje, zato ni čudno, da tu otrok z Downovim sindromom toliko odstopa od
ostalih. Potreboval bo še veliko izkušenj in primerov, v katerih bo to izkusil, da bo lažje
nadzoroval svoja čustva. Ne vemo pa, če se bo lahko kasneje primerjal s svojimi vrstniki, saj
potrebuje več časa, da osvoji določeno stvar, sploh če je ta težja in abstraktna.
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Motorične spretnosti so lažje učljive stvari kot čustva. Opazimo, da je na tem področju otrok z
Downovim sindromom bližje povprečju skupine. Tudi pri motoriki ima težave pri težje
učljivih in nadzorovanih stvareh. Ne moremo od njega zahtevati, da bo vztrajal 10 minut pri
dejavnosti, ko pa vemo, da tega niso sposobni niti nekateri od ostalih otrok. Boljši od
nekaterih ostalih otrok je v tem, da ne poškoduje ostalih in počaka, da pride na vrsto, kar je
stvar navade in karakterja.
Pri vseh otrocih področji samoobvladovanje pri hranjenju in samoobvladovanje pri
zadovoljevanju osebne nege največ prispevata k samoobvladovanju, saj so dosežene čisto vse
možne točke. Otrok z Downovim sindromom odstopa od ostalih otrok, ker je izrazito počasi.
Pri izražanju čustev vseh otrok največ doprinaša, da otrok prenese poraz brez pretiranih
čustvenih odzivanj in da se smeje ob nepravem času, najmanj pa, da otrok sprejme grajo brez
pretirane žalosti in da intenzivne reakcije drugih vplivajo na njegovo vedenje. Otrok z
Downovim sindromom pri izražanju čustev na celotnem področju ni dobil nič točk − to
področje pri njem najmanj prispeva k samoobvladovanju.
Na področju samoobvladovanja pri motorični spretnosti vseh otrok največ doprinaša
naslednje: je neopazen, miren in počaka, da pride na vrsto. Najmanj pa doprinaša, ni
nevarnosti da bi poškodoval sebe ali ostale in vztraja pri dejavnosti 10 minut in več. Pri
otroku z Downovim sindromom pa največ doprinašata: ni nevarnosti da bi poškodoval sebe
ali ostale in počaka da pride na vrsto. Najmanj pa doprinašata je neopazen, miren in vztraja
pri dejavnosti 10 minut in več.
Na področju samoobvladovanja pri hranjenju imajo pri nalogi je izrazito počasi vsi otroci
boljše rezultate kot otrok z Downovim sindromom, pri ostalih nalogah jemlje hrano iz tujih
krožnikov, s hrano se igra ter se hrani pretirano hitro pa imajo enake rezultate vsi otroci, prav
tako otrok z Downovim sindromom.
Pri zadovoljevanju osebne nege imajo vsi otroci enak rezultat kot otrok z Downovim
sindromom, vsi so dosegli vse možne točke, saj se nobeden od otrok ne igra z milom ali
brisačo in nobeden namerno ne poliva in škropi po umivalnici.
Pri izražanju čustev imajo pri vseh nalogah (prenese poraz brez pretiranih čustvenih odzivanj;
sprejme grajo brez pretirane žalosti; smeje se ob nepravem času in intenzivne reakcije drugih
vplivajo na njegovo vedenje) ostali otroci boljše rezultate kot otrok z Downovim sindromom.
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Vsi otroci imajo boljše rezultate pri prenašanju poraza in smejanju ob nepravem času. Dva
otroka pa imata slabše rezultate od ostalih pri sprejemanju graje in intenzivnih reakcijah
drugih, ki vplivajo nanje, prav tako otrok z Downovim sindromom.
Pri motorični spretnosti imajo ostali otroci pri dveh nalogah (je neopazen, miren in vztraja pri
dejavnosti 10 minut in več) boljše rezultate kot otrok z Downovim sindromom. Pri drugih
dveh nalogah (ni nevarnosti, da bi poškodoval sebe ali ostale in počaka da pride na vrsto) pa
ima otrok z Downovim sindromom boljše rezultate. Pri prvi nalogi so trije otroci slabši, pri
drugi pa sta dva otroka slabša od otroka z Downovim sindromom.
Otrok z Downovim sindromom ima slabše razvito sposobnost samoobvladovanja kot ostali
otroci. Na vseh področjih (hranjenje, izražanje čustev in motorične spretnosti) ima otrok z
Downovim sindromom slabše rezultate od ostalih otrok in je pod povprečjem skupine. Na
področju samoobvladovanja pri osebni negi pa je v povprečju z ostalimi otroki. Skupaj
doprinese dosti manj točk pri sposobnosti samoobvladovanja, tako da ima otrok z Downovim
sindromom slabše razvito to kompetenco.
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4.2.3 Samopotrjevanje
Prepoznavanje lastnih občutkov in deljenje z
drugimi
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Tabela 5: Rezultati ostalih otrok in otroka z Downovim sindromom v samopotrjevanju

Ocena povprečnega samopotrjevanja je 14,5 točk, ocena otroka z Downovim sindromom pa
15 točk. V dosežkih, ki ocenjujejo samopotrjevanje, ima malo boljše rezultate. Šest otrok ima
boljše rezultate, pet pa slabše od njega, torej sodi v povprečje skupine.
Pri vseh otrocih in tudi pri otroku z Downovim sindromom je bolj izraženo prepoznavanje
lastnih občutkov in deljenje z drugimi kot pa občutek uspešnosti, ni pa velike razlike. Glede
na prepoznavanje lastnih občutkov in deljenje z drugimi ima otrok z Downovim sindromom
boljši rezultat kot ostali otroci v skupini, medtem ko pri občutku uspešnosti rahlo zaostaja za
povprečjem skupine. Vendar sta tudi pri občutku uspešnosti dva otroka slabša od njega.
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Obe področji sta abstraktni, kar je stvar vsakega posameznika. Tu igra pomembno vlogo
karakter, v koliko različnih situacijah se je otrok že znašel, da bi različne naloge lahko osvojil.
Pri občutku uspešnosti otrok z Downovim sindromom potrebuje več izkušenj in čuta, da bi
dosegel podobne stopnje kot njegovi vrstniki, mogoče ima težave z zaupanjem vase, je imel
slabe izkušnje in ima posledično s tem več težav.
Pri prepoznavanju lastnih občutkov in deljenje z drugimi, ostalih otrok največ doprinese, da se
otrok igra sam, nato kaže željo, potrebo po druženju z otroki. Manj doprinese: kaže izrazito
navezanost na vzgojitelja, najmanj pa lastne občutke deli z drugimi na razumljiv način. Otrok
z Downovim sindromom doprinese za vse naloge enako točk, saj je dobil vse možne točke in
ima boljši rezultat od vrstnikov.
K občutku uspešnosti ostalih otrok največ prispevajo: veseli se, ko je pohvaljen za uspešno
opravljeno nalogo in ponosen je, ko je pohvaljen za uspešno opravljeno nalogo, nekaj manj
doprinese v skupini se poskuša uveljaviti, želi voditi, usmerjati, najmanj pa tekmuje z drugimi.
Pri otroku z Downovim sindromom pa največ doprineseta: veseli se, ko je pohvaljen za
uspešno opravljeno nalogo in ponosen je, ko je pohvaljen za uspešno opravljeno nalogo.
Najmanj pa doprineseta: tekmuje z drugimi in v skupini se poskuša uveljaviti.
Pri navezanosti na vzgojitelja imajo trije otroci slabši rezultat kot otrok z Downovim
sindromom. En otrok ima slabši rezultat pri naslednjih postavkah: kaže željo, potrebo po
druženju z otroki. Šest otrok ima slabši rezultat pri lastnem deljenju občutkov z drugimi na
razumljiv način. Enak rezultat imajo pri igranju sami s seboj – tu so vsi otroci dobili točke,
prav tako otrok z Downovim sindromom.
Pri tekmovanju z drugimi ima pet otrok boljši rezultat od otroka z Downovim sindromom,
šest otrok ima boljši rezultat pri uveljavljanju v skupini, kjer želijo voditi in usmerjati. Enak
rezultat z otrokom, ki ima Downov sindrom, ima devet otrok, in sicer pri naslednjih dveh
nalogah: veseli se, ko je pohvaljen za uspešno opravljeno nalogo, in ponosen je, ko je
pohvaljen za uspešno opravljeno nalogo. Dva otroka imata slabši rezultat.
Otrok z Downovim sindromom ima dobro razvito samopotrjevanje, saj sodi v povprečje
skupine. Pri prepoznavanju lastnih občutkov in pri deljenju z drugimi je nad povprečjem
ostalih otrok. Pri občutku uspešnosti je le malo pod povprečjem ostalih otrok. Pri
samopotrjevanju je otrok z Downovim sindromom malo nad povprečjem ostalih otrok, kar
pomeni, da ima dobro razvito samopotrjevanje.
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4.2.4 Socialni stiki
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Tabela 6: Rezultati ostalih otrok in otroka z Downovim sindromom v socialnih stikih

Ocena povprečnih socialnih stikov je 17,5 točk, ocena otroka z Downovim sindromom pa 10
točk. V dosežkih, ki ocenjujejo socialne stike skoraj za polovico zaostaja za ostalimi otroki,
nobeden od otrok ni slabši od njega, torej ne sodi v povprečje skupine.
Pri vseh otrocih in tudi pri otroku z Downovim sindromom sta približno enako izražena
sodelovanje in socialna recipročnost. Na obeh področjih otrok z Downovim sindromom precej
zaostaja za povprečjem skupine in nobeden od otrok nima slabših rezultatov od njega.
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Sodelovanje in socialna recipročnost lahko prineseta veliko točk za ostale otroke, za otroka z
Downovim sindromom pa je težje, saj je potrebna višja stopnja razumevanja, kar je rezultat
miselnih procesov in je težje ter kasneje razumljivo. Zato seveda otrok z Downovim
sindromom potrebuje več izkušenj, da bi bil primerljiv z vrstniki.
Pri sodelovanju za ostale otroke največ doprinesejo postavke sprejme povabilo za igro od
otroka in sam se pridruži igri ali dejavnosti drugih otrok. Manj doprineseta postavki sam
spodbudi druge otroke za skupno igro, najmanj pa sodeluje v skupinski igri. Za otroka z
Downovim sindromom največ doprineseta isti nalogi kot za ostale otroke, najmanj pa sodeluje
v skupinski igri in sam spodbudi druge otroke za skupno igro.
Pri socialni recipročnosti ostalih otrok največ doprinese postavka na nagovor otroka v
glavnem posodi igračo, manj doprineseta jemlje igrače, predmete drugim otrokom in
izmenjuje igrače. Najmanj pa doprinese postavka samoiniciativno vrača izposojene predmete.
Za otroka z Downovim sindromom največ doprineseta postavki jemlje igrače, predmete
drugim otrokom in na nagovor otroka v glavnem posodi igračo. Najmanj pa doprineseta
samoiniciativno vrača izposojene predmete in izmenjuje igrače.
Enak rezultat je pri vseh otrocih in otroku z Downovim sindromom − da sprejme povabilo za
igro od otroka in se sam pridruži igri ali drugi dejavnosti drugih otrok, saj so vsi dobili točke.
Osem otrok ima boljši rezultat od otroka z Downovim sindromom pri sodelovanju v skupinski
igri in devet jih ima boljši rezultat pri tem, da sami spodbudijo druge otroke za skupno igro.
En otrok ima slabši rezultat od ostalih otrok in otroka z Downovim sindromom, in sicer jemlje
igrače, predmete drugim otrokom. Vsi imajo enak rezultat, da na nagovor otroka v glavnem
posodijo igračo. Sedem otrok ima boljši rezultat od otroka z Downovim sindromom pri
postavki samoiniciativno vračajo izposojene predmete, prav tako jih ima deset boljši rezultat
pri izmenjevanju igrač in predmetov.
Otrok z Downovim sindromom ima slabše razvite socialne stike kot ostali otroci, saj je pri
sodelovanju in socialni recipročnosti pod povprečjem ostalih otrok. Pri vseh posameznih
nalogah je otrok z Downovim sindromom pod povprečjem ali enak ostalim otrokom, razen pri
jemanju igrač, predmetov drugim otrokom je malo nad povprečjem ostalih otrok. Otrok z
Downovim sindromom ima skoraj za polovico slabše razvite socialne stike kot ostali otroci,
kar pomeni, da ima slabo razvite socialne stike.
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4.2.5 Socialna pravila
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Tabela 7: Rezultati ostalih otrok in otroka z Downovim sindromom v socialnih pravilih
Ocena povprečnih socialnih pravil je 18,6 točk, ocena otroka z Downovim sindromom pa 10
točk. V dosežkih, ki ocenjujejo socialna pravila, veliko zaostaja, nobeden od otrok nima
slabšega rezultata od njega, torej ne sodi v povprečje skupine.
Otrok z Downovim sindromom težje in kasneje razume pravila, zato je logično, da ni mogel
dobiti točk. Prav tako ne razume, zakaj je potrebno uporabljati hvala in prosim. Potreboval bi
še več vzpodbude in situacij, v katerih bi to usvojil. Vidimo pa, da trije od otrok prav tako ne
upoštevajo pravila iger. Zanimivo je, da otrok z Downovim sindromom pozdravlja, ne
uporablja pa besed hvala in prosim. Mogoče je razlog ta, da vsakodnevno okoli sebe sliši
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pozdravljanje in mu je bližje. Pospravljanja igrač pa se vsakodnevno uči od svojih vrstnikov,
kar mu ne povzroča težav.
Pri socialnih pravilih za ostale otroke največ doprinesejo postavke samostojno ali na pobudo
pozdravi vrstnike in odrasle, pomaga otrokom pri pospravljanju igrač in na pobudo ali
samostojno uporablja hvala in prosim. Najmanj pa doprinese upoštevanje pravil skupinskih
iger. Za otroka z Downovim sindromom največ doprineseta enaki dve nalogi kot za ostale
otroke. Najmanj na pobudo ali samostojno uporablja hvala in prosim in upošteva pravila
skupinskih iger.
Pri samostojnem ali na pobudo pozdravljanju vrstnikov in odraslih ter pomoči otrok pri
pospravljanju igrač in prostora imajo vsi otroci enake rezultate, prav tako otrok z Downovim
sindromom. Vsi od otrok imajo boljši rezultat pri uporabljanju besed hvala in prosim kot
otrok z Downovim sindromom, prav tako ima osem otrok boljši rezultat pri upoštevanju
pravil skupinskih iger.
Otrok z Downovim sindromom ima slabše razvita socialna pravila kot ostali otroci. Skoraj
polovico manj točk ima od ostalih otrok in je pod povprečjem ostalih otrok.

4.3 Pregled hipotez
V tabeli so prikazani rezultati aritmetične sredine ostalih otrok in otroka z Downovim
sindromom, izračunan standardni odklon in Z po posameznih področjih.
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Tabela 8: Rezultati aritmetične sredine, standardnega odklona in Z-ja ostalih otrok in otroka z
Downovim sindromom
Hipoteza 0: Otrok z Downovim sindromom ima slabše razvito socialno kompetenco kot
vrstniki brez Downovega sindroma.
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Graf 2: Položaj otroka z Downovim sindromom v socialni kompetenci
Otrok z Downovim sindromom je pod povprečjem ostalih otrok, saj je njegov Z −2,19, ki je
prikazan na grafu, kar pomeni, da je v območju subnormalnega. Hipotezo, da ima otrok z
Downovim sindromom slabše razvito socialno kompetenco kot vrstniki brez Downovega
sindroma, torej sprejmemo. Na področjih socialna pravila, socialni stiki in sposobnost
samopotrjevanja je otrok z Downovim sindromom pod povprečjem ostalih otrok, kar skupaj
pri socialni kompetenci prinese nizek rezultat. Vsa ta področja so rezultat miselnih procesov,
zato je razumljivo, da otrok z Downovim sindromom zaostaja.
Hipoteza 1: Otrok z Downovim sindromom ima slabše razvito identiteto kot vrstniki brez
Downovega sindroma.

Graf 3: Položaj otroka z Downovim sindromom v identiteti
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Otrok z Downovim sindromom je v povprečju z ostalimi otroki, njegov Z je −0,22, ki je
prikazan na grafu, kar pomeni, da je v območju povprečja. Hipoteza, da ima otrok z
Downovim sindromom slabše razvito identiteto kot vrstniki brez Downovega sindroma, je
zavrnjena.
Identiteta predstavlja manj zahtevne naloge, kot so: dobro pozna sebe, ostale otroke in lastne
predmete. Izraža potrebe, želje in je ponosen na svoj izdelek, kar otroku z Downovim
sindromom ni predstavljalo težav.
Hipoteza 2: Otrok z Downovim sindromom ima slabše razvito sposobnost samoobvladanja
kot vrstniki brez Downovega sindroma.

Graf 4: Položaj otroka z Downovim sindromom v samoobvladanju
Otrok z Downovim sindromom je pod povprečjem ostalih otrok, saj je njegov Z −5,42, kar
pomeni, da je v območju subnormalnega. Njegov rezultat na grafu ni viden, saj je zelo nizek
in ga ne moremo prikazati. Tako se sprejme hipoteza, da ima otrok z Downovim sindromom
slabše

razvito

sposobnost

samoobvladanja

kot

njegovi

vrstniki.

Pri

sposobnosti

samoobvladanja ima otrok z Downovim sindromom veliko težav pri obvladanju čustev, kar je
težje učljiva stvar, pri ostalih podpodročjih, ki so lažje učljiva, pa ima manj težav. Hrani se
pretirano počasneje kot njegovi vrstniki, ne prenese poraza brez pretiranih čustvenih odzivanj,
se smeji ob nepravem času itd.

Hipoteza 3: Samopotrjevanje pri otroku z Downovim sindromom je slabše razvito kot pri
vrstnikih brez Downovega sindroma.
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Graf 5: Položaj otroka z Downovim sindromom v samopotrjevanju
Otrok z Downovim sindromom je v povprečju z ostalimi otroki, njegov Z je 0,13, ki je
prikazan na grafu, kar pomeni, da je v območju povprečja. Zavrne se tudi tretja hipoteza, da je
samopotrjevanje pri otroku z Downovim sindromom slabše razvito kot pri vrstnikih brez
Downovega sindroma. Pri samopotrjevanju se igra sam, odmaknjen od ostalih otrok, kaže pa
tudi potrebo po druženju z ostalimi, deli občutke z ostalimi itd. Kaže se kot družaben in
komunikativen, kar na splošno velja za otroke z Downovim sindromom.

Hipoteza 4: Otrok z Downovim sindromom ima manj razvite socialne stike kot vrstniki brez
Downovega sindroma.

Graf 6: Položaj otroka z Downovim sindromom v socialnih stikih
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Otrok z Downovim sindromom je pod povprečjem ostalih otrok, saj je njegov Z −2,34 , ki je
prikazan na grahu, kar pomeni da je v območju subnormalnega. Potrdimo tudi naslednjo
hipotezo, da ima otrok z Downovim sindromom manj razvite socialne stike kot vrstniki brez
Downovega sindroma. Pri socialnih stikih ima največ težav pri višje miselnih stvareh, kar tudi
ostalim otrokom ne gre najbolje: sodeluje v skupinski igri, sam predlaga igro ostalim,
izmenjuje igrače itd.
Hipoteza 5: Otrok z Downovim sindromom slabše razume socialna pravila kot vrstniki brez
Downovega sindroma.

Graf 7: Položaj otroka z Downovim sindromom v socialnih pravilih
Otrok z Downovim sindromom je pod povprečjem ostalih otrok, saj je njegov Z −3,86, kar
pomeni, da je v območju subnormalnega. Njegov rezultat na grafu ni viden, saj je nizek in ga
ne moremo prikazati. Potrdimo tudi zadnjo hipotezo, da otrok z Downovim slabše razume
socialna pravila kot vrstniki brez Downovega sindroma. Pri socialnih pravilih zopet ne
razume višje miselnih stvari, kot so upoštevanje pravil itd. Na vseh področjih, na katerih je
otrok z Downovim sindromom pod povprečjem vrstnikov, potrebuje več izkušenj in čuta, da
bi dosegel podobne stopnje kot njegovi vrstniki.
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5 ZAKLJUČEK
Namen diplomskega dela je ugotoviti, katere so socialne kompetence otroka z Downovim
sindromom v primerjavi z njegovimi vrstniki. To smo izvedli s pomočjo petih področij
socializacije: identiteta, sposobnost samoobvladanja, samopotrjevanje, socialni stiki in
socialna pravila. Socialne kompetence smo ugotavljali z lestvico za ocenjevanje otrokovega
socialnega zorenja mag. Lidije Kastelic (1999), ki je prirejena.
Vseh dvanajst otrok je bilo ocenjenih v enakih pogojih. Rezultati kažejo, da otrok z
Downovim sindromom nima enako razvite socialne kompetence kot večina njegovih
vrstnikov. Težave ima pri sposobnostih samoobvladanja, saj se hrani pretirano počasneje kot
njegovi vrstniki, ne prenese poraza brez pretiranih čustvenih odzivanj in se smeji ob
nepravem času. Pri socialnih stikih ne sodeluje v skupinski igri, ne izmenjuje igrač itd. Nekaj
težav pa ima tudi pri socialnih pravilih, ker ne uporablja vljudnostnih izrazov hvala in prosim
ter ne upošteva pravil iger.
Moore in Wishart prav tako pravita, da imajo otroci z Downovim sindromom slabše socialno
navajanje kot ostali otroci. To kaže tudi na to, da imajo lahko težave pri prepoznavanju,
uporabi in izrazov čustev − predvsem pri strahu, presenečenju in jezi. Otroci z Downovim
sindromom imajo nekaj težav tudi pri razumevanju socialnih pravil.
Rezultati kažejo profil socialnih kompetenc otroka z Downovim sindromom, ki bi lahko služil
za operacionalizacijo individualnega dela z njimi in postal del IP-ja. Koristno je, ker imamo
profil otroka z Downovim sindromom in vemo, kje je dober in kje slabši.
Menim, da bi bilo dobro, če bi otroka z Downovim sindromom vsakodnevno pohvalili, ko bi
si to zaslužil. Hkrati pa bi ga iz dneva v dan počasi (vsak dan več) pričeli tudi navajati na to,
da če doživiš poraz, to ni nič slabega, saj se s tem samo učimo in lahko izboljšamo, kar nam
ni uspelo. Lahko mu razložimo in nazorno pokažemo, zakaj je neka stvar smešna ali ni
smešna. Socialna pravila pa mu večkrat in čim bolj enostavno razložimo, najbolje s slikovnim
materialom ali pa besede podpremo s kretnjami, saj je tega najbolj vajen. Navodila mu brez
jeze še enkrat povemo, če jih ne bi razumel. Dobro bi bilo, da bi otroku tudi pokazali in ga
opozarjali, kako reagirajo njegovi vrstniki, saj bi mu s tem še bolj ponazorili socialna pravila
in bi mu bilo veliko lažje. Pomembno je, da ga obravnavamo kot ostale otroke. Na področjih,
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na katerih potrebuje več pomoči kot ostali, mu seveda pomagamo, a tako, da sčasoma postane
samostojen. Otrok z Downovim sindromom naj se ne počuti drugačnega, sprejmimo ga
takega, kot je. Vsak od nas je človek, ali imamo motnjo v razvoju ali ne.
Nadaljnje raziskovanje socialnih kompetenc otroka z Downovim sindrom bi lahko izvajali na
vsakih nekaj let, da bi videli, kako je napredoval v razvoju in kakšne so socialne kompetence
starejšega predšolskega otroka, kasneje šolskega in srednješolskega. Lahko pa bi tudi zajeli
večji vzorec otrok z Downovim sindromom in bi enako stare otroke primerjali med seboj.
Tako bi dobili podatke za več otrok, ki bi bili lahko drugačni od rezultatov tega otroka. Ti
podatki bi bili bolj verjetni, saj bi primerjali večjo populacijo otrok, ne le enega.
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PRILOGA
Lestvica za ocenjevanje otrokovega socialnega zorenja.
SPREMENLJIVKA
1. IDENTITETA
Telesna samopodoba
1. Pozna sebe in loči sebe od drugih.
2. Pozna dele telesa.
3. Prepozna lastne predmete.
4. Loči svoj spol od nasprotnega spola.
Duševna samopodoba
5. Izraža potrebe, želje.
6. Želi izobesiti, razstaviti svoj izdelek.
7. Vztraja pri svojem ravnanju,
odločitvah, nasprotuje vzgojitelju.
8. Ponosen je nase in/ali na svoj izdelek.
2. SPOSOBNOST
SAMOOBVLADANJA
Samoobvladanje pri hranjenju
9. Jemlje hrano iz tujih krožnikov.
10 .S hrano se igra.
11. Hrani se pretirano hitro.
12. Je izrazito počasi.
Samoobvladanje pri zadovoljevanju
osebne nege
13. Med opravljanjem osebne nege se igra
z milom ali brisačo.
14. Namerno poliva, škropi vodo po
umivalnici.
Samoobvladanje pri izražanju čustev
15. Prenese poraz brez pretiranih
čustvenih odzivanj.
16. Sprejema grajo brez pretirane žalosti,
nezadovoljstva.
17. Smeje se ob nepravem času.
18. Intenzivne reakcije drugih vplivajo na
njegovo vedenje.
Samoobvladovanje pri motorični
spretnosti
19. Je neopazen, miren, »fizično
prisoten«.
20. Ni nevarnosti, da bi poškodoval sebe
ali ostale.
21. Počaka, da pride na vrsto.
22. Vztraja pri dejavnosti 10 minut in več.

D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. SAMOPOTRJEVANJE
Prepoznavanje lastnih občutkov in deljenje
z drugimi
23. Kaže izrazito navezanost na vzgojitelja.
24. Igra se sam, odmaknjen od drugih otrok.
25. Kaže željo, potrebo po druženju z otroki.
26. Lastne občutke deli z drugimi na
razumljiv način.
Občutek uspešnosti
27. Tekmuje z drugimi.
28. V skupini se poskuša uveljaviti, želi
voditi, usmerjati.
29. Veseli se, ko je pohvaljen za uspešno
opravljeno nalogo.
30. Ponosen je, ko je pohvaljen za uspešno
opravljeno nalogo.
4. SOCIALNI STIKI
Sodelovanje
31. Sprejme povabilo za igro od otroka.
32. Sam se pridruži igri ali drugi dejavnosti
drugih otrok.
33. Sodeluje v skupinski igri.
34. Sam spodbudi druge otroke za skupno
igro.
Socialna recipročnost
35. Jemlje igrače, predmete drugim
otrokom.
36. Na nagovor otroka v glavnem posodi
igračo, predmete.
37. Samoiniciativno vrača izposojene
predmete.
38. Izmenjuje igrače, predmete.
5. SOCIALNA PRAVILA
Socialna pravila
39. Samostojno ali na pobudo pozdravi
vrstnike in odrasle.
40. Pomaga otrokom pri pospravljanju igrač
in prostora.
41. Na pobudo ali samostojno uporablja
hvala in prosim.
42. Upošteva pravila skupinskih iger.

