UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

TRONTELJ MOJCA

UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA SPECIALNO IN REHABILITACIJSKO PEDAGOGIKO
Smer: SURDOPEDAGOGIKA IN LOGOPEDIJA

UPORABA ALTERNATIVNIH OBLIK
KOMUNIKACIJE PRI OTROCIH Z DOWNOVIM
SINDROMOM
DIPLOMSKO DELO

Mentorica: dr. Martina Ozbič

Kandidatka: Mojca Trontelj

Somentorica: dr. Damjana Kogovšek

Ljubljana, avgust 2014

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Trontelj Mojca; diplomsko delo

ZAHVALA
Iskrena hvala mentorici dr. Martini Ozbič in somentorici dr. Damjani Kogovšek za strokovno
pomoč, napotke, usmerjanje in spodbudne besede pri pisanju diplomskega dela.

Hvala možu Marjanu in hčerki Tinkari za potrpežljivost in razumevanje.

Hvala Vidi, Mateji, Aljažu, Janezu, Marku, Srečku, Ini, Andreju, Jerneju, Midhadu, Poloni,
Maju in vsem drugim za prelepe skupne trenutke v času moje službene poti.

Hvala tudi vsem osebnim prijateljem in sodelavcem CUDV Dobrna.

Vsem najlepša hvala.

Prek rok, ki se ga dotikajo, otrok čuti vse: živčnost ali mir, nespretnost ali varnost, nežnost ali silovitost.
Ve, ali ga roke ljubijo. Ali so razmišljene. Še slabše, ali jim ni mar zanj.
Pozornim, ljubečim rokam se otrok prepusti, odpre se jim.
V sovražnih, togih rokah se zazida, blokira, zapre.
Preden začnemo slediti valovom, ki kipijo po tem telescu, zadostuje, da obmirujemo z rokami na otroku.
Ne z mrtvimi, razmišljenimi, odsotnimi rokami, rokami, ki so »drugje«.
S pozornimi, čutečimi, opreznimi rokami, ki sledijo najslabotnejšemu drhtenju.
Lahkimi rokami. Ki ne ukazujejo. Ki ne zahtevajo. Ki so samo tam.
Lahke. In težke od nežnosti. In tišine.
Frederick Leboyer (1986)

1

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Trontelj Mojca; diplomsko delo

POVZETEK
Strokovna spoznanja temeljijo na konceptu, da je pri otrocih z Downovim sindromom treba
pričeti z zgodnjo obravnavo na področju komunikacije že v prvih mesecih življenja.
Pomembnost pripisujejo vzpostavljanju zgodnjih interakcij z mamo oziroma odnosno osebo,
vzpostavljanju očesnega stika, komunikacijski izmenjavi, igri ter med drugim tudi
spodbujanju razvoja oralne motorike. Glede na funkcioniranje otroka in predvsem z namenom
zagotavljanja možnosti, da se otrok lahko izraža na njemu prilagojen način, se v zgodnjem
otroštvu uvajajo nadomestne in dopolnilne oblike komunikacije. To so lahko slikovni simboli,
fotografije, uporaba komunikatorjev in drugih elektronskih naprav, s kretnjo podprta
komunikacija (v nadaljevanju tudi KPK) ali znakovni jezik.
Cilj diplomskega dela je bil primerjati stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in
logopedov/surdopedagogov ter ugotoviti, ali obstajajo razlike v stališčih do spodbujanja
zgodnje komunikacije, razvoja orofacialnega področja, učinkovitih pristopov in strategij
komunikacije in uporabe s kretnjo podprte komunikacije (KPK) pri otrocih z Downovim
sindromom. V raziskavi je sodelovalo 72 omenjenih strokovnih delavcev, zaposlenih v
šolstvu, zdravstvu in socialnem varstvu. Trditve v anketnem vprašalniku so ocenjevali s
pomočjo petstopenjske ocenjevalne lestvice. Nanašale so se na pomembnost zgodnjega
spodbujanja komunikacije, razvoj orofacialnega področja, učinkovite strategije in pristope
komuniciranja ter na uporabo s kretnjo podprte komunikacije pri otrocih z Downovim
sindromom. Rezultati vprašalnika so potrdili, da se stališča med specialnimi in
rehabilitacijskimi pedagogi in logopedi/surdopedagogi statistično pomembno razlikujejo
glede aktivnosti, pomembnih za razvoj orofacialnih funkcij pri otrocih z Downovim
sindromom. Pri stališčih glede dejavnikov zgodnjega spodbujanja komunikacije, pristopov in
strategij za komuniciranje z otroki ter uporabe metode s kretnjo podprte komunikacije pri
otrocih z Downovim sindromom rezultati niso potrdili statistično pomembnih razlik.
Ključne besede: Downov sindrom, zgodnji razvoj komunikacije, zgodnja obravnava,
nadomestna in dopolnilna komunikacija, s kretnjo podrta komunikacija, specialni in
rehabilitacijski pedagog, logoped/surdopedagog.
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SUMMARY
Expert findings are based on the concept, that in children with Down syndrome it is necessary
to begin with early intervention in the field of communication already in the first months of
life. The importance is assigned to the establishment of early interactions with the mother or
relational person, the establishment of eye contact, to communicational exchange, to playing
and among others to the encouragement of the development of oral motorics. In view of the
child’s functioning and particularly with the intent to provide possibilities for the child to
express in a manner adjusted to him, in early childhood are introduced augmentative and
alternative forms of communication. These can be picture symbols, photographs, the use of
communicators and other electronic devices, sign-supported communication (SSC) or sign
language.

The aim of the thesis was to compare different views of special and rehabilitation educators
and speech therapists/auditory-verbal therapists and find out, whether there are any
differences in views on encouraging early communication, the development of the orofacial
field, effective approaches and communication strategies and the use of sign-supported
communication (SSC) in children with Down syndrome. In the research participated 72 of the
mentioned professionals, employed in the fields of education, health and social care. In the
questionnaire, they evaluated different statements with a five-point rating scale about the
importance of early communication, the development of the orofacial field, effective
approaches and strategies of communication and the use of sign-supported communication in
children with Down syndrome. The results of the research proved that the views of special
and rehabilitation educators and speech therapists/auditory-verbal therapists are statistically
different concerning important activities for the development of orofacial functions in
children with Down syndrome. Regarding views on factors that encourage communication,
approaches and strategies for communication with children and the use of sign-supported
communication in children with Down syndrome the results did not prove statistically
important differences.

Keywords: Down syndrome, early development of communication, early intervention,
augmentative and alternative communication, sign-supported communication, special and
rehabilitation educator, speech therapist/auditory-verbal therapist.
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1 UVOD
Otroci z Downovim sindromom (v nadaljevanju DS) so skupina otrok s posebnimi potrebami.
DS je stanje, ki ga lahko z ustreznimi preiskavami ugotovimo že v prenatalnem obdobju, na
podlagi telesnega videza pa ob rojstvu otroka, kar pri otrocih z drugimi razvojnimi
primanjkljaji ni vedno mogoče. Za dokončno potrditev diagnoze je potrebna izvedba
kromosomske analize. Poleg značilnih telesnih simptomov za sindrom je med najbolj
specifičnimi primanjkljaj na področju komunikacije ter usvajanja govora in jezika. Gre torej
za področje razvoja, ki celovito vpliva na kakovost življenja oseb z DS, upoštevajoč
sporazumevanje z okoljem z izražanjem svojih potreb, želja, zahtev in navezovanjem
socialnih stikov.
Če zgodnje prepoznavanje otrok z DS sprejmemo kot določeno prednost, lahko pričnemo z
ustrezno strokovno in kontinuirano zgodnjo obravnavo že kmalu po rojstvu otroka. Razvoj
otrok z DS redno spremljajo pediatri v razvojnih ambulantah, v centrih za duševno zdravje
oziroma mentalno zdravje ali v dispanzerjih za psihohigieno otrok in mladostnikov. V okviru
teh ustanov so otroci deležni ustreznih strokovnih obravnav tako pri fizioterapevtu, delovnem
terapevtu, specialnem in rehabilitacijskem pedagogu kot pri logopedu. Obravnave so
usmerjene v optimalen razvoj otrokovih potencialov, njihov namen pa je hkrati podpora in
svetovanje družini pri izvajanju dnevnih aktivnosti z otrokom z DS.

Nova spoznanja in ugotovitve o otrocih z DS nas vodijo k novim pristopom in metodam dela.
Logoped se glede na trenutno oceno otrokovega govorno-jezikovnega razvoja in
funkcioniranja odloči za ustrezen pristop pri delu in spodbujanje komunikacije, prilagojene
otrokovim zmožnostim. Izbira ustreznih metod, pristopov in načinov dela je osebna izbira
logopeda in je odvisna od njegovega stališča glede njihove učinkovitosti in od njegove
seznanjenosti s posameznimi metodami, pristopi in načini dela.

1.1 Zgodnji razvoj komunikacije in njen pomen
Človek največji del svojega časa preživi v komunikaciji z drugimi osebami. Komunikacija pri
človeku je intenzivna, kompleksna in raznovrstna. Prisotna je pri vseh aktivnostih ljudi in
izredno pomembna za celotno vedenje človeka. Človeku kot izrazito socialnemu bitju je stik z
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drugimi ljudmi neobhodno potreben. Kumin (2003) opisuje komunikacijo kot proces, kjer ena
oseba oblikuje in pošlje sporočilo drugi osebi, ki ga sprejme in dekodira. Komunikacija je
celostna, kar pomeni, da ni pomembno samo, kaj sporočamo, temveč tudi, kako sporočamo.
Pri tem mislimo zlasti na neverbalna sporočila (držo telesa, obrazno mimiko, ton glasu).

V vsakodnevnih razgovorih se pojmi komunikacija, jezik in govor pogosto uporabljajo kot
sinonimi, se med seboj prepletajo, a vendarle so med njimi pomembne razlike.

Komunikacija je temelj za usvajanje jezika in razvoj govora. Jezik je poljuben sistem
simbolov, ki jih s slovničnimi pravili med seboj povežemo tako, da lahko posredujemo
neomejeno število informacij. Govor je realizacija jezika pri komunikaciji, je individualno
dejanje, odvisno od situacije (knjižni jezik, narečje). Jezik ima različne funkcije. Je orodje
mišljenja, s katerim učinkoviteje rešujemo probleme, je sredstvo izražanja naših notranjih
stanj – kaj čutimo, mislimo; omogoča nam komunikacijo z drugimi in vzpostavljanje ter
vzdrževanje socialnih stikov. Komunikacijska funkcija jezika je mogoča ravno zato, ker so
besede nosilci pomena, ki ga prenašamo drug drugemu (Kompare, Stražišar, Vec in Jauševec,
2004). Govor opredeljujemo tudi kot sistem glasov in glasovnih kombinacij, ki jih
posameznik proizvaja z govornimi organi. Govor kot sistem komunikacije, ki je skupen za
neko skupino ljudi, imenujemo jezik. Govor in jezik sta tesno povezana, vendar nimata istega
pomena. Vsi ljudje govorijo, a uporabljajo različne jezike. Eden prvih, ki je razločeval govor
in jezik, je bil švicarski lingvist De Saussure (Jelenc, 1998).
Pri pomenu komunikacije in njenem vplivu na vedenje ter razvoj človekove osebnosti pa ne
moremo mimo vloge, ki jo ima pri tem čustvena komponenta. O njej nas seznanja Guberina
(1991), ki se v svojem članku posveti vlogi zgodnje komunikacije med mamo in otrokom ter
širšo okolico. Poudarja nujnost čustvene povezanosti mame in otroka ter vpliv posameznih
dejavnikov, kot so dotiki, nasmehi, vonji, nežne intonacije, ki naj bi jih bili deležni vsi otroci
v prvem letu življenja. Svoja razmišljanja podkrepi z zgodovinskim primerom pruskega carja
Fridriha II. Velikega, ki je želel izvedeti, kateri jezik je bil prvi jezik človeka. Dal je pripeljati
200 otrok iz vse dežele, ki so bili zelo dobro nameščeni, na razpolago so imeli dovolj hrane in
poskrbljeno je bilo za njihovo čistočo. Negovalke pa z njimi niso smele vzpostaviti
čustvenega odnosa, kar je pomenilo nobenih dotikov, smehljajev in nobene komunikacije.
Otroci pri starosti enega leta niso govorili in shodili. Do drugega leta starosti so vsi otroci
umrli. Iz tega izhaja, da obstaja globoka vez med življenjem in smrtjo človeka na eni strani in
10

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Trontelj Mojca; diplomsko delo

vplivom čustvenega okolja na drugi strani. To je biološka zveza in v takšni zvezi se rodita ali
umreta jezik in govor.
Študije otrok, ki niso bili deležni materine ljubezni in so kazali zaostanek v govornem razvoju
ali sploh niso govorili, so pokazale, da se govor ne more razviti brez čustvene komponente.
Odkritje tisočih dojenčkov in otrok, ki so skoraj vse svoje življenje preživeli v prenapolnjenih
romunskih sirotišnicah, pa je omogočilo naravni eksperiment (Ames, 1997). Otroke so odkrili
po padcu režima diktatorja Ceausescuja decembra 1998. Bili so sestradani, pasivni in niso
kazali nikakršnih čustev. Večino časa so tiho ležali v posteljicah in brezciljno zrli predse.
Imeli so zelo malo stikov med sabo in s skrbniki, prav tako so le malokdaj slišali kakšen
pogovor ali hrup. Večina dveletnikov in triletnikov ni znala govoriti in hoditi. Tomografski
posnetki emisije pozitronov v njihovih možganih so pokazali, da je bil temporalni reženj, ki
uravnava čustva in sprejema čutne zaznave, zelo neaktiven (Papalia, Olds in Feldman, 2003).
Zgodnja komunikacija je obdobje, v katerem otrok usvaja spretnosti, ki omogočajo proces
komunikacije (torej izmenjavo informacij in sporočil) in ga naredijo učinkovitega. Obdobje
zgodnje komunikacije je sočasno obdobje zgodnjega otroštva, kar pomeni čas od 0 do 6 let
otrokove starosti. To lahko razdelimo na predjezikovno (0–2) in jezikovno (2–6) obdobje. V
tem času lahko spremljamo razvoj komunikacije skozi dve razvojni poti: kot razvoj
komunikacijskih funkcij in razvoj komunikacijskih oblik oziroma sredstev (Ljubešić, 2012).
Zgodnja komunikacija ima pomembno vlogo v razvoju otroka. Komunikacija novorojenčka z
zunanjim svetom se prične s prvim krikom, dotikom, vonjem in drugimi oblikami čustvenih
izmenjav že takoj po rojstvu. Ta prva komunikacija je pomembna, ker privede do močnega
čustvenega odnosa s starši, še posebej z mamo. Posebnost teh zgodnjih interakcij je v tem, da
vsak, ki v tej interakciji sodeluje, vpliva na vedenje drugega in se mu prilagaja. Zaradi tega je
ta prva komunikacija imenovana tudi čustvena oz. emocionalna komunikacija (Ljubešić,
2005).

Mati in otrok sta nedeljiva celota; vse, kar se dogaja enemu od njiju, se v trenutku neposredno
in neverjetno močno pokaže pri drugem. Mati in otrok med nosečnostjo komunicirata. Mati
čuti otrokove premike, on pa čuti njene premike in sliši zvoke iz okolice. Ob porodu se mati
sreča z delom sebe, hkrati pa z nekom novim. Čustveni odnos med materjo in otrokom se
razvija v obeh smereh. Medtem ko dojenček kaže prve znake privrženosti šele čez nekaj
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mesecev, se mati nanj čustveno naveže takoj po porodu. Z neposrednim stikom (koža na
kožo) se v tem občutljivem obdobju vzpostavlja materinska navezanost. V prvih dveh
mesecih življenja se novorojenček v glavnem spontano oglaša z refleksnimi glasovi ali jokom,
s čimer izraža ugodje ali neugodje. Ko dojenček dopolni dva meseca, doseže raven razvoja,
ko se lahko vzpostavi veliko intenzivnejša socialna komunikacija. V tem obdobju se večina
stikov med materjo in otrokom dogaja iz oči v oči (hranjenje, previjanje, igranje), s čimer se
odpirajo novi načini sporazumevanja. Oba poskušata prilagoditi svoje vedenje drugemu.
Spretnejša ko je mati v prilagajanju in odzivanju na vedenje dojenčka, uspešneje se otrok
odziva na njene signale. Gre za obojestransko čustveno prilagajanje. V obdobju od tretjega
do devetega meseca je vedenje matere in otroka vse bolj usklajeno (poslanemu signalu sledi
ustrezen odziv). Pogosto ponavljane ugodne izkušnje se pomnijo in omogočajo predvidevanje
odzivov pri naslednji podobni komunikaciji. Prepoznane in zapomnjene izkušnje prispevajo k
oblikovanju spoznanja o lastnem bitju in razlikovanju sebe od okolice. Z otrokovim
psihomotoričnim napredovanjem in nabiranjem komunikacijskih izkušenj raste odstotek
uspešnih odzivov in se krajša čas, da se najdeta. Na začetku so odzivi namreč pogostejši in
sledi popravek – drugačen odziv. V tem procesu se otrok uči prilagajati svoje dejavnosti, da bi
dosegel želeno. To v komunikacijo vnaša dinamiko, otrok pa se uči, kako popraviti napake in
doseči, da bodo njegovi signali učinkovitejši. Bistvo dobrega komuniciranja je sposobnost
matere, da prepozna otrokova sporočila in se nanje ustrezno odzove. Otrok gradi zavest o sebi
in vsem, kar ga obkroža. Če pošlje sporočilo, da je lačen, in ga mati položi na prsi, se v njem
gradi občutek, da se lahko sporazumeva z zunanjim svetom, da lahko s svojo akcijo doseže
smiseln odziv. Na podlagi tako usklajenega komuniciranja se začenja vse bolj zapletena in
bogata interakcija z vsem, kar otroka obkroža (Jovančević idr., 2011).

V nadaljevanju navajamo nekaj opredelitev pojma zgodnje komunikacije posameznih
avtorjev. Vsem je skupna ocena o pomembnosti zgodnje komunikacije v čustvenem,
socialnem in kognitivnem razvoju otroka. Opisujejo delitev na dve obdobji razvoja
komunikacije v povezavi z uporabo komunikacijskih sredstev in usmerjajo pozornost na
posamezne dejavnike v zgodnjem komunikacijskem razvoju otroka, ki z veliko verjetnostjo
napovedujejo smer razvoja komunikacije in so pomembni za zgodnje odkrivanje razvojnih
primanjkljajev.
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Papoušek (2007, v Ljubešić, Cepanec, Ivšac Pavliša in Šimleša, 2009) opredeli zgodnjo
komunikacijo kot prizorišče, na katerem se odvija za človeka tipična, intersubjektivna oblika
učenja.
Billeaud (1993, v Ljubešić, 2002) jo opisuje kot transakcijski proces razvojno spreminjajočih
se obeležij, skozi katere se komunikacija otroka izpopolnjuje od predintencijske do
intencijske, komunikacijska sredstva pa od predsimboličnih do simboličnih.
Bates (1976, v Ljubešić idr., 2009) zgodnji komunikacijski razvoj opisuje kot prehod skozi tri
razvojne faze: perlokucijsko, ilokucijsko in lokucijsko. Termini za poimenovanje izhajajo iz
pragmatike. V perlokucijski fazi starši interpretirajo otrokovo vedenje kot sporočilo, čeprav
otrok s svojim vedenjem ni imel namena pošiljati določenih signalov. V ilokucijski fazi, to je
v drugi polovici prvega leta, otrok prične s signaliziranjem svojih namer. S svojimi vedenji
želi vplivati na svojo socialno okolico in vse bolj je vidna komunikacijska namera. V
lokucijski fazi uporablja komunikacijska sredstva za uresničitev svojih komunikacijskih
ciljev, med njimi so že prve besede. V drugem letu otrok predjezikovna komunikacijska
sredstva nadomešča z jezikovnimi.
Raziskave (McCollum in Hemmeter, 1997, v Ljubešić, 2002) potrjujejo pomembnost
komunikacije v predverbalnem (predjezikovnem) obdobju v interakciji starši otrok za kasnejši
govorni in jezikovni razvoj otroka, tako za otroke s tipičnim razvojem kot tudi otroke s
težavami v razvoju.
Ljubešić (2002) navaja, da je bilo na podlagi kliničnih izkušenj na Hrvaškem ugotovljeno, da
starši dajejo večji poudarek jeziku in jezikovnim mejnikom kot pa predverbalni komunikaciji.
McCahtren, Warren in Yoder (1996, v Ljubešić, 2002) na podlagi raziskav v ospredje
postavljajo štiri dejavnike predverbalne komunikacije, ki imajo visoko napovedno veljavnost
za kasnejši jezikovni razvoj. To so bebljanje, razvoj združene pozornosti in razumevanje
besed (leksika), z vidika razvoja igre pa simbolna in konstruktivna igra. Izostanek teh ali
zakasnitev pojavljanja daje slutiti tudi na zakasnel govorno-jezikovni razvoj (Ljubešić, 2002).
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Obdobje zgodnjega razvoja komunikacije je medsebojno povezano z zgodnjo intervencijo
oziroma obravnavo. Pri otrocih, kjer ugotovimo razvojni zaostanek že dovolj zgodaj, je treba
zaradi pomembnosti zgodnje komunikacije slediti naslednjim principom (Ljubešić, 2012):


spodbujanje komunikacije je treba začeti čim prej, ker posledično vpliva na zgodnje
interakcijske vzorce med starši in otrokom,



spodbujanje komunikacije naj bi potekalo kontinuirano s ponavljanjem, kar pomeni,
da otrok vsak dan skozi aktivnosti dobi ustrezne stimulacije,



strokovni delavci morajo staršem ponuditi ustrezne načine in strategije, da aktivnosti
čim bolj spontano uvedejo v dnevno rutino,



cilji posamezne aktivnosti so individualno prilagojeni otroku, pot do uresničitve cilja
pa je lahko razdeljena na več manjših korakov.

1.2 Downov sindrom
1.2.1 Vzroki, vrste in pojavnost Downovega sindroma
O DS se je začelo pisati leta 1866, ko je zdravnik John Langdon Down opisal otroke s
skupnimi telesnimi značilnostmi in jih poimenoval mongoloidi. Zaradi nasprotovanja azijskih
genetikov izraza mongoloidi od leta 1960 v znanstvenih krogih niso več uporabljali (Jekovec
Vrhovšek, 2008). Leta 1959 je Jerome Lejeune odkril trisomijo 21. kromosoma, ki je
najpogostejši vzrok DS (Lorenz, 1998).

Danes vemo, da imajo ljudje z DS v 92 % v vseh telesnih celicah trisomijo kromosoma 21, ki
nastane zaradi nerazdruževanja kromosoma 21 v meiotični delitvi t. i. praspolnih celic staršev.
V 90 % gre za nepravilnost delitve materine spolne celice, v eni desetini primerov pa za
moteno delitev očetove spolne celice. Pri približno 3 % gre za kromosomski mozaik: ena vrsta
celic ima trisomijo 21, druga vrsta pa normalno število kromosomov. V teh primerih je
nerazdvajanje kromosomov nastalo v prvi miotični delitvi med razmnoževanjem zigote, torej
po spočetju. Klinična slika je običajno blažja, odvisna od prevladujoče vrste celic. V 5 % je
vzrok za nastanek DS neuravnotežena translokacija. Število kromosomov v celicah je 46,
vendar je kromosomske mase preveč. To obliko lahko otrok podeduje od starša, ki je po
videzu zdrav, je pa nosilec uravnotežene translokacije z odvečnim kromosomskim
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materialom. Najpogostejše so translokacije med 14. in 21. kromosomom (Jekovec Vrhovšek,
2008).

Slika 1: Kariotip Downovega sindroma/trisomija 21/trisomija G
Vir: Fotografija prevzeta s

http://letsstudy-ryni.blogspot.com/2011_11_01_archive.html

DS se pojavlja v vseh državah sveta ne glede na raso ali socialni položaj staršev. V Sloveniji
se je v letih od 2002 do 2006 letno rodilo povprečno 85 otrok z DS na 100.000 živorojenih
otrok, kar pomeni 15 otrok z DS letno (Jekovec Vrhovšek, 2008). Po podatkih združenja
National Down Syndrome Society je razmerje 1:691, kar pomeni, da se v Združenih državah
Amerike rodi letno okoli 6000 otrok z DS. Ocenjuje se, da je na svetu od 3 do 4 milijonov
ljudi z DS, od tega jih 400.000 živi v Združenih državah Amerike (National Down Syndrome
Society, 2013). V Veliki Britaniji se dnevno povprečno rodita dva otroka z DS, kar pomeni
700 otrok na leto za vso državo. Tveganje se povečuje z 1:2000 pri materini starosti 20 let na
1:18 v starosti 45 let, vendar se več otrok z DS rodi mlajšim materam, ker se v tej starostni
skupini nasploh rojeva več otrok (Lorenz, 1998).
V populacijah, kjer ne opravljamo nobenih predrojstnih preiskav za DS, se v poprečju rodi en
otrok z DS na 600 do 700 novorojenčkov. V Sloveniji se je v obdobju 2002–2005 rodil en
otrok z DS na 1245 novorojencev. Manj rojenih otrok z DS je posledica odkrivanja DS pred
rojstvom otroka. Velika večina nosečnic, pri katerih se odkrije, da ima plod DS, se pri nas
odloči za umetno prekinitev nosečnosti, vendar je odločitev o tem, ali bo ženska nosečnost
prekinila ali ne, njena osebna odločitev (Mandić Tul, 2009).
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1.3 Splošen pregled razvojnih področij pri otrocih z Downovim sindromom
Otroci, mladostniki in odrasli, ki imajo DS, so osebe z različnimi sposobnostmi, zmožnostmi
in talenti ter z močnimi in šibkimi področji. Kljub temu da imajo glede na starost dodatne
potrebe, pa se njihove potrebe ne razlikujejo od potreb njihovih vrstnikov.
1.3.1 Telesne značilnosti oseb z Downovim sindromom
Pri opisu telesnih značilnosti otrok z DS pogosto pozabimo, da so otroci z DS podobni svojim
staršem ter bratom in sestram. Otrok podeduje kromosome matere in očeta, ki so edinstveni
kot kromosomi drugih otrok. Otroci bodo imeli značilnosti, ki so v družini pogoste, imeli pa
bodo tudi mnogo telesnih značilnosti in umskih sposobnosti, ki bodo lastne samo njim. Po eni
strani so si otroci z DS podobni – imajo enak sindrom, po drugi strani pa med njimi obstajajo
individualne razlike (Cunningham, 1999; Jekovec Vrhovšek, 2008). Otroke z DS prepoznamo
zaradi značilnih obraznih potez pa tudi drugih telesnih znakov. So nizke rasti, pogoste so
prirojene srčne napake, težave s ščitnico in vidom, okužbe dihal, izlivna vnetja srednjega
ušesa in s tem povezana naglušnost, znižan mišični tonus in posledično upočasnjen gibalni
razvoj, ohlapne vezi, anomalije prebavnega trakta in drugo. Intelektualne sposobnosti so v
širokem razponu, tako da ne moremo vnaprej predvideti funkcioniranja posameznika (Lorenz,
1998).
V tabeli 2 podrobneje po sklopih navajamo telesne značilnosti oseb z DS, ki posledično
vplivajo na njihovo funkcioniranje in življenje.
Tabela 1: Natančnejši pregled telesnih značilnosti oseb z Downovim sindromom
Okostje

Mišični tonus
Vezi

Dihanje
















Slabo razvite kosti,
manjkajoče dvanajsto rebro,
majhna medenica,
ploska stopala,
majhna postava,
širok in kratek vrat, sploščeno zatilje,
krajši prsti,
značilna dlan z eno črto.
Je znižan, posledica je hipotonija mišic.
Ohlapne vezi,
prekomerna gibljivost sklepov/hipefleksibilnost,
nestabilnost v spoju lobanje s hrbtenico/aksiokranialni sklep.
Dihanje skozi usta,
motnja dihanja v spanju/obstruktivna spalna apneja,
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majhen nos,
pogoste okužbe dihal.
Hibe zaradi nezapiranja odprtin v srcu,
utrudljivost.
Majhna usta in tanke ustnice,
širok, razbrazdan, neproporcionalen jezik, ki moli iz ust,
pogosto slinjenje,
razpoke v kotičkih ustnic, suhe ustnice,
ustno nebo je bolj ploščato, na sredini je visoko obokano/gotsko nebo,
nepravilna rast zob.
60–70 % jih ima oškodovan sluh,
majhna ušesa,
ozki ušesni kanalčki,
pogosta izlivna vnetja srednjega ušesa,
prevodna in zaznavna naglušnost.
Poševno položene očesne reže,
30–70 % jih ima na robovih šarenice bele pege/Brushfieldove pege,
kratkovidnost,
daljnovidnost,
strabizem,
nistagmus.
Slabše delovanje ščitnice.









87 % otrok ima kožne spremembe, kot je suha koža,
atopijski dermatitis,
glivične okužbe kože in nohtov.
20-krat povečano tveganje za levkemijo kot pri splošni populaciji,
povečano tveganje za Alzheimerjevo bolezen,
epilepsija v 8 %
pojav motnje avtističnega spektra v 10 % (Buckley, 2005).
Vir: Cunningham, 1999; Barišić, 2005.

1.3.2 Kognitivne značilnosti oseb z Downovim sindromom
Povprečni inteligenčni kvocient pri osebah z DS je 50, in sicer v razponu med 30 in 70. V
primerjavi z otroki s tipičnim razvojem je pri otrocih z DS opazen zaostanek pri hitrosti
procesiranja, pomnjenju in odzivnem/reakcijskem času. Navkljub kognitivnemu primanjkljaju
pa lahko z ustrezno intervencijo v zgodnjem otroštvu vplivamo na razvoj socialno-čustvenih
sposobnosti in razvoj samostojnosti. Kognitivne sposobnosti so sposobnosti, ki nam
omogočajo izvajanje številnih procesov, kot so zavedanje, zaznavanje, sklepanje, presojanje,
pomnjenje, razumevanje in reševanje problemov (Jiar, Xi, Satria in Yahya, 2012). Globalni
kognitivni zaostanek pri osebah z DS je med zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju
(Carr, 1985, v Menghini, Constanzo in Vicari, 2011). Pueschel (1994) in Roizen (2002, v
Roberts, Price in Malkin, 2007) poročata, da ima 80 % oseb z DS zmerno motnjo v duševnem
razvoju.
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Težave pri učenju otrok z DS pogojuje prisotnost motnje v duševnem razvoju. Motnja v
duševnem razvoju ima precejšen vpliv na komunikacijske sposobnosti, predvsem zaradi tega,
ker je učenje jezika odvisno od kognicije oziroma sposobnosti mišljenja, kot so sklepanje,
razumevanje konceptov in pomnjenje. Ena izmed specifičnih kognitivnih sposobnosti, na
katero vpliva motnja v duševnem razvoju, je generalizacija oziroma posploševanje. Gre za
sposobnost, kako naučene informacije v določeni situaciji prenesti v novo situacijo in jih
ustrezno uporabiti. Otroci z DS se naučijo določene spretnosti, vendar je niso sposobni
avtomatično uporabiti v podobni situaciji. Kratkoročni spomin je pomemben pri procesiranju
jezika in govoru. Otroci z DS si lažje zapomnijo stvari, ki ji vidijo (vidni spomin), kot pa
stvari, ki jih slišijo (slušni spomin) (Kumin, 2003).
Model delovnega spomina sta prva predstavila Baddeley in Hitch (1974, v Koritnik, Kočevar,
Tavčar in Šprah, 2004), ki predpostavljata obstoj treh komponent delovnega spomina:
artikulacijske/fonološke zanke, vidno prostorske skicirke in osrednjega izvršitelja. Fonološka
zanka in vidno-prostorska skicirka predstavljata pasivna sistema za hranjenje in osveževanje
informacij, medtem ko osrednji izvršitelj aktivno priklicuje in upravlja z informacijami.
Fonološka zanka je odgovorna za shranjevanje verbalnih informacij in jo sestavljata fonološka
shramba, ki ohranja sledove slišnih informacij, in artikulacijski nadzorni proces, ki prevaja
vidne informacije v jezikovne kode ter obnavlja sledi iz fonološke shrambe. Vidnoprostorska skicirka je definirana kot sistem za prostorsko in vidno kodiranje, ki ohranja
slikovne in prostorske informacije ter verbalne vsebine v vizualni obliki. Osrednji izvršitelj
predstavlja osrednji sistem za usmerjanje pozornosti in izbor strategij ter koordinacijo med
različnimi procesi z začasno shranjenimi informacijami.
Buckley in Bird (2001) sta mnenja, da je fonološka zanka, ki hrani glasovne vzorce besed,
odgovorna za učenje verbalnega govora. Otrok mora pri učenju jezika usvojiti glasovne
vzorce besed, poznati njihov pomen in znati te besede ponoviti, ko je treba govoriti. Če je
funkcija fonološke zanke oslabljena, pričakujemo zaostanek v govornem in jezikovnem
razvoju. Ugotovljeno je, da je primanjkljaj pri funkcioniranju fonološke zanke prisoten pri
otrocih z DS. Verjetno je to glavni razlog za njihov govorni in jezikovni zaostanek. Različne
študije, ki so vezane na treninge pomnjenja, predvidevajo, da se lahko spretnosti
kratkoročnega pomnjenja pri otrocih z DS bistveno izboljšajo z branjem. Aktivnosti branja
kot slušni trening izboljšajo glasovno kodiranje (natančen prikaz glasovnih vzorcev besed) v
fonološki zanki. Tudi v drugih raziskavah lahko zasledimo, da kognitivni vidik vpliva na
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besedni/slušni kratkoročni spomin. Primanjkljaj na področju kognicije je povezan z
ekspresivnim jezikom – govorno produkcijo, skladnjo in delovnim spominom, kar negativno
vpliva na učenje jezika in socialne interakcije (Jiar idr., 2012).
Z nevroanatomskimi raziskavami so pri otrocih z DS dokazali zmanjšan volumen možganov
v povezavi s poškodovano rastjo frontalnega in temporalnega režnja. Možgansko deblo in
mali možgani so prav tako manjši, kar pa ni bilo pričakovati glede na velikost možganskih
polobel (Lubec in Engidawork, 2002, v Ypsilanti in Groius, 2008).
Manjša sta tudi korpus kalozum in hipokampus (Teipel idr., 2003, v Ypsilanti in Groius,
2008). Nadel (2003, v Roberts idr., 2007) prav tako piše o zmanjšanem volumnu možganov,
o mikrocefaliji in o disfunkciji hipokampusa.
Številne študije znanstvenikov (Schmidt-Sidor, Wisniewski, Shepard in Sersen, 1990, v
Pennington, Moon, Edgin, Stedrom in Nadel, 2003) potrjujejo, da ob rojstvu ni razlik med
možgani otrok s tipičnim razvojem in otrok z DS. Pa vendar obstajajo dokazi, da se nekatere
spremembe v možganih pričnejo v 22. mesecu gestacijske starosti. Razlike se pojavijo v prvih
mesecih življenja in vključujejo zapoznelo mielinizacijo, zmanjšano rast frontalnega režnja,
možganskega debla in malih možganov ter zmanjšanje (od 20 do 50 %) števila kortikalnih
nevronov (Nadel, 1999, v Pennington idr., 2003).
1.3.3 Senzorika – sluh pri osebah z Downovim sindromom
Za razvoj poslušanja, govora in jezika je pomemben ustrezen sluh. Roizen (2007, v Roberts
idr., 2007) poroča o izgubi sluha kar pri dveh tretjinah otrok z DS. Prisotna je lahko prevodna
ali zaznavna izguba sluha ali kombinacija obeh. Vzrok prevodne izgube sluha je vnetje
srednjega ušesa, znano pod imenom otitis media. Povzročiteljev za nastanek vnetja srednjega
ušesa pri otrocih z DS je več, med njimi so ozki sluhovodi, razlike v obliki lobanje in obraza,
nabiranje tekočine v ušesu ali okužba z bakterijami ter občutljiv imunski sistem, kar vodi
tudi v povečanje respiratornih obolenj. Vnetje srednjega ušesa je lahko kronično ali akutno.
Mnogo otrok z DS ima pogosta ponavljajoča se vnetja. Povezanost med izgubo sluha ter
govornim in jezikovnim razvojem je zelo pomembna. Roberts in Wallace (1997, v Kumin,
2003) sta v študiji raziskovala povezanost med vnetjem srednjega ušesa in pridobivanjem
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jezika. Pri otrocih z DS, ki so imeli ponavljajoča se vnetja srednjega ušesa, sta ugotovila zelo
slabe rezultate na testih tako za receptivni in ekspresivni jezik ter govorno produkcijo.
Prevodna izguba sluha vpliva na slušno zavedanje in spretnosti poslušanja. Raven sluha
pogosto niha. Otrok lahko občasno sliši tišje glasove, v kakšnem drugem trenutku pa morajo
biti ti glasovi dosti glasnejši, da ji sliši. Otrok pogosto ne sliši končnih glasov v besedah.
Posledično nihanja v izgubi sluha vplivajo tudi na fonološki razvoj (Kumin, 2003). Tudi v
drugih raziskavah najdemo podobne rezultate o vplivu izgube sluha na razumevanje
morfemov, na število različnih besed, dolžino povedi in govorno razumljivost (Miolo,
Chapman in Sindberg, 2005, v Roberts idr., 2007).
1.3.4 Orofacialno področje pri osebah z Downovim sindromom
DS lahko povzroči številne spremembe govornih organov ali ovira njegovo delovanje. Pri
majhnem otroku mnoge od značilnosti še niso opazne in se pokažejo šele kasneje kot
posledica funkcionalnih odklonov v razvoju. Med otroki pa obstajajo tudi velike individualne
razlike (Wilken, 2012). Oralne motorične spretnosti vključujejo gibe obraznih mišic (ustnic in
čeljusti) ter področja jezika in mehkega neba ter še posebno gibe, ki so pomembni pri govoru
(Kumin, 2003).
Dojenčki, malčki in otroci z DS imajo anatomske/strukturne in fiziološke/funkcionalne razlike
v ustni votlini in na področju grla, kar pomeni več težav pri izvajanju natančnih gibov. Vpliv
tega je viden pri hranjenju, pitju, žvečenju in požiranju trde hrane ter pri govoru. Anatomske
spremembe vključujejo majhno in ozko zgornjo čeljust in visok in ozek nebni lok, nepravilno
izraščanje zob, odprti ugriz in relativno velik jezik. Trdo nebo je lahko ožje in višje kot
običajno, kar povzroči nazalnost glasov (Kumin, 2003). Zobje zrastejo pozno in so pogosto
majhni, različno oblikovani in nepravilno razporejeni. To prispeva k težavam z žvečenjem.
Mlečni zobje se pri otrocih z DS pojavijo med 12. in 20. mesecem. Poleg tega, da izraščanje
zob kasni, poteka tudi v drugačnem zaporedju. Mlečni zobje rastejo vse do četrtega oz. petega
leta. Zadnji zobje pogosto zrastejo prej kot sprednji (Cunningham, 1999).
Preveliki razmiki med zobmi ali prevelika zgoščenost zob prav tako pomenijo težave pri
artikulaciji glasov. Odprti ugriz, kjer se zgornji in spodnji zobje spredaj ne stikajo in otrok
jezik izplazi med zobmi, onemogoča izgovor glasov /s/ in /z/. Jezik, ki je izplazen zaradi
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manjše ustne votline in ima zaradi tega omejen prostor za gibanje, pa vpliva na izgovorjavo
glasov /t/, /d/, /s/, /n/ in /l/. Fiziološke spremembe vključujejo znižan mišični tonus in s tem
šibke obrazne mišice, ohlapne ligamente v področju, kjer se združita spodnja čeljust in
lobanja v temporalnem delu, ter tendenco obolevanja za izlivnim vnetjem ušes. Kombinacija
vseh teh sprememb posledično pomeni odrta usta in protruzijo jezika (izplazen jezik), kar
povzroča težave pri hranjenju (padanje hrane iz ust). Kar nekaj otrok z DS ima težave s
hipersenzitivnostjo (taktilna defenzivnost) ali hiposenzitivnostjo v področju ust. Otroci, ki so
preobčutljivi, ne marajo dotikov v področju okoli ust, umivanja zob in različnih tekstur hrane
(Kumin, 2003).
Tudi Miller in Leddy (1998, v Roberts idr., 2007) pišeta o spremembah v oralnih strukturah,
kot so manjša ustna votlina, odprta usta, visoko nebo, nepravilna rast zob, slinjenje, večji
jezik, povečani mandlji, velofaringealna insuficienca in hipotonija. Prisotne so lahko apraksija
govora, težave pri motoričnem načrtovanju govora in dizartrija kot odraz zmanjšane
koordinacije artikulatorjev. Obrazne mišice imajo lahko številne spremembe, kot so
primanjkljaj mišice ali dodatna mišica ter slabo diferencirane in oživčene mišice. Te razlike v
oživčenju mišic lahko povzročijo omejen obseg in zmanjšano hitrost gibov ter težave pri
koordinaciji artikulatorjev, kar lahko vpliva na razumljivost govora. Kombinacija strukturnih
značilnosti z znižanim mišičnim tonusom/hipotonijo povzroča pri otrocih z DS zmanjšano
sposobnost proizvajanja natančnih in razločnih govornih glasov.
Odprta usta večinoma povzročata drža glave in splošna drža telesa. Ko otrok z mlahavim
telesom sedi in ima glavo nagnjeno naprej, so usta pretežno zaprta. V tej drži otrok gleda
navzgor, zato se prekomerno razteza sprednje vratno območje, s tem pa se nategne spodnja
čeljust. Zaradi tega se usta odprejo, požiranje pa je močno oteženo. Pogosti nahodi pri mlajših
otrocih dodatno otežijo dihanje skozi nos (Wilken, 2012). Dihanje skozi usta povzroča tudi
razpokane ustnice in suh jezik, zato je večja možnost okužbe dihal (Cunningham, 1999).
Jezik kaže značilno simptomatiko. Je hipotoničen, razbrazdan, opazno potisnjen naprej in se
pogosto opira na spodnje sekalce ali na spodnjo ustnico, namesto da bi bil v točki mirovanja –
za zgornjimi sekalci. Mnenja o velikosti jezika so različna, od tega, da je jezik relativno velik
oziroma, kot je menil Benda (1949, v Wilken, 2012), jezik moli iz ust zaradi ozke ustne
votline kot pa zaradi dejanske velikosti (Wilken, 2012).
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Posledica splošne hipotonije je tudi, da se otrok manj igra z ustnicami in jezikom ter manj
čeblja. Nenatančna in šibka zaznavna sposobnost omejuje razvoj gibalnih predstav v območju
ust ter ovira povezavo slušnih in tipalnih vtisov. Težje posnemajo sebe in druge, posledica pa
so redkejši dialogi čebljanja s seboj in odnosno osebo (Wilken, 2012).
Logopedinja Sara Rosenfeld-Johnson (1997) poudarja pomembnost položaja otroka pri
hranjenju. Mišice, ki sodelujejo pri hranjenju, sodelujejo tudi pri govoru. Položaj otroka pri
dojenju ali hranjenju po steklenički mora biti takšen, da je glava otroka privzdignjena, kar
pomeni, da so ušesa vedno višje kot usta, ker s tem preprečimo zatekanje tekočine v srednje
uho. Otroka nikoli ne hranimo v povsem ležečem položaju. Pomembna je tudi velikost sesalne
luknjice na dudi, če otrok pije po steklenički. Ta ne sme biti prevelika, saj se mora otrok
vseeno potruditi pri sesanju in s tem krepiti mišice.
Za dojenčke je značilen zgodnji vzorec sesanja, enostavno gibanje jezika naprej in nazaj,
kasneje pa pridobi že bolj spretno gibanje jezika, ki omogoča hranjenje z žličko. Pri otrocih z
DS se zgodnji vzorec gibanja jezika in požiranja ohranja še naprej. Stranski gibi jezika jim
povzročajo težave. Pri sesanju smo pozorni, da jezika ne potiskajo iz ust preko spodnje
ustnice ali ob strani (Wilken, 2012).
Navkljub vsem raziskavam in kliničnim opazovanjem je zelo malo informacij o tem, kolikšna
je pojavnost težav z oralno motoričnimi spretnostmi pri otrocih z DS. Pri študijah, kjer so
sodelovali starši, so poročali, da ima 61 % od 1620 otrok z DS težave na tem področju.
Težave so se zaradi znižanega mišičnega tonusa odražale pri hranjenju in govoru v otroštvu,
vendar se je mišična moč s starostjo otrok okrepila in izboljšala (Kumin, 2003).
Ronaldo Castillo-Morales je v 70. letih prejšnjega stoletja razvil terapevtski koncept zgodnje
obravnave za osebe s težavami na orofacialnem in nevromotoričnem področju ter posledično s
hipotonijo mišic, z namenom izboljšanja oralno motoričnih funkcij. Terapija, poimenovana
orofacialna regulacijska terapija (v nadaljevanju ORT), je vključevala funkcionalno
diagnostiko oralno-senzomotorične disfunkcije, specialno manualno stimulacijo in program
facilitacije ter obravnavo s palatalno/nebno ploščo ter drugimi ortodontskimi pripomočki.
Zaradi zgoraj naštetih težav na področju oralne motorike so bili otroci z DS vključeni v
obravnavo že v prvih letih življenja (Castillo-Morales, 1991, v Carlstedt, Henningsson in
Dahllof, 2007).
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Takšna celostna terapija naj bi razvoj in izraz sicer pogoste sekundarne patologije v območju
ust in obraza kot tudi v grobi in fini motoriki preprečila in omilila (Castillo-Morales, 1991, v
Wilken, 2012).
Ena izmed obravnav za zmanjšanje disfunkcije oralne motorike je vstavitev nebne plošče v
ustno votlino avtorja Castillo-Moralesa. Plošča se vstavi pod otrokov jezik. Na plošči je
majhen gumbek, ki naj bi stimuliral mišice jezika in mišični tonus. Plošča je primerna za
otroke pri starosti od 2 do 3 mesecev, potreben čas nošenja je vsaj 18 mesecev. Posledično naj
bi stimulacija omogočila zapiranje ust ter izboljšala dihanje skozi nos in dvignila ustne kote,
kar bi normaliziralo vzorec sesanja in požiranja (Rondal, 2003). Plošča naj bi imela relativno
veliko učinkovitost (med 50 do 80 %) pri skupinah otrok z DS, Williamsovim sindromom in
otrocih s cerebralno paralizo, čeprav so se pojavile težave pri tem, kako naj majhen otrok
ploščo obdrži v ustih, še zlasti v času spanja (Martin idr., 1996, v Rondal, 2003).
Kasneje je plošča doživela nekaj oblikovnih sprememb, modificiral jo je De Andrade s
sodelavci leta 1998, predvsem z vidika varnosti uporabe pri majhnih otrocih (Rondal, 2003).
Mnenja strokovnjakov o učinkih terapije z nebno ploščo na oralno motorične funkcije pri
otrocih z DS so deljena, od pozitivnih do takšnih malo manj. Rezultate longitudinalne študije
so predstavili tudi Carlstedt, Henningsson in Dahllof iz Švedske (Karolinska Institutet). Cilj
njihove raziskave je bil proučiti učinke terapije z modificirano palatalno ploščo na oralno
motorične funkcije pri otrocih z DS v obdobju obravnave 4 let. V raziskavo je bilo vključenih
20 otrok med 3. in 33. mesecem starosti, s povprečno starostjo 24 mesecev. Začetna skupina
je štela 50 otrok, vendar so bili nekateri otroci izključeni iz študije zaradi različnih vzrokov
(bolezen otrok, želje staršev itd.). Vsi otroci so že od rojstva obiskovali program orofacialne
terapije in bili spremljani s strani logopedov skozi vsa 4 leta. Orofacialne funkcije otrok so
bile dokumentirane s pomočjo videoposnetkov, sprva po 1 letu terapije in nato še po 4 letih
terapije. Z raziskavo so želeli hkrati preveriti, kako starši otrok z DS sprejemajo to metodo,
kar so merili s pomočjo vprašalnika. Otroci so bili v skupine razporejeni naključno. Prva
skupina je štela 9 otrok, 6 fantov in 3 deklice. V kontrolni skupini je bilo 11 otrok z DS, od
tega 6 fantov in 5 deklic. V kontrolni skupini so terapijo s ploščo pričeli po 1. letu starosti.
Otroci, ki so že imeli zobe, so imeli nekoliko spremenjeno nebno ploščo v primerjavi z otroki,
ki jim zobje še niso pričeli izraščati. Obe plošči sta bili izvorno podobni plošči CastilloMoralesa, le nekoliko preoblikovani. Otroci so plošči uporabljali dvakrat dnevno po eno uro.
23

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Trontelj Mojca; diplomsko delo

Po enem letu obravnave z nebno ploščo so rezultati pokazali, da se je značilno povečala
spremenljivka »zaprta usta« (p < 0,001) ter pomembno zmanjšala spremenljivka »neaktivna
protruzija jezika« (p < 0,01). Pomembno zmanjšanje je bilo tudi v skupini spremenljivk
»funkcije neaktivnih mišic« po štirih letih terapije (p < 0,05). Rezultati so pokazali, da je
terapija z nebno ploščo v kombinaciji z orofacialno terapijo imela dolgoročne pozitivne
učinke na oralno motorične funkcije pri otrocih z DS. Opazne spremembe so bile pri obrazni
mimiki, položaju jezika, aktivnosti ustnic in zapiranju ust (Carlstedt, Henningsson in Dahllof,
2007).
Tudi Wilkenova (2012) navaja, da samo vstavitev nebne plošče ni dovolj, temveč je potrebna
še ustrezna orofacialna terapija. Meni, da učenje jezika temelji bolj na kognitivnih ter
socialno-čustvenih dejavnikih kot na motorično funkcionalnih.

1.3.5 Govor in jezik oseb z Downovim sindromom
Številni avtorji, ki se ukvarjajo z raziskovanjem posameznih področij razvoja pri osebah z DS,
ugotavljajo, da je na področju govora in jezika opazen največji primanjkljaj, ki pa v veliki
meri vpliva na njihovo celotno funkcioniranje in življenje (Abbeduto, Warren in Conners,
2007; Buckley in Le Prevost, 2002; Jiar idr., 2012; Kumin, 2003; Roberts idr., 2007; Rondal,
2003).

Otroci z DS imajo pogosto neenakomeren profil socialnega, kognitivnega in jezikovnega
razvoja. Navkljub individualnim razlikam pa imajo osebe z DS specifičen profil jezika in
komunikacije. Področje razumevanja jezika (recepcija) je močnejše kot izražanje (ekspresija)
v povezavi s fonologijo, skladnjo in z nekaterimi vidiki pragmatike. Socialne in pragmatične
sposobnosti pa sicer predstavljajo v večini njihovo močno področje. Razvoj jezika je v tesni
povezavi s kognitivnim/mentalnim in socialnim razvojem. Njihove prednosti so tudi na vidno
prostorskem področju, navkljub temu, da je njihov vidni dolgoročni spomin oslabljen za
posamezne vidno učne naloge (Jarrold, Baddeley in Phillips, 2007, v Martin idr., 2009).
Med šibkejša področja spada tudi področje pomnjenja, tako kratkoročni kot dolgoročni
spomin. Zmanjšane sposobnosti verbalnega/slušnega kratkoročnega spomina sicer ni mogoče
razložiti z izgubo sluha ali s težavami pri govoru (Jarrold in Baddeley, 2001; Laws, 2002, v
Martin idr., 2009).
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Laws (1998, 2002, v Martin idr., 2009) opisuje oslabljeno področje fonološkega spomina
(merjen s ponavljanjem brezpomenskih besed; angl. non-word repetition), ki je lahko v
povezavi s slabšim jezikovnim razumevanjem, zmanjšano dolžino izjav in težavami pri
branju.

Govorne in jezikovne spretnosti otrok z DS zaostajajo v primerjavi z njihovimi neverbalnimi
mentalnimi sposobnostmi, vendar pa različni vidiki govora, jezika in komunikacijskih
spretnosti ne zaostajajo enako. Komunikacijske spretnosti so relativno močne, z dobrim
razumevanjem, uporabo neverbalnih spretnosti in gest (Buckley in Le Prevost, 2002).

1.3.6 Predjezikovna faza pri otrocih z Downovim sindromom
Razvoj jezika se pri otrocih prične že 3 mesece pred rojstvom. V tem času je slušni sistem
zarodka/otroka uglašen na govorno frekvenco (400 do 4000 nihajev na sekundo), kar je
edinstvena značilnost v razvoju človeka. Otrok zmore ob rojstvu prepoznati materin glas in ga
razlikovati od drugih glasov. Ta diskriminativna sposobnost temelji na prozodičnih
značilnostih materinega glasu. Novorojenček je sposoben razlikovati jezik, ki mu je bil
izpostavljen v maternici, od ostalih jezikov (Nazzi idr., 1998; 2000, v Rondal, 2009).
Novorojenčki imajo prirojeno sposobnost za razlikovanje med vsemi pari glasov v človeškem
govoru, vendar ta sposobnost v prvem letu življenja ugasne v povezavi s postopno
specializacijo v glasovih (bodočih fonemov) v jeziku določene skupnosti (Eimas, 1996, v
Rondal, 2009). Kot primer lahko navedemo japonske dojenčke, ki zmorejo razločevati med
glasovoma /r/ in /l/, medtem ko starejši otroci in odrasli nimajo te sposobnosti, saj ti glasovi v
japonskem jeziku ne obstajajo (Rondal, 2009).
Predjezikovno obdobje je obdobje, kjer otrok jezika še ne uporablja v komunikacijske
namene. Nekako tri mesece pred dopolnjenim prvim letom starosti prične otrok komunicirati
z namenom/intencijo. Pri otrocih s tipičnim razvojem je to obdobje med 12. in 18. mesecem
življenja. Gre za prehod na tako imenovano simbolično komunikacijo, kjer prične uporabljati
prve besede ali znake. Pri otrocih z DS je predjezikovno obdobje lahko daljše, tudi do prvih
dveh ali treh let življenja ali več, lahko kar celotno življenjsko dobo (Roberts, Price in
Malkin, 2007; Rondal, 2003).
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Prehod na simbolično komunikacijo se pri otrocih z DS pojavi med 24. in 36. mesecem
starosti. Namerna/intencijska komunikacija je pomembna faza v predjezikovnem razvoju
otroka in ena izmed glavnih napovednikov razvoja jezika (Rondal, 2003, v Abbeduto idr.,
2007).
1.3.7 Razvoj glasov/fonološki razvoj
Fonološki razvoj pri otrocih gre v prvem letu življenja skozi različne faze. Od joka, vzdihov,
krikov, vokalne igre in bebljanja. Zgodnji znak smiselnega govora je kanonično bebljanje
(npr. ba, pa, da, ga, ta), ki je pogosto tudi reduplicirano (baba, dada), ki se pri otrocih s
tipičnim razvojem prične v povprečju med 6. in 7. mesecem starosti.
Smith in Oller (1981, v Abbeduto idr., 2007) poročata o manjši zamudi pri pojavu
kanoničnega bebljanja pri otrocih z DS. V svoji študiji, kjer sta primerjala 10 otrok z DS in 8
otrok s tipičnim razvojem, pravzaprav nista našla razlik. Pri otrocih s tipičnim razvojem se je
pojavilo kanonično bebljanje pri 8 mesecih, pri otrocih z DS pri 8,4 meseca. Pri obeh
skupinah gre za podoben razvojni profil glede na mesto artikulacije glasov v smislu bebljanja.
V prvih 6 mesecih življenja so proizvajali soglasnike, ki so jih tvorili v zadnjem delu ustne
votline, nato so prešli nekje med 7. in 9. mesecem na soglasnike, ki nastanejo v sprednjem
delu ustne votline. Zaključila sta, da zgodnja predjezikovna vokalizacija pri otrocih z DS ne
zamuja. Medtem ko so Lynch idr. (1995, v Abbbeduto idr., 2007) ugotovili, da razvoj
kanoničnega bebljanja pri otrocih z DS zamuja za 2 meseca. Vzrok temu bi lahko bila
ponavljajoča vnetja srednjega ušesa, vendar pa za to ni trdnih dokazov. Stoel-Gammon (2001,
v Abbeduto idr., 2007) je mnenja, da je prisoten vpliv splošnega motoričnega in kognitivnega
zaostanka. Zaporedje izreke glasov je podobno kot pri njihovih vrstnikih. Najprej tvorijo
samoglasnike, polglasnike, nosnike in zapornike, kasneje tudi pripornike. Izreka pripornikov
je za otroke z DS dokaj težavna (Ryan, 1975; Rondal 1978, v Rondal, 2009).

Johansson (1996, v Wilken, 2012) ugotavlja, da pri tvorbi soglasnikov /g/, /k/, /t/, /d/, /n/, /l/
prihaja do močnejšega stika jezika in neba, tako traja zapora dalj časa pa tudi prehodi med
posameznimi soglasniki so daljši. Otroci za tvorbo glasov redkeje uporabljajo dentalnoalveolarni položaj (pritisk jezika ob zobe in dlesni), pretežno pa se v govoru kažejo velarna
(mehkonebna), faringealna (goltna, žrelna) in glotalna (jezična) artikulacija. Samoglasnike
pogosto izgovarjajo krajše, medtem ko zapornike izgovarjajo podaljšano in nenatančno.
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Primanjkljaj pri proizvajanju glasov je pri otrocih z DS opazen predvsem pri prehodu iz
bebljanja v izgovorjavo prve besede, kar naj bi bilo okoli 21. meseca starosti (StrayGunderson, 1986, v Roberts idr., 2007).

Kumin (2003) opisuje visoko pojavnost artikulacijskih problemov pri otrocih z DS. Dodd
(1970, v Kumin 2003) je v raziskavi, ki jo je opravil, ugotovil, da ima 95 % otrok z DS težave
pri artikulaciji. Artikulacijske težave so pogostejše pri soglasnikih kot samoglasnikih. Napake
pri artikulaciji glasov so pogosto nekonsistentne, kar pomeni, da otrok posamezen glas v
določeni besedi izgovori povsem korektno, medtem ko je lahko isti glas pri drugi besedi
povsem napačen. Pri daljših besedah so napake pogostejše, prav tako v pogovoru (Kumin
2003).
Tudi Roberts in sodelavci (2005, v Roberts idr., 2007) poročajo o večjem številu napačnih
glasovnih vzorcev pri predšolskih in starejših otrocih z DS kot pri otrocih s tipičnim
razvojem. Opazni so izpuščanje zlogov (npr. bana za banana), opuščanje zadnjih soglasnikov,
redukcija soglasnikov v primeru soglasniških sklopov, zamenjave soglasnikov, neobičajna
kakovost glasu ter težave v prozodiji.
Kumin (2003) opisuje težave pri tvorbi zapornikov, kjer se pred izgovorjavo glasu ustavijo
(angl. stopping) in uporabijo zelo malo glasovne moči. V takšnih primerih po navadi glasove,
kot so zlitniki in priporniki, npr. /s/, /f/, zamenjajo z zaporniki, kot so npr. /b/, /d/ in /t/ (npr.
/toup/ za /soup/). Pogosta je tudi napačna tvorba glasov glede na mesto artikulacije, kot npr.
tvori glas v sprednjem delu ustne votline namesto v sredini ali v zadnjem delu in obratno.
Področje suprasegmentalnih elementov (intonacija, pavza, naglas) govora je pri otrocih z DS
malo raziskano.

Smith (1984, v Roberts, Chapman in Warren, 2008) je v svoji raziskavi primerjal 10 otrok z
DS in 10 otrok s tipičnim razvojem, kjer je ugotovil, da otroci s tipičnim razvojem povedo
svoje prve besede z večjo razumljivostjo v povprečju 6 mesecev pred otroci z DS. Otroci s
tipičnim razvojem imajo okoli 50 % interpretacijskih izjav pri 18 mesecih starosti, medtem ko
imajo otroci z DS 5 % izjav pri 30 mesecih starosti, kar je 9 mesecev po tem, ko spregovorijo
prvo besedo.
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Govor oseb z DS je pogosto nerazumljiv, kar pomeni precejšno oviro v njihovem vsakdanjem
življenju. Medtem ko je govor otrok s tipičnim razvojem razumljiv okolici pri starosti 4 let, pa
je produkcija razumljivega govora velik izziv za otroke z DS skozi vse življenje (Shriberg in
Widder, 1990, v Roberts idr., 2007).

1.3.8 Uporaba gest/kretenj

Bruner (1981, v Töret in Acarlar, 2011) je opisal tri komunikacijske funkcije, ki se pojavijo
pri otrocih v prvih treh letih življenja. Te so regulacija vedenja, socialna interakcija in skupna
pozornost. Regulacija vedenja vključuje ukrepe, ki se uporabljajo za regulacijo vedenja do
drugih oseb z namenom doseganja določenega rezultata. Vse tri kategorije se uporabljajo za
razvrstitev gest glede na njihovo funkcijo in namero.
Prav tako kot njihovi vrstniki s tipičnim razvojem tudi otroci z DS v tem zgodnjem obdobju
uporabljajo geste v komunikacijske namene (Roberts idr., 2007). Otroci z DS med 10.
mesecem in 4. letom starosti uporabljajo več različnih oblik gest v interakciji mama-otrok in
njihovo skupno število uporabljenih gest je primerljivo s številom gest, ki jih uporabljajo
otroci s tipičnim razvojem (Singer-Harris, 1997; Caselli, 1998; Iverson idr., 2003, v Roberts
idr., 2007). Komunikacijska funkcija geste pri otrocih z DS pa se razlikuje od gest njihovih
vrstnikov (Mundy idr., 1995, v Roberts idr., 2007).
Z namenom proučevanja uporabe gest sta študijo opravila tudi Töret in Acarlar (2011) pri
turških otrocih z avtizmom, otrocih z DS in otrocih s tipičnim razvojem. V študiji je
sodelovalo 30 otrok, od tega 10 otrok z avtizmom, 10 otrok z DS in 10 otrok s tipičnim
razvojem. Pomembne razlike v skupinah so bile glede na skupno uporabo gest glede na
komunikacijsko funkcijo in vrsto gest. Otroci s tipičnim razvojem so geste uporabljali
pogosteje kot ostali dve skupini. Najmanj pogosto so geste uporabljali otroci z avtizmom. Ti
so imeli več težav pri uporabi gest v kategorijah socialna interakcija in skupna pozornost kot
otroci z DS in tipičnim razvojem. V teh kategorijah so bili otroci z DS uspešnejši v primerjavi
z vrstniki s tipičnim razvojem.
Mundy (1995) ter Yoder in Warren (2004, v Roberts idr., 2007) so v dveh raziskavah
dokazali, da večja uporaba gest pogojuje tudi boljši razvoj jezika pri otrocih z DS.
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1.3.9 Področje razvoja skupne vezane oziroma združene pozornosti

Eden izmed dejavnikov, ki imajo pomemben vpliv na zgodnji razvoj jezika, je razvoj skupne
združene pozornosti. Okoli devetega meseca starosti se pri dojenčku pojavijo vedenja, ki so
značilna le za človeško vrsto. Mednje sodijo skupna vezana pozornost, razumevanje sebe in
drugih kot intencionalnih bitij in posnemanje namere v dejanjih. Dojenčki postanejo v tem
obdobju sposobni usklajevati pozornost na partnerja v socialni interakciji in na predmete.
Kažejo niz novih vedenj, ki niso več diadna, temveč triadna z ozirom na referenčni trikotnik
otrok-odrasli-predmet. Dojenček je sposoben svojo pozornost na predmet ali dogodek
uskladiti s partnerjevo, jo skupaj z njim usmerjati na isti predmet ali dogodek (Zupančič,
2004).

Razvoj skupne pozornosti je bistvenega pomena za pridobivanje socialne funkcije
posameznika. Otroci z DS izkazujejo težave pri razvoju skupne pozornosti navkljub
njihovemu interesu po socialnih stikih. Razvoj vzajemnega očesnega stika je specifično
oslabljen, ko pa otroci pridobijo to sposobnost, v stiku vztrajajo dlje in bolj intenzivno kot
otroci s tipičnim razvojem (Berger in Cunningham,1983, v Abbeduto idr., 2007). Zaradi tega
je pri otrocih z DS prisotna manjša raven vizualnega raziskovanja njihovega okolja (Berger,
1990, v Sterling in Warren, 2008). Tudi Kasari idr. (1990, v Sterling in Warren, 2008) so
pridobili podobne rezultate v svoji raziskavi, kjer so otroci z DS dalj časa gledali v obraz
raziskovalcev, prav tako je bil daljši čas, ko niso bili v interakciji z raziskovalci, v primerjavi
z vrstniki s tipičnim razvojem in krajši čas so opazovali igrače. Avtorji so na podlagi te
raziskave sklepali, da je pomanjkanje raziskovanja in presojanja okolja lahko vzrok za
pridobivanje jezikovnih spretnosti.
Skupna pozornost je pomembna podlaga za razvoj pragmatičnih sposobnosti in prihodnjih
socialno-komunikacijskih funkcij (Abbeduto idr., 2007).
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1.3.10 Socialne spretnosti
Socialna interakcija je pomemben dejavnik pri usvajanju jezika. Otroci z DS so pri
medsebojnih odnosih z vrstniki ravno tako uspešni kot njihovi vrstniki s tipičnim razvojem
(Freeman in Kasari, 2002, v Martin idr., 2009). Pri odraslih osebah z DS je dosti manj
asocialnih vedenj kot pri odraslih z drugimi motnjami v razvoju (Collacott, Cooper, Branford
in McGrother, 1998, v Martin idr., 2009). Kadar so poleg DS prisotne še dodatne motnje, kot
je v 15 % motnja avtističnega spektra, pa je na področju socialnih spretnosti opazen precejšen
primanjkljaj (Hepburn, Philofsky, Fidler in Rogers, 2008, v Martin idr., 2009).
Vedenjske težave in duševne bolezni, kot je npr. depresija, so pri osebah z DS manj pogoste
kot pri ostalih motnjah v razvoju, vendar se te v primerjavi s splošno populacijo pojavljajo
pogosteje (Antonarakis in Epstein, 2006; Roizen in Patterson, 2003, v Martin idr., 2009).
Upad socialnih veščin in neprilagojeno vedenje se lahko pojavita tudi z nastopom demence, ki
se pri odraslih osebah z DS pojavlja z visoko stopnjo v starosti 45 let in več (Urv, Zigman in
Silverman, 2008, v Martin idr., 2009).
1.3.11 Pragmatične sposobnosti
Pragmatika pomeni praktično uporabo jezika v vsakodnevnih življenjskih komunikacijskih
situacijah. Med pragmatične spretnosti štejemo vzpostavljanje vzajemnega očesnega stika,
obrazno mimiko, uporabo gest, upoštevanje medsebojne razdalje in osebnega prostora
sogovornika, izražanje zahtev po predmetih in dejavnostih, komentiranje dogodkov, izražanje
protesta, pripovedovanje, komunikacijsko izmenjavo, namen komunikacije, možnost
prilagoditve svojega govora komunikacijskim partnerjem in poslušalcem, sledenje temi
pogovora, zmožnost pričeti novo temo pogovora in jo zaključiti. Pragmatične sposobnosti so
eno izmed močnih področij jezika pri otrocih z DS, čeprav tudi znotraj teh obstajajo razlike.
Otroci z DS razvijejo pragmatične spretnosti mnogo prej, kot spregovorijo prvo besedo. V
komunikacijo in interakcijo z drugimi vstopajo skozi uporabo gest, obrazno mimiko in tudi
uporabo znakovnega jezika. Temeljne pragmatične spretnosti temeljijo na vzpostavljanju
očesnega stika, smejanju in mrščenju. Ta nebesedni vidik pragmatike, kot sta uporaba gest in
obrazna mimika, je pri otrocih z DS še posebej izstopajoč, pri zahtevnejših spretnostih, kot so
postavljanje vprašanj, zahtev in sledenje temi pogovora, pa so manj uspešni (Kumin, 2003).
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Raziskave, ki posegajo na področje pragmatičnih spretnosti, poročajo, da so otroci z DS v
pogovornih interakcijah z materami izrazili enako paleto komunikacijskih funkcij kot otroci s
tipičnim razvojem (Coggins idr., 1983, v Roberts idr., 2007). Prav tako Tannock (1988, v
Roberts idr., 2007) podaja izsledke raziskave, kjer je sodelovalo 11 otrok z DS, kjer je bilo
ugotovljeno, da se število izmenjav med materjo in otrokom pri določeni temi ne razlikuje v
primerjavi z njihovimi vrstniki glede na ujemanje v mentalni starosti in na komunikacijski
ravni. Hkrati je ugotovil, da otroci z DS manj uvajajo nove teme v pogovoru kot njihovi
vrstniki.
Pripovedne veščine so njihovo močno področje, če imajo ob tem vizualno podporo. Njihove
zgodbe imajo enako število elementov, vendar uporabljajo manj kohezivnih elementov kot
njihovi vrstniki, ujemajoč se na neverbalni kognitivni ravni (Boudreau in Chapman, 2000, v
Roberts idr., 2007). Kadar vizualne podpore ni bilo, je njihova pripoved vsebovala manj
informacij kot pri vrstnikih (Kay-Raining Bird idr., 2004, v Roberts idr., 2007).

1.3.12 Jezikovna faza pri otrocih z Downovim sindromom
1.3.13 Besedišče
Besedišče vključuje besede in koncepte, ki jih otrok razume, to imenujemo receptivno
besedišče, in kako te besede uporabi v govoru, čemur rečemo tudi ekspresivno besedišče.
Otroci z DS razumejo dosti več besed, kot jih zmorejo izgovoriti, kar pomeni, da je njihovo
receptivno besedišče obsežnejše kot ekspresivno (Kumin, 2003).
Otroci z DS povedo svojo prvo besedo mnogo kasneje kot njihovi vrstniki s tipičnim
razvojem. Povprečna starost otrok ob izrečeni prvi besedi je 21 mesecev, čeprav je lahko tudi
višja (Abbbeduto idr., 2007). Pridobivanje besedišča počasi narašča. V raziskavi, ki jo je
opravil Berglund idr. (2001, v Roberts idr., 2007) pri 330 švedskih otrocih z DS v starosti od
enega do pet let, je zgolj 12 % od 12- do 23-mesečnih otrok, 80 % od 24 do 35 mesecev starih
in 90 % med 36 in 47 mesecev starih povedalo eno besedo. V povprečju naj bi besedišče pri
3-letnem otroku z DS obsegalo 36 besed v razponu od 0 do 165 besed. Pri treh letih zna 25 %
otrok okoli 50 besed, pri štirih letih jih je 50 % in pri petih letih 75 %. Ugotovitve povedo,
kakšna je raznolikost v jezikovnem razvoju pri otrocih z DS.
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Opravljenih je bilo še šest študij, kjer so raziskovalci ugotavljali pridobivanje besedišča pri
otrocih z DS. Kot instrumentarij so uporabili MacArthur Communicative Development
Inventory: Words and Sentences (CDI; Fenson et al., 1993). Štirje otroci so pridobivali
angleški jezik, dva otroka pa italijanskega. Njihova spoznanja so bila identična ugotovitvam
Berglunda et al., kar pomeni, da imajo otroci z DS precejšen zaostanek pri pridobivanju
besedišča (Mervis in Becerra, 2003). Slovensko priredbo pripomočka za ocenjevanje
sporazumevalnih zmožnosti dojenčkov in malčkov s strani staršev so ob soglasju avtorjev
pripravili Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Sočan in Komidar v letu 2011.

1.3.14 Skladnja/sintaksa
Področje skladnje povzroča pri otrocih z DS kar nekaj težav, predvsem zaradi kompleksnosti
in abstraktnosti. V primerjavi z besediščem je skladnja področje, kjer je primanjkljaj bolj
prisoten (Abbeduto idr., 2007). Fowler (1995, v Kumin, 2003) meni, da so pri skladnji
potrebni vedenje in spretnosti, kako besede povezati v stavke v ustreznem zaporedju, medtem
ko pridobivanje besedišča ni odvisno od tega. Zamujanje je prisotno pri prehodu z ene besede
na dvobesedni govor (Iverson, 2003, v Roberts idr., 2007). V povprečju naj bi otroci z DS
pričeli povezovati besede pri starosti treh let. Narejenih je bilo kar nekaj raziskav o povprečni
starosti otrok, ko ti pričnejo uporabljati dvobesedni govor. V eni izmed njih je sodelovalo
168 otrok z DS, kjer je bilo ugotovljeno, da pri treh letih uporablja dvo- ali večbesedne izjave
(lahko kretnja in beseda) 62 % otrok, pri štirih letih 80 % in pri petih letih so vsi vključeni
otroci v raziskavi vedno ali občasno uporabljali večbesedne izjave (Kumin, Councill in
Goodman, 1998, v Kumin, 2003).
Poleg tega, da otroci z DS potrebujejo več časa, da tvorijo večbesedne izjave, kot tipični
vrstniki, pa mora njihovo besedišče obsegati več besed, preden pričnejo povezovati besede.
Buckley (1993, v Kumin, 2003) je v svoji raziskavi ugotovila, da mora njihovo besedišče
obsegati okoli 100 besed, da jih zmorejo povezati v večbesedne izjave.
Wilkenova je v raziskavi (2000), ki jo je opravila pri šoloobveznih otrocih z DS, ugotovila, da
je področje skladnje in slovnice opazno šibko. Večina otrok z DS ima skromen besedni zaklad
in mnogi se izražajo z enobesednimi stavki ali z malo členjenimi večbesednimi stavki.
Samostalnike še pridobijo dokaj diferencirano, predvsem stvari označijo z individualnim
pomenom, pri glagolih in pridevnikih se kažejo značilne šibkosti. Izrazito je tudi odstopanje
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pri rabi pridevnikov. Največkrat uporabljajo samo splošne besede, kot so dobro, slabo, lepo
(Wilken, 2012).
Pogosto uporabljajo neustrezne slovnične oblike in delajo skladenjske napake. Besedno
zaporedje je pogosto odvisno od individualnega pomena. Pri posameznih stavkih izpuščajo
enega ali več stavčnih členov. Napake se nanašajo tudi na tvorjenje edninskih in množinskih
oblik, besedni red, pregibanje besed in veznike. Redkeje oblikujejo tudi podredne stavke
(Baum, 1986, v Wilken, 2012).

V spodnji tabeli so predstavljeni okvirni mejniki v razvoju govora otrok z DS.

Tabela 2: Mejniki v razvoju govora pri otrocih z Downovim sindromom
Starost
0–12 mesecev

12–24 mesecev

24–36 mesecev

36–60 mesecev

Interakcija
Jok,
očesni stik,
poslušanje/gledanje,
vokaliziranje
(vzdihi),
izmenjava.
Usmerjena
pozornost,
kretnje s pomenom,
povečanje števila
kretenj s pomenom
in besed.
Začetna
konverzacija –
kazanje, zahtevanje.
Popravljanje
nerazumljive
konverzacije –
ponovni poskusi.

5–7 let

Učenje
pripovedovanja
kratkih zgodb.

7–16 let

Sodelovanje pri
pogovoru o
določeni temi,
zahteve po dodatni
razlagi – kaj, kje.
Pripovedovanje
zgodb, razvoj
socialnega pomena
jezika – kramljanje.
Upoštevati znanje
poslušalca in vedeti,
koliko informacije

Besedišče

Slovnica

Razumevanje
besed.

Začetek kazanja,
izgovorjava
prvih 10 besed.

Govor
Čebljanje,
uglaševanje na
materni jezik.

Razvoj začetnih
soglasnikov in
samoglasnikov v
obliki posameznih
glasov.

Prvih 30 besed,
razumevanje pred
izgovorjavo.
Prvih 100 besed,
povečevanje
besednega zaklada,
pri 5 letih do 300
besed.
Učenje besednjaka
napreduje, pri 7
letih do 400 besed.

Povezava dveh besed

Besede so nejasne,
nerazumljive.

Povezava dveh in treh
ključnih besed skupaj,
začetek enostavne
slovnice.

Vsako leto je
naučenih več novih
besed.
Točna količina
besednjaka pri
starejših otrocih in
najstnikih ni znana.

Postopno učenje
slovničnih pravil.
Več težav s:
predlogi – nad, pod;
vezniki – in, potem,
zato;
primerjalnimi
pridevniki – daljši kot.
Širjenje slovnice in
uporaba pasiva v
govoru. Mnoge
funkcije so naučene

Soglasniki,
samoglasniki
in tvorba besed se
izboljšujejo
v natančnosti.
Soglasniki,
samoglasniki
in tvorba besed se
izboljšujejo
v natančnosti.
Večja pestrost,
govor postane bolj
razumljiv.
Količina govora in
jasnost se
izboljšujeta pod
vplivom branja.
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Interakcija
je primerno podati
osebi ali v neki
situaciji.
Podaja daljših
razlag in napotkov,
pripovedovanje šal,
pripovedovanje
izkušenj.
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Besedišče

Slovnica
pri branju in pisanju in
nato v govoru.

Govor

Vir: Prevedeno in povzeto po Buckley in Bird, 2001.

Za primerjavo dodajamo tabelo z mejniki govornega razvoja v obdobju dojenčka, malčka in
zgodnjega otroštva pri otrocih s tipičnim razvojem.
Tabela 3: Mejniki govornega razvoja v obdobju dojenčka, malčka in zgodnjega otroštva
Razvojno
obdobje/
starost otroka
Novorojenček
0 mesecev
Dojenček
1 mesec
3 meseci
5 mesecev

6–10 mesecev

10 mesecev

Malček
12–18 mesecev

1,6–2 leti

Značilnosti govora

Značilen je predjezikovni ali čustven govor, ki vključuje gruljenje in rabo različnih
glasov. Jok je za novorojenčka edino sredstvo sporazumevanja. Obstajajo trije
osnovni vzorci joka, s katerimi novorojenček izraža lakoto, jezo ali bolečino.
Dojenček govori različne samoglasnike.
Dojenček ponavlja različne glasove (npr. ga-ga) in gruli kot odgovor na govor
odraslega. Pojavi se govorni obrat.
Dojenček beblja – govori glasove, ki nimajo določenega pomena, prepoznava
določene zveze glasov (npr. svoje ime), razlikuje med sestavljenimi glasovi in
proizvaja različne glasove tudi, kadar je sam (jezikovne igre).
Dojenčkovo bebljanje postane bolj raznoliko. Dojenčki različnih kultur govorijo
enake glasove in tudi gluhi dojenčki bebljajo. Dojenček pogosto ponavlja posamezne
zloge (npr. ba, ba, bi, bi, bu, bu), se pogovarja z igračami in si zapomni določene
zveze glasov (npr. besede iz znanih pravljic).
Dojenček beblja le glasove iz maternega jezika. Gluhi dojenčki prenehajo bebljati.
Dojenček prepoznava in se odziva na nekatere besede (npr. imena družinskih članov,
poimenovanje rutinskih dejavnosti in znanih predmetov). Dojenček namerno
posnema glasove odraslih, pri tem pa ne razume njihovega pomena.
Besednjak

Struktura

Malček vedno natančneje posnema
izgovorjavo glasov odraslih in izgovarja
glasove, podobne besedam. Še vedno je
prisotno tudi bebljanje. Malček začenja
razumeti, da imajo stvari imena; govori
prvo besedo. Prve besede najpogosteje
označujejo znane predmete (npr. mama,
avto), preproste prošnje (npr. gor, daj,
ven) in rutinske dejavnosti (npr. jem).
Malček pogosteje poimenuje različne
predmete. Število glagolov v malčkovem
besednjaku se povečuje na račun
samostalnikov. Z besedami izraža
osnovna čustva, npr. jezo, strah in
veselje. Pojavljajo se eholalije –

Malček izgovarja holofraze – samostojne
besede, ki jim razširi pomen (npr. beseda
umazan lahko pomeni moje roke so
umazane). Malček že izpolni preproste
ukaze (npr. »Pokaži mi svoj nos!«).
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ponavljanje besed.
Malčkov besednjak obsega približno 400
besed, med katerimi so vse pogosteje
tudi funkcijske besede (veznik, predlogi
in členki). Malček z besedami izraža svoj
ponos, ljubezen.

Malčkov/otrokov besednjak obsega
približno 1000 besed, ki vključujejo tudi
zaimke, prislove in pridevnike.

Malček oblikuje stavke iz treh ali štirih
besed, ki so povezane v pravilnem
vrstnem redu. Funkcijske besede (npr. je,
in, na) so v stavkih še zelo redke
(npr. »Dedek šel v trgovino.«). Maček
hitro usvaja slovnična pravila, v stavke
postopno vključuje predloge, pravilno
oblikuje dvojino in množino in glagole
postavlja v preteklik.
Malček/otrok usvaja nova slovnična
pravila (npr. pasivno obliko glagolov,
sestavljene glagolske čase). V
malčkovem/otrokovem govoru
prevladujejo enostavčne povedi, ki
postajajo daljše in zapletenejše, še vedno
pa je prisotno izpuščanje nekaterih besed.
Govor je vedno bolj celovit in tekoč.
Malček/otrok pogosto nepravilno
posplošuje slovnična pravila (npr.
glagole sprega po 1. glagolski vrsti,
»brisam« namesto »brišem).
Malček/otrok postopno oblikuje tudi
podredne in priredne povedi.

Besednjak

Struktura

3,6–5 let

Otrokov besednjak stalno narašča,
značilne pa so tudi velike kakovostne
spremembe besednjaka. Otroci razumejo
in uporabljajo veliko število različnih
besed (od 2000 do 10.000). Med otroki
so velike individualne razlike.

Po 5. letu

Otrokov besednjak narašča nekoliko
počasneje kot v prejšnjih obdobjih.
Razvija se sposobnost pragmatične in
slogovne rabe.

V otrokovem govoru so pogoste
večstavčne povedi, sestavljene iz
podredij in priredij; časovno priredje
vključuje tudi časovna prislova prej in
potem. Otrok do 5. leta razume in rabi
večino slovničnih pravil, ki pa jih še
vedno pogosto nepravilno posplošuje. V
tem obdobju poteka tudi razvoj nekaterih
metajezikovnih
zmožnosti
(npr.
prepoznavanje besed v stavku, zlogov v
besedah, popravljanje lastnih slovničnih
napak).
Otrok oblikuje povedi, ki postajajo vse
bolj zapletene, ne pa tudi daljše. Otrok je
govor, ki je podoben govoru odraslih,
sposoben na različne načine prilagajati
poslušalcu (npr. z mlajšim sorojencem
govori na drugačen način kot z odraslim).
Otrok usvoji večino izjem slovničnih
pravil.

Vir: Povzeto po Browne, 1996; Crain in Lillo-Martin, 1999; Marjanovič Umek, 1990; Nelson, 1996; Papalia,
Olds in Feldman, 2001; Smith in Cowie, 1993, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2011.
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1.4 Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami
1.4.1 Začetki zgodnje obravnave v svetu in Sloveniji ter njen pomen
Pogled v preteklost na področju zgodnje obravnave je opredeljen z različnih vidikov, in sicer
kot zgodnje učenje, skrb za materino in otrokovo zdravje, delo zdravstvenih ambulant,
specialno izobraževanje ter raziskovanje. Zgodovinsko sta k potrebi po zgodnji obravnavi
največ prinesla spoznanje evropskega pisatelja in filozofa 17. in 18. stoletja Comeniusa
(1592–1670), da je otroštvo enkratno obdobje, in pomen prvih šest let otrokovega življenja
(Globačnik, 2012).
V zgodnjih 70. letih 20. stoletja so v Teksasu (ZDA) družine z otroki z DS izrazile željo, da bi
jih vključili v obravnavo na domu. Postavili so zahtevo za oblikovanje interventne službe
pomoči za delo doma. Na njihovo pobudo so leta 1979 dobili zakonsko podlago za zgodnjo
obravnavo vseh najmlajših otrok s posebnimi potrebami, leta 1981 so bili oblikovani programi
zgodnje obravnave. Ameriškim pobudam so najprej sledili v Veliki Britaniji, kjer so
oblikovali prve službe za zgodnjo obravnavo leta 1976 (prav tam).
V Sloveniji začetki zgodnje obravnave segajo v zgodnja 70. leta, čeprav je bila pravna
podlaga za oblikovanje razvojnih oddelkov pri vrtcih sprejeta leta 1980 z Zakonom o vzgoji
in varstvu predšolskih otrok. Ta je v 30. členu določal, da vrtec za otroke s težjimi in težkimi
motnjami v telesnem in duševnem razvoju organizira posebne oblike vzgoje in izobraževanja.
Praksa je na tem področju prehitevala zakonski okvir. V Mariboru so v razvojne oddelke
Dispanzerja za mentalno zdravje Maribor vključevali otroke s posebnimi potrebami že od leta
1969. Leta 1971 je bil v Mariboru pri Vzgojno-varstvenem zavodu Boris Peče odprt
»korektivni vrtec«. V tem času se je v Sloveniji začela oblikovati mreža razvojnih ambulant
pri otroških dispanzerjih in bolnišnicah. Razvojne ambulante in podporo v pedagoški
obravnavi v razvojnih vrtcih lahko imenujemo začetek zgodnje obravnave v državi (prav
tam).
O pomenu otrokovih zgodnjih izkušenj in učenju govori veliko teorij. Vsakemu strokovnjaku
in staršu je iz lastnih izkušenj poznano, kako se razvija otrok v spodbudnem in urejenem
okolju in kako otrok v nespodbudni sredini. Zadnjih 200 let se raziskovalci vse od Darwina
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naprej v veliki meri posvečajo temu, kako se otrok uči in kako napreduje na področju govora,
mišljenja in motorike (Globačnik, 2010). Dokazano je, da prvih pet let življenja ne moremo
primerjati z nobenim poznejšim obdobjem v našem življenju (Shonkoff in Meisels, 2000, v
Globačnik, 2010). Z razvojem otroške psihologije in ostalih ved, ki posegajo na področje
otrokovega razvoja, vedno več vemo o razvoju možganov in zgodnjih izkušnjah za celosten
poznejši razvoj in razvoj nevralnih poti (Park in Peterson, 2003, v Globačnik, 2010). Vpliv
zgodnjih izkušenj vpliva na hitrejše učenje in usvajanje govora in jezika, razvija zdrav odnos
do vrstnikov in odraslih ter oblikuje čutne sposobnosti. Vedenje o potrebi zgodnje obravnave
temelji na raziskovanju možganov novorojenčka in enostavnega opazovanja otroka v vrtcu in
šoli. Primanjkljaji v zgodnjem otroštvu imajo vpliv na otrokovo pripravljenost v šolo
(Globačnik, 2010).
Eden od najpomembnejših pozitivnih dejavnikov zgodnje obravnave je ustvarjanje partnerstva
med starši, strokovnjaki in otrokom. Vrednost partnerstva je prav v obdobju zgodnje
obravnave toliko večja, če vemo, da je motivacija staršev v predšolskem obdobju največja. S
trdnim partnerstvom s starši ustvarimo zdrav odnos in jih pripravimo na realna pričakovanja
do otroka (Globačnik, 2010).

1.4.2 Koncept in opredelitve zgodnje obravnave

Z zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami se v evropskem prostoru pogosteje
srečujemo zadnjih deset let. V različnih dokumentih zasledimo različne koncepte, ideje,
metode in postopke, ki so namenjeni družinam z najmlajšimi otroki s posebnimi potrebami. S
teoretičnimi perspektivami so različni avtorji prispevali k razvoju konceptov in posledično
tudi k razvoju dobre prakse. Njihov prispevek se kaže v dveh smereh: razvili so koncept
zgodnje obravnave, v katerega so vključene storitve zdravstva, izobraževanja in socialne
službe. Pomen prispevka je predvsem v poudarjanju napredka v prehodu od obravnave, ki se
osredinja predvsem na otroka, k širšemu pristopu, pri katerem poudarek ni le na otroku,
temveč tudi na družini in skupnosti. Hkrati pa so prikazali način, kako so ob sodelovanju
napredovale zdravstvene službe in druge službe, ki so vključene v zgodnjo obravnavo.
Novejša spoznanja so tako najprej usmerjena na družino in nato na otroka. V proces zgodnje
obravnave se vključujejo širša družina, starši, strokovnjaki in širše okolje. V evropskih
državah velja praksa, da se v zgodnjo obravnavo vključijo vsi predšolski otroci, pri katerih so
opažena tudi manjša odstopanja od običajnega razvoja (Globačnik, 2012).
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Poznanih je več modelov zgodnje obravnave. Eden izmed njih je ekološki model (Thurman in
Winderstorm, 1990), ki je usmerjen v otrokovo okolje. V nekaterih državah se je zgodnja
obravnava razvila prek kliničnega modela, v središču katerega sta zdravje in nega otroka.
Kasneje se je razvil komunikacijski model (Evans, 1998), v katerem so otroci vključeni v
svoje običajno, naravno okolje, kot sta to družina in lokalna skupnost (Globačnik, 2012).
Strokovnjaki navajajo različne definicije zgodnje obravnave, vendar vsi poudarjajo, da
zgodnja obravnava traja od rojstva do vstopa v šolo.
Guralnick (2001, v Globačnik, 2012) navaja, da je zgodnja obravnava sistem podpore
družinskim vzorcem interakcije, ki na najboljši način spodbujajo otrokov razvoj. Pomembni
so odnosi med starši in otroci, izkušnje otroka, ki jih pridobiva v družini, in pomoč, ki jo
dobijo starši. Vse z namenom, da bosta kar v največji meri zagotovljena otrokovo zdravje in
varnost.
Za Shonkoffa in Meiselsa (2000, v Globačnik, 2010) je zgodnja obravnava sestavljena iz
multidisciplinarnih storitev, namenjenih otrokom od rojstva do starosti petih let. Glavni cilji
so: spodbujanje otrokovega zdravja in dobrobiti, razvijanje sposobnosti, zmanjšanje
razvojnih zaostankov, blaženje obstoječih in nastajajočih invalidnosti, preprečevanje
funkcionalnega poslabšanja in spodbujanje vloge družine.
Blackman (2003, v Globačnik, 2012) meni, da je cilj intervencije v zgodnjem otroštvu
preprečiti ali do največje mere zmanjšati telesne, kognitivne in čustvene omejitve ter
omejitve, ki pomenijo biološke ali okoljske dejavnike tveganja.
Strokovnjaki otroke, ki so vključeni v zgodnjo obravnavo, delijo na skupino otrok s trajnimi
primanjkljaji in na skupino tveganih otrok. Populacija zajema od 7 do 20 % populacije otrok
(Pretis, 2001, v Globačnik, 2012).
Golin in Ducanis (1981, v Globačnik, 2012) navajata dve skupini otrok, ki sta vključeni v
zgodnjo obravnavo:
1. skupina tveganih otrok, ki so mlajši od treh let in pri katerih predvidevamo, da bo
prišlo do trajnega razvojnega zaostanka na različnih področjih (kognitivnem,
motoričnem, na področjih komunikacije, čustvovanja);
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2. skupina otrok s primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami, ki imajo primanjkljaj, ki ga
lahko ugotovimo dokaj hitro. Primeri za to so okvare sluha, vida, motnja v duševnem
razvoju in gibalna oviranost.
Globačnik (2012) navaja, da se zagotavljanje pomoči družini z otrokom s posebnimi
potrebami v okviru zgodnje obravnave razlikuje od države do države in je odvisno od
razvitosti podpornih centrov za zagotavljanje pomoči na lokalni ravni, od zadostnega števila
usposobljenih strokovnjakov za to področje dela in finančnih virov. Vsem priznanim
strokovnjakom na tem področju dela so skupna temeljna načela, ki jih je treba upoštevati za
optimalno izvajanje zgodnje obravnave.

1.4.3 Zgodnja obravnava v Sloveniji
V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (Košir idr., 2011) zasledimo, da
v Sloveniji na izvedbeni ravni še ni ustreznega, to je celostnega in učinkovitega sistema
zgodnje obravnave, ki bi zajela vse skupine oseb s posebnimi potrebami. Zgodnja obravnava
dojenčkov, malčkov in otrok v zgodnjem otroštvu (otrok od rojstva do šestega leta starosti) je
utemeljena v sodobnih konceptih otroštva, ki v zgodnjih obdobjih še posebej izpostavljajo
hitre količinske ter kakovostne spremembe v razvoju, povezane predvsem z nevrološkim
razvojem in z bolj občutljivim ter natančnim prepoznavanjem bioloških in socialnih
dejavnikov tveganega v razvoju. Priporočajo jo tudi priporočila Evropske agencije za razvoj
izobraževanja na področju posebnih potreb. Nekatere proučevane države (npr. Velika
Britanija, Finska, Avstrija) imajo že razvit koncept zgodnje obravnave. Vzroki za razvoj
zgodnje obravnave niso povezani le s spoznanji strok. Malčki in otroci imajo pravico do
celovitega pristopa zgodnje pomoči, ki jim v zgodnjem otroštvu omogoča pridobiti glede na
njihove motnje, ovire in težave najbolj ustrezno strokovno pomoč, ki jo lahko zagotavljajo le
različni strokovnjaki. V vseh državah (Velika Britanija, Finska, Avstrija) se dejavnosti
zgodnje obravnave poleg pomoči otroku osredotočajo tudi na njegovo družino, kot so:
svetovanje, socialna pomoč, priložnostno varstvo, organiziranje pregledov, ocene otroka in
obravnave pri specialistih (zdravnikih, fizioterapevtu, logopedu, specialnemu pedagogu itd.).
Zgodnja obravnava oseb s posebnimi potrebami zahteva celovit, meddisciplinarni in
medresorski pristop na področjih diagnostike, pomoči in svetovanja družini in strokovnim
delavcem vrtca, spremljanja in evalvacije učinkov pomoči.
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V naši državi že dalj časa potekajo dejavnosti nekaterih nevladnih organizacij za dosledno
zagotavljanje zgodnje obravnave predšolskih otrok. Med njimi so Zveza društev za cerebralno
paralizo Slovenije – Sonček, Zveza društev za pomoč ljudem z motnjo v duševnem razvoju
Slovenije – Sožitje ter Zveza slepih in slabovidnih Slovenije. Slovenija za enkrat še nima
posebne zakonske podlage, ki bi urejala zgodnjo obravnavo predšolskih otrok s posebnimi
potrebami. Predšolski otroci s posebnimi potrebami so obravnavani v okviru zdravstvenega
sistema v zdravstvenih domovih, v okviru katerih delujejo dispanzerji za mentalno zdravje
oziroma razvojne ambulante. Nosilec dejavnosti v razvojni ambulanti je pediater z dodatnim
znanjem iz otroške in razvojne nevrologije. Razvojne ambulante delujejo v Celju, Domžalah,
Idriji, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Postojni,
Ptuju, Slovenj Gradcu, Slovenski Bistrici, Stari gori, Škofji Loki, Trbovljah in Velenju. Mreža
razvojnih ambulant je sicer razporejena enakomerno glede na število otrok na področju, ki ga
pokriva ambulanta, vendar primanjkuje nekaterih profilov strokovnjakov (razvojnih
pediatrov, logopedov). Dostopnost do drugih strokovnih delavcev se močno razlikuje od
regije do regije. Za zgodnjo obravnavo najmlajših otrok je večinoma bolje poskrbljeno v
mestnih okoljih. Sedanji sistem ne zajame vseh predšolskih otrok s posebnimi potrebami. To
velja predvsem za otroke, ki niso vključeni v vrtec, in tiste, katerih starši se ne odločijo za
postopek usmerjanja. Druga slabost sistema je, da je sestava strokovnih skupin nepopolna. Za
mnoge starše so zdravstvene služne krajevno oddaljene od njihovega doma. Število obravnav
je odvisno od tega, ali sta otrok in družina v bližini večjega središča ali živijo na podeželju.
Problem zahteva sistemsko organizacijo, ki bo pravičnejša za vse otroke in družine. Z
naraščajočo ekonomsko krizo se pojavljajo težave s povrnitvijo potnih stroškov staršem in
težave zaradi odsotnosti staršev z delovnega mesta (Globačnik, 2012).
Področje urejanja zgodnje obravnave je kompleksno, posega na področje zdravstva,
izobraževanja in socialnega sektorja. Ukrepi politike bi morali biti premišljeni in usklajeni.
Pri ukrepih je treba upoštevati temeljna načela zgodnje obravnave: dostopnost do informacij
in uslug, krajevno bližino, cenovno dostopnost, različnost podpore in koordinacijo dela ter
multidisciplinarni pristop (Globačnik, 2012).
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1.4.4 Zgodnja obravnava v tujini
Hrvaška
Področje zgodnje obravnave je na Hrvaškem urejeno z dogovorom na nacionalni ravni.
Največ izkušenj na področju zgodnje obravnave so si pridobili v kabinetu za zgodnjo
obravnavo, ki deluje v okviru Centra za rehabilitacijo na Edukacijsko-rehabilitacijski fakulteti
Univerze v Zagrebu. Edukacijsko-rehabiltacijska fakulteta je po vzoru Avstrije v letih 2005–
2006 pripravila program specialističnega študija zgodnje obravnave. V letu 2007 se je
oblikovalo tudi Hrvaško združenje za zgodnjo intervencijo v otroštvu, ki povezuje
strokovnjake iz vse države in usmerja določene pomembne naloge. Posebej izdelan sistem
pomoči družinam in otrokom ima Hrvaška skupnost za Downov sindrom (Hrvatska zajednica
za Downov sindrom), ki je bila ustanovljena leta 2005. V Zvezi deluje devet aktivnih društev
iz vse države. V Puli deluje Center za rehabilitacijo Downovega sindroma, ki je primer dobre
prakse. Center izvaja programe zgodnje intervencije in deluje 12 ur dnevno. V obravnavo
sprejemajo otroke iz vse države (Globačnik, 2012).
Švedska
Filozofija švedske države o zgodnji obravnavi je, da je otroštvo enkratno obdobje v življenju.
Vodilo švedskega sistema je, da mora že najmanjši otrok s posebnimi potrebami imeti svojo
prilagojeno igračo ne glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja. V okviru dvajsetih pokrajin na
Švedskem deluje 289 centrov, ki obravnavajo otroke od rojstva do sedmega leta starosti.
Intervencija služb na lokalni ravni pomeni neposreden dostop k otroku in družini v okolju, v
katerem živijo. Starši otrok s posebnimi potrebami imajo dodatno deset dni dopusta, ki je
namenjen predvsem za boljše stike s šolo ali vrtcem. Starši, ki imajo otroka z več
primanjkljaji, lahko ostanejo doma do dvanajstega leta otrokove starosti in prejemajo 80 %
nadomestila plače. Otrokov zgodnji razvoj spremlja pediatrična služba, in sicer do desetega
dne na otrokovem domu, nato pa do treh mesecev otrokove starosti starši tedensko obiskujejo
ambulanto. Timi v centrih za zgodnjo obravnavo so postavljeni interdisciplinarno.
Habilitacijski proces se začne z oceno stanja pri vsakem članu tima, na podlagi tega pa
oblikujejo individualni program zgodnje obravnave (Globačnik, 2012).

Avstrija
Zgodnja obravnava je v Avstriji samostojna, natančno opredeljena služba, ki temelji predvsem
na pomoči otrokom in staršem. Značilnost avstrijskega modela je predvsem delo doma, v
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družini. Za delo v vrtcih imajo na voljo druge mobilne službe. Čakalna doba za storitve
zgodnje obravnave je dva meseca, program traja do dveh let. Po končanem programu gredo
otroci običajno v vrtec. Službe za zgodnjo obravnavo so v vseh regijah, po številu izstopa
Štajerska, kjer je največ izvajalcev – okoli 40. Zgodnjo obravnavo izvajajo krajevni centri
(tudi nevladne organizacije), in sicer enkrat tedensko po eno uro in pol v otrokovem domačem
okolju. V obravnavo so vključeni starši, sorojenci in stari starši (Globačnik, 2012).
1.4.5 Vloga staršev pri zgodnji obravnavi
Okoli leta 1990 se je središče dogajanja v okviru zgodnje obravnave s pristopa k otroku
preusmerilo na pristop k vsej družini. V tej smeri so se začeli razvijati programi zgodnje
obravnave, ki staršem pomagajo razumeti otroka (Globačnik, 2012).

Kakovostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami je na eni strani usmerjena na
otrokove posebne potrebe, na drugi strani pa se poskuša približati staršem, jim pomagati
stabilizirati družinski položaj, ki je nastal z rojstvom otroka s posebnimi potrebami, in jih v
zgodnjo obravnavo vključiti kot enakopravne partnerje. V tem procesu se strokovnjak znajde
v dvojni vlogi in razvija dva sistema pomoči: zgodnjo obravnavo otroka in sodelovanje s
starši. Zgodnja obravnava je zelo pomembno delovno področje specialne in rehabilitacijske
pedagogike kot drugih disciplin, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami. Družini mora
biti blizu, saj je njen uspeh odvisen od staršev in njihovega sodelovanja. Vsaka družina je
drugačna, zato se mora tudi zgodnja obravnava prilagoditi posebnostim družine in zakonskega
para, kar pomeni, da se mora prilagoditi otrokovemu življenju v tem socialnem sistemu. Starši
naj pri zgodnji obravnavi dobijo informacije o razvojnem stanju, razvojnih posebnostih in
razvojnih možnostih otroka, priporočila za obravnavo otroka ter navodila za delo z njim.
Strokovnjaki pa morajo pri tem paziti, da starši ostanejo starši in ohranijo starševsko
spontanost. Naloga strokovnjakov je, da starše ozavestijo, da njihov otrok ne bo napredoval
samo s pomočjo strokovnjakov in tehničnih pripomočkov, ampak da bo k njegovemu
napredovanju pripomoglo tako družinsko okolje, kjer bo imel otrok možnost za sprostitev in
razvoj, za odprto komunikacijo in interakcijo, si oblikoval pozitivno samopodobo ter občutek
lastne vrednosti. Cilj dela s starši je, da jih strokovnjaki naučijo živeti z otrokom s posebnimi
potrebami, ne pa da bi iz njih naredili še boljše starše. Usmerjenost v družino je povezana tudi
s konceptualnim prepričanjem, da otrokovo življenjsko okolje skupaj z njegovimi razvojnimi
sposobnostmi določa potek njegovega razvoja. Zgodnja obravnava naj bi staršem nudila take
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možnosti, da se ne bodo izčrpavali v starševskih dolžnostih, ampak si bodo znali vzeti čas tudi
zase, za partnerja, za druge družinske člane, sorodnike in prijatelje (Novljan, 2004).

1.4.6 Zgodnja obravnava otrok z Downovim sindromom
V okviru Društva Sožitje Ljubljana od leta 1997 deluje Sekcija za Downov sindrom, ki se je
januarja 2013 preimenovala v Društvo Downov sindrom Slovenija. Društvo združuje starše,
ki imajo otroke z DS, člani so ljudje z DS, prav tako pa tudi strokovnjaki in prostovoljci, ki
delujejo na tem področju. Njihovo poslanstvo je uveljavljanje načela, da imajo ljudje z DS
take pravice in položaj v družbi, ki jim omogoča polno in bogato življenje. Poizkušajo
spodbujati take sisteme zdravstvene oskrbe in izobraževanja, ki bodo ljudem z DS omogočili
nemoten razvoj v skladu z njihovimi zmožnostmi. Eden glavnih ciljev je nuditi mladim
staršem takojšne in izčrpne informacije ter jim na njihovo željo omogočiti stik z ostalimi
družinami. Društvo med svojimi dejavnostmi med drugim izvaja posebne socialne programe,
kamor sodi tudi program zgodnje obravnave. Program izvajajo v Centru za DS Kranj od leta
2002, na Ptuju od leta 2010 in od leta 2012 tudi v Novem mestu. Ti programi so namenjeni
otrokom do 7 let, za starejše pa izvajajo programe učne pomoči in gibalne spodbude. V okviru
Sekcije je leta 2000 nastal prevod publikacije Majhni koraki, program zgodnje obravnave
otrok z motnjami v razvoju. Naslov izvirnika je Small Steps – An Early Intervention Program
for Children with Developmental Delays. Njene avtorice so Moira Pieterse, Robin Treloar
skupaj s Sue Cairns z Univerze Macquarie iz Sydneyja v Avstraliji, ki so program razvile že
leta 1974. Leta 2000 je bilo v slovenščino prevedenih prvih osem zvezkov programa Majhni
koraki kot osnovnih priročnikov, leta 2005 pa so se jim pridružili še trije, ki so otroku z
motnjo v razvoju v pomoč do vstopa v šolo. Zbirka publikacij predstavlja sistematičen prikaz
enega izmed obstoječih programov zgodnje obravnave za otroke z motnjami v razvoju do
4. leta starosti, zlasti za otroke z DS, pri katerih je diagnoza znana že ob rojstvu ali prej.
Obsegajo vsa področja otrokovega razvoja, med drugim sporazumevanje, grobo motoriko,
fino motoriko, razumevanje jezika, osebnost in družabnost. Načela majhnih korakov so, da se
vsi otroci lahko učijo, torej tudi otroci z motnjo v razvoju, da pridobivajo enake spretnosti kot
drugi otroci, da so zgodnja leta odločilna za učenje, da skrbno načrtovan postopek
ocenjevanja in učenja pripomore k učinkovitejšemu načrtovanju učenja in da uspešen program
upošteva potrebe otroka in družine. Temelji na skrbnem ocenjevanju, čemur sledi postavljanje
prave naloge ob pravem času. Majhne korake lahko uporabljamo kot veliko zalogo dobrih
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zamisli ali pa so nam vodilo pri zgodnji obravnavi otrok z motnjami v razvoju (Spletni portal
Sekcije za Downov sindrom; Grom, 2009).
V Centru za DS v Kranju izvajajo gibalni program za otroke z DS – Čebelica. Idejni vodja
programa je Robert Kaštrun, profesor športne vzgoje in oče otroka z DS. Odločitev za
izvajanje programa gibalnega spodbujanja je posledica izkušenj, ki jih je kot oče doživel pri
obravnavi svojega otroka. Njegovo mnenje je, da ima otrok z DS premajhno število obravnav,
pri tem mislimo na fizioterapijo, in posledično tudi drugih strokovnih obravnav v zgodnjem
obdobju razvoja, ko je spodbujanje tega še kako pomembno. Osnovna strokovna izhodišča
programa so, da je treba nadaljevati program gibalnega spodbujanja, ko se konča
fizioterapevtska obravnava otroka, da širok gibalni vzorec vpliva na otrokov celostni razvoj,
usmerjenost vadbe v razvijanje osnovnih motoričnih sposobnosti ter da je program
interdisciplinaren in se izvaja v sodelovanju še z drugimi strokovnjaki – logopedom,
specialnim in rehabilitacijskim pedagogom ter fizioterapevtom. Program obravnav zajema
dve starostni obdobji: zgodnjo gibalno obravnavo za otroke z DS do tretjega leta starosti in
dodatno učno pomoč za šoloobvezne otroke z DS do sedmega leta starosti. Na podlagi ocene
gibalnih sposobnosti je narejen individualni načrt vadbe za posameznega otroka. Na vadbenih
urah sodelujejo tudi starši, ki opazujejo odzive svojih otrok in vaje izvajajo tudi v domačem
okolju (Kaštrun, 2009).
Na Primorskem ima svoj sedež Planet 47, razvojno-raziskovalni center, ki otrokom z DS in
njihovim družinam nudi podporo in pomoč. Planet 47 želi s svojim programom prispevati k:
zavesti o celostni osebni identiteti otrok z DS – kdo so in kaj nosijo, čim večji samostojnosti
otrok z DS, zgodnjemu odkrivanju in negovanju darov in talentov otrok s posebnimi
potrebami, zdravi in celoviti povezavi z naravo, zdravi dinamiki in uspešnosti družin z
otrokom z DS, ozaveščanju širšega socialnega okolja o otrocih z DS ter celostni integraciji
otrok s posebnimi potrebami/DS v širše socialno okolje, šole in vrtce (Planet 47, 2014).
Zaradi zgodnjega prepoznavanja so otroci z DS pogosto vključeni v zgodnjo obravnavo prej
kot drugi otroci z razvojnimi motnjami. Učinki zgodnje obravnave za otroke z DS so
pozitivni, kažejo se predvsem v večji samostojnosti, boljšem delovanju v okolju in kakovosti
življenja družine. Čeprav pri doseganju višjih intelektualnih potencialov ni velikega
izboljšanja, so različni raziskovalci enotni, da je zgodnja obravnava za otroke z DS koristna.
Učinek zgodnje obravnave je večji, če svojih prizadevanj ne usmerimo le na otrokove
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spretnosti, ampak tudi na njegovo družino. Številni strokovnjaki poudarjajo, da kakovost
odnosa med otrokom in starši v zgodnjem otroštvu pomembno vpliva na otrokov razvoj.
Samo postopki, pri katerih so otroci dejavni v svojem vedenju, so hkrati tudi postopki, ki
krepijo že pridobljene spretnosti in tudi spodbujajo pridobivanje novih. To je skupna
ugotovitev številnih raziskav zgodnje obravnave (Jurišić, 2009).
Starši otrok z DS so tudi letos ob obeležitvi dneva Downovega sindroma (21. marec)
opozorili, da še vedno ni ustrezno poskrbljeno za zgodnjo obravnavo otrok z DS, zlasti na
področju zdravstvenega varstva ter nudenja strokovne pomoči in podpore staršem pred
rojstvom otroka oziroma po rojstvu otroka z DS. Mame otrok z DS so opozorile na stisko, v
kateri so se znašle ob novici, da ima njihov otrok DS. Pomembnost kontinuirane
multidisciplinarne zgodnje obravnave poudarjajo tudi zdravniki v razvojnih ambulantah in ob
tem opozarjajo na pomanjkanje strokovnih delavcev v razvojnih ambulantah, ki zaradi tega ne
morejo zagotavljati tedenskih obravnav, kar otroci v tem zgodnjem obdobju najbolj
potrebujejo (Ne otroci z Downovim sindromom ne njihovi starši ne dobijo dovolj podpore,
2014).
.

1.5 Nadomestna in dopolnilna komunikacija
V prvih letih življenja večina otrok hitro usvaja govorne in jezikovne spretnosti, vendar
nekateri izmed njih zaradi vpliva različnih dejavnikov na njihov mentalni, motorični, senzorni
razvoj tega ne zmorejo. Mednje sodijo otroci s cerebralno paralizo, otroci z avtizmom, otroci
z DS in drugimi razvojnimi motnjami. Skupina otrok je heterogena in njihove komunikacijske
potrebe so zelo kompleksne, pogosto z omejenimi možnostmi in priložnostmi za interakcije s
komunikacijskimi partnerji. Omogočiti možnost za sporazumevanje v najzgodnejšem obdobju
otroka in s tem zmanjšati negativen učinek motnje je prava priložnost in izziv. Ena izmed
možnosti, da otroku omogočimo njemu primerno komunikacijo, je uvajanje nadomestne in
dopolnilne komunikacije (Light in Drager, 2007).
Začetki uporabe nadomestne in dopolnilne komunikacije (v nadaljevanju tudi NDK) segajo v
leti 1950 in 1960. Vse do danes je v svoji dokaj kratki zgodovini doživela številne
spremembe. Največji vzpon je dosegla med letoma 1980 in 1990 s pojavom vedno bolj
sofisticiranih podpornih tehnologij (Hourcade, Pilotte, West in Parette, 2004).
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Izraz nadomestna in dopolnilna komunikacija je bil povzet iz tuje literature po angleškem
izrazu Augmentative and alternative communication (AAC). Opredelil naj bi potrebo
posameznika, ki mu je zaradi različnih vzrokov onemogočen razvoj govorno-jezikovne
komunikacije. Sistem NDK naj bi popolnoma nadomeščal ali samo dopolnjeval proces
komunikacije pri posamezniku.

Kratico PINK (podporna in nadomestna komunikacija) so podprle logopedinje, ki razvijajo in
podpirajo sisteme nadomestne komunikacije znotraj večjih centrov za rehabilitacijo, vzgojo in
izobraževanje otrok ter mladostnikov v slovenskem prostoru. V Sloveniji v okviru logopedske
stroke za to področje še ni povsem za uporabo poenotenega in usklajenega strokovnega izraza
(Korošec, 2012).
V strokovni literaturi in člankih najdemo številne opredelitve pojma nadomestna in dopolnilna
komunikacija, ki jih navajamo v nadaljnjem besedilu.
Ameriško strokovno združenje American Speech-Language-Hearing Association opredeljuje
NDK kot komunikacijo, ki vključuje vse oblike komunikacije, razen verbalnega govora, ki ga
uporabljamo za izražanje naših misli, čustev, želja, potreb in idej. Vsi uporabljamo NDK,
kadar se izražamo s pomočjo obrazne mimike, uporabljamo simbole, slike ali pišemo. Z njeno
uporabo želimo, da se osebe z govorno-jezikovnimi primanjkljaji lahko izražajo,
vzpostavljajo socialno interakcijo in imajo možnost aktivnega vključevanja v družbo. S tem
bomo zmanjšali možnost frustracij in nesprejetosti zaradi nerazumevanja njihovih
komunikacijskih potreb, kar je lahko razlog za izgubo otrokovega interesa za komunikacijo
(Augmentative and Alternative Communication, 2012).
International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC) opiše NDK
kot nabor strategij, ki jih posameznik uporablja pri reševanju vsakodnevnih komunikacijskih
izzivov. Oblike komunikacije so povsem različne, kot so govor, pogled, geste, obrazna
mimika, dotiki, znakovni jezik, simboli, fotografije in elektronske naprave. Učinkovita
komunikacija pomeni razumeti namen in pomen sporočila komunikacijskega partnerja.
Uporaba oblike komunikacije je pri tem manj pomembna kot uspešno razumevanje sporočil
(International

Society

for

Augmentative

2013).
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Wilkenova (2012) navaja, da se na nemško govorečem področju pretežno uporablja termin
podporna komunikacija. Je nadredni pojem za vso pedagoško in terapevtsko pomoč, ki jo
ponujamo osebam brez glasovnega jezika in z znatno omejenim sporazumevanjem. Znaki, ki
jih uporabljamo v dopolnjujoči ali alternativni komunikaciji, so v mednarodni jezikovni rabi
običajno enoznačni.
Po zapisih Jurišićeve (2012) je v Sloveniji v uporabi termin podporna in nadomestna
komunikacija. Z njo lahko podpremo otrokovo komunikacijo in mu tako omogočamo
razvijanje besednega govora; podpremo besedno komunikacijo (ki ni dovolj razumljiva
sogovornikom) ali pa nadomestimo besedni govor (ki ga otrok ni razvil) z alternativno obliko
komunikacije, na primer s kretnjami.
Jelenc (1998) uporablja izraz nadomestna komunikacija, katere osnovni cilj je omogočiti
osebam, ki imajo zmanjšane možnosti za uporabo verbalnega govora ali te možnosti nimajo,
čim bolj kakovostno sporazumevanje z okoljem. Pomagala naj bi zmanjševati občutke stiske
in napetosti, ki so nujna posledica nemoči ob želji, da bi izrazili svoje misli in potrebe drugim.
Z izbiro ustreznega sistema nadomestne komunikacije in komunikacijskega pripomočka
želimo osebam razviti ali izboljšati sposobnosti sporazumevanja z okoljem, vzpostavljanja
kakovostnejših socialnih stikov, zadovoljevanje čustvenih, izobraževalnih in drugih potreb in
s tem dvigniti raven kakovosti življenja.
Na Hrvaškem je v uporabi izraz »potpomognuta komunikacija« (PK), zasledimo pa tudi
termin nadomestna komunikacija. Rezultati raziskave, opravljene med logopedi na Hrvaškem,
so pokazali, da 67,3 % logopedov uporablja nadomestno komunikacijo, medtem ko je 32,6 %
ne uporablja. Izmed teh, ki je ne uporabljajo, jih je 26,7 % že videlo njeno uporabo v praksi.
Največkrat jo uporabljajo logopedi, ki so zaposleni v socialnih ustanovah. Med sistemi
nadomestne komunikacije se najpogosteje uporabljajo geste, to je 70,5 %, sledijo uporaba
papirja in svinčnika s 67,6 %, komunikacija z izmenjavo slik (PECS) s približno 48,5 % in
znakovni jezik z 32,2 %. Sledi uporaba računalniških programov, komunikacijskih plošč in
komunikacijskih knjig. Najmanj je zastopana uporaba komunikatorjev s 5,8 %. Logopedi
nadomestno komunikacijo najpogosteje uporabljajo pri delu z otroki, ki imajo intelektualne
težave (Ivšac Pavliša, Ljubešić in Jerečić, 2012).

47

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Trontelj Mojca; diplomsko delo

1.5.1 Sistemi nadomestne in dopolnilne komunikacije
Poznamo več vrst sistemov nadomestne komunikacije. Njihova uporaba je lahko začasna ali
vseživljenjska. Temeljijo na dveh kategorijah, to so sistemi brez uporabe opreme in
pripomočkov in sistemi z uporabo pomoči. Med sisteme brez uporabe pomoči sodi uporaba
naravnih gest, vokalizacije, obrazne mimike, usmerjanja pogleda in znakovnega jezika. Pri
sistemih z uporabo pomoči pa mislimo na pripomočke, kot so komunikacijske table s simboli,
slikami, fotografijami, risbami ali besedami ter komunikatorji, računalniški programi in
elektronske naprave, ki proizvajajo glas. Otroci s težavami v razvoju lahko uporabljajo oba
sistema, tudi v kombinaciji, da se lahko sporazumevajo z okoljem (Augmentative and
Alternative Communication, 2012).
Opredelimo jih lahko tudi kot ročno znakovne sisteme ter slikovne in simbolne sisteme.
Ročno znakovni sistemi uporabljajo kretnje in gibe rok kot sredstvo za sporazumevanje.
Sprva so jih uporabljale gluhe osebe, z ustrezno modifikacijo pa jih lahko uporabljajo osebe z
motnjo v duševnem razvoju ter osebe s specifičnimi nevrološkimi okvarami možganov, če je
motorika njihovih rok dovolj ohranjena in koordinacija gibov dovolj usklajena, da jim
omogoča izvajanje kretenj. Slikovni in simbolni sistemi uporabnikom omogočajo, da prek
majhnih predmetov, slik ali simbolov okolju posredujejo svoje želje, potrebe in notranja
doživljanja in se istočasno tudi odzivajo na pobude svojega okolja. Sistemi so umetno
oblikovani in po težavnosti diferencirani, tako da lahko osebam z različnimi intelektualnimi
zmožnostmi ponudimo različno zahtevne sisteme (Jelenc, 1998).
Med slikovno simbolne sisteme sodijo sistem komunikacije z izmenjavo slik – PECS (angl.
Picture Exchange Communication System) ter simboli Minspeak in Bliss.
Najučinkovitejši sistem za NDK je individualno prilagojeni sistem, ki ga prilagodimo
posameznikovim sposobnostim in potrebam. Pri oblikovanju komunikacijskega pripomočka
je zelo pomembno, da podpremo učinkovito organizacijo simbolno-jezikovne komunikacije
za posameznika s težjo ali težko govorno-jezikovno motnjo. Način organizacije je odvisen od
komunikacijskih sposobnosti uporabnika, njegove motivacije in načina izbiranja simbolov.
Posameznik lahko izbira slike ali simbole neposredno, s pogledom ali kazanjem, in posredno,
pri čemer uporabi različna stikala, ki mu omogočajo pregledovanje, izbiro in potrditev
želenega simbola. Pri otroku, ki ima težave na kognitivnem področju, vidnem zaznavanju ali z
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motnjo v gibalnem razvoju, zelo kmalu vključimo v program obravnave tudi podporno
tehnologijo, s pomočjo katere lahko sam posreduje sporočilo. Naprave, ki jih uvajamo v
proces komunikacije, vključujemo v vzročno-posledične igre. Preproste elektronske
komunikacijske naprave, ki jih v zgodnjem obdobju uvajamo v sistem NDK, so navadno
enosporočilne in predvajajo eno vnaprej pripravljeno sporočilo. Po navadi so opremljene s
slikovnim simbolom. Glede na sposobnosti otroka lahko uporabljamo tudi zahtevnejše
komunikacijske sisteme. Ti omogočajo predvajanje več sporočil ali celo interaktivno
prehajanje med simbolnimi komunikacijskimi sistemi. Nepogrešljiv pripomoček pri učenju in
uvajanju sistema NDK je tudi računalnik s prilagojeno programsko opremo. Vsebine, ki jih
otroku nudimo v procesu učenja, je treba vedno individualno prilagajati sposobnostim otroka.
Učenje NDK in uporabe strategij je dolgotrajno, uporabnika je treba usposobiti, da uporabi
naučeno strategijo v različnih socialnih interakcijah (Ogrin in Korošec, 2013).
1.5.2 Možni pristopi, strategije in metode dela

PECS
PECS oz. sistem komunikacije z izmenjavo slik je ena od uspešnejših oblik NDK, ki je bila
sprva razvita za pomoč otrokom z avtizmom, pozneje pa je bila uporabljena tudi pri drugih
osebah z motnjo v komunikaciji. V slovenskih Smernicah za celostno obravnavo oseb s
spektroavtističnimi motnjami (Ministrstvo za zdravje, 2009) je PECS omenjen med
priporočenimi terapevtskimi pristopi. V primerjavi z drugimi slikovnimi komunikacijskimi
sistemi so prednosti PECS v tem, da spodbuja otrokovo interakcijo z drugo osebo, da ima ta
interakcija svoj namen, da je otrok tisti, ki interakcijo začne, ter da je komunikacija
funkcionalna in smiselna. PECS je metoda učenja z natančno določenimi koraki in pravili. V
začetku jo morata izvajati dva strokovnjaka, preko dneva je potrebnih veliko ponovitev
posamičnih poskusov. Za izvajanje PESC obstaja dodatno izobraževanje, na osnovi katerega
se pridobi licenca (Šola enakih možnosti, 2011).

Avtorja PECS-metode sta psiholog Andrew Bondy in logopedinja Lori Frost. Razvila sta jo
leta 1985 v okviru programa Delaware Autistic Program in je edinstvena metoda nadomestne
in dopolnilne komunikacije. Metoda obsega šest faz, skozi katere preideta strokovnjak in
uporabnik metode. Z metodo otroci in odrasli razvijajo komunikacijske spretnosti, bogatijo
besedišče in usvajajo slovnico. Zmorejo podati svoje zahteve in komentarje ter sodelovati z
okolico (Bondy in Frost, 2011).
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Metoda je še posebej uporabna za otroke, ki pri komunikaciji ne uporabljajo naravnih gest, ter
pri otrocih, ki imajo dvojno diagnozo – DS in motnjo avtističnega spektra (Kumin, 2003).

Slika 2: PECS-metoda ali komunikacija z izmenjavo slik
Vir: Fotografija prevzeta s http://www.pecs-canada.com/archive.php

Znakovni jezik
Zakon (ZUSZJ, 2002) opredeljuje slovenski znakovni jezik kot vizualno-znakovni sistem z
določeno postavitvijo, lego, usmerjenostjo in gibom rok in prstov ter mimiko obraza.
Znakovni jezik gluhih temelji na uporabi rok, mimike obraza, oči in ustnic ter na gibanju
telesa. Prstna abeceda se lahko uporablja z znakovnim jezikom. Znakovni jezik je za gluhe
jezik sporazumevanja. V njem se lahko izražajo, ob tem pa posamezni gluhi osebi lahko
omogoča optimalni razvoj. Znakovni jezik nima enake slovnice kot govorni jezik na istem
geografskem področju, saj je znakovni jezik neodvisen od govornega in se razvija znotraj
skupnosti gluhih.

Slika 3: Kretnja »rad te imam«
Vir: Fotografija prevzeta s http://vsakclovekjezasesvet.blogspot.com/

Vodena komunikacija
Za osebe, ki imajo zelo omejeno sposobnost razumevanja glasovnega jezika ali pa te sploh
nimajo, je primerna posebna alternativna komunikacijska pomoč, to je vodena ali moderirana
komunikacija (mednarodna oznaka je FC – angl. Facilitated Communication). Njena uporaba
je smiselna šele, ko drugi postopki dokazano niso učinkoviti (Crossley, 1997, v Wilken,
2012).
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Pri tej komunikaciji se oseba, ki ne govori, opira na pomoč moderatorjeve roke, podlakti,
rame, tako da kaže slike ali simbole, tipke na računalniku, se dotika razpredelnice s črkami in
na ta način sporoča (Nagy, 1993, v Wilken, 2012). Pri tem je očitno, da je poleg fizične opore
pomembna tudi čustvena podpora, kjer podpirani osebi posredujemo varnost in zaupanje v
lastno zmožnost. Vodena pomoč je znana kot postopek, ki ga uporabljamo pri osebah z
avtistično motnjo, vendar obstajajo tudi druge osebe z različnimi motnjami, ki ne govorijo in
potrebujejo to obliko komunikacije. Med njimi so tudi otroci in odrasli z DS, ki se niso naučili
govoriti. Poročil o izkušnjah je malo, zato o učinkih te komunikacijske oblike še ne moremo
sklepati (Crossley, 1997, v Wilken, 2012).

Slika 4: Facilitirana komunikacija
Vir: Fotografija prevzeta s http://www.down-syndrome.org/practice/338/

1.5.3 Učinki zgodnjega uvajanja nadomestne in dopolnilne komunikacije pri otrocih s
kompleksnimi komunikacijskimi potrebami

Drager, Light in McNaughton (2010) opredeljujejo pozitivne vplive zgodnjega uvajanja NDK
pri otrocih s kompleksnimi komunikacijskimi potrebami, med katere sodijo tudi otroci z DS.
Podrobnejši pregled po razvojnih področjih je prikazan v tabeli 4.
Tabela 4: Učinki nadomestne in dopolnilne komunikacije po posameznih področjih razvoja
Področje razvoja

Učinki NDK

Funkcionalna komunikacija





Poveča uresničitev ciljev funkcionalne komunikacije – izražanje
potreb in želja, izražanje zahtev, nudi možnost zavrnitve/
odklonitve, omogoča možnost izbire in odločitev ter izmenjavo
informacij,
vpliva na socialni razvoj in izpolnjevanje pričakovanj,
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spodbuja socialne interakcije in bližino,
omogoča neodvisnost pri dnevnih aktivnostih.
Trening funkcionalne komunikacije zmanjša spremembe vedenja,
povezane z nerazumevanjem otroka,
slikovni urniki omogočajo predvidevanje in rutino in s tem manjšo
prisotnost neprimernih vedenj.
Pozitivni učinki na pragmatične spretnosti – rabo jezika v
različne namene, komunikacijsko izmenjavo, semantiko, usvajanje
besedišča, skladnjo-tvorjenje povedi v pravilnem vrstnem redu,
dolžino izjav in zahtevnost sporočila,
izražanje z več simbolnimi sporočili.
Obogati in poveča otrokovo razumevanje verbalnega jezika, še
posebej je ta učinek opazen pri otrocih s kognitivnimi težavami,
otrocih z avtizmom in drugimi razvojnimi motnjami,
NDK predstavlja otroku model, kako se NDK uporablja za
komunikacijo,
vidna podpora olajša razumevanje govorjenega jezika.
Ni dokazov, da uporaba NDK ovira razvoj govora,
govorna produkcija se je povečala pri otrocih z razvojnimi
motnjami in otrocih z avtizmom.

Avtorji ugotavljajo, da so opravljene raziskave o prednostih uvajanja NDK bile usmerjene na
predšolske otroke v starosti od treh do petih let. Njihovo mnenje je, da je treba z ustrezno
intervencijo pričeti že pred tretjim letom starosti oziroma, kot trdita Light in Drager, že med
šestim in devetim mesecem starosti, če se težave v komunikaciji že odkrijejo oziroma obstaja
tveganje za njihov nastanek (Drager, Light in McNaughton, 2010).

Romski in Sevcik (2005) navajata, da se navkljub dokumentiranim prednostim NDK v
javnosti še vedno pojavljajo številni strahovi in negativna prepričanja glede njenega uvajanja
in morebitnih negativnih vplivov na razvoj jezika in govora. Opredelili sta šest mitov glede
uporabe nadomestne komunikacije in poudarjata, da ti niso upravičeni:
1. uporaba nadomestne komunikacije je zadnja rešitev pri govorno-jezikovni intervenciji,
2. nadomestna komunikacija ovira in onemogoča razvoj govora,
3. otroci morajo imeti razvite določene spretnosti, da bi lahko uporabljali NDK,
4. elektronske naprave za proizvodnjo govora so namenjene le otrokom, ki nimajo težav
v kognitivnem razvoju,
5. otroci morajo biti primerne starosti za uporabo NDK,
6. obstoj reprezentativne hierarhije simbolov do predmetov in pisanih besed.
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1.5.4 Uporaba nadomestne in dopolnilne komunikacije pri otrocih z Downovim
sindromom
Glede na znana dejstva lahko pri otrocih z DS pričakujemo zaostanek v razvoju govora in
jezika. Otroci z DS so sposobni komunicirati mnogo prej, kot pričnejo govoriti. Kaže se
nesorazmerje med razumevanjem govora sogovornika, ki je prisotno mnogo prej kot
otrokova produkcija govora. Ta razpon med razumevanjem in produkcijo lahko štejemo tudi v
letih. Zaradi težav z oralno motoriko, ki je posledica znižanega mišičnega tonusa, ter majhne
ustne votline, visokega neba, nepravilne rasti zob, velikega jezika, ki sili naprej, in težav v
koordinaciji govornih artikulatorjev, je govor nerazumljiv. Predjezikovna faza (predverbalna),
ki pri otrocih s tipičnim razvojem traja od 12. do 18. meseca, lahko pri otrocih z DS traja
nekaj let ali kar vse življenje. V tem obdobju večina uporablja vokalizacijo, geste, mimiko
obraza in druga gibanja za komuniciranje (Roberts idr., 2007).

Sposobnosti otrok z DS v predverbalni komunikaciji se v glavnem skladajo z njihovim
splošnim kognitivnim razvojem. Prvi glasovni izrazi z besednim pomenom (prve besede) in
značilne zgodnje besede (mama, ata, avto) se pojavijo v povprečju okrog drugega leta –
vsekakor je izreka pogosto močno poenostavljena in otroka razumejo le osebe, ki so z njim v
ožjem stiku. Večina otrok z DS ima med drugim in petim letom hude težave s
sporazumevanjem, spraševanjem in sporočanjem. Zaradi tega so pogosto frustrirani in jezni.
Pri tem si lahko sporazumevanje olajšajo s kretnjami (Wilken, 2012). Prav zaradi tega je
nujno razmišljati o uvedbi nadomestnih oblik komunikacije, da otrok kljub težavam
razvijejo njim primerno obliko sporazumevanja.

Kuminova (2003) tako kot drugi avtorji poudarja, da so otroci z DS zelo dobri v komunikaciji,
kljub temu da ne uporabljajo verbalnega govora, temveč se v večji meri poslužujejo uporabe
kretenj. Priporoča tako imenovano uporabo prehodnih komunikacijskih sistemov, dokler se
pri otroku ne razvije verbalni govor. Med njimi je uporaba totalne komunikacije, kjer je
mišljena kombinirana uporaba znakov oziroma gest z govorom kot spodbujanje
komunikacijskega razvoja. Prav tako zagovarja pozitivne učinke takšnih oblik komunikacije
na osebnostni razvoj otrok z DS, predvsem na zmanjšanje osebnih stisk pri posredovanju
sporočil ter vplivu na okolje, ki jih obkroža. Raziskave, ki sta jih opravili Acredolo in
Goodwyn (1996, v Kumin, 2003) pri otrocih s tipičnim razvojem, ki so v obdobju pred
verbalnim govorom uporabljali znakovni jezik in kretnje, dokazujejo 30 % obsežnejši besedni
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zaklad kot pri otrocih, ki tega niso bili deležni. Kuminova izhaja iz lastnih izkušenj in
poudarja, da se otroci med osmim in dvanajstim mesecem zelo učinkovito naučijo uporabljati
kretnje in znakovni jezik, vendar je pomembno, da jih spremlja verbalni govor, saj otrok tako
usvoji primeren govorni model.
Avtorici znakovnega jezika za dojenčke Acredolo in Goodwyn (2010) poudarjata dolgoročne
pozitivne učinke njegove uporabe na jezikovni in govorni razvoj ter intelektualni razvoj
otroka. Uporaba znakovnega jezika krepi motivacijo. Uspeh, ki ga otroci dosežejo, ko lahko
izrazijo svoje potrebe s pomočjo znakov, jih spodbudi, da odkrijejo še boljše načine za
komunikacijo. Znakovni jezik povečuje zanimanje za knjige. Sposobnost uporabe znakov
povečuje otrokovo zanimanje za branje ter mu omogoča prevzemanje aktivne vloge pri
imenovanju stvari med listanjem knjige. Ko otrok uporablja znake, se v možganskih celicah
vzpostavljajo povezave. Na ta način se ustvarjajo in krepijo vezi, ki postanejo dostopne ob
začetku učenja besed. Uporaba znakov zmanjšuje otrokovo stisko, mu omogoča, da deli svoj
svet z bližnjimi, krepi vez med starši in otrokom ter krepi njegovo samozavest.

Alternativna komunikacija ni ovira v razvoju govora, saj spodbuja razvoj receptivnega
(razumevanja) in ekspresivnega (produkcije, izražanja) govora. V večini primerov gre le za
začasno možnost komuniciranja in izražanja posameznikovih potreb in predstavlja prehod do
prve besede. Alternativne oblike komunikacije so primerne za osebe, kjer gre za težave na
motoričnem področju kot npr. pri afaziji, apraksiji, dizartriji, motnjah avtističnega spektra,
cerebralni paralizi, kognitivnih primanjkljajih in drugih, kot tudi pri otrocih z DS (Jurišić,
2012).
Uporaba znakovnega jezika se priporoča tudi kot oblika dela za spodbujanje zgodnje
komunikacije pri otrocih z DS. Gre za komunikacijo, kjer znak podkrepimo še z govorjeno
besedo. Znaki so lahko arbitrarni, prevzeti iz znakovnega jezika za gluhe ali konvencionalni.
Lahko si jih izmisli tudi otrok sam. Pri učenju znakovnega jezika pričnemo z učenjem
najpogosteje uporabljenih znakov, ki izražajo otrokove potrebe, kot so piti, jesti, uporaba
stranišča, še, končano (Pribanić, 2007).
Kuminova (2003) svetuje, da ne glede na to, kateri znakovni sistem izberemo, pričnemo z
učenjem znakov in kretenj »še, da, ne in končano/dovolj«. Kasneje uvajamo kretnje glede na
otrokove individualne potrebe, najsi bodo to priljubljene igrače, hrana, aktivnosti, fotografije
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ali imena pomembnih oseb v otrokovem okolju. Kretnje izboljšajo otrokovo komunikacijo, so
funkcionalne in uporabne v vseh dnevnih aktivnostih, preproste za učenje in enostavne za
razumevanje otroku pomembnih oseb v njegovem življenju. Otroci z DS običajno uporabljajo
totalno komunikacijo eno leto. Sprva verbalno imitirajo posamezne besede, ki jih podkrepijo s
kretnjo. Kasneje, ko zmorejo samostojno uporabljati besede, kretnje počasi opuščajo, kar
dosežejo okoli petega leta starosti.
Učenje kretenj je pomemben postopek in podpora komunikaciji, ki je lahko alternativa in
dopolnilo glasovnemu jeziku. S kretnjami podprta komunikacija se je še posebej izkazala pri
predgovornem spodbujanju majhnih otrok z DS in kot podpora učenju jezika. Kretnje, ki
spremljajo glasovni jezik, so sicer izpeljane iz znakovnega jezika, vendar pa sledijo zaporedju
glasovnega jezika, ker s kretnjami spremljajo govor (Wilken, 2012).
Uporaba NDK pri osebah z DS naj bi imela pozitivne učinke ravno zaradi tega, ker poudarja
njihovo močno področje, prek katerega sprejemajo informacije, to je vidno motorični kanal in
manj slušni kanal, kjer so težave v kratkoročnem slušnem spominu in predelavi informacij
(Bower & Hayes, 1994; Broadley, MacDonald in Buckley, 1995; Jarrold, Baddeley in Philips,
1999, v Powell in Clibbens, 2003).
Uporaba kretenj je bolj konkretna in manj obremenjuje področje delovnega spomina.
Prednost uporabe znakov/kretenj je v tem, da so vidni in konkretni, statični ter permanentni,
lahko prepoznavni in podobni objektu, ki ga predstavljajo, ter da ne predstavljajo obremenitve
za motorične spretnosti in hkrati podpirajo razvoj zgodnjih veščin branja (Murray-Branch in
Gamradt, 1999, v Powell in Clibbens, 2003).
Light in Drager (2010) sta v svoji študiji predstavili prednosti uporabe NDK v obdobju
zgodnje obravnave pri otrocih z DS. Prva leta življenja so kritično obdobje v razvoju otrok z
DS in je zgodnje ukrepanje ključnega pomena. Otroci v tem obdobju nimajo dosti možnosti
oziroma sredstev, s katerimi bi lahko izrazili svoje potrebe, želje. Vrzel v zaostajanju za
vrstniki se povečuje, so nezadovoljni, razočarani in vse bolj lahko prihaja v ospredje »naučena
pasivnost«. Imajo manj možnosti za učenje in pridobivanje izkušenj. Pričakovanja staršev so
manjša in s tem posledično delujejo manj spodbudno na otrokov razvoj. V raziskavi, ki je
ocenjevala vpliv uvajanja NDK na jezikovni in komunikacijski razvoj mlajših otrok z DS, je
sodelovalo šest otrok z DS, med njimi dva fanta in štiri deklice. Starost otrok je bila od 6 do
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16 mesecev v začetku raziskave ter ob zaključku med 21 in 37 meseci. Pri petih otrocih je
bila komunikacija na predsimbolični stopnji, otrok v starosti 16 mesecev je minimalno že
prešel na simbolično stopnjo komunikacije. Mama je z njim pričela komunicirati pri starosti
enega leta z znakovnim jezikom za dojenčke (angl. Baby Signs). Obravnava je potekala eno
uro na teden v domačem okolju skozi igro in druge dnevne aktivnosti. Izvajali so jo starši,
vključevali so se tudi sorojenci. Obravnava je temeljila na naslednjih komponentah: opredeliti
smiselne kontekste za komuniciranje, predvideti učinkovita sredstva za komunikacijo, izbrati
primerno besedišče, pripraviti okolje, ki podpira komunikacijo, in izbrati ustrezne strategije za
podpiranje komunikacije. Konteksti za komunikacijo in interakcijo naj bi temeljili na
vzajemnosti in izmenjavi, bili smiselni in pomembni za otroka in družino, motivirali otroka in
bili zabavni; kot npr. socialne igre, petje pesmic, branje knjig ter različne igre. Otroke so
spodbujali k vokaliziranju in govoru ter predvideli tudi dopolnilne oblike NDK, kot so znaki
in kretnje ter podporne tehnologije za spodbujanje govora. Pridobivanje besedišča je potekalo
prek dnevnih aktivnosti, otroci so imeli možnost izbire, možnost zahtevanja predmetov ali
aktivnosti, možnost komentiranja in izražanja svojih čustev. Rezultati raziskave so pokazali,
da so se komunikacijske izmenjave in interakcije med sodelujočimi pomembno povečale,
medtem ko so bile te pred začetkom obravnave minimalne. Več je bilo priložnosti za učenje
jezika in tudi ostalih spretnosti. Pred obravnavo so imeli otroci omejena sredstva, s katerimi
so se lahko izražali, ob uvedbi kretenj ter različnih vidnih opor so razvijali tako motorične kot
jezikovne veščine. Prve kretnje so pričeli uporabljati med 9. in 15. mesecem, govor pa so vsi
otroci pričeli uporabljati glede na sposobnosti med 13. in 19. mesecem starosti. Tako so otroci
komunicirali še pred pričetkom govora in NDK ni negativno vplivala na razvoj govora. Prva
izgovorjena beseda se je pojavila mnogo prej kot pri vrstnikih, ki niso obiskovali zgodnje
obravnave. Pri usvajanju novih besed so poleg govora uporabljali tudi kretnjo. Med 18. in 27.
mesecem so pričeli povezovati dve besedi. Učinki te obravnave na dolžino izjav in sporočil
sicer niso bili toliko opazni, kot so bili pri razvijanju pragmatičnih veščin in semantike.
Avtorici raziskave Light in Drager sta takole strnili svoje ugotovitve: zgodnja uporaba NDK
ne ovira razvoj govora in nudi dovolj sredstev za razvoj komunikacijskih veščin pri mlajših
otrocih z DS, omogoča večjo soudeležbo otrok pri komunikacijski izmenjavi, izboljša razvoj
semantike, podpira nove načine učenja, otrok z njeno uporabo pridobi zgodnje predšolske
koncepte (npr. barve, števila), omogoča socialne interakcije z vrstniki in odraslimi in ne
nazadnje skozi izvajane aktivnosti nudi veliko zabave.
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Podobne pozitivne izkušnje opisujejo tudi Larson, Hess in Strong (2008) glede zgodnje
obravnave petletnega fantka z DS z namenom izboljšati tako razumevanje kot jezikovno
izražanje prek uporabe NDK. Uporabljena je bila kombinacija različnih načinov stimulacije,
torej uporaba znakov/kretenj, verbalnega govora in podpornih tehnologij. Obravnava je
potekala dvakrat tedensko pol ure. Okolje je bilo pripravljeno zelo strukturirano z igračami,
knjigami in živalskimi lutkami. Multimodalna stimulacija je bila usmerjena tudi v izboljšanje
oralnih struktur in mišic ter uporabo ogledala pri preprečevanju protruzije jezika. Končni
učinki takšne obravnave so za otroke z DS več kot uspešni. Učenje znakov/kretenj omili
pritisk na otroka in pričakovanja, da mora komunicirati zgolj z eno modaliteto, kot je verbalni
govor. Pogostost vokalizacij in uporaba kretenj pri otroku sta se bistveno povečali. Avtorji so
mnenja, da sočasna uporaba verbalnega govora, znakovnega jezika in podporne tehnologije
poveča komunikacijsko izraznost pri otrocih, kjer je prisoten zaostanek v jezikovnem razvoju.

1.5.5 Teoretska podlaga za s kretnjo podprto komunikacijo
Kretnje omogočajo diferencirano možnost sporazumevanja že v predgovornem razvoju. Še
posebej dobro so se izkazale pri zgodnjem spodbujanju otrok z občutno oviranim jezikovnim
razvojem, ker sočasno ponujajo bežne zaporedne strukture glasovnega jezika in vizualne
prostorske strukture ter s tem lažje razumevanje jezika. Poleg tega pa je motorična vloga
kretenj tudi neke vrste pomoč pri pomnjenju. Nekateri avtorji, med njimi Rett (1977, v
Wilken, 2012), so bili mnenja, da kretnje ovirajo učenje jezika. Novejša spoznanja pa
dokazujejo ravno nasprotno, da kretnje pospešujejo razvoj glasovne govorice in pomagajo pri
razumevanju. Ko otrok neposredno doživi, da s kretnjo posredovano sporočilo nekaj povzroči,
se pogosto šele zave smisla in pomena izrečenega. Kretnje imajo zato lahko funkcijo uvajanja
jezika (Adam, 1993, v Wilken 2012). Oba sistema simbolov jezik in kretnje ob podobnih
kognitivnih sposobnostih omogočata pozitivne učinke. Študija, ki je bila izvedena na več kot
tisoč osebah z motnjami v duševnem razvoju, je pokazala, da se je 39 % oseb, ki so se izražale
s kretnjami, pogosteje oglašalo, 25 % oseb pa je izboljšalo jezikovno izražanje (Siegl, 1995, v
Wilken, 2012).
Finska študija, v kateri so osem let spremljali jezikovni razvoj otrok z DS, ki so jim pri
zgodnjem spodbujanju posredovali kretnje, je pokazala, da je pridobivanje jezika potekalo ne
le ugodneje kot v kontrolni skupini, ki je bila deležna le običajnih jezikovnih spodbud, temveč
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so imeli višje jezikovne kompetence še leta po končani obravnavi (Launonen, 1998, v Wilken,
2012).
Te izkušnje nedvomno dokazujejo spodbujajoči vpliv kretenj na jezikovni razvoj. Izboljša se
obojestranska pozornost otroka in odnosne osebe kot tudi počasnejše govorjenje in vizualni
poudarek ključne besede. Učenje kretenj kot dogovorjene oblike izražanja, ki jo otrok v
čedalje večji meri razume in potem uporablja, je zelo pomembna. Otrok sodeluje v prvih
dialogih in širi tako receptivni ter produktivni besedni zaklad, čeprav še ne zna govoriti.
Kretnje ne izboljšujejo le komunikacije, temveč spodbujajo mnogotere dosežke. Omogočajo
kognitivno predelavo in shranjevanje izkušenj, tvorjenje kategorij ter nudijo za primerjavo in
s pomenom povezane ocene jezikovnih simbolov. Pojavlja se vprašanje, zakaj ne uporabljati
otrokovih spontanih znakov. Predvsem zaradi tega, ker osebni besednjak kretenj omejuje
sporazumevanje z drugimi. S širjenjem poznavanja kretenj se otroci ne naučijo samo
izražanja, temveč se poslužujejo tudi predpisanega znakovnega sistema. S kretnjami se lahko
izboljšata značilen šibek kratkoročni spomin in okrnjeno slušno razločevanje pa tudi
pomnjenje glasov oziroma besed, ker kretnje obsegajo tako vidno kot taktilno zaznavanje.
Dokazane so vzporednice med razvojem jezika kretenj in razvojem glasovnega jezika. Za
jezik kretenj je pristojna pretežno ista možganska regija kot za glasovni jezik (Clibbens, 1995,
v Wilken, 2012).
Obstajajo številne raziskave, ki potrjujejo pozitivne učinke te metode. Zagotovo pa je manj
frustrirajočih okoliščin, otroci pa tak način komunikacije doživljajo pozitivno (Wilken, 2012).

1.5.6 S kretnjo podprta komunikacija
V razvoju otroka sta razumevanje in sporočanje medsebojno povezana in vedno bolj
razmejena, pri čemer je razumevanje vedno pred sporočanjem. Pri otrocih z DS je razkorak
med področjema posebno izrazit, kar moramo upoštevati pri izbiri specifične razvojne
podpore. Otroci z DS zaradi zapoznelega pridobivanja pri učenju govora potrebujejo
individualizirano podporo za sporazumevanje. Večina otrok se uči govoriti in se celo pri
omejenem besednem zakladu zaradi spontane rabe mimike in gest zadostno sporazumeva, a
jim posebej v starosti med drugim in petim letom manjka od konteksta neodvisen jezikovni
sistem. Zaradi razkoraka med sporočanjem in razumevanjem, ki je lahko frustrirajoč, je
potrebna trajna posebna komunikacijska podpora. Poznati je treba otrokove individualne
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zmožnosti in potrebe, da se izbere za otroka lasten sistem dopolnilne in alternativne
komunikacije in se spodbuja sposobnost njegovega sporočanja. Sistem, ki nadomešča ali
dopolnjuje glasovni govor, ne pomeni ovire za učenje govora. Ravno nasprotno, opaziti je, da
otrok s tem pridobiva izhodiščne komunikacijske in jezikovno specifične izkušnje, ki ga
spodbujajo k razvoju glasovnega govora. Glede na otrokove zmožnosti in potrebe mu lahko
ponudimo hkrati različne oblike podporne komunikacije. Različne izkušnje z uporabo
podporne komunikacije pri otrocih z DS zelo jasno kažejo, da pozitivno vplivajo na otrokov
vsakdan. Za izbiro ustreznega sistema je treba upoštevati med drugim otrokovo starost,
razvojno raven govora ter družinsko in življenjsko okolje (Wilken, 2012).
KPK v nemškem znakovnem jeziku označuje postopek, ki razmejuje kretnje, ki spremljajo
glasovni jezik, in se nanaša pretežno na majhne otroke, ki slišijo, vendar še ne znajo govoriti.
S pojmom KPK ne pojasnjujemo le razlik med običajnim sistemom kretenj, da bi preprečili
zamenjavo, temveč želimo predvsem poudariti specifične smotre in drugačen metodični
postopek. Kretnje, ki spremljajo glasovni jezik, so sicer izpeljane iz znakovnega jezika,
vendar pa sledijo zaporedju glasovnega jezika, ker s kretnjami spremljamo govor. Posebni
znaki vizualizirajo slovnično strukturo glasovnega jezika v poenostavljeni obliki. Tako lahko
otrokom z motnjami sluha naredimo glasovni jezik viden, da bi jim s tem olajšali
sporazumevanje. Kretnje, ki spremljajo glasovni govor, so zato »umetni jezik«, ki je poleg
tega počasnejši kot jezik kretenj in kot običajni govor. Znakovni jezik predstavlja samostojni
jezikovni sistem naglušnih in gluhih oseb, ki jim omogoča diferencirano sporočanje s
kretnjami. Zasnova in stavčna struktura znakovnega jezika nista enakovredni glasovnemu
jeziku. Znaki so odvisni tudi od kulture in med narodi niso enaki. Samo pri kretnjah, ki jih
označujemo kot »naravne«, obstaja večje ujemanje (Wilken, 2012).
Avtorica metode, nem. Gebärden-unterstützte Kommunikation, na kratko GuK, je prof. dr.
Etta Wilken, zaslužna profesorica Univerze v Hannovru v Nemčiji. Njeno strokovno delo je
vsa leta namenjeno in posvečeno osebam z motnjo v duševnem razvoju in še posebej osebam
z DS. Je avtorica številnih strokovnih del in člankov. Med drugim so njeno avtorsko delo
karte s kretnjami, slikami in besedami (GuK1 in GuK2 v nemškem jeziku), ki so namenjene
spodbujanju jezikovnega in govornega razvoja otrok z DS (Wikipedia, 2013).
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Vsaka zbirka kartic je sestavljena iz treh delov, iz znaka – kretnje, slike in besede, skupaj je
torej 300 kartic. Osnovna zbirka ima 100 kartic. So v velikosti razglednice (A6) in priročne za
uporabo (DS Infocenter, 2013).
Za delo z osebami z motnjami v duševnem razvoju, ki ne govorijo, so razvili različne zbirke
preprostih kretenj. Najbolj razširjena je zbirka kretenj »Glej vendar moje roke« (nem. Schau
doch meine Hände an) (Bundesverband, 2007). Kretnje lahko uporabljajo osebe s posebnimi
potrebami, ki nimajo glasovnega jezika, pa tudi osebe, ki sicer govorijo, svoj govor pa
dopolnjujejo s kretnjami. Kretnje so enostavne in primerne za male otroke (Wilken, 2012).
Namen KPK je s kretnjami, ki spremljajo glasovni jezik, olajšati komunikacijo z otroki, ki še
ne govorijo, in posredovati pomembne izhodiščne spretnosti, da bi s tem podprli učenje
jezika. Pri izbiri kretenj moramo upoštevati motorično sposobnost majhnih otrok, posebej
težave fine motorike in različno gibanje leve in desne roke. Za razumevanje kretenj pa
moramo upoštevati izhodiščne kognitivne zmožnosti. Za posamezne dele telesa ni posebnih
kretenj, ker jih lahko pokažemo. Tudi besede brat, sestra, babica in druge označujemo z
individualnimi kretnjami. Kretnje po sistemu KPK naj bi uporabljali toliko časa in z njimi
podpirali komunikacijo, dokler otrok ne zna zadovoljivo govoriti. Mnoge kretnje KPKsistema predstavljajo širše polje pojmov. Tako se lahko kretnja za »dobro« uporabi kot
splošen znak za pohvalo, spremlja pa z različnimi besedami, npr. to si dobro naredil ali super.
Podobno velja za grajo, prepoved, za stoj, konec, prenehaj. Mnoge samostalnike in
pripadajoče glagole kažemo z enakimi kretnjami, npr. nož in rezanje ali postelja in utrujen.
Nekatere kretnje smiselno izpeljemo le skupaj z določenimi opravili, npr. ob, iz, na, proč.
Spremljajoči govor pa omogoči ustrezno razločevanje (Wilken, 2012).

1.5.7 Uvajanje kretenj
KPK-sistem (KPK I IN KPK II) je zbirka 100 kart s kretnjami, ki vsebuje osnovni in
nadgrajeni besednjak. Zbirka kretenj ni urejena po abecedi, ampak je načrtno sestavljena iz
kart, ki jih lahko različno uporabimo. Metodo KPK pričnemo uvajati, ko otrok z vedenjem
pokaže sposobnost skupne združene pozornosti na osebe in na stvari (referenčni očesni stik)
ter sposobnost odgovoriti z ustreznim pogledom, ko mu odnosna oseba nekaj pokaže. Večina
otrok z DS to zmore okrog starosti leta in pol do dveh let. Prvih kretenj se učijo podobno kot
vsi majhni otroci, ko pokažejo posamezne dele telesa in odgovorijo na vprašanje s kazanjem.
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Pri tem načinu komunikacije na začetku niso vse besede podprte s kretnjami, temveč začnemo
s posameznimi kretnjami za tiste pojme, ki so za otroka posebej pomembni, ker z njimi nekaj
doseže (konec, še enkrat, več), ter s kretnjami, ki označujejo nekaj, kar otroka zanima (žoga,
avto, medvedek) in kar mu omogoča soodločanje in izbiro (sok, mleko). Kretnje uvajamo
glede na potrebe otroka. Večina prvih kretenj je v povezavi z imeni družinskih članov in
imeni nekaterih živali. Pri pridobivanju nove kretnje izhajamo iz neposrednih izkušenj, kadar
je to mogoče (npr. vožnja z avtomobilom, kretnja za avto – vrtenje volana). Zaporedje
uvajanja kretenj ni predpisano, temveč je izbor odvisen od komunikacijskih potreb otroka.
Tako kot pomen besed doživljajo v naravnem kontekstu, naj se tudi kretenj učijo v povezavi z
dejavnostjo. Ravnanje s konkretnimi predmeti, spoznavanje podobnosti med znaki in
označenim otroku olajšajo učenje in zapomnitev. Pri tem je enako kot pri verbalni
komunikaciji pomembno, da kretnje, ki jih otrok uporabi, zrcalimo, okrepimo in glede na
kontekst razširimo. Otrok na začetku usvoji kretnje samo za posamezne besede, tako kot na
začetku tvori stavke samo z eno besedo. Z naraščanjem sposobnosti in potrebo po bolj
razmejenih sporočilih bo tudi kretnje povezal z dvobesednim stavkom, npr. mama (izgovori)
kuha (pokaže s kretnjo). Iz KPK-kart lahko oblikujemo zložljiv album fotografij, individualno
knjigo slik in kretenj, ki ga otrok lahko vzame s seboj v vrtec ali šolo, da bi tam tudi drugim
omogočili rabo posebne komunikacijske oblike. Ko otrok zna poimenovati že veliko slik s
kretnjami, lahko vpeljemo KPK-karte z besedami, ki dopolnjujejo kretnje in slike, da bi ga
tako s celostnim in z zgodnjim branjem podpirali pri učenju govora (Wilken, 2012).

1.5.8 Prednosti KPK
Wilkenova (2012) poudarja več prednosti uporabe s kretnjo podprte komunikacije:
1. s kretnjami so podprte samo pomembne besede. Pri izbiri kretenj sledimo otrokovi
razvojni stopnji in pomenu, ki ga imajo te besede zanj,
2. kretenj se naučimo lažje in hitreje kot glasovnega govora,
3. kretnje podpirajo otrokovo pozornost,
4. vizualno tolmačenje ključnih besed otroku olajša razumevanje pomembnih informacij,
5. kretnje niso tako hitre kot glasovni govor,
6. povezava med izgovorjeno besedo in s kretnjo prikazano besedo podpira sposobnost
spominskega priklica in prepreči zamenjavo podobno zvenečih imen,
7. mnoge kretnje vsebujejo očitne znake označenega, npr. obliko, delovanje ali bistveno
lastnost,
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8. pri dvojezičnosti so kretnje lahko most za razumevanje in sporazumevanje,
9. s kretnjami podprta komunikacija ima pozitiven učinek na čustveni in socialni razvoj
otroka kot tudi na kognitivne zmožnosti,
10. s kretnjami podprta komunikacija podpira pridobivanje jezika in nima negativnih
vplivov na razvoj glasovnega jezika.

Slika 5: KPK-kartice
Vir: Fotografija prevzeta s https://www.ds-infocenter.de/html/guk.html

Slika 6: KPK-kartice
Vir: Fotografija prevzeta s http://blog.sprechende-haende.de/2009/05/felix-gukt-hier-mit.html

1.5.9 Slabosti/pomanjkljivosti s kretnjami podprte komunikacije
Metoda KPK predstavlja sistem, ki naj bi imel funkcijo prehodnega in začasnega sistema, ki
podpira in dopolnjuje verbalno komunikacijo pri otroku z DS. V obdobju petega in šestega
leta otrokove starosti naj bi sistem počasi opuščali, saj naj bi se otrok izražal glasovno v
tolikšni meri, da kretnje ne bi bile več potrebne. Pri tem je treba upoštevati otrokove
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individualne zmožnosti. V strokovni literaturi dr. Ette Wilken, avtorice metode, ne zasledimo
zapisov o pomanjkljivosti metode. Tudi sicer v strokovnih knjigah in člankih ne beremo o
slabostih posamezne metode, naj bo to znakovni jezik, PECS-metoda, uporaba različnih
slikovnih podpor in komunikacijskih elektronskih naprav. Poudarek je vedno na upoštevanju
posameznika in njegovih komunikacijskih potreb, ki so vodilo za izbiro njemu prilagojene in
ustrezne metode.
Mogoče bi lahko kot edini protiargument navedli dejstvo, da kretnje izhajajo iz nemškega
znakovnega jezika in se popolnoma ne ujemajo s slovenskim znakovnim jezikom. Za uvajanje
dodatnih kretenj bi bilo zaželeno, da se uporabljajo kretnje iz slovenskega znakovnega jezika,
ki so standardizirane. Kretnje iz nacionalnega znakovnega jezika so bolj domišljene, saj so
plod večstoletne uporabe med gluhimi in del njihovega jezika. Znaki, ki se ujemajo s
slovenskim znakovnim jezikom: au/boli, banana, čakati, dati, delati, dobro/drži, dojenček,
domov,glasba/peti/pesem, jahati, jaz, jopič/anorak, kje, klobasa, knjiga, končan/konec/odmor,
prenehati, kopati se/umivati se, luč/svetilka/svetiti, mačka, majhen, mi/nas, miza,
mrzel/zmrzovati, nož/rezati, peči/kolač, pes, piti, prepovedano, priden, proč, prositi, riba,
slon, spati, strgati, škarje/striči, telefon/telefonirati, tiho/tih, tukaj, več, velik, zakleniti,
zlomiti, žoga. Kretnje, ki so podobne(drugačno gibanje rok): kuhati/mešati, moški, stoj,
cvetlica, dež, hoditi, teči, igrati se, žlica, ključ, sonce, stoj, še enkrat, zajec (Ribičič, 2013).
Strokovnjaki, ki se v Sloveniji ukvarjajo z uvajanjem metode KPK pri mlajših otrocih z DS,
imajo z njeno uporabo le pozitivne izkušnje. Prednost vidijo v enostavni uporabi kretenj, ki
izhajajo iz življenjskih situacij. Ko otrok prične govoriti, se kretnje za vse tiste besede, ki jih
že izgovori, postopno opustijo (Stanka Grubešič, osebna komunikacija, november 2013).
V naslednjem poglavju smo na podlagi teoretskih izhodišč razložili značilnosti pojma
»stališče«, kakšna je funkcija stališč, kako se oblikujejo in spreminjajo in ne nazadnje, kako
jih v praksi merimo. Namen te obrazložitve je povezan z zastavljenim ciljem diplomskega
dela, to je preverjanje stališč in ugotavljanje razlik v stališčih strokovnih delavcev, in sicer
logopedov/surdopedagogov ter specialnih in rehabilitacijskih pedagogov/defektologov, o
uporabi nadomestnih in dopolnilnih oblik komunikacije s poudarkom na uporabi metode s
kretnjo podprte komunikacije.
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1.6 Stališča
1.6.1 Značilnosti stališč
Stališča so celote prepričanj, čustev in vrednostnih ocen v odnosu do različnih socialnih
situacij in objektov, ki delujejo kot trajna pripravljenost za določen način vedenja. So tista
značilnost ljudi, ki je najbolj odvisna od socialnih dejavnikov (pridobljena v procesu
socializacije) in ki hkrati najbolj vpliva na socialno dogajanje. Zaradi tega pa tudi zaradi
predpostavke, da lahko na osnovi poznavanja stališč ljudi napovemo, kako se bodo obnašali,
so stališča eden od najpomembnejših konceptov socialne psihologije (Kompare idr., 2004).
Ule (2005) podobno opredeljuje stališče kot psihološki pojem, ki zajema in prikazuje
kompleksno soodvisnost človekove duševnosti in njegovega socialnega obnašanja. Nobena
druga osebnostna lastnost ni toliko pod vplivom socialnih dejavnikov in nobena lastnost ne
vpliva tako močno na dogajanja med ljudmi kot prav struktura stališč človeka. Stališče je
kompleksen pojem in ga skorajda ne moremo enoznačno definirati. Obstajajo številne
opredelitve in definicije, ki pa imajo navkljub kompleksnosti nekatere skupne točke:


stališč ne moremo neposredno opazovati. So duševne stvarnosti, o katerih lahko
sklepamo le posredno, na podlagi zunanjega delovanja ljudi;



stališča imamo za vzročne dejavnike vedenja in delovanja;



stališča se ne ukinejo s tem, ko se manifestirajo v določeni obliki vedenja. To pomeni,
da si jih zamišljamo kot nekakšne latentne zmožnosti ali trajne duševne dispozicije za
določeno vedenje ljudi.

Stališča vsebujejo tri vrste duševnih procesov oz. tri komponente, ki so med seboj tesno
povezane:


kognitivna komponenta obsega vednost, znanje, izkušnje, informacije in argumente v
povezavi s situacijo ali objektom, o katerem oblikujemo stališče;



čustvena oz. vrednostna komponenta so pozitivna ali negativna čustva in vrednostne
ocene v odnosu do objekta stališča. Kognitivna in čustvena komponenta sta običajno
med seboj usklajeni;



dinamična komponenta je pripravljenost oz. težnja posameznika, da deluje v skladu s
svojimi stališči, ki pa se ne uresniči vedno. To pomeni, da podpre tiste objekte ali
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situacije, do katerih ima pozitivna stališča, oziroma prepreči tiste pojave ali situacije,
do katerih ima negativna stališča. Poudarek je torej na pripravljenosti za delovanje, ne
pa na dejavnosti sami.
Med temi komponentami obstaja tesna povezanost – lahko jih ločimo pojmovno, ne pa
stvarno. Od stališč in razmer, v katerih se pojavljajo, pa je odvisno, katera dimenzija bo bolj
poudarjena (Kompare idr., 2004; Ule, 2005).
Stališča so lahko bolj ali manj splošna oziroma specifična. Nekatera stališča zavzemamo do
vseh ljudi, druga le do pripadnikov nekaterih skupin. Stališča so lahko bolj ali manj
ekstremna. Ekstremnost stališč pomeni stopnjo pristajanja oziroma zavzemanja za določeno
stvar. Razlikujejo se tudi po stopnji kompleksnosti in diferenciranosti. Stališče v vsakdanji
uporabi pogosto zamenjujemo z nekaterimi drugimi pojmi, ki so mu sorodni, vendar pa niso
enaki. Razlika med prepričanjem in stališčem je, da prepričanje vsebuje le kognitivno
komponento, stališče pa je zasnovano na kognitivni, čustveni in aktivnostni komponenti. Pri
zagovarjanju prepričanja se sklicujemo na dokaze. Prepričanje, ki ni podkrepljeno z logičnimi
dokazi, imenujemo verovanje. Pojmu stališče je soroden pojem mnenje. Mnenja so predvsem
bolj specifična od stališč in bolj nestabilna oziroma lažje spremenljiva. Mnenja predstavljajo
konkretizacijo stališč oziroma manifestacijo stališč v konkretnih situacijah. S pojmom stališče
pogosto zamenjujemo tudi pojem vrednote. Vrednote so običajno pozitivne, stališča pa so
lahko pozitivna in negativna. Vrednote so splošnejše od stališč in so lahko izvor mnogih
stališč. Svoboda je vrednota, ki je sestavljena iz cele vrste stališč, na primer od svobode
govora, gibanja do izbire načina življenja in tako dalje (Ule, 2005).
1.6.2 Funkcije stališč
Socialni psihologi so mnenja, da ljudje sprejemajo stališča zato, ker pomagajo zadovoljiti
njihove osnovne potrebe. Stališča vplivajo na mentalno pripravljenost za določen način
odzivanja in zato vplivajo na to, kako zaznavamo in doživljamo določene situacije in objekte,
kako o njih mislimo in se nanje čustveno odzivamo. Usmerjajo pozornost, delujejo na
selektivnost zaznavanja. Vplivajo na učenje in pomnjenje, lažje in hitreje si zapomnimo
stvari, ki so blizu našim stališčem (Ule, 2005).
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Ule (prav tam) navaja več funkcij stališč:


obrambna funkcija: nekatera stališča nam služijo zato, da ohranjamo stabilno
samopodobo in nas branijo pred negativnimi spoznanji o nas samih. Služijo nam kot
obrambni mehanizmi. Tipičen mehanizem te vrste je projekcija;



vrednostno-ekspresivna funkcija: ljudje imajo potrebo po izražanju tistih stališč, ki jim
omogočajo posredovanje središčnih vrednostnih predstav ali pomembnih komponent
njihovih predstav o sebi. Takšna stališča krepijo občutek samorealizacije in
samoizražanja;



instrumentalna oz. prilagoditvena funkcija: stališča lahko pomagajo ljudem, da se
prilagodijo na trdo stvarnost življenja, da razvijejo in uveljavljajo svoj življenjski slog,
da dosežejo zaželene cilje in se izognejo nezaželenim dogodkom;



kognitivna funkcija: stališča nam pomagajo organizirati in strukturirati predstavo o
svetu, pomagajo nam klasificirati nove izkušnje in informacije, tako da nam
pripravljajo že vnaprej evaluativne dimenzije in nam s tem poenostavijo kompleksen
svet, da ga bolje razumemo.

1.6.3 Oblikovanje in spreminjanje stališč
Stališča so eden najpomembnejših rezultatov socialne konstrukcije človeka. Zanje nimamo
nobenih bioloških predispozicij. So socialno pridobljene strukture. Oblikujemo in
spreminjamo jih skozi vse življenje. So pomemben rezultat socialne konstrukcije subjekta, saj
jih sprejemamo in oblikujemo skupaj s sprejemanjem socialnega znanja, izkušenj in norm iz
okolja. Spreminjanje stališč je povezano s stabilnostjo in spreminjanjem socialnega sistema in
ideologije. Prav tako je spreminjanje stališč odvisno od karakteristik stališč, predvsem od:
ekstremnosti stališč, kompleksnosti stališč in usklajenosti stališč. Stališča se lahko
spreminjajo: v intenziteti; od bolj ekstremnih k manj ekstremnim in obratno, v smeri; od
pozitivnih v negativna ali obratno. Na oblikovanje stališč najpomembneje vplivajo naslednji
dejavniki:


skupinska pripadnost; predvsem primarne in referenčne skupine,



informacije in znanje; predvsem izobraževalne institucije in mediji,



osebnostne značilnosti; predvsem izkušnje, samopodoba, potrebe, želje.
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Skupine, ki jim človek pripada, imajo pomemben vpliv na oblikovanje stališč. Vpliv
uveljavljajo s poudarjanjem skupnega vrednostnega sistema skupine, z dajanjem socialne
podpore tistim posameznikom, ki delujejo v skladu s skupnim vrednotnim sistemom, s
sankcioniranjem tistih, ki ne delujejo v skladu s skupnim vrednotnim sistemom, in z izborom
in cenzuro informacij, ki naj bi prišle do članov skupine. Za oblikovanje stališč so zelo
pomembne individualne značilnosti in lastnosti, ki določajo človekovo samopodobo. Osebe,
ki kažejo veliko stopnjo samozavesti, ki gojijo pozitivno samopodobo o sebi, bodo težile k
bolj usklajeni in trdnejši strukturi stališč. Struktura bo trdna, ne nujno rigidna. Zelo trdno,
ozko, togo in neprožno strukturo stališč razvijejo avtoritarne osebnosti. Avtoritarne osebe
imajo šibko samopodobo in nizko samozaupanje ter razvijejo nestabilna, pogosto medsebojno
neusklajena stališča (Ule, 2005).
1.6.4 Raziskave o stališčih
V slovenskem prostoru pri pregledu strokovnih del ali člankov nismo našli podobne
raziskave, ki bi obravnavala področje NDK pri otrocih s posebnimi potrebami, prvenstveno
pri otrocih z DS, in hkrati preverjala stališča strokovnih delavcev. Obstaja pa precej raziskav,
katerih namen je bil ugotoviti stališča strokovnih delavcev, v večini učiteljev, do inkluzije
otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo (Pretnar, 2012; Schmidt in Čagran, 2011), vpliv
učiteljevih vzgojno-izobraževalnih stališč na njegovo pedagoško delo (Razdevšek Pučko,
1990). Tudi v posameznih diplomskih delih so avtorji preverjali stališča strokovnih delavcev
kot npr. stališča o prenatalnem in zgodnjem postnatalnem času v povezavi z razvojem
komunikacijskih

sposobnosti

med skupinami

strokovnjakov s

področja medicine,

družboslovno-humanističnega področja ter logopedi in surdopedagogi (Popenko, 2011),
stališča učiteljev do vključevanja učencev v športno vzgojo (Krajnc, 2011), stališča učencev
do različnih oblik učne pomoči v osnovni šoli (Kesić, 2012) in stališča vzgojiteljic do dela z
gibalno oviranimi otroki (Lužnik, 2012) in podobno.
Pretnarjeva (2012) meni, da imajo stališča učiteljev pomemben vpliv na poučevanje v vseh
fazah učno-vzgojnega procesa. Vplivajo na to, za kakšen postopek ali način obravnave se bo
učitelj odločil in kako ga bo izpeljal. Če naredimo primerjavo z namenom raziskave, ki smo jo
opravili med logopedi/surdopedagogi ter specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi o uporabi
nadomestnih in dopolnilnih oblik komunikacije pri otrocih z DS, potem stališča strokovnih
delavcev nedvomno vplivajo na odločitev o izbiri posameznega pristopa ali metode
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obravnave, prav tako tudi izkušnje o učinkovitosti pristopa ter informacije in znanje
strokovnih delavcev.
Schmidt in Čagran (2011) navajata, da stališča učiteljev lahko spodbujajo ali ovirajo
implementacijo integracije/inkluzije. Pomen izkušenj in socialnih stikov z otroki s posebnimi
potrebami vpliva na razvijanje pozitivnih stališč do integracije/inkluzije.
Popenko (2011) ugotavlja, da na oblikovanje stališč o zgodnjem razvoju komunikacije, ne
glede na strokovni profil, vpliva delovno mesto. Tako imajo zaposleni v šolstvu drugačna
stališča kot zaposleni v zdravstvu o zgodnjem razvoju komunikacije.
Frece (2010, v Schmidt, 2001) navaja, da so raziskave potrdile vpliv starosti učitelja in leta
poučevanja na povezanost s stališči do otrok s posebnimi potrebami.
Na Hrvaškem je Čalićeva (2013) v svojem diplomskem delu izvedla študijo primera, kjer je
ocenila komunikacijski in govorno-jezikovni razvoj otroka z DS pred uporabo nadomestne in
dopolnilne komunikacije in nato ponovno po štirih mesecih njene implementacije.
Spodbujanje komunikacije je temeljilo na uporabi gest in slikovnega materiala. Otrok je
prešel v tem obdobju skozi tri faze: povečevanje nabora gest, kombinacija geste in jezika ter
dvobesedni govor. Po končanem štirimesečnem obdobju je bil pri otroku opazen napredek pri
razumevanju jezika, uporabi različnih vrst gest, uporabi gest in jezika, posameznih besed ter
dvobesednih zvez. Raziskava je potrdila pozitivni vidik uporabe nadomestne in dopolnilne
komunikacije in potrebo po njeni nadaljnji uporabi.
Omenjenih raziskav ne moremo enačiti z raziskavo, ki je del pričujočega diplomskega dela,
vendarle pa lahko na podlagi teoretičnih spoznanj o značilnostih, funkcijah, oblikovanju in
spreminjanju stališč poiščemo skupne točke. Vpliv sprememb v družbi, prenova vzgoje in
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, spremenjene vloge strokovnih delavcev, nova
spoznanja o raznolikih pristopih obravnav in metodah poučevanja pri delu, delovne izkušnje,
informiranost, pripravljenost za permanentno izobraževanje ter pripadnost referenčni skupini
se odražajo tudi pri oblikovanju stališč logopedov/surdopedagogov ter specialnih in
rehabilitacijskih pedagogih
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2 PROBLEM IN CILJI RAZISKOVANJA
Cilj raziskovanja je ugotoviti, ali obstajajo razlike v stališčih o uporabi in učinkovitosti
nadomestnih oblik komunikacije pri otrocih z DS s poudarkom na uporabi s kretnjo podprte
komunikacije (KPK) med logopedi/surdopedagogi ter specialnimi in rehabilitacijskimi
pedagogi/defektologi.

Glede na zastavljeni cilj smo oblikovali naslednje hipoteze:
H1: Večina logopedov/surdopedagogov ter specialnih in rehabilitacijskih pedagogov/
defektologov je seznanjenih z metodo s kretnjo podprte komunikacije.

H2: V sklopu zgodnje obravnave logopedi/surdopedagogi ter specialni in rehabilitacijski
pedagogi/defektologi kot eno izmed metod spodbujanja zgodnje komunikacije pri otrocih z
DS uporabljajo s kretnjo podprto komunikacijo.
H3: Stališča logopedov/surdopedagogov se statistično pomembno razlikujejo od stališč
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov/defektologov o dejavnikih pri zgodnjem
spodbujanju komunikacije otrok z DS.
H4: Stališča logopedov/surdopedagogov se statistično pomembno razlikujejo od stališč
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov/defektologov o orofacialnih funkcijah pri otrocih z
DS.
H5: Stališča logopedov/surdopedagogov se statistično pomembno razlikujejo od stališč
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov/defektologov o pristopih in strategijah za
komuniciranje z otroki z DS.

H6:

Stališča logopedov/surdopedagogov se statistično pomembno razlikujejo od stališč

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov/defektologov o uporabi metode s kretnjo podprte
komunikacije.
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H7: Obstaja statistično pomembna razlika v stališčih o uporabi nadomestnih oblik
komunikacije s poudarkom na metodi s kretnjo podprte komunikacije med specialnimi in
rehabilitacijskimi pedagogi/defektologi, zaposlenimi v zdravstvu, in specialnimi in
rehabilitacijskimi pedagogi/defektologi, zaposlenimi v šolstvu.
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3 METODOLOGIJA
3.1 Vzorec
Vzorec predstavlja 72 strokovnjakov različnih strokovnih profilov: logopedi/surdopedagogi
(24), specialni in rehabilitacijski pedagogi/defektologi (38) ter drugi strokovni delavci (10)
(fizioterapevt, delovni terapevt, socialni pedagog, vzgojitelj predšolskih otrok, teolog in
sociolog).
Tabela 5: Struktura vzorca sodelujočih strokovnjakov glede na strokovni profil

Strokovni profil
Logoped/surdopedagog
Specialni in rehabilitacijski
pedagog/defektolog
Drugo (delovni terapevt, fizioterapevt,
vzgojitelj)
Skupaj

f

f (%)

24

33,3

38

52,8

10

13,9

72

100,0

Glede na strokovni profil so v anketi sodelovali specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki jih je
bilo 38 (52,7 %), logopedi/surdopedagogi, ki jih je bilo 24 (33,3 %), ter 10 (13,9 %) ostalih
strokovnih delavcev, med drugim fizioterapevti, delovni terapevti, socialni pedagog, vzgojitelj
predšolskih otrok, teolog in sociolog.

Tabela 6: Struktura vzorca glede na spol
Spol

f

f (%)

Ženski

70

97,2

Moški

2

2,8

Skupaj

72

100,0

V anketi je sodelovalo 70 žensk (97,2 %) in 2 moška (2,8 %).
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Tabela 7: Struktura vzorca glede na starost
f

f (%)

Mlajši od 25 let

1

1,4

od 25 do 34 let

14

19,4

od 35 do 44 let

25

34,7

od 45 do 54 let

20

27,8

od 55 let dalje

12

16,7

Skupaj

72

100,0

Starost

Med anketiranci, ki so bili mlajši od 25 let, je bil le eden, kar pomeni 1,4 %. V starosti od 25
do 34 let je bilo 14 anketirancev, kar znaša 19,4 %, med 35 in 44 let jih je bilo 25, to je
34,7 %, v starostni skupini med 45 in 54 let je bilo 20 anketirancev, kar je 27,8 %, in v
skupini od 55 let dalje je bilo 12 anketirancev, kar znaša 16,7 %.
Tabela 8: Struktura vzorca glede na področje zaposlitve
Področje zaposlitve

f

f (%)

Socialno varstvo

27

37,5

Šolstvo

20

27,8

Zdravstvo

25

34,7

Skupaj

72

100,0

Glede na področje zaposlitve je največ strokovnih delavcev zaposlenih na področju socialnega
varstva, to je 27 (37,5 %), na področju zdravstva jih je 25 (34,7 %) ter na področju šolstva 20
(27,8 %).

Tabela 9: Struktura vzorca glede na ustanovo v kateri so zaposleni anketiranci
Ustanova, v kateri so zaposleni
anketiranci
Zdravstveni dom
JVIZ – vrtec, razvojni oddelek
Center za izobraževanje,
rehabilitacijo in usposabljanje
Socialnovarstveni zavod

f

f (%)

25

34,7

18

25,0

2

2,8

27

37,5

Skupaj
72
100,0
Opomba: razvojni oddelek je oddelek, ki deluje v okviru vrtca, kjer se izvaja prilagojen program za predšolske
otroke s posebnimi potrebami. Prilagojeni program za predšolske otroke je namenjen otrokom z zmernimi,
težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju in otrokom, ki imajo poleg omenjenih motenj še druge dodatne
motnje.
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Anketirancev, zaposlenih v zdravstvenem domu, je 25, kar je 34,7 %. V vrtcih in v okviru teh
v razvojnih oddelkih je zaposlenih 18 strokovnih delavcev, kar znaša 25 %, v centrih za
izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje sta zaposlena 2 anketiranca, to je 2,8 %,
27 anketirancev pa je zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih, kar pomeni 37,5 %.
Povprečna delovna doba anketirancev je 18,34 leta.

3.2 Spremenljivke
Oblikovali smo kriterijske in odvisne spremenljivke.

Kriterijske spremenljivke:


strokovni profil.

Odvisne spremenljivke:


dejavniki pri zgodnjem spodbujanju komunikacije otrok z DS je kompozitna
spremenljivka, ki jo sestavlja trinajst stališč:
– stališče o odzivanju na zvok s spremembo vedenja,
– stališče o odzivanju na glas z vznemirjenjem,
– stališče o obračanju za zvokom,
– stališče o pogledu v obraz,
– stališče o vzpostavljanju in vztrajanju v očesnem stiku,
– stališče o smehljanju,
– stališče o spremljanju osebe s pogledom,
– stališče o spremljanju predmetov s pogledom,
– stališče o komunikacijski izmenjavi,
– stališče o uporabi gest, kretenj,
– stališče o posnemanju in imitiranju odrasle osebe,
– stališče o petju in igranju gibalnih iger »bibarij«,
– stališče o gledanju slikanic in poimenovanju narisanega;



orofacialne funkcije pri otrocih z DS je kompozitna spremenljivka, ki jo sestavlja
dvanajst stališč:
– stališče o dojenju,
– stališče o hranjenju po steklenički,
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– stališče o položaju glave pri hranjenju,
– stališče o vstavitvi nebne plošče,
– stališče o senzorni stimulaciji,
– stališče o izbiri ustreznega kozarca za pitje,
– stališče o izbiri ustrezne žlice za hranjenje,
– stališče o vajah žvečenja,
– stališče o izbiri različnih tekstur hrane,
– stališče o aktivnih vajah za moč in gibljivost jezika,
– stališče o aktivnih vajah za ustnice,
– stališče o aktivnih vajah za mehko nebo;


pristopi in strategije za komuniciranje z otroki z DS je kompozitna spremenljivka, ki
jo sestavlja enajst stališč:
– stališče o tem, da je komunikacija s pomočjo usmerjanja pogleda pri otrocih z DS
najbolj učinkovita,
– stališče o tem, da je komunikacija z obrazno mimiko pri otrocih z DS najbolj
učinkovita,
– stališče o tem, da je s kretnjo podprta komunikacija pri otrocih z DS najbolj
učinkovita,
– stališče o tem, da je komunikacija s pomočjo metode PECS pri otrocih z DS
najbolj učinkovita,
– stališče o tem, da je komunikacija s pomočjo slik (PCS) pri otrocih z DS najbolj
učinkovita,
– stališče o tem, da je komunikacija s pomočjo znakovnega jezika pri otrocih z DS
najbolj učinkovita,
– stališče o tem, da je komunikacija z glasovnim govorom pri otrocih z DS najbolj
učinkovita,
– stališče o tem, da je komunikacija s pomočjo komunikatorja pri otrocih z DS
najbolj učinkovita,
– stališče o tem, da je uporaba fonomimične metode pri otrocih z DS najbolj
učinkovita,
– stališče o tem, da je komunikacija z uporabo različnih metod in pristopov pri
otrocih z DS najbolj učinkovita,
– stališče o tem, da je komunikacija s kombinacijo različnih metod in pristopov pri
otrocih z DS najbolj učinkovita;
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metoda s kretnjo podprte komunikacije je kompozitna spremenljivka, ki jo sestavlja
dvanajst stališč:
– stališče o tem, da je uporaba kretnje, podprte z glasovnim govorom, učinkovit
način spodbujanja zgodnje komunikacije,
– stališče o tem, da s kretnjo podprta komunikacija omogoča sporazumevanje
otrokom, ki še ne govorijo,
– stališče o tem, da s kretnjo podprta komunikacija otroku omogoča lažje izražanje
potreb,
– stališče o tem, da razumevanje otrokovih potreb zmanjšuje frustracije in negativne
oblike vedenja,
– stališče o tem, da se z uporabo s kretnjo podprte komunikacije zmanjša otrokova
stiska zaradi nerazumevanja,
– stališče o tem, da uporaba s kretnjo podprte komunikacije spodbuja glasovni
govor,
– stališče o tem, da s kretnjo podprta komunikacija spodbuja očesni stik in otrokovo
pozornost z odnosno osebo,
– stališče o tem, da z uporabo kretenj podpiramo razvoj izhodiščnih jezikovnih
struktur in kognitivnih spretnosti za pridobivanje jezika,
– stališče o tem, da s kretnjo podprta komunikacija vpliva na čustveni in socialni
razvoj otroka,
– stališče o tem, da otroku z uporabo s kretnjo podprte komunikacije omogočimo
učinkovito sporazumevanje in funkcioniranje z okoljem,
– stališče o tem, da s kretnjo podprta komunikacija izboljša samopodobo,
– stališče o tem, da s kretnjo podprta komunikacija olajša učenje in usvajanje novih
znanj.

3.3 Instrumentarij
Za zbiranje podatkov smo na podlagi teoretičnih spoznanj avtorsko oblikovali anketni
vprašalnik (priloga 1). Vprašalnik ima v začetnem delu vprašanja za pridobitev splošnih
podatkov o izvajalcih strokovnih obravnav: starost, strokovni profil, delovna doba, ustanova
kjer so zaposleni, področje zaposlitve oziroma delovno mesto. Sledijo vprašanja, namenjena
pridobivanju podatkov o starosti in številu otrok z DS, vključenih v obravnavo. Drugi del
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vprašalnika je namenjen pridobivanju informacij o stališčih različnih strokovnih delavcev o
dejavnikih spodbujanja zgodnje komunikacije, razvoju orofacialnih funkcij pri otrocih z DS, o
pristopih in strategijah komuniciranja ter o metodi s kretnjo podprte komunikacije kot ene
izmed oblik nadomestne in dopolnilne komunikacije. Oblikovali smo področja, pomembna za
uporabo KPK. Ta so v skladu svojimi stališči ocenjevali različni strokovni delavci.

3.4 Način vrednotenja
Podatki vprašalnika so vrednoteni opisno in numerično. Anketiranci so svoje stališče izrazili
tako, da so na 5-stopenjski lestvici obkrožili ustrezno oceno glede na pomembnost oziroma
stopnjo strinjanja, pri kateri ocena 1 pomeni najmanj in ocena 5 največ točk. Pri kompozitnih
spremenljivkah »dejavniki pri zgodnjem spodbujanju komunikacije otrok z DS« je podanih 13
postavk, kjer je mogoče doseči največ 65 točk in najmanj 13 točk, pri kompozitni
spremenljivki »orofacialne funkcije pri otrocih z DS« pa je podanih 12 postavk, kjer je
mogoče doseči največ 60 točk in najmanj 12 točk. Kompozitna spremenljivka »pristopi in
strategije za komuniciranje z otroki z DS« ima 11 postavk, kjer je mogoče doseči največ 55
točk in najmanj 11 točk. Kompozitna spremenljivka »metoda s kretnjo podprte komunikacije«
ima 12 postavk. Največje možno število točk je 60, najmanjše pa 12.

3.5 Način izvedbe
Anketni vprašalnik smo poslali v zdravstvene domove po Sloveniji, v okviru katerih delujejo
razvojne ambulante ter centri za duševno zdravje (trenutno še poimenovani dispanzerji za
mentalno zdravje ali dispanzerji za psihohigieno otrok in mladostnikov), v vrtce po Sloveniji
(Celje, Bled, Koper, Krško, Ljubljana, Litija, Maribor, Kranj, Murska Sobota, Vrhnika,
Sežana in Škofja Loka), kjer so organizirani razvojni oddelki in izvajajo prilagojen program
za predšolske otroke, v pet socialnovarstvenih zavodov (CUDV Draga-Ig, Črna na Koroškem,
Dobrna, Dornava, Radovljica) ter tri centre za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje
(CIRIUS Kamnik, Vipava, Oddelek za invalidno mladino Stara gora). Izpolnjevali so ga
strokovni delavci različnih profilov, predvidoma logopedi/surdopedagogi ter specialni in
rehabilitacijski pedagogi. Vprašalnik je bil razposlan in vrnjen po običajni pošti.
Vprašalnikom so bile priložene pisemske ovojnice s poštno znamko in z naslovom za vrnitev
izpolnjenih vprašalnikov. Pred razpošiljanjem vprašalnikov je bil opravljen telefonski
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razgovor ali poslan dopis po elektronski pošti v ustanove, ki so bile udeležene v raziskavi za
sodelovanje in izpolnjevanje vprašalnikov.
Na področju socialnega varstva je bilo razposlanih 57 vprašalnikov, vrnjenih pa 30, od tega so
bili trije vprašalniki nepopolno izpolnjeni. Na področju zdravstva je bilo razposlanih 51
vprašalnikov, izpolnjenih 29, od tega štirje nepopolno, ter na področju šolstva
40 vprašalnikov, vrnjenih pa 22 in od tega 2 nepopolno izpolnjena. Vse vrnjene nepopolno
izpolnjene vprašalnike smo izločili iz nadaljnje analize. Pri pridobivanju podatkov in vračanju
izpolnjenih anketnih vprašalnikov smo naleteli na izredno neodzivnost in nesodelovanje
strokovnih delavcev kljub večkratnim pozivom in prošnjam za izpolnitev.

3.6 Statistična obdelava podatkov
Z anketiranjem zbrane podatke smo obdelali kvantitativno, s pomočjo računalniških
programov SPSS Statistic 17.0 in Excel.
Uporabljene so bile naslednje statistične metode:


opisna statistika (numerus, povprečna vrednost, maksimalna in minimalna vrednost,
standardni odklon, frekvence in odstotki),



Kolmogorov-Smirnov test za ugotavljanje normalnosti porazdelitve spremenljivk,



hi-kvadrat test,



Levenov test (F-test) za ugotavljanje enakosti varianc,



t-test za ugotavljanje razlik med stališči med dvema skupinama.

Hipoteze smo preverjali na 5 % stopnji tveganja (P = 0,05). Rezultati z interpretacijo so v
nadaljevanju prikazani tabelarično, grafično in opisno.
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
4.1 Globalni rezultati
Tabela 10: Globalni rezultati stališč strokovnih delavcev glede na posamezne kompozitne spremenljivke

Stališča o
pomenu
dejavnikov
pri zgodnjem
spodbujanju
komunikacije pri
otrocih z DS

Stališča o
pomenu
aktivnosti za
razvoj
orofacialnih
funkcij pri
otrocih z DS

Stališča o
različnih
pristopih
in strategijah za
komuniciranje
pri otrocih z DS

Stališča
o uporabi KPK
pri otrocih z DS

N

Povprečna
vrednost

Min.
vrednost

Maks.
vrednost

Logopedi/surdopedagogi

24

4,39

3

5

0,35

Specialni in
rehabilitacijski
pedagogi/defektologi

38

4,56

3

5

0,33

Drugo

10

4,30

4

5

0,32

Logopedi/surdopedagogi

24

3,85

1

5

0,50

Specialni in
rehabilitacijski
pedagogi/defektologi

38

4,21

1

5

0,47

Drugo

10

4,05

1

4

0,52

Logopedi/surdopedagogi

24

3,54

2

5

0,66

Specialni in
rehabilitacijski
pedagogi/defektologi

38

3,50

1

5

0,44

Drugo

10

3,48

1

4

0,40

Logopedi/surdopedagogi

24

4,14

3

5

0,47

Specialni in
rehabilitacijski
pedagogi/defektologi

38

4,17

3

5

0,57

Drugo

10

4,17

3

5

0,66

Standardni
odklon

Iz tabele 10 je razvidno, da se najvišje povprečne ocene vežejo na pomembnost dejavnikov pri
zgodnjem spodbujanju komunikacije, kjer je povprečna ocena specialnih in rehabilitacijskih
pedagogov 4,56, sledi povprečna ocena logopedov/surdopedagogov (4,39) ter drugih
strokovnih delavcev (4,30). Vse tri skupine strokovnjakov so zgodnje spodbujanje
komunikacije pri otrocih z DS ocenile kot zelo pomembno. Aktivnostim za razvoj
orofacialnih funkcij največji pomen pripisujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi s
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povprečno oceno 4,21, sledijo drugi strokovni delavci s povprečno oceno 4,05 ter
logopedi/surdopedagogi s povprečno oceno 3,85, kar je pravzaprav precejšnje presenečenje.
Pri različnih pristopih in strategijah za komuniciranje so najvišjo povprečno oceno podali
logopedi/surdopedagogi, in sicer 3,54, nato specialni in rehabilitacijski pedagogi s povprečno
oceno 3,50 ter drugi strokovni delavci s povprečno oceno 3,48. Pri izražanju stališč do
uporabe KPK so povprečne ocene anketirancev skorajda povsem izenačene in je najbolj
opazna enotnost pri ocenjevanju. Specialni in rehabilitacijski pedagogi in drugi strokovni
delavci so podali povprečno oceno 4,17 ter logopedi/surdopedagogi 4,14.

4.2 Rezultati stališč po posameznih področjih za logopede/surdopedagoge
ter specialne in rehabilitacijske pedagoge
4.2.1 Pomen dejavnikov pri zgodnjem spodbujanju komunikacije pri otrocih z
Downovim sindromom
Tabela 11: Povprečne ocene stališč o pomenu dejavnikov pri zgodnjem spodbujanju komunikacije pri
otrocih z Downovim sindromom
Logopedi/surdopedagogi
Stališča

1
2

Otrok se odzove na zvok s
spremembo vedenja.
Otrok se odzove na glas z
vznemirjenjem.
Otrok se obrača za zvokom.

3
Otrok pogleda v obraz.
4
5

Otrok obdrži očesni stik.

6

Otrok se smehlja.

7

Otrok spremlja osebe s
pogledom.
Otrok spremlja predmete s
pogledom.
Otrok uporablja
komunikacijsko izmenjavo.
Otrok uporablja geste,
kretnje.
Otrok posnema, imitira
odraslo osebo.
Z otrokom pojemo in se
igramo »bibarije«.

8
9
10
11
12

Specialni in rehabilitacijski
pedagogi/defektologi

Povprečna
vrednost

Min.

Maks.

Standardni
odklon

Povprečna
vrednost

Min.

Maks.

Standardni
odklon

4,33

4

5

0,48

4,50

3

5

0,60

4,04

3

5

0,55

4,13

2

5

0,70

4,54

4

5

0,50

4,79

4

5

0,41

4,54

4

5

0,50

4,63

3

5

0,58

4,62

4

5

0,49

4,71

4

5

0,46

4,29

3

5

0,55

4,45

3

5

0,60

4,38

4

5

0,49

4,47

4

5

0,50

4,42

3

5

0,58

4,58

3

5

0,55

4,58

4

5

0,50

4,63

4

5

0,48

4,38

3

5

0,57

4,66

3

5

0,53

4,38

3

5

0,71

4,58

3

5

0,59

4,38

4

5

0,49

4,58

4

5

0,50
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Logopedi/surdopedagogi
Stališča

Povprečna
vrednost

Min.

Maks.

Standardni
odklon

Povprečna
vrednost

Min.

Maks.

Standardni
odklon

4,25

3

5

0,53

4,61

3

5

0,59

Z otrokom gledamo
slikanice in poimenujemo
narisano.

Povrečna vrednost

13

Specialni in rehabilitacijski
pedagogi/defektologi

5
4,8
4,6
4,4
4,2
4
3,8
3,6

Logopedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

Specialni in
rehabilitacijski
pedagogi

Stališča
Graf 1: Prikaz razlik v stališčih med logopedi in specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi o pomenu
dejavnikov pri zgodnjem spodbujanju komunikacije pri otrocih z Downovim sindromom

V tabeli 11 so navedene povprečne vrednosti odgovorov logopedov/surdopedagogov ter
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov/defektologov za posamezne trditve o pomenu
dejavnikov pri zgodnjem spodbujanju komunikacije pri otrocih z DS. Obe skupini
strokovnjakov dejavnike zgodnjega spodbujanja komunikacije ocenjujeta kot pomembne, saj
se povprečne vrednosti gibljejo od 4,04 do 4,79. Vendar pa je razvidno, da so povprečne
vrednosti odgovorov za posamezne trditve pri logopedih nižje kot pri specialnih in
rehabilitacijskih pedagogih. Čemu pripisati razliko med stališči, je težko opredeliti. Morebitni
vzrok je lahko informiranost oziroma delovne izkušnje logopedov, ki dobro poznajo
dejavnike, ki so pomembni pri spodbujanju zgodnjega razvoja komunikacije. Prednost dajejo
razvoju združene pozornosti in aktivnostim, kjer se razvija predvsem komunikacijska
izmenjava.
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4.2.2 Pomen aktivnosti za razvoj orofacialnih funkcij pri otrocih z Downovim
sindromom
Tabela 12: Povprečne ocene stališč o pomenu aktivnosti za razvoj orofacialnih funkcij pri otrocih z
Downovim sindromom
Logopedi/surdopedagogi
Stališča
1

Dojenje.

2

Hranjenje na stekleničko.

3

Položaj glave pri
hranjenju.
Vstavitev nebne plošče.

4
5
5
6

7
8
9
10
11

Povprečna
vrednost

Min.

Maks.

Standardni
odklon

Povprečna
vrednost

Min.

Maks.

Standardni
odklon

3,92

2

5

0,77

4,18

3

5

0,65

3,21

1

5

0,97

3,79

2

5

0,93

3,96

2

5

0,85

4,21

3

5

0,77

3,04

1

5

1,04

3,45

1

5

1,05

3,92

3

5

0,65

4,24

1

5

0,93

3,88

2

5

0,79

4,24

2

5

0,75

3,88

2

5

0,79

4,26

3

5

0,64

4,17

3

5

0,70

4,42

3

5

0,64

3,96

3

5

0,55

4,32

3

5

0,70

4,13

3

5

0,61

4,50

3

5

0,55

4,17

3

5

0,63

4,53

3

5

0,55

4,08

3

5

0,58

4,39

3

5

0,63

Senzorna stimulacija.
Izbira ustreznega kozarca
za pitje.
Izbira ustrezne žlice za
hranjenje.
Vaje žvečenja.
Izbira različnih tekstur
hrane.
Aktivne vaje za moč in
gibljivost jezika.
Aktivne vaje za ustnice.
Aktivne vaje za mehko
nebo.

Povprečna vrednost

12

Specialni in rehabilitacijski
pedagogi/defektologi

5
4,5
4
3,5
3
2,5

Logopedi

Specialni in
rehabilitacijski
pedagogi
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Stališča
Graf 2: Prikaz razlik v stališčih med skupinama strokovnjakov o pomenu aktivnosti za razvoj
orofacialnih funkcij pri otrocih z Downovim sindromom

Med logopedi/surdopedagogi ter specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi se izražajo razlike
v stališčih, ki se nanašajo na pomen aktivnosti za razvoj orofacialnih funkcij. Obe skupini
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strokovnjakov sta kot najpomembnejše za razvoj orofacialnega področja izbrali vaje žvečenja
in aktivne vaje za ustnice ter moč in gibljivost jezika. Najmanj pomembna za razvoj
orofacialnega področja pri otrocih z DS pa je pri obeh skupinah vstavitev nebne plošče. Pri tej
trditvi je opazno večji standardni odklon, kar pomeni, da so bili odgovori obeh skupin
strokovnjakov precej nehomogeni oziroma neenotni v stališčih. Predvidevamo, da predvsem
zato, ker v slovenskem prostoru nebna plošča ni bila in ni v uporabi. Zapisov o njeni uporabi
ni zaslediti v domači strokovni literaturi. Pri vseh trditvah so povprečne vrednosti odgovorov
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov višje kot vrednosti logopedov. Morda gre razliko
pripisati temu, da so logopedi, ki so bili zajeti v raziskavo, zaposleni predvsem v zdravstvu in
je njihova vloga na tem področju predvsem svetovalna. To prvenstveno pomeni, da logoped
staršem predstavi pomembnost orofacialnega področja in demonstrira izvedbo aktivnosti
oziroma vaj, ki naj bi jih starši z otrokom izvajali v domačem okolju. V individualnih
obravnavah logoped daje prednost spretnostim za razvoj jezika in govora. Predvidevamo, da
starši pridobijo potrebne napotke glede razvoja orofacialnih funkcij že pri obravnavah pri
fizioterapevtu in delovnem terapevtu. Otroci z DS se vključijo v obravnavo pri logopedu po
20. mesecu starosti, kjer pa je potem poudarek na drugih aktivnostih in manj na razvoju
orofacialnega področja (Anita Požin, osebna komunikacija, maj 2014). Specialni in
rehabilitacijski pedagogi v razvojnih oddelkih sodelujejo pri vseh dnevnih aktivnostih in
verjetno zaradi tega menijo, da so aktivnosti za razvoj orofacialnega področja pomembne.
4.2.3 Različni pristopi in strategije za komuniciranje pri otrocih z Downovim
sindromom
Tabela 13: Povprečne ocene stališč o različnih pristopih in strategijah za komuniciranje pri otrocih z
Downovim sindromom
Logopedi/surdopedagogi

Specialni in rehabilitacijski
pedagogi/defektologi

Stališča

1

2

3

Komunikacija
s
pomočjo usmerjanja
pogleda je pri otrocih z
DS najbolj učinkovita.
Komunikacija,
kjer
izrazito
uporabljajo
obrazno mimiko, je pri
otrocih z DS najbolj
učinkovita.
S kretnjo podprta
komunikacija je pri
otrocih z DS najbolj
učinkovita.

Povprečna
vrednost

Min.

Maks.

Standardni
odklon

Povprečna
vrednost

Min.

Maks.

3,46

2

5

0,72

3,74

2

5

3,25

2

5

0,79

3,50

2

5

3,46

2

4

0,58

3,71

3

5

Standardni
odklon

0,76

0,76
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Logopedi/surdopedagogi

Specialni in rehabilitacijski
pedagogi/defektologi

Stališča

5

6

7

8

9

10

11

Komunikacija s
pomočjo metode
PECS je pri otrocih z
DS najbolj učinkovita.
Komunikacija s
pomočjo slik (PCS) je
pri otrocih z DS
najbolj učinkovita.
Komunikacija s
pomočjo znakovnega
jezika je pri otrocih z
DS najbolj učinkovita.
Komunikacija z
glasovnim govorom je
pri otrocih z DS
najbolj učinkovita.
Komunikacija s
pomočjo
komunikatorja je pri
otrocih z DS najbolj
učinkovita.
Komunikacija z
uporabo fonomimične
metode je pri otrocih z
DS najbolj učinkovita.
Komunikacija z
uporabo različnih
metod in pristopov je
pri otrocih z DS
najbolj učinkovita.
Komunikacija s
kombinacijo različnih
metod in pristopov je
pri otrocih z DS
najbolj učinkovita.

Povprečna vrednost

4

Povprečna
vrednost

Min.

Maks.

Standardni
odklon

Povprečna
vrednost

Min.

Maks.

Standardni
odklon

3,13

1

4

0,74

3,32

2

5

0,80

3,04

1

3

0,69

3,13

1

5

0,81

3,12

2

4

0,53

3,21

2

5

0,77

3,54

2

5

0,83

3,63

2

5

0,75

2,88

2

4

0,61

3,00

2

5

0,61

3,21

2

4

0,65

3,26

2

5

0,72

4,17

2

5

0,76

3,89

1

5

0,83

4,46

2

5

0,72

4,16

2

5

1,41

5
4,5

Logopedi

4
3,5

Specialni in
rehabilitacijski
pedagogi

3

2,5
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

Stališča

Graf 3: Prikaz razlik v stališčih med skupinama strokovnjakov o pristopih in strategijah za
komuniciranje pri otrocih z Downovim sindromom
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Povprečne vrednosti odgovorov logopedov in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov so pri
posameznih trditvah glede uporabe učinkovitih pristopov in strategij glede komuniciranja
najnižje v primerjavi z drugimi skupinami stališč. Vrednosti se gibljejo v razponu od 2,88 do
4,46. Obe skupini strokovnjakov kot najmanj učinkovit pristop ocenjujeta uporabo
komunikatorja, sledijo komunikacija s pomočjo slikovnega materiala ter znakovnega jezika in
uporaba metode PECS. Enotnost v stališčih z manjšimi odstopanji se kaže pri trditvah o
učinkovitosti komunikacije s pomočjo slik, znakovnega jezika, glasovnega govora,
komunikatorja in uporabe fonomimične metode. Kot najpomembnejši pristop sta obe skupini
ocenili kombinacijo različnih metod in pristopov. Takšen rezultat ni bil presenečenje, saj smo
ga pričakovali. Pri tem so bile povprečne vrednosti logopedov višje kot pri specialnih in
rehabilitacijskih pedagogih. Menimo, da so logopedi bolje seznanjeni in imajo hkrati več
izkušenj s posameznimi metodami in pristopi dela za vzpostavljanje komunikacije in
sporazumevanje.
4.2.4 Stališča o uporabi s kretnjami podprte komunikacije pri otrocih z Downovim
sindromom
Tabela 14: Povprečne ocene stališč o uporabi s kretnjami podprte komunikacije pri otrocih z Downovim
sindromom
Logopedi/surdopedagogi

Specialni in rehabilitacijski
pedagogi/defektologi

Stališča

1

2

3

4

Uporaba kretenj,
podprtih z glasovnim
govorom, je
učinkovit način
spodbujanja zgodnje
komunikacije.
S kretnjo podprta
komunikacija
omogoča
sporazumevanje
otrokom, ki še ne
govorijo.
S kretnjo podprta
komunikacija otroku
omogoča lažje
izražanje potreb.
Razumevanje
otrokovih potreb
zmanjšuje frustracije
in negativne oblike
vedenja.

Povprečna
vrednost

Min.

Maks.

Standardni
odklon

Povprečna
vrednost

Min.

Maks.

Standardni
odklon

4,33

3

5

0,63

4,24

3

5

0,67

4,46

3

5

0,65

4,29

3

5

0,69

4,33

3

5

0,63

4,24

3

5

0,67

4,29

3

5

0,62

4,50

3

5

0,68
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Logopedi/surdopedagogi

Specialni in rehabilitacijski
pedagogi/defektologi

Stališča

5

6

7

8

9

10

11

12

Z uporabo s kretnjo
podprte
komunikacije se
zmanjša otrokova
stiska zaradi
nerazumevanja.
Uporaba s kretnjo
podprte
komunikacije
spodbuja glasovni
govor.
S kretnjo podprta
komunikacija
spodbuja očesni stik
in otrokovo
pozornost z odnosno
osebo.
Z uporabo kretenj
podpiramo razvoj
izhodiščnih
jezikovnih struktur in
kognitivnih
spretnosti za
pridobivanje jezika.
S kretnjo podprta
komunikacija vpliva
na čustveni in
socialni razvoj
otroka.
Z uporabo s kretnjo
podprte
komunikacije otroku
omogočimo
učinkovito
sporazumevanje in
funkcioniranje z
okoljem.
S kretnjo podprta
komunikacija
izboljša samopodobo.
S kretnjo podprta
komunikacija olajša
učenje in usvajanje
novih znanj.

Povprečna
vrednost

Min.

Maks.

Standardni
odklon

Povprečna
vrednost

Min.

Maks.

Standardni
odklon

4,25

3

5

0,67

4,26

3

5

0,76

4,04

3

5

0,80

3,95

2

5

0,76

4,21

3

5

0,65

4,18

3

3,88

2

0,74

4,00

2

5

0,73

4,04

3

5

0,46

4,24

3

5

0,67

4,00

3

5

0,59

4,16

3

5

0,71

3,96

3

5

0,62

3,95

3

5

0,73

4,00

2

5

0,65

4,16

3

5

0,63

5
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Graf 4: Prikaz razlik v stališčih med skupinama strokovnjakov o uporabi s kretnjami podprte
komunikacije pri otrocih z Downovim sindromom

Pri povprečnih vrednostih obeh skupin strokovnjakov glede posameznih stališč o uporabi s
kretnjo podprte komunikacije pri otrocih z DS ni večjih razlik. Vrednosti se nahajajo v
razponu od 3,88 do 4,50. Uporabo metode ocenjujejo kot pomembno in se strinjajo z
navedenimi trditvami. Obe skupini strokovnjakov sta najbolj enotni pri trditvah, da s kretnjo
podprta komunikacija zmanjša otrokovo stisko zaradi nerazumevanja, spodbuja glasovni
govor, spodbuja očesni stik in otrokovo pozornost z odnosno osebo ter izboljša samopodobo
otroka. Razlog enotnosti v njihovih stališčih je verjetno posledica spoznanj, da so v navedenih
trditvah zajete osnovne prvine komunikacije. Stališče logopedov je, da uporaba KPK
omogoča sporazumevanje otrokom, ki še ne govorijo, medtem ko specialni in rehabilitacijski
pedagogi menijo, da uporaba KPK omogoča razumevanje otrokovih potreb in zmanjša
frustracije in negativne oblike vedenja.
4.2.5 Stališča o uporabi s kretnjami podprte komunikacije pri otrocih z Downovim
sindromom
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali mesto zaposlitve (šolstvo/zdravstvo) vpliva na
oblikovanje stališč specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o uporabi s kretnjo podprte
komunikacije.
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Tabela 15: Podatki opisne statistike za spremenljivko o uporabi metode s kretnjo podprte komunikacije
med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi glede na mesto zaposlitve
Področje zaposlitve

14

Povprečna
vrednost
4,01

Standardni
odklon
0,72

7

4,31

0,72

N

Specialni in rehabilitacijski pedagogi
zaposleni v šolstvu
Specialni in rehabilitacijski pedagogi
zaposleni v zdravstvu

Opazimo razliko v povprečnih ocenah med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi,
zaposlenimi v šolstvu, in tistimi, zaposlenimi v zdravstvu. Ali je ta razlika statistično
pomembna, smo ugotavljali v nadaljevanju z ustreznimi postopki statistične obdelave.

4.3 Preverjanje hipotez
4.3.1 Hipoteza 1
Večina logopedov/surdopedagogov ter specialnih in rehabilitacijskih pedagogov/defektologov
je seznanjenih z metodo s kretnjo podprte komunikacije.

Rezultati preverjanja prve hipoteze
Tabela 16: Seznanjenost z metodo s kretnjami podprte komunikacije
Ali ste seznanjeni z metodo KPK ?
DA

NE

Skupaj

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

Logopedi/surdopedagogi

22

91,7 %

2

8,3 %

24

100 %

Specialni in rehabilitacijski
pedagogi/defektologi
Skupaj

20

52,6 %

18

47,4 %

38

100 %

42

67,7 %

20

32,2 %

62

100 %

Iz tabele 16 je razvidno, da je na vprašanje odgovarjalo 62 strokovnih delavcev. Tistih, ki so
seznanjeni z metodo s kretnjo podprte komunikacije kot ene izmed metod, ki jo lahko
uporabljamo v zgodnjem obdobju razvoja komunikacije pri otrocih z DS, je skupaj 42, kar je
67,7 %. Preostalih 20 (32,2 %) strokovnih delavcev z metodo ni seznanjenih.
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Za preverjanje hipoteze 1 smo uporabili neparametrični hi-kvadrat test.

Tabela 17: Hi-kvadrat test
Statistika testa
x² test

11,17

Število prostostnih stopenj (g)
P

2
0,04

S hi-kvadrat testom smo preverili, ali se odstotka odgovorov (da, ne) med seboj statistično
pomembno razlikujeta. Vrednost hi-kvadrat testa 11,17 pri stopnji prostosti 2 in P = 0,04 je
statistično pomembna.
Hipotezo, da je večina logopedov/surdopedagogov ter specialnih in rehabilitacijskih
pedagogov/defektologov seznanjena z metodo s kretnjo podprte komunikacije, lahko
sprejmemo, ker se odstotka (67,7 in 32,2) statistično pomembno razlikujeta. Predvidevamo
lahko, da imajo strokovni delavci o metodi osnovne informacije, kar nujno ne pomeni, da
poznajo vse podrobnosti pristopa in didaktično gradivo, ki se uporablja. Gradivo v času
anketiranja strokovnih delavcev ni bilo dostopno na tržišču. V času organizacije strokovnega
posveta v mesecu novembru leta 2013 je Društvo DS Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom
za izobraževanje, znanost in šport pripravilo didaktične komplete s KPK karticami, ki so bile
namenjene širšemu krogu uporabnikov. S tem je namenom je Društvo DS Slovenije poskrbelo
za informiranje širše strokovne javnosti, predvsem specialnih in rehabilitacijskih pedagogov,
logopedov in vzgojiteljev, o praktičnem izvajanju metode.

4.3.2 Hipoteza 2

V sklopu zgodnje obravnave logopedi/surdopedagogi ter specialni in rehabilitacijski
pedagogi/defektologi kot eno izmed metod spodbujanja zgodnje komunikacije pri otrocih z
DS uporabljajo s kretnjo podprto komunikacijo.
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Rezultati preverjanja druge hipoteze

Tabela 18: Pogostost uporabe KPK
Ali pri svojem delu uporabljate s kretnjo podprto komunikacijo (KPK) za
spodbujanje zgodnje komunikacije?
Uporabljam

Ne uporabljam

Skupaj

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

Logopedi/surdopedagogi

15

62,5 %

9

37, 5 %

24

100 %

Specialni in rehabilitacijski
pedagogi/defektologi
Skupaj

15

39,4 %

23

60, 5 %

38

100 %

30

48,4 %

32

51, 4 %

62

100 %

Tabela 19: Hi-kvadrat test
Statistika testa
x² test

0,056

Število prostostnih stopenj (g)
P

1
0,814

S hi-kvadrat testom smo preverili, ali se odstotka statistično pomembno razlikujeta med
logopedi/surdopedagogi

ter

specialnimi

in

rehabilitacijski

pedagogi/defektologi,

ki

uporabljajo KPK (uporabljajo in občasno uporabljajo) za zgodnje spodbujanje komunikacije
pri otrocih z DS in tistih, ki metode ne uporabljajo.
Hipotezo zavrnemo, ker se odstotka (48,4 in 51,4) statistično pomembno ne razlikujeta
(x² = 0,056, P= 0,814). Rezultati obeh skupin strokovnjakov, glede uporabe metode KPK pri
zgodnjem spodbujanju komunikacije otrok z DS v sklopu zgodnje obravnave, se bistveno ne
razlikujejo. Metodo uporablja 30 (48,4 %) strokovnjakov obeh skupin, medtem ko 32(51,4 %)
strokovnjakov metode ne uporablja. Med njimi ni statistično značilnih razlik. V primerjavi s
hipotezo 1, kjer je večina strokovnjakov že imela osnovne informacije o metodi, pa jih več kot
polovica metode ne uporablja. Metoda vseeno zahteva določeno usposobljenost
strokovnjakov in gradivo (slike) za izvedbo. Nekateri strokovnjaki so navdušeni nad
novostmi, drugi raje uporabljajo že preverjene metode pri svojem delu. V veliki meri je
uporaba posamezne metode odvisna od strokovnjaka in od tega, koliko informacij ima o njej,
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kakšne so izkušnje stanovskih kolegov o tej metodi, kako se z metodo poistoveti in prepozna
njene prednosti.

4.3.3 Hipoteza 3

Za testiranje, ali je porazdelitev normalna, smo pri hipotezah od 3 do 7 uporabili
Kolmogorov-Smirnov test.

Tabela 20: Ugotavljanje normalnosti porazdelitve spremenljivk

KolmogorovSmirnov test
N
KolmogorovSmirnov Z
2P

Pomen
dejavnikov
zgodnjega
spodbujanja
pri otrocih z DS
72

Aktivnosti za
razvoj
orofacialnih
funkcij

Pristopi in
strategije za
komuniciranje
z otroki z DS

Uporaba
metode
KPK

72

72

72

Uporaba metode
KPK med specialnimi
in rehabilitacijskimi
pedagogi v šolstvu in
zdravstvu
21

0,82

0,83

0,90

1,21

0,59

0,52

0,48

0,39

0,10

0,87

Distribucija povprečne vrednosti je normalna (statistično nepomembno odstopa od normalne),
kar pomeni, da lahko razlike med stališči logopedov/surdopedagogov ter specialnih in
rehabilitacijskih pedagogov/defektologov računamo s parametričnimi testi.

Rezultati preverjanja tretje hipoteze
Stališča logopedov/surdopedagogov se statistično pomembno razlikujejo od stališč specialnih
in rehabilitacijskih pedagogov/defektologov o dejavnikih pri zgodnjem spodbujanju
komunikacije otrok z DS. Za preverjanje statistično pomembnih razlik smo uporabili t-test za
neodvisne vzorce, pred tem smo z Levenovim testom preverili predpostavko o homogenosti
varianc.
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Tabela 21: T-test za ugotavljanje razlik v stališčih med logopedi in specialnimi in rehabilitacijskimi
pedagogi o pomenu dejavnikov pri zgodnjem spodbujanju komunikacije

Levenov test enakosti
varianc
F
P

Stališča
Stališča o pomenu dejavnikov pri
zgodnjem spodbujanju
komunikacije otrok z DS glede na
izobrazbo (med logopedi/
surdopedagogi ter specialnimi in
rehabilitacijskimi pedagogi)

0,39

0,53

T-test enakosti povprečij
T-test

df

P

–1,90

60

0,062

Levenov test je pokazal, da se varianci ne razlikujeta statistično pomembno. Obdržimo
predpostavko o homogenosti varianc, ker je P > 0,05. To pomeni, da za testiranje statistične
pomembnosti razlik v aritmetičnih sredinah lahko uporabimo parametrični t-test. S t-testom
smo ugotovili, da med skupinama v stališčih o pomenu dejavnikov pri zgodnjem spodbujanju
komunikacije otrok z DS glede na strokovni profil (med logopedi/surdopedagogi ter
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi) ni razlik, ker je P = 0,062, kar je večje kot 0,05.
Rezultati, prikazani v tabeli 21, kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med
skupinama na ravni tveganja 5 %, zato hipotezo 3: »Stališča logopedov/surdopedagogov se
statistično

pomembno

razlikujejo

od

stališč

specialnih

in

rehabilitacijskih

pedagogov/defektologov o dejavnikih pri zgodnjem spodbujanju komunikacije otrok z DS«
zavrnemo.

Obe skupini strokovnjakov dejavnikom pri zgodnjem spodbujanju komunikacije otrok z DS
pripisujeta enako pomembnost. Rezultat testa ni presenečenje. Tako logopedi/surdopedagogi
v ambulantah kot specialni in rehabilitacijski pedagogi v razvojnih oddelkih posvečajo
področju zgodnje komunikacije precejšnjo pozornost s ciljno usmerjenimi obravnavami
oziroma aktivnostmi. Mislimo zlasti na vzpostavljanje recipročnega očesnega stika,
komunikacijsko izmenjavo in razvoj združene pozornosti. Razvoj nevroznanosti je dokazal
pomembnost obdobja razvoja zgodnje komunikacije in njenega spodbujanja z ustreznimi
obravnavami tako pri otrocih s tipičnim razvojem in še toliko bolj pri otrocih z DS.
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4.3.4 Hipoteza 4
Stališča logopedov/surdopedagogov se statistično pomembno razlikujejo od stališč specialnih
in rehabilitacijskih pedagogov/defektologov o aktivnostih za razvoj orofacialnih funkcij pri
otrocih z DS.
Rezultati preverjanja četrte hipoteze
Tabela 22: T-test za ugotavljanje razlik v stališčih med logopedi in specialnimi in rehabilitacijskimi
pedagogi o aktivnostih za razvoj orofacialnih funkcij pri otrocih z Downovim sindromom

Levenov test enakosti
varianc
F
P

Stališča

Stališča o aktivnosti za razvoj
orofacialnih funkcij pri otrocih z
DS glede na izobrazbo (med
logopedi/surdopedagogi ter
specialnimi in rehabilitacijskimi
pedagogi)

0,00

0,99

T-test enakosti povprečij
T-test

df

P

–2,78

60

0,007

Z Levenovim testom enakosti varianc smo dokazali, da se varianci statistično pomembno
razlikujeta. Rezultat t-testa je pokazal, da med skupinama v stališčih o aktivnosti za razvoj
orofacialnih funkcij pri otrocih z DS glede na izobrazbo (med logopedi/surdopedagogi ter
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi) obstaja statistično pomembna razlika, ker je
P = 0,007, kar je manj kot 0,05. Rezultati, prikazani v tabeli 22, kažejo, da obstajajo
statistično pomembne razlike med skupinama na ravni tveganja 5 %, zato hipotezo 4:
»Stališča logopedov/surdopedagogov se statistično pomembno razlikujejo od stališč
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov/defektologov o orofacialnih funkcijah pri otrocih z
DS« sprejmemo.
Rezultat

povprečnih

vrednosti

pri

skupini

stališč

o

orofacialnih

funkcijah

pri

logopedih/surdopedagogih (M = 3,85; SD = 0,50)1 in pri specialnih in rehabilitacijskih
pedagogih (M = 4,21; SD = 0,47) nam pokaže, da specialni in rehabilitacijski pedagogi
področju razvoja orofacialnih funkcij pripisujejo večji pomen kot logopedi/surdopedagogi.

1

M = povprečna vrednost, SD =standardni odklon, glej tabelo 10.
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Razliko v stališčih pripisujemo temu, da delovne naloge logopeda/surdopedagoga v ambulanti
segajo na različne segmente razvoja komunikacije. Aktivnosti za razvoj orofacialnih funkcij
so le del tega in zaradi narave dela logopedov niso toliko v ospredju, kot so pri delu specialnih
in rehabilitacijskih pedagogov, ki svoje delo opravljajo v razvojnih oddelkih. Temu področju
lahko posvetijo več časa, česar delo v ambulantah ne dopušča. Mogoče gre vzrok iskati tudi v
vedenju logopedov, da so za razvoj komunikacije, jezika in govora pomembnejše druge
sposobnosti kot orofacialne funkcije.

4.3.5 Hipoteza 5
Stališča logopedov/surdopedagogov se statistično pomembno razlikujejo od stališč specialnih
in rehabilitacijskih pedagogov/defektologov o pristopih in strategijah za komuniciranje z
otroki z DS.

Rezultati preverjanja pete hipoteze
Tabela 23: T-test za ugotavljanje razlik v stališčih o pristopih in strategijah za komuniciranje z otroki z
Downovim sindromom

Stališča

Stališča o pristopih in strategijah
za komuniciranje z otroki z DS
glede na izobrazbo (med
logopedi/surdopedagogi ter
specialnimi in rehabilitacijskimi
pedagogi)

Levenov test enakosti
varianc
F
P
0,28

0,60

T-test enakosti povprečij
T-test

df

P

–0,67

60

0,505

Levenov test je pokazal, da se varianci ne razlikujeta statistično pomembno. Rezultat t-testa je
pokazal, da med skupinama v stališčih o pristopih in strategijah za komuniciranje z otroki z
DS glede na izobrazbo (med logopedi/surdopedagogi ter specialnimi in rehabilitacijskimi
pedagogi) ne obstaja statistično pomembna razlika, ker je P = 0,505, kar je večje kot 0,05.
Rezultati, prikazani v tabeli 23, kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med
skupinama na ravni tveganja 5 %, zato hipotezo 5: »Stališča logopedov/surdopedagogov se
statistično pomembno razlikujejo od stališč specialnih in rehabilitacijskih pedagogov/
defektologov o pristopih in strategijah za komuniciranje z otroki z DS« zavrnemo.
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Obe skupini strokovnjakov sta skupini stališč o pristopih in strategijah za komuniciranje z
otroki z DS podali enako pomembnost, kar je razvidno iz povprečnih vrednosti pri
logopedih/surdopedagogih (M = 3,42; SD = 0,42) ter pri specialnih in rehabilitacijskih
pedagogih (M = 3,50; SD = 0,44 )2. Nobeden izmed navedenih pristopov za komuniciranje ni
bil izbran kot najustreznejši. Obe skupini strokovnjakov sta mnenja, da je najustreznejši
pristop ali strategija kombinacija različnih metod. Posamezne metode, kot npr. metoda PECS,
so ciljno usmerjene na osebe z avtizmom ter tudi otroke z DS, kadar je prisotna kombinacija
motenj. Tudi sicer se metoda lahko uporablja pri otrocih z DS, ker je vizualni spomin njihovo
močno področje. Ker je vsak otrok individuum v svojem funkcioniranju, je temu prilagojen
tudi pristop razvijanja komunikacije, ki se lahko skozi otrokov razvoj spreminja. Tudi
dovzetnost otrok za posamezen pristop, pa čeprav naj bi bil naravnan ravno na otroke z DS, je
različna. Na izbor posameznih pristopov vplivajo tudi informiranost in neposredne izkušnje o
učinkovitosti teh pri obeh skupinah strokovnjakov.

4.3.6 Hipoteza 6
Stališča logopedov/surdopedagogov se statistično pomembno razlikujejo od stališč specialnih
in rehabilitacijskih pedagogov/defektologov o uporabi metode s kretnjo podprte
komunikacije.
Rezultati preverjanja šeste hipoteze
Tabela 24: T-test za ugotavljanje razlik v stališčih o uporabi metode s kretnjo podprte komunikacije

Stališča

Stališča o uporabi metode s
kretnjo podprte komunikacije
(KPK) glede na izobrazbo (med
logopedi/surdopedagogi ter
specialnimi in rehabilitacijskimi
pedagogi)

2

Levenov test enakosti
varianc

T-test enakosti povprečij

F

P

T-test

df

P

1,68

0,20

–0,22

60

0,829

Glej tabelo 13.
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Ob upoštevanju Levenovega testa o enakosti varianc smo uporabili t-test za neodvisne vzorce.
Rezultat t-testa je pokazal, da med skupinama v stališčih o uporabi metode s kretnjo podprte
komunikacije glede na izobrazbo (med logopedi/surdopedagogi ter

specialnimi in

rehabilitacijskimi pedagogi) ne obstaja statistično pomembna razlika, ker je P = 0,829, kar je
večje kot 0,05. Rezultati, prikazani v tabeli 24, kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne
razlike

med

skupinama

na

ravni

tveganja

5

%,

zato

hipotezo

6:

»Stališča

logopedov/surdopedagogov se statistično pomembno razlikujejo od stališč specialnih in
rehabilitacijskih pedagogov/defektologov o uporabi metode s kretnjo podprte komunikacije
(KPK)« zavrnemo.
Pri skupini stališč o uporabi metode s kretnjo podprte komunikacije nam pregled povprečnih
vrednosti pri logopedih/surdopedagogih (M = 4,14; SD = 0,47) in specialnih in
rehabilitacijskih pedagogih (M = 4,17; SD = 0,57 )3 nakazuje minimalne razlike v stališčih.
To pomeni enotnost v ocenjevanju in strinjanju s trditvami o prednostih uporabe metode s
kretnjo podprte komunikacije.

4.3.7 Hipoteza 7
Obstaja statistično pomembna razlika v stališčih o uporabi nadomestnih oblik komunikacije s
poudarkom na metodi s kretnjo podprte komunikacije med specialnimi in rehabilitacijskimi
pedagogi/defektologi, zaposlenimi v zdravstvu, ter specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi/
defektologi, zaposlenimi v šolstvu.
Rezultati preverjanja sedme hipoteze
Tabela 25: T-test za ugotavljanje razlik v stališčih med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi,
zaposlenimi v zdravstvu, in specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, zaposlenimi v šolstvu, o uporabi s
kretnjami podprte komunikacije

Stališča

Stališča o uporabi s kretnjo
podprte komunikacije pri DS med
specialnimi in rehabilitacijskimi
pedagogi, zaposlenimi v
zdravstvu in šolstvu.
3

Levenov test enakosti
varianc

T-test enakosti povprečij

F

P

T-test

df

P

0,01

0,92

–0,89

19

0,385

Glej tabelo 10.
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Levenov test je pokazal, da se varianci ne razlikujeta statistično pomembno. S t-test smo
dokazali, da med skupinama v stališčih med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi,
zaposlenimi v zdravstvu, ter specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, zaposlenimi v šolstvu,
o uporabi metode s kretnjo podprte komunikacije ni razlik, ker je P = 0,385, kar je večje kot
0,05. Rezultati, prikazani v tabeli 25, kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike
med skupinama na ravni tveganja 5 %, zato hipotezo: »Obstaja statistično pomembna razlika
v stališčih o uporabi nadomestnih oblik komunikacije s poudarkom na metodi s kretnjo
podprte

komunikacije

med

specialnimi

in

rehabilitacijskimi

pedagogi/defektologi,

zaposlenimi v zdravstvu, ter specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi/defektologi,
zaposlenimi v šolstvu,« zavrnemo.

Predvidevali smo, da bo obstajala razlika med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi
glede na mesto zaposlitve, predvsem zaradi tega, ker je v razvojnih oddelkih možno bolj
kontinuirano izvajati metodo s kretnjo podprte komunikacije in izkoriščati dnevne situacije za
njeno uporabo kot pri individualnih obravnavah specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v
zdravstvu, kjer ni mogoče zagotavljati kontinuiranosti obravnav v takšnem obsegu, da bi
metodo lahko ustrezno izvajali. Delo je usmerjeno tudi na ostala področja razvoja.
Preveriti smo želeli tudi stališča logopedov/surdopedagogov, zaposlenih v šolstvu in
zdravstvu, ter ugotoviti, ali med njimi obstajajo razlike, vendar vzorec ni bil dovolj
reprezentativen.
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Tabela 26: Celosten pregled sprejetih in zavrnjenih hipotez

Hipoteza sprejeta
SPREJETA

SPREJETA

Hipoteze

Hipoteza zavrnjena

1. Večina logopedov/surdopedagogov ter
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov/
defektologov je seznanjenih z metodo s
kretnjo podprte komunikacije.
2. V sklopu zgodnje obravnave
logopedi/surdopedagogi ter specialni in
rehabilitacijski pedagogi/defektologi kot eno
izmed metod spodbujanja zgodnje
komunikacije pri otrocih z DS uporabljajo s
kretnjo podprto komunikacijo.
3. Stališča logopedov/surdopedagogov se
statistično pomembno razlikujejo od stališč
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov/
defektologov o dejavnikih pri zgodnjem
spodbujanju komunikacije otrok z DS.
4. Stališča logopedov/surdopedagogov se
statistično pomembno razlikujejo od stališč
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov/
defektologov o aktivnostih za razvoj
orofacialnih funkcijah pri otrocih z DS.
5. Stališča logopedov/surdopedagogov se
statistično pomembno razlikujejo od stališč
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov/
defektologov o pristopih in strategijah za
komuniciranje z otroki z DS.
6. Stališča logopedov/surdopedagogov se
statistično pomembno razlikujejo od stališč
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov/
defektologov o uporabi metode s kretnjo
podprte komunikacije.
7. Obstaja statistično pomembna razlika v
stališčih o uporabi nadomestnih oblik
komunikacije s poudarkom na metodi s
kretnjo podprte komunikacije med specialno
rehabilitacijskimi pedagogi/defektologi,
zaposlenimi v zdravstvu, in specialno
rehabilitacijskimi pedagogi/defektologi,
zaposlenimi v šolstvu.
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5 ZAKLJUČEK
Področje komunikacije, jezika in govora je v zadnjih desetletjih vse bolj v središču raziskav
različnih strokovnjakov. Prav posebno mesto ima razvoj zgodnje komunikacije in v tem
obdobju pomembni kazalniki, kot so npr. očesni stik, predverbalni elementi komunikacije,
razvoj združene pozornosti, pojav prvih gest in drugo. Pomembno vlogo imajo tako pri
otrocih s tipičnim razvojem kot pri otrocih z razvojnimi motnjami, med katere sodijo tudi
otroci z DS. Za otroke in nasploh za osebe z DS velja, da so dobri v komunikaciji, saj je
njihova prednost v neverbalni govorici. Sicer pa je področje komunikacije, jezika in govora
njihovo najšibkejše področje. S tem vedenjem lahko že v njihovem najzgodnejšem obdobju
naredimo veliko za spodbujanje komunikacije in jih vključimo v zgodnjo obravnavo, ki naj bi
bila v podporo tudi staršem in ne samo otroku.
Osrednji namen diplomskega dela je bilo ugotoviti, kakšna stališča imajo logopedi ter
specialni in rehabilitacijski pedagogi o zgodnjem spodbujanju komunikacije, o razvoju
orofacialnih funkcij, o uporabi različnih pristopov in strategij nadomestne in dopolnilne
komunikacije, med njimi predvsem o uporabi s kretnjo podprte komunikacije pri otrocih z
DS. Na podlagi teoretičnih spoznanj o dejavnikih, ki so pomembni za razvoj komunikacije,
jezika in govora, ter o prednostih uporabe s kretnjo podprte komunikacije smo oblikovali
vprašalnik, ki je zajel vsa našteta področja, in hipoteze, ki smo jih empirično preverili.
Najprej smo preverili, kolikšen delež logopedov/surdopedagogov ter specialnih in
rehabilitacijskih pedagogov/defektologov je seznanjenih z metodo s kretnjo podprte
komunikacije. Seznanjeni sta dve tretjini anketirancev (67,7 % ), kar ne pomeni, da ti metodo
dobro poznajo, ampak imajo o njej le osnovne informacije. V drugi hipotezi smo želeli
izvedeti, ali logopedi/surdopedagogi in specialni in rehabilitacijski pedagogi/defektologi v
okviru zgodnje obravnave pri svojem delu uporabljajo metodo s kretnjo podprte
komunikacije. Rezultati so pokazali, da jih od 62 anketiranih 32 ne uporablja metode, 30 pa jo
uporablja vsaj občasno. Rezultati so verjetno odraz tega, da je bila metoda v slovenskem
prostoru v času anketiranja še malo poznana. Glede na intenzivno popularizacijo metode v
novembru leta 2013 s strani Društva za Downov sindrom Slovenije in ob podpori Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (organizirani posvet) bi se ob
ponovitvi izvedbe vprašalnika rezultati zagotovo razlikovali od prvotnih. V prvih mesecih leta
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2014 je Društvo za DS organiziralo tudi praktične delavnice o izvajanju metode s kretnjo
podprte komunikacije za študente Pedagoške fakultete in strokovnjake iz prakse. Glede na
spremljanje spoznanj specialnopedagoške prakse v vseh letih nobena izmed metod
nadomestne in dopolnilne komunikacije ni bila deležna tolikšne pozornosti. Res pa je tudi, da
je potreba po usvajanju in širjenju novih znanj vzniknila pri starših otrok s posebnimi
potrebami, tako pri otrocih z DS in otrocih z avtizmom. Za implementacijo metode PECS v
prakso, ki je v osnovi namenjena otrokom z avtizmom, so v veliki meri zaslužni starši otrok,
povezani v društvih, ki so dokaj pogosto organizatorji izobraževanj za izvajanje metode. Za
izvajanje PECS-metode je treba pridobiti ustrezno licenco. Predavatelji prihajajo iz tujine,
tudi finančna izobraževanja niso vsem dostopna.
V tretji hipotezi smo preverjali stališča med logopedi/surdopedagogi ter specialnimi in
rehabilitacijskimi pedagogi/defektologi glede dejavnikov pri zgodnjem spodbujanju
komunikacije pri otrocih z DS. S t-testom nismo potrdili statistično pomembnih razlik v
stališčih med skupinama strokovnjakov. Obe skupini strokovnjakov imata enotno mnenje o
zgodnjem spodbujanju komunikacije. Rezultat ni presenečenje, obe skupini temu področju
pripisujeta pomembno vlogo, kar je povsem razumljivo, saj tako logopedi, ki opravljajo
individualne obravnave, kot specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki svoje delo pretežno
opravljajo s skupino, usmerjajo svoje delo pri otrocih z DS v razvoj komunikacije in
predverbalnih spretnosti.
Pri četrti hipotezi smo želeli preveriti stališča med logopedi/surdopedagogi ter specialnimi in
rehabilitacijskimi pedagogi/defektologi o aktivnostih za razvoj orofacialnih funkcij pri otrocih
z DS. Stališča obeh skupin strokovnjakov se med seboj statistično pomembno razlikujejo.
Večjo pomembnost orofacialnim aktivnostim so pripisali specialni in rehabilitacijski
pedagogi. Rezultati so nas sprva presenetili, saj je razvoj oralne motorike vendarle nekoliko
bolj v domeni logopedov. Razlog za neenotnost v stališčih lahko mogoče pripišemo temu, da
logopedi v razvojnih ambulantah opravljajo bolj svetovalno delo. Staršem razložijo pravilne
postopke pri hranjenju otroka, držo otroka, konkretno pokažejo posamezne vaje za jezik,
ustnice, medtem ko specialni in rehabilitacijski pedagogi v razvojnih oddelkih lahko temu
področju posvetijo več časa in jih utrjujejo prek igre in dnevnih aktivnosti. Aktivnosti za
razvoj oralne motorike se lahko izvajajo dnevno in kontinuirano. V tuji strokovni literaturi
razvoju orofacialnih funkcij posvečajo veliko pozornosti. Obstajajo intenzivni programi,
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namenjeni temu področju, še posebej za otroke z DS in otroke z ostalimi razvojnimi
motnjami.
V okviru pete hipoteze smo primerjali stališča logopedov/surdopedagogov ter specialnih in
rehabilitacijskih pedagogov/defektologov o pristopih in strategijah za komuniciranje z otroki
z DS. Razlik v stališčih nismo potrdili. Ocenimo lahko, da sta obe skupini strokovnjakov
enotnega mnenja glede pristopov in strategij pri komuniciranju. V pristopih, katerih nabor
smo ponudili, ni bil izbran samo eden kot najbolj učinkovit pri otrocih z DS. Rezultati so
potrdili naša pričakovanja, da je najbolj primeren oziroma ustrezen pristop ali metoda
kombinacija različnih metod in pristopov. V določenih odgovorih je bila še posebej
poudarjena metoda PECS kot najbolj primerna, če gre pri DS še za prisotnost avtistične
motnje. Vsak otrok je individuum, zato je treba dejansko oceniti njegovo funkcioniranje in
komunikacijske potrebe ter ustrezno presoditi, katera metoda bo za otroka najbolj učinkovita
in bo prispevala k njegovemu sporazumevanju z okoljem. Za metodo PECS velja, da je njena
učinkovitost 95 %. Razloga, da otrok ne napreduje v komunikaciji, ne gre iskati pri otroku,
temveč pri izvajalcu metode (Julia Biere, osebna komunikacija, oktober 2013).
V šesti hipotezi smo preverjali stališča logopedov/surdopedagogov ter specialnih in
rehabilitacijskih pedagogov/defektologov o uporabi metode s kretnjo podprte komunikacije.
Tudi pri tej hipotezi nismo potrdili statistično pomembnih razlik. Mnenja strokovnjakov so
poenotena glede uporabe metode s kretnjo podprte komunikacije pri otrocih z DS. Logopedi
menijo, da metoda omogoča sporazumevanje otrokom, ki še ne govorijo. Specialnim in
rehabilitacijskim pedagogom pa je najpomembnejše, da se s pomočjo metode lahko bolje
omogoči razumevanje otrokovih potreb in s tem zmanjševanje frustracij in negativnih oblik
vedenja. Pri tej hipotezi smo predvidevali, da bodo v stališčih prisotne razlike.
Predpostavljali smo, da lahko specialni pedagogi bolje implementirajo metodo v prakso kot
logopedi. Pri tem mislimo na delo v razvojnih oddelkih, kjer se uporaba metode lahko dnevno
izvaja, medtem ko v okviru razvojnih ambulant te možnosti skoraj ni, glede na možnost
organiziranja kontinuiranih obravnav in časovnih omejitev.
Pri sedmi hipotezi smo želeli preveriti razlike v stališčih o uporabi nadomestnih oblik
komunikacije s poudarkom na metodi s kretnjo podprte komunikacije med specialno
rehabilitacijskimi

pedagogi/defektologi,

zaposlenimi

v

zdravstvu,

in

specialno

rehabilitacijskimi pedagogi/defektologi, zaposlenimi v šolstvu. Razlik nismo potrdili.
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Če povzamemo, smo izmed sedmih hipotez potrdili dve, preostalih pet pa smo zavrnili.
Ugotovili smo, da so stališča logopedov/surdopedagogov ter specialnih in rehabilitacijskih
pedagogov glede zgodnjega spodbujanja komunikacije o pristopih in strategijah pri
komuniciranju ter o uporabi s kretnjo podprte komunikacije pri otrocih z DS poenotena. Ne
razlikujejo se glede na mesto zaposlitve pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih. Pri
logopedih te hipoteze zaradi premajhnega vzorca nismo mogli oceniti. Rezultati so pokazali,
da uporaba s kretnjo podprte komunikacije v praksi še ni uveljavljena. To velja tako za
logopede kot tudi specialne in rehabilitacijske pedagoge.
Izobraževalni sistem študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike zagotovo ne more v
popolnosti opremiti z znanjem, lahko jim le ponudi osnovna vedenja o posameznih pristopih
oz. sistemih nadomestne in dopolnilne komunikacije. Od posameznika je odvisno, kako bo
dopolnjeval svoje znanje in se permanentno izobraževal, kajti področje specialne in
rehabilitacijske pedagogike je zagotovo področje, kjer je neprestano treba slediti novim
spoznanjem in jih prenašati v prakso. Področje nadomestne in dopolnilne komunikacije je
precej kompleksno, tako kot so kompleksne motnje komunikacije nastale zaradi različnih
vzrokov. Osebe s posebnimi potrebami, zlasti otroci in odrasli z motnjo v duševnem razvoju,
so skupina, ki ima na področju komunikacije velik primanjkljaj. Pri osebah s težko in težjo
motnjo v razvoju in dodatnimi motnjami v gibalnem razvoju to pomeni primanjkljaj tako na
področju neverbalnega kot tudi verbalnega izražanja. Prepoznavanje namena njihovih sporočil
in potreb je mnogokrat težaven in dolgotrajen proces ter od strokovnjakov zahteva precej
subtilnosti in empatije. Pripravljenost sprejeti nove izzive, znanje, izkušnje in osebna
naravnanost strokovnih delavcev so pri tem ključnega pomena.
Rezultati raziskave bi lahko bili bolj objektivni, če bi bil vzorec sodelujočih večji in tudi bolj
enakomerno porazdeljen med skupinama strokovnjakov. Navkljub večkratnim pozivom po
vračilu vprašalnikov pa se to ni zgodilo. Vseeno nam je uspelo preveriti vsaj delež stališč
strokovnjakov in njihov pogled na to področje.
Predvidevamo, da bi bili rezultati ob ponovitvi raziskave bistveno drugačni z vidika, da je
informiranost o metodi v zadnjem letu zajela kar obsežno skupino strokovnjakov, tako
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov kot logopedov. Vprašalnik, ki smo ga uporabili, bi
preoblikovali in dopolnili še z bolj specifičnimi trditvami.
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Zanimivo bi bilo preveriti tudi dejansko uporabo PECS-metode v praksi pri delu z otroki z
avtizmom ali drugimi motnjami, zlasti pri predšolski populaciji otrok; ovire in posebnosti, ki
spremljajo uvajanje metode, koristni napotki praktikov in podobno. Smiselno bi bilo izvajanje
sklopa izobraževanj o nadomestni in dopolnilni komunikaciji ter o uporabi podpornih
tehnologij. Nosilcev izvajanja izobraževanj je lahko več, pri tem se izkušnje iz prakse uspešno
povežejo s teorijo (URI Soča, CIRIUS Kamnik, Vipava in Pedagoška fakulteta v Ljubljani).
Ob koncu še misel, ki naj nas vodi pri delu z osebami s posebnimi potrebami.

Vsi dihamo isti zrak
in vsem kri po žilah polje,
a nihče nikomur ni enak,
in vsak je sam svoje vesolje.
(Drobtinice, Tone Pavček)
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7 PRILOGA 1

Spoštovani!
Sem Mojca Trontelj in zaključujem

izredni

študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani smer

surdopedagogika-logopedija. Vrsto let sem že zaposlena v Centru za usposabljanje, delo in varstvo
Dobrna kot specialna pedagoginja. V vseh letih mojega poklicnega udejstvovanja sem spremljala
novosti na našem strokovnem področju. V zadnjem letu dni je moje zanimanje pritegnila metoda s
kretnjo podprta komunikacija (KPK), ki se uporablja v zgodnjem obdobju komunikacije pri otrocih z
Downovim sindromom. Metoda je eden od pristopov nadomestne in dopolnilne komunikacije. Njen
namen je otrokom olajšati sporazumevanje in jim ponuditi možnost izražanja svojih potreb in želja.
Z namenom, da bi raziskala uporabnost in učinkovitost te metode ter preverila vaša mnenja in stališča,
se obračam na Vas strokovne delavce (logopede, specialne in rehabilitacijske pedagoge in druge) in
Vas prosim za pomoč in sodelovanje pri izpolnitvi vprašalnika, ki je del mojega diplomskega dela.
Za sodelovanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. Prilagam vam pisemsko ovojnico z naslovom
in znamko za izpolnjene vprašalnike.

Lep pozdrav.
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VPRAŠALNIK ZA LOGOPEDE /SURDOPEDAGOGE TER SPECIALNE IN
REHABILITACIJSKE PEDAGOGE/DEFEKTOLOGE
1. Spol anketiranca (obkrožite):
a) ženski
b) moški
2. Starost anketiranca (obkrožite):
a) mlajši od 25 let
b) od 25 do 34 let
dalje

c) od 35 do 44 let

d) od 45 do 54 let

e) od 55 let

3. Vaš strokovni naslov:
a) logoped/surdopedagog
b) specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog
c) drugo (dopišite)__________________________
4. Delovna doba_____________ let.
5. Ustanova v kateri ste zaposleni (obkrožite):
a) zdravstveni dom
b) JVIZ- vrtec – razvojni oddelek, kjer se izvaja prilagojen program za predšolske otroke
c) center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje
d) socialno varstveni zavod
6. Delo, ki ga opravljate v ustanovi (obkrožite):
a) individualni terapevt
b) skupinski habilitator/specialni in rehabilitacijski pedagog v oddelku
c) drugo_________________
7. Število otrok z Downovim sindromom____________; v obravnavi pri logopedu oziroma
specialnem in
rehabilitacijskem pedagogu ________ (izpolnijo samo v CIRIUS, trenutno stanje).
8. Število vseh otrok v razvojnem oddelku ________, od tega otrok z Downovim
sindromom____________;
v obravnavi pri logopedu oziroma specialnem in rehabilitacijskem pedagogu v oddelku
_____________
(izpolnijo samo v razvojnem oddelku vrtca, trenutno stanje).

9. Starost otrok z Downovim sindromom v obravnavi pri logopedu oziroma
specialnem in rehabilitacijskem pedagogu:
1.otrok __________ let
2.otrok ___________ let
3.otrok __________ let
4.otrok __________ let

5.otrok ___________ let

6.otrok __________ let

10. Kot ena izmed oblik oziroma metod vzpodbujanja zgodnje komunikacije za otroke z Downovim
sindromom se uporablja tudi s kretnjo podprta komunikacija (KPK). Ali ste seznanjeni s to metodo?
a) da

b) ne

11. Ali pri svojem delu uporabljate s kretnjo podprto komunikacijo (KPK) za vzpodbujanje zgodnje
komunikacije?
a) uporabljam

b) občasno uporabljam

c) ne uporabljam
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12. Na spodnjem seznamu so podane trditve o pomenu dejavnikov pri zgodnjem vzpodbujanju
komunikacije in aktivnostih za razvoj orofacialnih funkcij pri otrocih z Downovim sindromom.
Svoje mnenje izrazite na ocenjevalni lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najmanj in 5 največ. Za
vsako trditev obkrožite tisto oceno, ki najbolje izraža Vaše mnenje. Prosim, ocenite vse trditve.
1

2

3

4

5

zelo nepomembno

nepomembno

niti pomembno,
niti nepomembno

pomembno

zelo pomembno

1 Otrok se odzove na zvok s spremembo vedenja.

1

2

3

4

5

2 Dojenje.

1

2

3

4

5

3 Otrok se odzove na glas z vznemirjenjem.

1

2

3

4

5

4 Hranjenje na stekleničko.

1

2

3

4

5

5 Otrok se obrača za zvokom.

1

2

3

4

5

6 Položaj glave pri hranjenju.

1

2

3

4

5

7 Otrok pogleda v obraz.

1

2

3

4

5

8 Vstavitev nebne plošče (avtor Castillo Morales).

1

2

3

4

5

9 Otrok obdrži očesni kontakt (gleda v usta ali oči).

1

2

3

4

5

10 Senzorna stimulacija (masaža,vibracija, toplo/hladno).

1

2

3

4

5

11 Otrok se smehlja.

1

2

3

4

5

12 Izbira ustreznega kozarca za pitje.

1

2

3

4

5

13 Otrok spremlja osebe s pogledom.

1

2

3

4

5

14 Izbira ustrezne žlice za hranjenje.

1

2

3

4

5

15 Otrok spremlja predmete s pogledom.

1

2

3

4

5

16 Vaje žvečenja.

1

2

3

4

5

17 Otrok uporablja komunikacijsko izmenjavo.

1

2

3

4

5

18 Izbira različnih tekstur hrane (kontrast tekoče/trdo).

1

2

3

4

5

19 Otrok uporablja geste, kretnje (pokaže s prstom, pomaha pa-pa).

1

2

3

4

5

20 Aktivne vaje za moč in gibljivost jezika.

1

2

3

4

5

21 Otrok posnema, imitira odraslo osebo.

1

2

3

4

5

22 Aktivne vaje za ustnice.

1

2

3

4

5

23 Z otrokom pojemo in se igramo »bibarije«.

1

2

3

4

5

24 Aktivne vaje za mehko nebo.

1

2

3

4

5

25 Z otrokom gledamo slikanice in poimenujemo narisano.

1

2

3

4

5
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13. V nadaljevanju so našteti različni pristopi in strategije za komuniciranje oziroma sporazumevanje z
otroki z Downovim sindromom. Prosim, da v spodnji tabeli obkrožite odgovor, ki odraža Vaše
mnenje. V pomoč vam je legenda.
1

2

3

4

sploh se ne strinjam

se ne strinjam

ne morem se odločiti

se strinjam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Komunikacija s pomočjo usmerjanja pogleda je pri otrocih z DS najbolj
učinkovita.
Komunikacija, kjer izrazito uporabljajo obrazno mimiko je pri otrocih z DS
najbolj učinkovita.
S kretnjo podprta komunikacija (KPK) je pri otrocih z DS najbolj učinkovita.
Komunikacija s pomočjo metode PECS je pri otrocih z DS najbolj
učinkovita.
Komunikacija s pomočjo slik (PCS) je pri otrocih z DS najbolj učinkovita.
Komunikacija s pomočjo znakovnega jezika je pri otrocih z DS najbolj
učinkovita.
Komunikacija z glasovnim govorom je pri otrocih z DS najbolj učinkovita.
Komunikacija s pomočjo komunikatorja je pri otrocih z DS najbolj
učinkovita.
Komunikacija z uporabo fonomimične metode je pri otrocih z DS najbolj
učinkovita.
Komunikacija z uporabo različnih metod in pristopov je pri otrocih z DS
najbolj učinkovita.
Komunikacija s kombinacijo različnih metod in pristopov je pri otrocih z DS
najbolj učinkovita.

5
se popolnoma
strinjam

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

14. Katera metoda komunikacije je po Vaših izkušnjah najbolj učinkovita pri obravnavi otrok z DS?
_________________________________________________________________
15. Na seznamu so trditve povezane z Vašim stališčem o uporabi s kretnjo podprte komunikacije
(KPK) pri vzpodbujanju komunikacije otrok z Downovim sindromom. Prosim, da v spodnji tabeli
obkrožite ustrezen odgovor.
1
2
3
4
5
se popolnoma
sploh se ne strinjam se ne strinjam ne morem se odločiti
se strinjam
strinjam
1 Uporaba kretenj podprtih z glasovnim govorom, je učinkovit način
vzpodbujanja zgodnje komunikacije.
2 S kretnjo podprta komunikacija omogoča sporazumevanje otrokom, ki še
ne govorijo.
3 S kretnjo podprta komunikacija omogoča otroku lažje izražanje potreb.
4 Razumevanje otrokovih potreb zmanjšuje frustracije in negativne oblike
vedenja.
5 Z uporabo s kretnjo podprte komunikacije, se zmanjša otrokova stiska
zaradi nerazumevanja.
6 Uporaba s kretnjo podprte komunikacije vzpodbuja glasovni govor.
7 S kretnjo podprta komunikacija vzpodbuja očesni kontakt in otrokovo
pozornost z odnosno osebo.
8 Z uporabo kretenj podpiramo razvoj izhodiščnih jezikovnih struktur in
kognitivnih spretnosti za pridobivanje jezika.
9 S kretnjo podprta komunikacija vpliva na čustveni in socialni razvoj otroka.
10 Z uporabo s kretnjo podprte komunikacije omogočimo otroku učinkovito
sporazumevanje in funkcioniranje z okoljem.
11 S kretnjo podprta komunikacija izboljša samopodobo.
12 S kretnjo podprta komunikacija olajša učenje in usvajanje novih znanj.
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1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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