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POVZETEK

Diplomska naloga se ukvarja z vprašanjem spolnosti pri osebah z zmerno motnjo v duševnem
razvoju. V teoretičnem delu poleg splošnih značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju
opiše značilnosti njihove seksualnosti in nekaj pozornosti nameni pogledom na problematiko
v različnih časovnih obdobjih. Nato se posveti posebnemu programu vzgoje in izobraţevanja
ter izhajajoč iz njega opiše kako naj bi se v praksi izvajala spolna vzgoja, pri čemer daje
poudarek tako na prispevku strokovnih delavcev, kot tudi staršev, saj se zaveda, da je za
uspešno izvajanje programa potrebna usklajenost obeh. Opisane so najpogostejše napake pri
poučevanju spolne vzgoje ter predlagane različne učne metode, med katerimi prevladuje
izkustveni pristop. Dosti pozornosti je namenjeno uporabi slikovnega gradiva in razlagi
pomembnih tem, ki jih je v programu spolne vzgoje smiselno obdelati. Empirični del
predstavlja akcijsko raziskavo, katere rezultat je program spolne vzgoje, izveden s skupino 5ih mladostnikov na Zavodu Janeza Levca, Oddelku vzgoje in izobraţevanja Jarše.
Ugotovljeno je bilo, da izvedene delavnice sledijo predpisanim vsebinam v določilih
posebnega programa vzgoje in izobraţevanja ter da je skupinsko delo primerna učna oblika za
učenje spolne vzgoje pri osebah z zmerno in teţjo motnjo v duševnem razvoju.
uporabljenih delovnih metod so se izkazale za učinkovite še predavanje, dopolnjeno

Od
z

demonstracijo s slikovnim gradivom, razlaga, diskusija, igra vlog in reševanje delovnih listov.

Ključne besede: motnja v duševnem razvoju, spolnost oseb z motnjo v duševnem razvoju,
spolna vzgoja, učne metode, posebni program vzgoje in izobraţevanja
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SUMMARY

Diploma paper discusses the question of sexuality in individuals suffering from moderate
disability in mental development. In the theoretical part it describes the general characteristics
of individuals with mental disabilities; in addition it represents the characteristics of their
sexuality and gives some attention to various perspectives of this issue in different time
periods. Afterwards it focuses on special education and training program and on its basis it
represents the implementation of sex education in practice – here it gives emphasis on the
contribution of professional workers as well as parents, as it realizes that the coordination of
both is vital for the efficient implementation of the program. Furthermore, it also presents the
most frequent mistakes in teaching sex education and suggests different teaching methods,
among which the experience-based approach is prevalent. It also gives a great deal of
attention to the use of visual material and to the explanation of important topics, useful to
discuss in sex education program. The empirical part represents the action research and the
sex education program as its result; the program was carried out at the Special Education
Centre Janez Levec (Zavod Janeza Levca), Department of Education and Training in Jarše,
with the group of 5 adolescents. It was established that the workshops carried out are
following the content prescribed in the special education and training program and that group
work is the appropriate teaching form when teaching sex education to the individuals with
moderate and severe disabilities in mental development. The following working methods
which had been applied have also proven efficient: lecture - supplemented with demonstration
and visual material, explanation, discussion, role playing, solving of working material.

Key words: mental disability, sexuality of individuals with mental disabilities, sex education,
teaching methods, special education and training program
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I. UVOD

V Delhijski deklaraciji o potrebah in pravicah duševno prizadetih in njihovih druţin iz leta
1995 piše, da imajo duševno prizadete osebe enake pravice kot vsi drugi ljudje. Kljub temu pa
so še vedno ţrtve predsodkov in izpostavljene diskrimninaciji na mnogih področjih. Pomoč
duševno prizadetim zajema teme, kot so: osnovna zdravstvena skrb, šolanje, socialno
skrbstvo, rešitev stanovanjske problematike, moţnost zaposlitve in dela, rekreacija in skrb za
navezovanje stikov, tudi intimnih (Lačen, 1998).
Čeprav ţivimo v 21. stoletju, v dobi interneta in splošno dostopnih informacij, je področje
spolnosti še vedno za marsikoga tabu. Previdni smo, ko se lotimo razlage le-te otrokom, še
bolj previdni pa pri pogovorih, ki se nanašajo na spolnost oseb s posebnimi potrebami. Starši
se tolaţijo, da se bodo otroci oz. njihovi pogosto ţe odrasli sinovi in hčere z motnjo v
duševnem razvoju o tem učili v šoli, učitelji in vzgojitelji pa se zanašajo na to, da bodo osebe
z motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju osebe z MDR) o tej občutljivi temi poučili v
šoli oz. programih vzgoje in izobraţevanja. Posebni program vzgoje in izobraţevanja za osebe
z zmerno in teţjo motnjo v duševnem razvoju določa, da je potrebno te osebe izobraziti o
intimnosti in partnerstvu, daje splošne smernice in cilje, katerih izvajanje pa je še vedno
prepuščeno posamezni ustanovi oz. učitelju posameznega oddelka v oţjem smislu.

Dejstvo je, da imamo vsi spolni nagon, pri nekaterih je bolj in pri drugih manj inhibiran.
Osebe z MDR spadajo zaradi specifičnosti njihovega razvoja med tiste, pri katerih je spolni
nagon zaradi pomanjkljive kontrole impulzov in pomanjkljive spolne vzgoje pogosteje
izraţen na socialno neprimerne načine. Vzgojitelji in učitelji, ki delajo z njimi, se tako soočajo
z mnogimi teţavami, ki pa jim pogosto sami niso kos. Vloga svetovalne sluţbe je, da jim pri
tem pomaga.
Ko beseda nanese na področje spolnosti, opazimo, da so predsodki globoko vsidrani v naš
način dojemanja tega najbolj naravnega pojava, neposredno najbrţ posledica skoraj
dvatisočletne vladavine rimskokatoliške cerkve in njenih doktrin, ki spolnost povezujejo s
pojmi, kot so greh, nečistovanje in peklenske muke (Jurečič, 2008). Zanimiva je ugotovitev,
ki se ne sklada ravno s tem, kar si ponavadi mislimo o tem, kako liberalno so spolnost in
različne, bolj »nenaravne« spolne prakse, dojemali antični Grki. Tudi oni so se razburjali nad
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homoseksualci, obsojali pedofile in na mastrubacijo gledali kot primerno le za suţnje. Čeprav
so po drugi strani na spolnost gledali kot na naravno in niso imeli tabujev in zavrtosti, so
njihove prakse usmerjali socialni, ne pa moralni diktati (Vrissimtzis, 1995). Do preobrata v
mišljenju je prišlo šele v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so hipiji in gibanje Svobodna
ljubezen vplivali na rušenje obstoječega, na viktorijanski morali temelječega reda,
vzpostavitev novih vrednot, spontanega načina razmišljanja in dojemanja druţbe (Jurečič,
2008). Vendar ta evolucija v načinu razmišljanja ni potekala gladko, Meadovo, ki je v tistih
časih raziskovala spolnost med primitivnimi ljudstvi, so nekateri klicali »dirty old lady«,
drugi pa »Mother of the world« (Women's Intellectual Contributions to the Study of Mind and
Society, 2012). In v nekaterih severnoevropskih drţavah je res povzročila prevrat; spolnost je
dobila drugačno mesto in bolj liberalno obravnavo. Pojmi, kot so enakopravnost spolov,
prostitucija in pornografija in način njihovega pojavljanja v medijih kaţejo na vzpostavitev
večje moţnosti odločanja in izbire med posamezniki, njihovo dojemanje ni več tako
institucionalizirano, kot v drţavah z bolj tradicionalnimi vrednotami, kjer so ti procesi
počasnejši, predsodki bolj zakoreninjeni in pot k liberalizaciji daljša (Jurečič, 2008).
Diplomska naloga je nastala na podlagi konkretne izkušnje dela s skupino mladostnikov
oddelka vzgoje in izobraţevanja v Zavodu za usposabljanje Janeza Levca. V omenjeni
ustanovi sem v četrtem letniku opravljala prakso. Psihologinja, ki dela v svetovalni sluţbi, je
potoţila o tem perečem problemu in skupaj sva se odločili, da oblikujeva program delavnic, ki
bi obravnaval tiste teme, s katerimi se soočajo tako mladostniki, kot tudi njihovi učitelji.
Dogovorili sva se, da bova sestavili skupino nekaj fantov in deklet ter poskusno izvajali
program, ki bo zajemal vsebine od osnovnih, kot so npr. telesna samopodoba, rast in razvoj
ter razvojne spremembe, do bolj poglobljenega obravnavanja razlik med moškimi in ţenskami
ter čisto praktičnih napotkov glede tega, kje se spodobi biti nag in kako navezati stik z osebo,
ki nam je všeč. Naj se nam zdi misel, da imajo tudi osebe s posebnimi potrebami spolni nagon
še tako oddaljena, je po izkušnjah tistih, ki vsakodnevno delajo z njimi, še kako resnična in
aktualna.
V empiričnem delu bo prikazana akcijska raziskava. To obliko raziskave sem izbrala zato, ker
»sledi sodobnim usmeritvam preseganja razcepa med teorijo in prakso, med znanstveniki in
predmetom raziskovanja, med ustvarjanjem znanja in uporabo le-tega. Vsaka znanstvena
ugotovitev je v končni fazi vredna samo toliko, kolikor se uresniči v praksi« (Kramer in
Koţelj, 2005).
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II. TEORETIČNI DEL

1. KAJ POMENI IZRAZ MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU?

1.1.

Funkcionalna omejitev

Izraz opisuje »splošno podpovprečno intelektualno funkcioniranje, ki je vezano na
neadekvatnost vedenja na področju samostojnosti, komunikacije, socializacije in
razumevanja« (Lačen, 2001, str. 11). Na socialnem področju v praksi opazimo oteţkočeno
komunikacijo, pomanjkanje introspekcije in povratnih informacij, reakcije, ki niso v
skladu z našimi pričakovanji in izraţanje potreb, ki se ne sklada z našimi predstavami.
Pogosto se zdi, da so zaprti v svoj svet in je do njih teţko priti. Zaradi vsega naštetega je
delo z njimi zahtevno in zahteva posebne prilagojene oblike dela in zaposlitve (Lačen,
2000). Nekateri koncepti, ki so v veljavi v naši drţavi (npr. podaljšanje roditeljskih pravic
in ločevanje na zmerno, teţje in teţko duševno prizadete), so v svetu teţko razumljivi
(Jereb, 2002). Mnogi namreč nasprotujejo delitvi oseb na kategorije glede na IQ, saj je leta velikokrat relativen in stigmatizirajoč, tako kot je stigmatizirajoča klasifikacija iz
preteklosti, ki ljudi z MDR deli na debile, imbecile in idiote ter se danes več ne uporablja.
Koliko znanja so te ljudje sposobni osvojiti, je odvisno od narave motnje, mnogi med
njimi imajo izrazite gibalne ali glasbene sposobnosti, pri nekaterih pa izstopa sposobnost
računanja (Marentič Poţarnik, 2000). Ne glede na vrsto in stopnjo motnje so osebe s to
klasifikacijo v prvi vrsti ljudje kot vsi drugi, s svojimi individualnimi značilnostmi,
ţeljami, potrebami in interesi. In tako kot se posamezniki v celotni populaciji razlikujejo
med seboj, imajo različne sposobnosti in zmoţnosti, a vendarle neke skupne značilnosti,
tako se med seboj razlikujejo tudi osebe z MDR, hkrati pa imajo tudi neke lastnosti,
tipične za njihovo skupino. Namesto, da se preveč osredotočamo na to, česa vsega ne
zmorejo, je bolje, da se vprašamo, kaj vse znajo in zmorejo in kako jim lahko pri tem
pomagamo.

9

Motnja v duševnem razvoju pomeni, da je mentalna in socialna starost teh oseb v
primerjavi z vrstniki vsaj prepolovljena. Pomeni tudi, da te osebe nikoli v ţivljenju ne
bodo popolnoma samostojne in bodo potrebovale posebno skrb, vodenje in usmerjanje.
Ker o njihovih sposobnostih in samostojnosti odločajo drugi, ki lahko izhajajo iz lastnih
predstav in ne njihovih dejanskih zmoţnosti, so v nevarnosti, da le-ti precenijo ali
podcenijo njihove zmoţnosti (Lačen, 2000). Velikokrat gre pri teh osebah za kombinirane
motnje, pri mnogih poleg motnje v duševnem razvoju opazimo tudi motnje v govoru,
motnje v gibanju in zaznavanju, zdravstvene teţave in socialno-kulturno prikrajšanost
(Marentič Poţarnik, 2000).
Začetki kategorizacije oseb s posebnimi potrebami segajo v Sloveniji v leto 1958, ko je bil
sprejet Splošni zakon o šolstvu, ki je določal, da imajo vse osebe enako pravico do šolanja
in vzgoje. Leta 1968 je bil nato sprejet še Zakon o usposabljanju otrok in mladostnikov z
motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Nacionalna strokovna skupina za pripravo
Bele knjige o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji, področna strokovna skupina
za otroke s posebnimi potrebami, 2011). Otroci z zmerno in teţjo motnjo v duševnem
razvoju so v Sloveniji vključeni v posebni program vzgoje in izobraţevanja, ki se izvaja v
oddelkih vzgoje in izobraţevanja (OVI), lahko v specializiranih ustanovah ali v okviru
rednih osnovih šol. V oddelkih vzgoje in izobraţevanja je manjše število otrok, vsak
učenec pa ima svoj individualiziran program, katerega cilji so prilagojeni njegovim
sposobnostim, zmoţnostim učenja in posebnim potrebam, ki jih ima. Poleg
specialnopedagoškega dela, so učenci v teh oddelkih deleţni tudi obravnav strokovnega
tima, ki ga ponavadi sestavljajo še logoped, fizioterapevt, psiholog in pa drugi profili,
odvisno od posameznika in njegovih potreb. Izjemoma so kasneje te otroci, če zmorejo
slediti učnemu procesu, lahko vključeni v prilagojeni program z niţjim izobrazbenim
standardom, ponavadi pa se zaposlujejo v varstveno delovnih centrih (Šolsko obdobje,
2011).

1.1.1. Zmerna motnja v duševnem razvoju

Pri zmernih motnjah gre za zniţane kognitivne sposobnosti. Na posameznih področjih imajo
lahko zelo dobro razvit talent za npr. risanje ali glasbo. V razgovoru razumejo navodila in
dajo ustrezen odgovor. Pri tistih, ki ne govorijo, se lahko razvije nadomestna komunikacija,
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kar pomeni, da komunicirajo z govorico telesa ali s slikami. Zmorejo se tudi usposobiti za
preprosta praktična opravila, kot so npr. zlaganje izdelkov, lepljenje, sortiranje, delanje po
šabloni, po navodilih in pod nadzorom. V ţivljenju so lahko uspešni kljub temu, da so deloma
odvisni od pomoči drugih (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok
s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir
oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 2003). Lahko se naučijo skrbeti zase v smislu
skrbi za osebno higieno in opravljati preprosta opravila, ne zmorejo pa pridobiti osnovne
pismenosti (Marentič Poţarnik, 2000).

1.1.2. Teţja motnja v duševnem razvoju

Ljudje s teţjo MDR so sposobni sami izvesti le najosnovnejša opravila (npr. skrb zase v
smislu toaletnega treninga, treninga oblačenja), v komunikaciji so omejeni in razumejo samo
najosnovnejša opravila, odgovarjajo pa s telesno reakcijo. V ţivljenju potrebujejo stalno
pomoč in podporo, saj se v tej skupini najbolj pogosto pojavljajo ostale spremljajoče motnje
in zdravstvene teţave (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir
oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 2003). Ker vse ţivljenje potrebuejo posebno
skrb staršev in večjega števila strokovnjakov, jih veliko ţivi v posebnih institucijah, kjer
dobijo potrebno skrb in nego (Ţerdin, 1991; povzeto po Marentič Poţarnik, 2000).

1.2.

Spremljajoče zdravstvene teţave

Motnja v duševnem razvoju v praksi pomeni, da ima oseba poleg primanjkljajev na
kognitivnem področju pogosto tudi katero od spremljajočih telesno-zdravstvenih stanj, kot so
motnje gibanja in drţe, slepota in slabovidnost, gluhota in naglušnost, hiperkinetični sindrom
in motnje vedenja, avtistični simptomi, epilepsija, degenerativna organsko procesualna
obolenja, motnje presnove in delovanja ţlez z notranjim izločanjem, pa tudi kromosomske in
genetske nepravilnosti (Lačen, 2000; van Schrojenstein Lantman-De Valk, Metsemakers,
Haveman in Crebolder, 2000). V študiji, kjer so primerjali število diagnoz pri osebah z MDR
in tistih brez MDR, je bilo ugotovljeno, da so osebe z MDR kar 2.5 krat bolj nagnjene k
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telesnim boleznim kot njihovi vrstniki brez motenj. Prav tako se v tej skupini pojavlja višja
smrtnost, pogosto pa so teţave prisotne ţe v perinatalnem obdobju. Čeprav so zgoraj naštete
zdravstvene teţave posledica motnje v duševnem razvoju, se pridruţene psihološke in druge
teţeve zdijo bolj povezane z zunanjimi okoliščinami, v katerih te osebe ţivijo, npr.
pomanjkanje

informacij,

pomanjkanje

telesne

vadbe,

slaba

mobilnost,

nezdrave

prehranjevalne navade, uporaba zdravil itd. (van Schrojenstein Lantman-De Valk,
Metsemakers, Haveman in Crebolder, 2000). Nič nenavadnega torej ni, da avstralski
raziskovalci poročajo, da so otroci z MDR do starosti 5-ih let veliko pogosteje sprejeti v
bolnišnico, tam ostanejo dlje kot otroci brez MDR, obravnavajo pa jih zaradi več diagnoz.
Zanimivo pa je, da je glede števila hospitalizacij in pridruţenih motenj skupina otrok z motnjo
avtističnega spektra bliţje vrstnikom brez motnje kot tistim z MDR (Williams, Leonard,
Tursan d’Espaignet, Colvin, Slack-Smith in Stanley, 2004).

1.3.

Odvzeta opravilna sposobnost

Zakon o nepravdnem postopku – Ur.l. SRS 30/86 v 44. členu pravi, da v postopku za odvzem
poslovne sposobnosti sodišče odloča o delnem ali popolnem odvzemu poslovne sposobnosti
osebam, ki zaradi duševne bolezni, duševne zaostalosti, odvisnosti od alkohola ali mamil niso
sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi. Vendar sodišče dovoljuje osebam, ki
niso poslovno sposobne, da zaradi uveljavljanja svojih pravic in interesov same opravijo
posamezna procesna dejanja, če oceni, da so sposobne razumeti pomen in pravne posledice
takih dejanj.
V sedanji pravni praksi se odvzem poslovne sposobnosti ne uporablja več pogosto, ker ga v
veliki meri nadomešča podaljšanje roditeljskih pravic in obveznosti staršev. Osebe z
motnjami v duševnem razvoju so zavarovane pred poskusi, ki vključujejo njihovo telo ali dele
telesa v korist medicine. To nadzoruje etična komisija, ki deluje pod okriljem Ministrstva za
zdravstvo (Zbir določb pravic, obveznosti ter nekaterih olajšav v slovenski zakonodaji, kjer se
obravnavajo osebe z motnjami v duševnem razvoju oz. njihovi zakoniti zastopniki, 2008).
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Zakon o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih – Ur.l. SRS 15/89 in 14/89 v 19. členu pravi,
da zakonske zveze ne more skleniti oseba, ki je teţje duševno prizadeta ali nerazsodna. 118.
člen tega istega zakona omogoča tudi podaljšanje roditeljske pravice čez otrokovo
polnoletnost, če otrok zaradi telesne ali duševne prizadetosti ni sposoben sam skrbeti zase, za
svoje koristi in pravice. 123. člen pa nalaga staršem dolţnost preţivljanja (ob pomoči
druţbene skupnosti) tudi po polnoletnosti za osebe, ki so zaradi teţje telesne ali duševne
prizadetosti nesposobne za samostojno ţivljenje in nimajo zadostnih sredstev za preţivljanje.
139. člen pravi, da posvojitelj ne more biti oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, ali je
tako duševno prizadeta oz. bolna, da utegne spraviti posvojenčevo zdravje in ţivljenje v
nevarnost. Partnerskih in spolnih odnosov med prizadetimi pa zakonodaja izrecno nikjer ne
obravnava. 208. člen še navaja, da ima skrbnik osebe, ki ji je popolnoma odvzeta poslovna
sposobnost, pravice in dolţnosti skrbnika mladoletnika, ki še ni dopolnil 15 let.
Zakon o dedovanju – Ur.l. SRS 15/76, 23/78 oseb z motnjo v duševnem razvoju ne obravnava
posebej, tako da jim je omogočena pravica do dedovanja oz. vsaj do nujnega deleţa. V
postopku dedovanja pa starši ne morejo zastopati duševno prizadete osebe, če so tudi sami
dediči. V tem primeru se jim določi skrbnika za poseben primer.

1.3.1. Pravice in dolţnosti mladoletnika, ki še ni dopolnil 15 let

Na spletni strani centrov za socialno delo si lahko preberemo, kako je urejeno to področje.
Uveljavlja se skrbništvo kot oblika varstva mladoletnih oseb, za katere starši ne skrbijo ter
polnoletnih oseb, ki niso sposobne skrbeti same zase, za svoje pravice in koristi ter
premoţenje. Dolţnost skrbnika se opredeljuje kot prostovoljna in častna, skrbnik pa je dolţan
vestno skrbeti za osebnost, pravice in koristi varovanca ter skrbno upravljati njegovo
premoţenje. Najmanj enkrat letno je dolţan poročati centru za socialno delo o svojem delu.
Skrbnik sme samo z odobritvijo centra za socialno delo odtujiti ali obremeniti varovančeve
nepremičnine, odtujiti njegove premičnine večje vrednosti ali razpolagati s premoţenjskimi
pravicami večje vrednosti, odpovedati se dediščini ali volilu oziroma odkloniti darilo.
Namen skrbništva nad mladoletnimi je s skrbjo, vzgojo in izobrazbo vsestransko razviti
osebnost mladoletnih varovancev, ter jih usposobiti za samostojno ţivljenje in delo. Zajema
tudi skrb za mladoletnikovo premoţenje, pravice in koristi. S tem ukrepom se nadomešča skrb
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staršev, ki nočejo, ne morejo ali ne smejo skrbeti za otroka in staršev otrok z motnjami v
duševnem razvoju. Odobritev pravnih poslov mladoletnika lahko na centru za socialno delo
zahtevajo mladoletnikovi starši z vlogo za odobritev pravnega posla. Premoţenje
mladoletnega smejo starši odsvojiti ali obremeniti samo s privolitvijo centra za socialno delo
ter samo zaradi njegovega preţivljanja, vzgoje in izobrazbe, ali če to zahteva kaka druga
njegova korist. Mladoletnik, ki je dopolnil 15 let in je zaposlen, lahko s svojim osebnim
dohodkom razpolaga sam. Polnoletne osebe, katerim sodišče delno ali v celoti odvzame
poslovno sposobnost, postavi center pod skrbništvo ter jim določi skrbnika. Skrbništvo
obsega skrb za osebo varovanca v obsegu oskrbe, zdravljenja in usposabljanja za samostojno
ţivljenje, kot tudi skrb za premoţenjske in druge koristi. V nepravdnem postopku pred
sodiščem lahko center postavi osebi, zoper katero se je začel postopek, začasnega skrbnika,
katerega funkcija preneha, ko sodišče odloči o odvzemu poslovne sposobnosti in center
postavi stalnega skrbnika, ali ko postane pravnomočna odločba, da ni pravne podlage za
odvzem poslovne sposobnosti (Varstvo otrok in druţine, 2011).
Mladoletnik, ki ni dopolnil 15 let, ne more niti z dovoljenjem skleniti zakonske zveze (Zakon
o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih).
Mladoletnik, ki še ni dopolnil 15 let, je poslovno popolnoma nesposoben in ne more sam v
svojem imenu sklepati pogodb (Petelin, 1950).

2. MDR IN SPOLNOST

2.1.

Pogledi druţbe na problematiko v različnih časovnih obdobjih

Čeprav se strinjamo, da je spolnost nekaj lepega in naravnega, se, ko nanese pogovor na
duševno prizadete osebe in spolnost, še vedno soočamo z mnogimi predsodki in
neodobravanjem. Splošna negativna naravnanost (predvsem laične) druţbe tako tiste, ki so
zmerno in teţje prizadeti, prikrajša za ljubezenska in spolna doţivetja (Lačen in Ošlak, 1985).
Druţba dojema vse, ki so kakorkoli hendikepirani kot aseksualna bitja ter prepostavlja, da je
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vse, kar se v navezavi z njimi povezuje s spolnostjo, nekaj neprimernega in nezaţelenega. To
opraviči z izgovorom, da je spolnost nekaj, kar takih oseb ne zanima in jim nič ne pomeni
(Pečarič, 2005). Duševno prizadeti niso pri tem nobena izjema, kvečjemu jim niţja
intelektualna razvitost pomeni še dodatno oviro, saj se nanje pogosto gleda kot na otroke, pri
otrocih pa vemo, kakšno je naše mnenje glede spolnosti, še posebej spolnih odnosov.
Evgenično gibanje je v letih od 1880 do 1940 povzročilo masovno sterilizacijo in segregacijo
teh oseb. Do šestdesetih let so spolnost oseb z MDR zanikali in zatirali. Gibanje za človekove
pravice in seksualna revolucija pa sta pomenila korak naprej k normalizaciji in
dezinstitucionalizaciji ţivljenja duševno prizadetih (Kempton in Kahn, 1991). V teh časih je v
strokovnih krogih veljalo prepričanje, da je potrebno otroke vzgajati tako, da bodo brez
občutkov krivde gledali na spolnost in jo dojemali kot nekaj lepega in dobrega, dokler le-ta ne
škoduje drugemu človeku ali dokler se pri tem ne izrabi nemoč mladoletnega (Harper in
Harper, 1950; Ellis, 1954, 1958; Harper, 1959; povzeto po Ellis, 1968). Kljub na splošno
pozitivnemu gledanju na spolnost pa je bilo do sedemdesetih let 20. stoletja narejeno malo ali
nič raziskav o spolnosti med osebami z MDR. Zahodna kultura je na te osebe gledala bodisi
kot na aseksualne bodisi kot na spolno deviantne (Milligan & Neufeldt, 2001; povzeto pa
DiGulio, 2003).
Leta 1971 je bila s strani OZN sprejeta Mednarodna deklaracija o pravicah duševno prizadetih
ljudi. Del tega dokumenta se nanaša neposredno na spolnost oseb z motnjami v duševnem
razvoju in pravi, da imajo osebe z MDR (Declaration on the rights of mentally retarded
people, 1971; Petek 1998):
• pravico do socialno-seksualne edukacije
• pravico do informiranosti in pridobivanja seksualnega znanja
• pravico do izraţanja spolnih potreb v skladu z druţbenimi normami
• pravico do sodelovanja v odločanju o kontroli rojstev, izbiri zakonskega statusa, rojstvu in
vzgoji otrok
• pravico do ţivljenjskih razmer in strokovne pomoči, ki omogoča uresničevanje teh pravic
V tej deklaraciji so prvič opredelili osebe z motnjami v duševnem razvoju kot spolna bitja in
jim priznali pravico do spolnosti. Ideje, predstavljene v njej, pa ţal še danes ponekod veljajo
samo na papirju, pravice oseb z MDR so na področju spolnosti pogosto kršene ali
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nespoštovane. Da bi pozornost spet usmerili na pravice oseb z MDR, so leta 1995 dopolnili
še Delhijsko deklaracijo, ki od takrat naprej ponuja smernice za učinkovito uresničevanje
pravic duševno prizadetih in poudarja vlogo druţine pri edukaciji in rehabilitaciji teh oseb
(The Delhi Declaration, 1993). V Sloveniji je opaziti, da so nekatere pravice oseb z MDR
sistematično kršene (npr. pravica do zakonske zveze in rojstev otrok), naša zakonodaja je torej
v neskladju z mednarodnimi direktivami in krati osnovne človekove pravice oseb z MDR
(Petek,1998).
Čeprav smo kot druţba presegli gledanje, da so spolni odnosi namenjeni zgolj nadaljevanju
vrste in še to dopustni le v edini pravi, t.j. krščanski druţini, smo pri tem spregledali
populacijo oseb z MDR. Zakaj se ne bi tudi pri njih drţali ugotovitve, da je spolnost osnovna
človekova potreba, ki je sama sebi namen in lahko sluţi samo zadovoljitvi osebe kot take?
(Lačen in Ošlak, 1985). Slovenija je, kot ponavadi, zaostajala za razvitim svetom, kjer so
spodbujeni z gibanjem za človekove pravice in seksualno revolucijo strokovnjaki začeli
skupaj delati v smeri spolne vzgoje oseb z MDR, z namenom, da bi pri njih vzpostavili
razumevanje lastne seksualnosti in jim pribliţali primerne in samopotrjujajoče načine
spolnega izraţanja. V ZDA so ţe takrat vzpostavili cilje, smernice in učni načrt za spolno
vzgojo. Izobrazili so starše in delavce v ustanovah ter razvili politike za ravnanje s temami,
kot so npr. sterilizacija in problematično seksualno izraţanje (Kempton in Kahn, 1991).
Lačen, ki izvaja predavanja na temo spolnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju, opaţa na
tem področju napredek. Če je bilo pred dobrimi dvajsetimi leti proti spolnosti oseb z MDR
okoli 40 % vseh udeleţencev njegovih predavanj, je danes proti le še kakšen, večinoma
starejši starš. Vidimo, da se je mnenje strokovnjakov na tem področju premaknilo v smeri
normalizacije (Lačen, 2007). V nekaterih drţavah (Danska, Nizozemska, Nemčija in Švica) so
šli v prizadevanjih za uresničevanje pravice oseb s posebnimi potrebami do zadovoljive
spolnosti, tako daleč, da so začeli izobraţevati in usposabljati prostitutke za nudenje spolnih
uţitkov tej populaciji. Njihove storitve zajemajo nudenje masaţe, telesnega stika, dotikanja,
objemanja in pomoči pri doseganju orgazma. V nekaterih drţavah je moţen tudi spolni odnos
v vseh oblikah. Ponudnike teh storitev posebej usposabljajo o mentalnih in emocionalnih
aspektih tega početja (Ledsom, 2003).
Danes se o spolnosti oseb z MDR v svetu govori in piše v veliki meri bolj pozitivno kot v
preteklosti, ţe dolgo so jim priznane pravice do svobodne spolnosti in uţivanja v intimnem
16

ţivljenju. Pravice pa vključujejo tudi nekatere odgovornosti, med katere sodi predvsem skrb
za zaščito pred neţeleno nosečnostjo in spolno prenosljivimi boleznimi, spoštovanje čustev
drugega in zavedanje, da posameznik ne sme s silo ali groţnjo drugega prisiliti v spolni
odnos. Pravice opredeljujejo vključevanje v medsebojne odnose in tudi odnose, ki vključujejo
spolnost, pravico do zasebnosti in do izraţanja čustev, pravico do dostopa do spolnosti in do
svobodne opredelitve lastne spolne usmerjenosti. Prav tako pa imajo osebe z MDR tudi
pravico do izobraţevanja o spolnosti in svetovanja v medosebnih odnosih. Kar se tiče nadzora
rojstev pa se jim priznava tudi pravica do svetovanja o kontracepciji, pravica do poroke in do
otrok (Videmšek, 1999). Čeprav so vse te pravice napisane na papirju, pa se, še posebno
zadnji dve, v praksi ne izvajajo, pravzaprav se še danes celo sistematično kršijo. Urejanje
področja druţinskega ţivljenja in rojstva otrok pri osebah z MDR bi zahtevalo sistemske
rešitve, mobilizacijo večjega števila strokovnjakov in podpornega osebja ter osveščenost in
pozitivnejše stališče do tega problema v širši javnosti. Področje spolnosti oseb z MDR tako ni
več tabu, je predmet mnogih debat v strokovnih krogih in to nam pove, da se stvari tudi na
tem področju obračajo na bolje. Smo pa še daleč od idealnega stanja in vprašanje je, ali bodo
osebe z MDR kdaj imele čisto enake pravice, kot jih imamo »navadni« ljudje.

2.2.

Spolni nagon in njegovo izraţanje skozi razvojna obdobja

Izgrajevanje spolne identitete je ena izmed razvojnih nalog, s katerimi se oseba intenzivno
spopada v obdobju mladostništva. Za nekatere je to naraven proces, nekaj o čemer ne
razmišljajo, ampak se preprosto zgodi. Za druge pa je to zahtevna naloga, ki je povezana z
mnogimi fantazijami, strahovi in tabuji (Carrell, 2002).
Kakor pri vseh ljudeh, se tudi pri tistih, ki imajo posebne potrebe, spolni nagon kaţe v
različnih oblikah ţe v zgodnjem otroštvu. Takrat začnejo otroci z dotikanjem in boţanjem
spoznavati lastno telo (Debenak, 2007). Velikokrat zmotno mislimo, da imajo osebe z MDR
drugačen nagon kot osebe brez motnje. Njihove emocionalne potrebe in moč spolnega nagona
so enake kot pri zdravih osebah, eni imajo večji libido, drugi pa manjši. MDR nikakor ne
pogojuje moči nagona, res pa je, da je pri osebah z MDR nagon večkrat bolj izraţen, saj jim
manjka občutek socialne kontrole in svojih ţelja ter potreb ne znajo dobro skriti ali izraţati na
druţbeno sprejemljive načine (Lačen in Ošlak, 1985). Duševno prizadeti ljudje so čustvena
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bitja z večjimi potrebami po ljubezni, naklonjenosti in pripadnosti, kot jih imajo intelektualno
povprečno razviti ljudje (Hrastar, 1994). Imajo podobne gone in interes spoznati lastno telo;
teme, ki se tičejo spolnosti, so jim prav tako pomembne, kot so pomembne osebam brez
MDR, zato jim je potrebno pomagati razumeti, kaj se dogaja z njihovim telesom, ko
dozorevajo (American Academy of Pediatrics, Commitee on children with dissabilities,1996).

2.2.1. Raziskovanje lastnega telesa

Raziskovanje lastnega telesa in prve nespretne oblike spolnega vedenja se razvojno začnejo
pojavljati nekje od 3. do 5. leta, pri otrocih z MDR pa kasneje, odvisno od tega, koliko je
upočasnjen njihov mentalni razvoj. Otroci se pogosto igrajo igre, kot so »ati- mami« ali
»zdravnik« (Hrastar, 1994). Cilj teh iger je spoznavanje lastnega telesa in doseganje prijetnih
občutkov (Haffner, 2000). S temi dejavnostmi ni nič narobe, problem pa nastane takrat, ko si
oseba z MDR za partnerja v tej igri izbere mlajšega otroka (Hrastar, 1994). Raziskovanje
lastnega telesa je torej nekaj, kar se pri otrocih pojavi kot posledica njihovega telesnega in
duševnega razvoja. Od tega, kako bodo starši reagirali na te prve, nerodne poskuse spolnega
vedenja, je pogosto odvisno to, kakšne bodo spolne navade te osebe, ko odraste. Če bodo
starši te aktivnosti prepovedovali ali celo kaznovali, se bo pri otroku razvil občutek krivde in
večja verjetnost je, da se bo pri njem kasneje razvila katera od oblik spolne zavrtosti.

2.2.2. Masturbacija

V času pred puberteto se pri otrocih ţe pojavlja ţelja po samozadovoljevanju in takrat fantje
prvič doţivijo semenski izliv, najpogosteje ponoči. Kasneje začnejo iskati partnerja, s katerim
bi lahko imeli prvi spolni stik (Debenak, 2007). Ker osebe z MDR nimajo tako dobro razvite
sposobnosti odlaganja zadovoljitve in ne zmorejo upoštevati druţbenih norm, se varuhi
pogosto soočajo s tem, da se oseba samozadovoljuje ne glede na situacijo (Hrastar, 1994).
Otroci se odzivajo spontano in se pogosto dotikajo svojih intimnih delov telesa, tudi na javnih
mestih. Zato je predvsem naloga staršev, da otroke z motnjo v duševnem razvoju ţe v zgodnji
mladosti učijo, kakšna so druţbena merila sprejemljivega spolnega vedenja (Hrastar, 1994;
Bratković, 2000; Debenak, 2007).
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Pri nekaterih osebah, še posebej pri tistih s teţjo in teţko MDR, pa ostaja samozadovoljevanje
temeljna oblika zadovoljevanja spolnih potreb skozi vsa ţivljenjska obdobja. Starši so ob tem
pogosto zmedeni in se sprašujejo, kako reagirati (Lačen, 2007). K sreči se je odnos druţbe do
samozadovoljevanja z leti precej spremenil in danes ga razumemmo kot normalno obliko
spolnega obnašanja, ki ni vredna obsojanja (Hrastar, 1994). Zato tudi staršem oseb s teţkimi
MDR svetujemo, da jim pravice do izraţanja spolnih potreb ne kratijo, temveč sprejmejo
takšno obnašanje kot normalno in naravno ter se z njim ne obremenjujejo. Da jim bo laţje, naj
otroka ali odraslo osebo poučijo o higieni in primernih krajih, kjer se lahko samozadovoljuje.

2.2.3. Istospolne spolne igre

Raziskovanje telesa vrstnikov se najprej pojavi v predšolskem obdobju, ko se otroci med
seboj ogledujejo in draţijo, a pri tem še ne gre za prave spolne igre. Te aktivnosti so
namenjene tešenju radovednosti in spoznavanju razlik med spoloma. Predšolski otroci se med
seboj pogovarjajo o spolnosti, poroki, dojenčkih ipd. ter si izmenjujejo izkušnje (Ipavec,
1999). Za igre v predšolskem obdobju ne moremo reči, da so spolne, saj za cilj nimajo dosego
spolne potešitve, temveč gre za kognitivno komponento, spoznavanje in učenje o sebi in
drugih. Šele kasneje, v obdobju od 7. do 12. leta, se vzporedno z razvojem pri otrocih začnejo
pojavljajti prave spolne igre. Ker se v tem obdobju druţijo večinoma z vrstniki istega spola,
so tudi te igre istospolne, kar pa ne nakazuje kasnejše homoseksualnosti, je le izraz
razvojnega obdobja. Nekatere osebe z MDR pa nikoli ne preseţejo te razvojne stopnje
(Hrastar, 1994). V odvisnosti od vzgoje in ţivljenjskih priloţnosti se homoerotične teţnje
kaţejo v vseh različnih oblikah, od čisto abstraktnih do povsem konkretnih – preko
pogovorov in opazovanja do dotikanja. Pri dekletih se to največkrat kaţe bolj eksplicitno,
predvsem v izkazovanju neţnosti z objemanjem, drţanjem za roke in podobno, med tem ko se
pri fantih te teţnje kaţejo bolj posredno, npr. pri športnih dejavnostih, igrah moči ipd. V
kolikor so ti istospolni odnosi potekali v mejah kontrole, ostajajo še naprej prijateljski in
pripomorejo k iskanju partnerja drugega spola (Glonar-Vodopivec, 1984). Ker se osebe z
MDR mentalno razvijajo po drugačnih zakonitostih kot splošna populacija, večkrat za
partnerje pri igri izbirajo neprimerne osebe (starše, sorojence, strokovnjake, ki delajo z njimi,
osebe istega spola ipd.). Da bi omejili negativne izkušnje, je eden od ciljev programa spolne
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vzgoje tudi diferenciacija spolnega obnašanja, t.j. naučiti jih, kdo je primeren partner za igro
in zakaj (Bratković, 2000). Ob tem se je potrebno zavedati, da se verjetno homoseksulanost
pojavlja tudi v populaciji oseb z MDR in bi torej sistematično siljenje k raznospolnim
partnerstvom lahko za koga pomenilo tudi diskriminacijo in nasilje v zvezi s spolno identiteto.

2.2.4. Spolni odnosi

V obdobju pubertete se spolni nagon usmeri v osebe nasprotnega spola, spolna igra ima v tem
obdobju ţe vse značilnosti spolnega odnosa. Pri osebah z MDR so problematični celostno
dojemanje dogajanja, niţja sposobnost nadzora in zmanjšana sposobnost razumevanja
posledic, ki imajo lahko za posledico večje število nezaţelenih nosečnosti, nekritično
izbiranje in pogosto menjavo spolnih partnerjev. Med osebami z zmerno in teţjo MDR je
pravi spolni odnos redek. Gre večinoma za telesne dotike, kot so objemanje, poljubljanje,
dotikanje in vzajemna masturbacija. »Normalen« spolni odnos se pojavlja v skupini oseb z
laţjo MDR (Hrastar, 1994). Lačen pa temu nasprotuje in pravi, da je kvaliteta ţivljenja oseb z
MDR posledica odnosa druţbe do njih in moţnosti, ki jih imajo. Če jim damo moţnost, se
začnejo njihovi potenciali na področju spolnosti usmerjati v vsakdanje aktivnosti: »da znajo
izraţati ljubezen, da ljubezen dajejo in sprejemajo, da se zaljubljajo, da uţivajo v ljubezenskih
igrah, da si ţelijo telesnega stika, od boţanja, poljubljanja do spolnih odnosov« (2007, str. 8).
Naša zakonodaja v nobenem od svojih členov izrecno ne prepoveduje spolnih odnosov med
osebami z MDR, prav tako pa se ves čas poudarja enakost med ljudmi kot temelj, na katerem
naj bi gradili pravičnejšo druţbo in boljši jutri. Ali naj torej obravnavamo spolne odnose med
osebami z MDR kot nujnost in izbiro njih samih ter jim pri tem pomagamo tako, da jim
nudimo čimveč informacij in napotkov? Ali pa naj si raje prizadevamo za prepoved le-teh in
svojo energijo usmerimo v odpravljanje posledic spolne zavrtosti?
Tudi, če osebe z MDR ne bodo nikoli imele svoje druţine, je prav, da jih seznanimo s tem, kaj
se dogaja pri spolnem odnosu in jim navsezadnje pojasnimo vsaj to, kako so sami prišli na
svet. In tudi, če se opredelimo za legalizacijo spolnih odnosov med osebami z MDR, se
moramo zavedati, da bo na tem področju vsaj nekaj časa potrebno stalno vodenje in nadzor v
smislu pedagoške pomoči, tako kot se le-ta izvaja na vseh ostalih ţivljenjskih področjih
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(American Academy of Pediatrics: Commitee on children with dissabilities, 1996; DiGulio,
2003; Lačen, 2007).

2.3.

Zavrtost erotičnih in seksualnih teţenj

Pri večini ljudi je potreba po spolnosti prvinska potreba in če jo lahko izraţajo naravno, se bo
tako tudi razvijala. Če pa te moţnosti ni, se energija preusmeri v iskanje nadomestnih
zadovoljitev, lahko pride do stanj, kot so: splošno nezadovoljstvo, čustvena deprivacija,
agresija, avtoagresija, pretirano samozadovoljevanje, iskanje homoseksualnih razmerij in še
kaj (Lačen, 2007). Mladostnik se mora naučiti izraţati čustva in erotične ter seksualne teţnje
na druţbeno sprejemljiv način, obvladano in primerno starosti oz. razvojni stopnji. To je
pogosto teţje za fanta, ker še vedno marsikje prevladuje miselnost, da je kazanje čustev pri
moških »nemoško«. Kajti vzajemni izrazi ljubezni so osebno zadovoljujoči in dajejo
mladostniku občutek varnosti in ga vzpodbujajo k spremembi iz sebe usmerjenega bitja v
usmeritev v druge osebe (Glonar-Vodopivec, 1984).
Spolnost ima tri funkcije: uţitek, socializacijo in reprodukcijo in ni nujno, da morajo biti
uresničene prav vse. Zadovoljevanje temeljnih spolnih potreb prepreči zavrtost na področju
spolnosti. Da bi se izognili neţelenim negativnim posledicam, ki jih lahko ima omejevanje
pravice do spolnosti, moramo sprejeti ţelje in potrebe oseb z MDR ter jim omogočiti pravico
do intimnosti in zasebnosti, hkrati pa jih poučiti o socialno sprejemljivih načinih izraţanja
spolnega nagona. V njihovo spolno ţivljenje lahko poseţemo le takrat, če s svojimi ţeljami in
dejanji resno ogroţajo sami sebe ali druge osebe (Petek, 1998).
Veliko emocionalnih teţav oseb z motnjo v duševnem razvoju izhaja iz zavrtosti erotičnih in
seksualnih teţenj (Lačen in Ošlak, 1985, Lačen, 2000). Kadar je tem ljudem preprečen telesni
stik in spolna zadovoljitev, se pogosto lahko pojavijo:
• avtoagresija in agresija, kar se kaţe tako, da se nekateri grizejo, drugi tepejo, tretji pa si
lahko celo poškodujejo svoje spolne organe. S tem nas ţelijo opozoriti, da so nerazumljeni in
da jim nekaj manjka (Debenak, 2007; Lačen 2007).
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• stereotipno iskanje nadomestnih zadovoljitev, med katerimi so najpogostejše
homoseksualnost (praviloma brez spolnega akta), pretirano samozadovoljevanje in druge
redkejše

oblike

deviantnih

vedenj

(Lačen

in

Ošlak,

1985;

Lačen

2007).

• psihične teţave, kot so depresija, napetost, razdraţljivost (Lačen in Ošlak, 1985).
• napadalnost in razdraţljivost do ljudi, ki jim omejujejo izraţanje spolnega nagona
(Hrastar, 1994).
• nasilno spolno obnašanje, še posebej pri tistih, ki so bili sami ţrtve takih dejanj (Bratković,
2000).

3. OBLIKOVANJE PROGRAMA SPOLNE VZGOJE ZA OSEBE Z
MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU

3.1.

Določila posebnega programa vzgoje in izobraţevanja

Posebni program vzgoje in izobraţevanja (2005), kamor so vključeni udeleţenci v našem
programu spolne vzgoje, določa, da se mora osebe z MDR seznaniti tudi s področjem
intimnega ţivljenja in odnosov med spoloma. Je pa ta vsebina omenjena proti koncu
programa in se v praksi verjetno izvaja glede na to, ali ostane kaj časa ali pa ob neposrednem
incidentu. Taisti program kot spolno vzgojo pojmuje vse oblike poučevanja in informiranja o
različnih vprašanjih, povezanih s spolnostjo in odnosi med spoloma. Osvajanje veščin, ki so
pomembne za ţivljenje, se lahko odvija neplanirano, neformalno in nedefinirano, spontano po
potrebi ali pa formalno in strukturirano, kar se v oţjem smislu nanaša na informiranje in
poučevanje o spolnosti, v širšem smislu pa na razvoj veščin in oblik obnašanja, ki so socialno
primerne in sprejemljive. Program naj bi bil usmerjen predvsem na »dvig zavesti in znanja o
intimnosti in medosebnih odnosih oseb z zmerno, teţjo in teţko motnjo v duševnem razvoju ter
na posredovanje informacij o različnih vprašanjih, povezanih s spolnostjo na primeren in
razumljiv način« (Posebni program vzgoje in izobraţevanja, 2005, str. 53).
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3.1.1. Splošni cilji (Posebni program vzgoje in izobraţevanja, 2005, str. 53):
»• pridobivanje temeljnega znanja o intimnosti in medosebnih odnosih,
• gradnja pozitivne spolne identitete,
• prepoznavanje in poimenovanje telesnih in spolnih organov,
• pridobivanje temeljnega znanja o spolnem razvoju,
• razumevanje menstruacije,
• diferenciacija oblik spolnega obnašanja ter s tem povezane druţbeno sprejemljive norme in
vrednote,
• razlikovanje med primernim in neprimernim spolnim vedenjem,
• razumevanje nosečnosti in poroda,
• prepoznavanje pomena in načina preprečevanja zanositve,
• razumevanje zakonske vloge in prepoznavanje elementov dobrega odnosa,
• dvigovanje zavesti o samospoštovanju,
• prepoznavanje potencialno nevarnih situacij in zaščita pred zlorabo.«
3.1.2. Operativni cilji (Posebni program vzgoje in izobraţevanja, 2005, str. 54):
»• glede na sposobnosti komunicira verbalno ali neverbalno z osebami nasprotnega spola,
• osvetli lastne vrednote in lastnosti, odkriva razlike in podobnosti med nami,
• diferencira zunanje in notranje ţenske in moške spolne organe ter se seznani z njihovo
funkcijo,
• prepozna in razume, kakšne spremembe se dogajajo tekom razvoja na telesu in spolnem
dozorevanju v obdobju otroštva, mladostništva, odraslosti in staranja,
• pozna pojav menstruacije in njeno funkcijo,
• pozna uporabo higienskih sredstev v času menstruacije,
• pozna načine za ublaţitev bolečin v času menstruacije,
• zadovoljuje spolno poţelenje na primeren način,
• pozna pravila primernega spolnega obnašanja,
• se primerno vede v javnem in zasebnem prostoru,
• pozna razliko med ugodnimi in neugodnimi dotiki, ter moţnost in način odklanjanja
neugodnih telesnih stikov,
• pozna osnovne znake nosečnosti,
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• pozna različne oblike zaščite, načine delovanja in uporabe,
• razume vlogo zakonske zveze,
• spozna obveze partnerjev v zakonu ter odnos med zunaj zakonskima partnerjema, vlogo
posameznika in reševanje konfliktnih situacij v partnerstvu,
• pozna pomen in pravilno uporabo besede »NE« v intimnem ţivljenju in medosebnih odnosih,
• prepozna potencialno nevarne situacije in pravilno reagira v takšni situaciji,
• zna poiskati pomoč v primeru nevarnosti spolne zlorabe,
• zna poiskati pomoč v primeru konflikta med partnerjema.«
3.1.3. Primeri dejavnosti (Posebni program vzgoje in izobraţevanja, 2005, str. 54):
»• v skupinskih igrah in aktivnostih se druţi z osebami nasprotnega spola,
• poišče osebo nasprotnega spola ter z njo komunicira z verbalno ali neverbalno
komunikacijo,
• opiše svoj zunanji izgled, pozna svoje dobre in slabe lastnosti,
• odkrito pove, kaj mu je všeč na sebi, na drugi osebi, prijatelju, znancu,
• na sliki odkriva razlike med moškim in ţensko,
• opazuje obrise ţenskega in moškega telesa ter vriše dele telesa moškemu in ţenski,
• na risbi prepozna notranje ţenske in moške spolne organe ter jih poimenuje,
• pojasni funkcijo ţenskih in moških spolnih organov,
• opiše spremembe na telesu v času odraščanja preko fotografij iz različnih starostnih
obdobij,
• s pomočjo fotografij golega telesa v različnih razvojnih obdobjih ugotavlja spremembe na
telesu,
• v pogovoru spoznava pojav menstruacije, kdaj nastopi, kakšne teţave jo spremljajo,
• opiše svoje teţave v času menstruacije,
• s pomočjo konkretne ponazoritve spozna uporabo higienskih pripomočkov v času
menstruacije,
• vodi koledarček menstrualnega ciklusa,
• na primeru vaj spoznava, kako lajšamo bolečino v času menstruacije,
• s pomočjo igranja vlog spozna dopustne in nedopustne oblike spolnega obnašanja,
• s pomočjo vprašanj v skupini spozna, s kom je dovoljeno poljubljanje in objemanje, intimno
dotikanje in spolni odnos,
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• na primeru zgodbe spoznava masturbacijo ter pomen higiene,
• s pomočjo igranja vlog ugiba, kakšno je primerno in neprimerno vedenje v javnem in
zasebnem prostoru,
• s pomočjo ustreznega filma ali revije zadovoljuje svoje spolne potrebe,
• z ogledom filma spozna potek nosečnosti in porod,
• obišče ginekološko ambulanto, kjer spozna ginekologa, namen pregleda in kontracepcijska
sredstva,
• v pogovoru spozna vlogo partnerskega odnosa, tolerantnost in neţnost,
• z igro vlog se nauči uporabe besede NE,
• s pomočjo fotografij prepozna potencialno nevarne situacije,
• v razgovoru razvija občutek varnosti,
• v primeru nevarnosti poišče zaupno osebo in ji nevarnost zaupa,
• v primeru prepira med partnerjema poišče zaupno osebo,
• v pogovoru razvija primeren odnos do istospolne partnerske zveze.«
Napisali smo ţe, da je spolnost človekova osnovna potreba in pravica ter da nas pred
nevednostjo in z njo povezano ranljivostjo lahko zaščiti poznavanje lastnega telesa in tem, ki
so povezane s spolnostjo. Ipavec (1999) opredeljuje spolno vzgojo v najširšem pomenu kot
oblikovanje značaja in izpostavi tri vidike spolne vzgoje: razvijanje odnosa do lastnega in
nasprotnega spola, razvijanje odnosa do spolnosti in poznavaje človeškega telesa in njegovega
delovanja. Ta tri področja so zajeta tudi v navodilih posebnega programa vzgoje in
izobraţevanja za področje spolnosti in upoštevana v primeru programa spolne vzgoje, ki bo
kot rezulatat akcijske raziskave predstavljen v empiričnem delu te naloge.
Osebe z MDR se pogosto obravnava kot otroke, ker njihova kronološka starost prehiteva
mentalno, zato lahko zaključimo, da vsaj vse, kar velja glede spolne vzgoje za otroke, naj
velja tudi za njih. Vendar pozor (tako Lačen in Ošlak, 1985), spolna vzgoja otrok in
mladostnikov se konča v puberteti, ko le-ti sami prevzamejo pobudo in si začnejo samostojno
iskati partnerje in se učiti drug od drugega. Pri osebah z MDR pa v tem obdobju nastopi
problem, saj njihova motnja določa specifične načine funkcioniranja in jim onemogoča
samostojno socialno učenje na tem nivoju. Zavedati se moramo, da so te osebe mnogo več kot
samo otroci, še vedno pa ne čisto takšni kot odrasli, zato jih je potrebno načrtno pripraviti tudi
na zahtevnejše teme, ki se tičejo spolnosti in se spopasti tudi s stvarmi, ki so tradicionalno
rezervirane za odrasle.
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V glavnem pa naj bi si program spolne vzgoje za osebe z motnjami v duševnem razvoju
prizadeval doseči nivo komuniciranja o spolnosti brez občutkov sramu, krivde ali strahu,
udeleţence informiral o različnih vprašanjih povezanih s spolnostjo, jih osveščal o primernih
oblikah seksualnega izraţanja v skladu z individualnimi potrebami, sposobnostmi in
moţnostmi ter jim ponujal moţnosti in priloţnosti za osvajanje socialnih veščin za
vzpostavljanje prijateljskih in spolno-partnerskih odnosov ter hkrati osveščal o odgovornostih
in socialnih normah spolnega obnašanja, kamor sodi tudi spoznavanje tveganj, povezanih s
spolnim obnašanjem in načinov zaščite pred njimi (Bratković, 2000).

3.2.

Kako poučevati in učiti?

Starši pogosto mislijo, da je šele puberteta tisto obdobje, ko je mladostniku potreben pouk o
spolnosti in pogosto je poučevanje zgolj enostavna biološka razlaga, ki ne vključuje
psiholoških komponent spolnosti in odnosov med spoloma. Nemalo staršev in vzgojiteljev je
še vedno prepričanih, da je dovolj, če otrokom povedo temeljna dejstva o zanositvi, o prvi
menstruaciji, o nevarnosti prezgodnjih spolnih odnosov ipd. Kljub temu, da je tudi
pomanjkljiv pouk boljši kot nič, pa se otrok, ki je bil nepopolno poučen, neredko znajde
praznih rok v adolescenci, ko bi moral svoji spolni energiji ţe utirati pot k vrstnikom drugega
spola (Glonar-Vodopivec, 1984).
Problematike poučevanja spolne vzgoje se različni strokovnjaki lotevajo na različne načine.
Pomembno je, da osebe z MDR obravnavamo kot odrasle osebe in pri tem uporabimo tak
vzgojni pristop, ki bo upošteval mentalne sposobnosti tistega, ki ga ţelimo poučevati. Kljub
zavedanju, da se otroci največ naučijo s posnemanjem, ne smemo izvajalci spolne vzgoje
nikoli fizično pomagati varovancem pri samozadovoljevanju. Bistveno je, da jim v obliki
sproščenega razgovora pribliţamo različne oblike samozadovoljevanja in jim dopovemo, da
to ni nič slabega ali prepovedanega, če se le dogaja v za to primernem prostoru in se ob tem
poskrbi za higieno (Debenak, 2007). Bistveno je tudi, da osebe z MDR naučimo sprejemljive
spolnosti, ki bo upoštevala druţbene norme in pravila.
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Nekateri so mnenja, da je potrebno uskladiti poglede na problematiko spolnosti oseb z MDR
in doseči konsenz med pedagogi, psihologi, zdravstvenimi delavci in starši, vse to v smeri
večje liberalizacije in z namenom izboljšanja kakovosti ţivljenja teh oseb (Lačen in Ošlak,
1985). Svetuje se, da bi bilo dobro v strokovnem timu uskladiti mnenja in postaviti enotne
smernice, ki bi se jih drţali vsi delavci. Optimalno bi bilo, če bi bila v ustanovi zaposlena ena
oseba samo za to, da skrbi za izvajanje programa spolne vzgoje (Bratković, 2000).
Za čimbolj uspešen razvoj oseb z MDR je pomemben interdisciplinarni pristop različnih
strok. Potrebni so posebej strukturirani in individualizirani programi (Lačen, 1998). Navadno
metodično in didaktično gradivo pri tej populaciji ne zadostujeta, ta tema pa od delavcev
zahteva veliko odprtosti za sprejemanje stališč drugih. Program mora tako spoštovati ţelje in
predznanje uporabnikov, kot tudi upoštevati znanje, miselnost in vedenje strokovnih delavcev.
Potrebno je delati sistematično in vodeno razbijati negotovost in strah (Debenak, 2007).
Učenje spolne vzgoje bo doseglo svoj namen le, če bo usmerjeno v celovit osebnostni razvoj
posameznega udeleţenca in bo potekalo v ozračju pristnih medosebnih odnosov in zaupanja
(Glonar-Vodopivec, 1984).
Upoštevati moramo, da imajo osebe z MDR omejene komunikacijske sposobnosti, so
impulzivni in kaţejo neobičajno ali druţbeno nesprejemljivo vedenje ter pogosto ne razumejo
kompleksnih pojmov (Blanchett, 2002; povzeto po Štucin, 2005). Kljub temu, da imajo osebe
z MDR slabo razvito abstraktno mišljenje, si lahko pri izvajanju spolne vzgoje pomagamo s
slikovnim gradivom, različnimi pripomočki in posnemanjem. Tak proces učenja naj bo
dolgotrajen, potrebno se je posvetiti vsakemu posamezniku posebej (Nojić, 2010; povzeto po
Kos, 2010), dodali pa bi tudi delo s skupino oseb z MDR, saj spolna vzgoja sega na področje
odnosov med spoloma, ki se jih najlaţje naučimo z vajo. Pri nas se spolna vzgoja izvaja
večinoma individualno, zato menim, da bi socialni pedagog kot strokovni delavec s svojim
didaktičnim in metodičnim znanjem lahko pokril to deficitarno področje.

3.2.1. Didaktika in metodika dela

Metoda je način premišljenega načrtnega ravnanja, ki je usmerjeno k dosegu cilja. Metode
poučevanja pa so teoretično utemeljeni in izkustveno preizkušeni uspešni načini delovanja, s
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katerimi subjekti izobraţevalnega procesa (t.j. učitelji in učenci) uresničujejo svoje namene in
dosegajo postavljene cilje, ponavadi gre za dosego določenih znanj in spretnosti ter razvoj
sposobnosti in osebnostnih lastnosti (Kramar, 2009). V splošnem velja, da je spolna vzgoja
lahko formalna ali neformalna. Neformalna se dogaja po potrebi, v vsakdanjih situacijah, ki
so jim podvrţeni vsi tisti, ki ţivijo ali delajo z osebami z MDR. Formalna spolna vzgoja pa je
strukturirana in načrtovana dejavnost, ki ima svoj namen in cilje, ki jih ţeli doseči. V oţjem
smislu se nanaša na informiranje in poučevanje o temah, povezanih s spolnostjo, v širšem
smislu pa je usmerjena na razvoj veščin in oblikovanje druţbeno sprejemljivega spolnega
obnašanja (Bratković, 2000).
»Psihologija in pedagogika sta z metodiko na tem področju zelo splošni in okvirni in ne
dajeta v praksi resničnih odgovorov. Obe vedi sta še vedno preveč srameţljivi in spoštujeta
tabu teme« (Lačen in Ošlak, 1985, str. 18). Morda pa je tu prostor za socialno pedagogiko,
glasnico zatiranih in pogumno mlado vedo, ki se ukvarja z vsemi tistimi druţbenimi problemi,
ki jih ostale vede (vede ali nevede) prezrejo. Za socialno pedagoško delo je namreč še posebej
značilna uporaba različnih medijev, s katerimi lahko oblikujemo dejavnosti, ki širijo
izkustveni in doţivljanjski svet udeleţencev in tako omogočimo mladini, da pridobiva nova
znanja in nove izkušnje, si pridobiva samozaupanje, gradi identiteto in občutek pripadnosti
skupini ter se uči tudi solidarnosti in odgovornosti (Bajţelj in Krajnčan, 2008).
Ugotovljeno je bilo, da je poučevanje spolne vzgoje v praksi potrebno razširiti na učenje
praktičnih veščin, pri pouku uporabljati veliko slikovnega materiala, skic, modelov in tudi
uriti socialne veščine udeleţencev (Štucin, 2005). Za osebe z MDR je primerno programirano
gradivo, ki jih skozi snov vodi postopno in brez vrzeli (Marentič Poţarnik, 2000). Vsemu
temu smo v tej nalogi poskusili slediti tudi mi, s tem, ko smo v oblikovanje delavnic vključili
naslednje delovne metode:
• reševanje delovnega lista je bilo uporabljeno v vsaki od delavnic, z namenom uvajanja
učencev v delo. V fazi pripravljanja na delo je učencem potrebno dati informacije, o čem se
bomo učili, jih usmeriti k temu, kaj bomo delali ter nakazati pot k reševanju problemov. S
pomočjo učnih listov lahko pri učencih tudi razvijemo potrebo po novem znanju in jih
motiviramo za delo (Kubale, 2003). Učni listi so tako uporabni v vlogi začetnih motivatorjev,
kot tudi sprotnih ohranjevalcev pozornosti ali pa so nam v pomoč pri končnem ponavljanju.
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Izročki, ki spodbujajo učence k aktivnemu delu, se lahko uporabljajo individualno ali
skupinsko (Marentič Poţarnik in Lavrič, 2011).
• metoda razlage je enosmerna govorna komunikacija, najpogosteje gre za učiteljevo
govorno sporočanje učencem, in sicer se uporablja za obravnavo teoretičnih vsebin in snovi,
ki jih učenci brez učiteljevega sistematičnega vodenja, samo z lastno miselno in čutno
dejavnostjo, ne bi osvojili. Pri razlagi pa poteka tudi neverbalna komunikacija, ki daje učitelju
povratno informacijo in krepi stik z učenci, saj mora biti pozoren in občutljiv, da se lahko
odziva na njihove signale in temu primerno prilagodi razlago (Kramar, 2009). Najpogostejša
napaka pri tej metodi je, da razlagamo v prehitrem tempu ali da delamo prevelike miselne
preskoke, ki jim učenci ne morejo slediti. Razlagamo vedno neke procese, ki so učencem
neznani in zato je dobro, da pri tem vključujemo različne medije in materiale, npr. učni list,
kratki filmi, fotografije, sheme, grafikone ipd. V sodobni šoli se namreč zavedamo, da je za
osvajanje novih informacij potrebna tudi bogata materialna baza, saj so časi prevladujoče
frontalne oblike, zgolj z uporabo table, krede in zastarelega učbenika, minili (Kubale, 2003).
• metoda predavanja oz. demonstracije s slikovnim gradivom v obliki pogovora je
najpogostje uporabljena metoda, vendar se poraja vprašanje, koliko informacij lahko osebe z
MDR obdrţijo v spominu (Blanchett in Wolfe, 2002; povzeto po Štucin, 2005). Da bi
povečale zapomnitev in omogočile boljšo koncentracijo, sva s sodelavko poleg predavanja
uporabljali še demonstracijo s slikovnim gradovom. Kadar sva kaj razlagali, sva vzporedno še
kazali slike in udeleţence pozivali, da so sami interpretirali, kaj je na slikah. Tako sva
poskušali pritegniti njihovo pozornost in jih aktivno vključiti v učni proces. Z uporabo
vizualnih didaktičnih sredstev lahko pouk pomembno popestrimo, pritegnemo pozornost,
vzbujamo radovednost in ustvarjamo napetost. Z njimi lahko pojasnimo nejasnosti in
usmerimo pozornost na bistvo, olajšamo in poglobimo aktivnost ter tudi omogočimo sprotno
povratno informacijo in refleksijo. Vse našteto pa pomembno vpliva na učenčevo motivacijo
za sodelovanje v določeni aktivnosti (Kramar, 2009). Predavanje je precej avtoritarna metoda,
zato je dobro ţe takoj na začetku poudariti, da si ţelimo, da udeleţenci aktivno sodelujejo in
postavljajo vprašanja. Ponavadi ta oblika dela pripelje do razprave, v kateri se dotaknemo
izkušenj udeleţencev in tega, kako se povedano povezuje z njihovimi preteklimi izkušnjami,
usmerimo se tudi na pojasnilo slišanega in se dotaknemo tega, kako lahko vsebino prenesejo v
ţivljenjsko situacijo, kaj povedano pomeni v praksi (Brečko, 2002).
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• skupinsko delo se je izkazalo kot učinkovita metoda učenja spolne vzgoje, kajti v procesih
oblikovanja skupinske dinamike imajo mladostniki moţnost, da spontano izpovejo svoje
probleme, jih primerjajo s problemi vrstnikov in njihovimi izkušnjami. Odrasla oseba, ki vodi
skupino pa naj bo ob tem le nevsiljiv pobudnik oz. spodbujevalec in se zaveda, da je
pomembna tudi njena osebnost, saj učenje poteka tudi preko nje same. Je pa priporočljivo, da
se skupinsko delo dopolnjuje z individualnim delom s posamezniki, saj se pri vprašanju
spolne vzgoje lahko srečamo z vrsto intimnih vprašanj in problemov, ki jih mladostnik teţje
izrazi pred skupino (Glonar-Vodopivec, 1984). Čustveni odnosi v skupini igrajo veliko vlogo.
Pozitivni odnosi povečujejo pripadnost skupini, omogočajo osvajanje koordiniranih
sodelovalnih aktivnosti in napredovanje skupine. Takšni odnosi nastajajo skozi medsebojne
interakcije članov, v skupinah, ki se srečujejo redno in so soočene z jasno in privlačno nalogo
(Havelka, 1980). Skupina ponuja mladostniku tudi prostor, kjer spozna, da si z drugimi deli
podobne misli, čustva in občutke, mu daje vedeti, da ni sam in mu hkrati nudi tudi moţnost za
krepitev socialnih spretnosti, kot so empatija, asertivnost, samoobvladovanje in spoštovanje
pravil (Carrell, 2002).
• metoda diskusije je način dela pri pouku, ki poteka v obliki dialoga med učiteljem in
učencem in tudi med učenci samimi. Za ta način dela je značilno, da omogoča osvetljevanje
problemov iz novega stališča, razširjanje in dopolnjevanje spoznanj ter odkrivanje novih
rešitev (Poljak, 1974; povzeto po Hmeljak, 2010). Učitelj, vzgojitelj ali drug vodja skupine
torej vodi pogovor v smeri dosega zgoraj navedenih ciljev. Pomembna spretnost pri vodenju
razgovora je postavljanje vprašanj, s katerimi poskušamo zagotoviti, da pogovor teče in da se
doseţejo cilji, ki jih s to metodo ţelimo doseči (Pečjak, 2004; povzeto po Šteh, 2011). Cilj je
predvsem odvisen od posamezne teme, od tega, kaj ţelimo s posamezno delavnico doseči, v
to smer tudi vodimo diskusijo. Pri uporabi te metode je dobro poznati tudi dejavnike, ki
ovirajo uspešno diskusijo in se jim v čimvečji meri tudi izogniti. Negativno delujejo predvsem
moraliziranje, ukazovanje, groţnje, kritiziranje, sarkazem, ocenjevanje, dajanje nasvetov in
tolaţba, prekomerno spraševanje, samorazkrivanje, zanikanje in napačno razumevanje
sogovornika (Lamovec, 1991; Brajša, 1993, Hornby, 2000; povzeto po Šteh, 2011). Ker je
znanje, pridobljeno na tak način bolj emocionalno obarvano, si ga udeleţenci tudi bolj
zapomnijo. Poleg znanja pa ta oblika dela pomaga učencem pri razvijanju vrednostnega
sistema, stališč in mnenj, vpliva pa tudi na demokratičen odnos med vodjo in sodelavci, kar
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vse pripomore k večji motivaciji in posledično tudi dvigu samopodobe udeleţencev (Kranjc,
1979; povzeto po Hmeljak, 2010).
• igra vlog oz. simbolna ali domišljijska igra, kot se ta tehnika tudi imenuje, je pri pouku v
vlogi medija, ki omogoča otrokom izraţanje lastne perspektive in občutenja okolja s svojim
znakovnim sistemom. Od njih zahteva aktiviranje potencialov, da vlogo odigrajo v skladu s
svojimi zmoţnostmi in domišljijo, pri tem pa so razbremenjeni zunanjih napetosti, saj pri tej
metodi ni poudarka na storilnosti, temveč gre za učenje ţivljenjsko uporabnih vsebin. Igralci
si ne morejo izmišljati pravil, ki jih realnost ne vsebuje, kar jim daje vtis, da gre za
poustvarjanje resničnih situacij in omogoča identifikacijo z zgodbo (Medved Udovič, 2008).
Poleg vsega naštetega pa ta metoda omogoča tudi sprostitev in zabavo, kar jo odmakne od
običajnih šolskih aktivnosti, kljub temu pa ohranja pedagoško noto in omogoča osvajanje
znanja in učenje veščin in vzorcev obnašanja. Kadar poučujemo z uporabo te tehnike, je
potrebno dati jasna in nepristranska navodila, se prepričati, ali jih udeleţenci razumejo in jim
po končani aktivnosti dati konstruktivno povratno informacijo (Blanchett in Wolfe, 2002;
povzeto po Štucin, 2005). Ta metoda vpliva na povečevanje empatičnosti in zaupanja pri
učencih, pomaga pa jim tudi odkrivati neznane dele samih sebe in uriti nove načine vedenja
(Brečko, 2002).
• metoda izkustvenega učenja omogoča, da učence spoznavno aktiviramo v smeri, da
opazujejo in si nove informacije pridobivajo preko neposrednega stika. Po tej metodi učencem
omogočimo, da stvari vidijo, otipajo, okušajo, ovohajo, praktično preizkusijo ipd. Izkušnje
namreč potrjujejo, da imajo tista dejstva, ki so pridobljena z neposrednim opazovanjem in
poskušanjem, večjo spoznavno, psihološko in emocionalno vrednost (Kubale, 2003). Lewin
(1935; povzeto po Rupnik Vec, 2003) opredeli osnovna načela izkustvenega učenja, in sicer
pravi, da učinkovito izkustveno učenje vpliva tako na posameznikovo kognitivno strukturo,
kot tudi na njegova stališča, vrednote in vedenjske vzorce. Prepričan je, da ljudje bolj
verjamejo znanju, ki je rezultat lastne aktivnosti, kot pa tistemu, kar jim posredujejo drugi, saj
za spreminjanje prepričanj, stališč in vedenjskih vzorcev sama informacija ni učinkovita.
Vendar pa so vedenjske spremembe trajne le, če posameznik spremeni stališča in tako
imenovane akcijske teorije, ki določajo njegovo vedenje. Pogoj za eksperimentiranje z novimi
načini obnašanja, stališči in akcijskimi teorijami je sprejemajoče in odprto okolje. Zagovarja
pa tudi tezo, da so za spremembe akcijskih teorij, prepričanj in vedenjskih vzorcev potrebne
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tako spremembe v posamezniku, kot tudi v socialnem okolju. In še več, ugotavlja, da je
posameznikova prepričanja in posledično njegovo vedenje laţje spreminjati v skupinskem kot
v individualnem kontekstu, saj posameznik sprejme nove načine razmišljanja in vedenja s
tem, ko sprejme članstvo v neki novi skupini.
Pri ljudeh z MDR je proces učenja upočasnjen in ne doseţe razumevanja abstraktnih odnosov
in formalno logičnega mišljenja. To pomeni, da kljub jasni razlagi ne razumejo nekaterih
osnovnih definicij ali zakonitosti, zato potrebujejo več vaje, nazornejšo razlago, več
neposrednih gibalnih in čutnih izkušenj ter več časa za učenje (Marentič Poţarnik, 2000).
Informacije morajo biti podane konkretno, nedvoumno in večkrat ponovljene, da doseţemo
večjo zapomnitev. Pri podajanju snovi moramo upoštevati razvojno stopnjo posameznega
otroka ali mladostnika in se le-tej prilagoditi. Prav tako pa moramo izhajati iz predznanja
udeleţencev in pred podajanjem konkretnih vsebin preveriti npr. njihovo razumevanje razvoja
človeka, kako pridemo na svet in kako se med seboj razlikujejo deklice in dečki (American
Academy of Pediatrics, Commitee on children with dissabilities, 1996).

Osebe z MDR

potrebujejo informacije, ki so predstavljene v majhnih količinah, z enostavnimi, konkretnimi
in osnovnimi pojmi (Štucin, 2005). V praksi to pomeni, da se je potrebno programa spolne
vzgoje lotiti premišljeno in si za to vzeti dovolj časa, da bomo temeljito razdelali pojme, ki jih
obravnavamo. Teh pojmov naj bo v eni učni enoti malo, raje si vzemimo več časa za bolj
poglobljeno razlago ali pa nek pojem predstavimo na več različnih načinov.
Danes, v dobi tehnološkega napredka, ko smo podvrţeni medijskim vsebinam, ki mnogokrat
vsebujejo ali namigujejo na spolnost, ko ima ţe praktično vsak dom televizijo in internet,
pridejo do teh vsebin mnogi otroci in tudi odrasle osebe z MDR. Avdiovizualni mediji
spadajo med nenadzorovane vzgojne dejavnike, kamor se prišteva še pornografske slike,
filme, opolzke šale in prostaške besede (Košiček, 1992; povzeto po Belca, 2004). Te vsebine
mnogokrat izzovejo močna čustva in prav je, da se takrat o tem pogovorimo in damo otroku
moţnost, da predela material, ki ga je vznemiril. Te vsebine lahko otroku dajo napačno ali
izkrivljeno podobo o spolnosti in medosebnih odnosih, zato naj bi se jih izogibali in pazili, da
otrok (ali oseba z MDR) z njimi ne pride v stik. Obstaja pa dosti poučnega gradiva, ki je
primerno za šolske otroke na višji stopnji osnovnošolskega izobraţevanja (Belca, 2004).
Katere od teh vsebin so primerne za spolno vzgojo oseb z MDR, moramo presoditi sami,
odvisno od stopnje njihovega razvoja in specifičnih potreb, ki se pojavijo na tem področju. V
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splošnem pa velja, da si z njimi lahko pomagamo pri obravnavanju tem, ki so povezane s
spolnostjo.

3.3.

Izvajalci programa

Osebe z MDR večino informacij o spolnosti dobijo v šoli, doma pa se o tem pogovarjajo v
veliko manjši meri (Štucin, 2005). Pozablja se, da se s teţavami in spremembami, ki so
posledica otrokovega razvoja, laţje soočajo tisti, ki so ţe od majhnega bili deleţni odkritih in
zadovoljivih odgovorov na svoja vprašanja (Lačen in Ošlak, 1985). Pred učitelje in svetovalne
delavce se postavlja izziv, kako odraščajočim osebam zagotoviti relevantne informacije, ki
jim bodo pomagale pri uresničevanju pravice do spolnosti in izogibanju nevarnostim, ki so
povezane s tem. Če bodo deleţni tako spolne kot osebnostne vzgoje, se zmanjša nevarnost, da
bodo odrasli v perverzne osebe (Ellis, 1968). Veliko je odvisno od osebe, ki otroku podaja
znanje in informacije glede spolnosti, zato ne bi bilo odveč premisliti, kakšna so naša lastna
stališča do tega področja, preden se lotimo poučevanja drugih.

3.3.1. Starši oz. skrbniki in skrbnice

Otrokov odnos do spolnosti se oblikuje preko spolne vzgoje (ali odsotnosti le-te), ki mu jo
nudijo starši, zato je pomembno, kakšen je njihov pogled na spolnost. Od tega, kako dojemajo
lastno telo in spol ter spolne vloge, do tega, kakšno mnenje imajo o partnerju. Otroku se
njihovi občutki razodanejo tudi, če jih z besedami ne povejo. Starši bi se morali zavedati, da
je temeljito znanje o spolnosti predpogoj za učenje celostne spolne vzgoje, zato naj se poučijo
o temah, ki so jim morda tuje ali neprijetne, ker so tudi te teme pomembne. Poleg poznavanja
teorije pa naj ne pozabijo, da je odnos med staršema in njuno dojemanje lastne spolnosti tisti
temelj, na katerem bo otrok kasneje zgradil svoje lastne predstave (Ipavec, 1999). Starši igrajo
pomembno vlogo pri socializaciji otrokove spolne vloge. Topel in pozitiven odnos z njimi,
doţivljanje moškosti in ţenskosti s strani očeta in matere ter njuni medosebni odnosi vplivajo
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na kasnejše vedenje otrok in njihov odnos do lastnega ter nasprotnega spola (GlonarVodopivec, 1984).

Skrbniki in skrbnice oseb z MDR le-te ponavadi obravnavajo kot odrasle otroke in jim
pogosto prepovedujejo in preprečujejo spolne stike. Ker se bojijo, da bo zaradi njegove večje
ranljivosti kdo izkoristil njihovega varovanca, se raje odločijo molčati o spolnosti in se
spolne vzgoje ne lotevajo (Zaviršek, 1999). Nekateri starši neradi govorijo o temah,
povezanih s spolnostjo in zanikajo otrokovo seksulanost zato, ker se raje osredotočajo na
motnjo kot na otroka. Nekateri se bojijo, da bodo s pogovorom o spolnosti promovirali in
spodbujali spolna vedenja. Lahko so tudi negotovi glede tega, koliko otrok lahko razume in
jim napotki za spolno vzgojo otrok brez motenj niso v pomoč (American association of
Pediatrics, Commitee on children with dissabilities, 1996). Ne glede na njihova prepričanja
pa se morajo zavedati, da so oni tisti, ki so odgovorni za svojega otroka in je njihova dolţnost,
da mu zagotovijo relevantne informacije tudi o spolnosti, saj je od tega odvisen zdrav razvoj
njihovega otroka.

3.3.2. Strokovni delavci

Delavci predstavljajo vzornike in spremljevalce pri učenju vrednot in norm, povezanih s
spolnostjo. Imeti morajo sposobnost tematiziranja predstav o človeku in njegovih potrebah,
izoblikovana lastna vrednostna merila in potrebno delovno samozavest (Nojić, 2007a).
Potrebno pa se je zavedati, da je pomemben tudi njihov odnos do lastne spolnosti in predsodki
ter mnenje o spolnosti oseb z MDR. Idealno bi bilo, če bi osebe, ki izvajajo spolno vzgojo
oseb z MDR, imele o tej temi liberalna stališča in se zavedale, da je spolnost njihova osnovna
pravica. DiGulio (2003) ugotavlja, da se morajo strokovni delavci zavedati negativnih
učinkov, ki jih imajo njihova prepričanja o spolnosti lahko na zdravje in dobro počutje
klientov z MDR in delati v smeri maksimizacije njihovega potenciala kot spolnih bitij.
Nojićeva (2007) pravi, da je za tako delo potreben zrel posameznik, ki gleda na spolnost kot
na naravno danost in se zaveda, da imajo tudi osebe z MDR nagone, ki se jih zavedajo, a jih
ne znajo zadovoljiti. Opaţa, da je tako v Sloveniji kot v tujini prisotno pomanjkanje strokovne
literature in raziskav s tega področja, zato skrbniki pri svojem delu niso enotni. Ena izmed
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teţav pa je tudi starostna razlika med delavci v zavodih, ki so bili vzgojeni v različnih
časovnih obdobjih in se lotevajo spolne vzgoje v skladu z lastnimi stališči. Za učinkovito delo
učitelja, pedagoga, andragoga ali vzgojitelja je poleg vsega naštetega pomembno tudi, da je
odprt in zmoţen poslušanja, prav tako pa se od njega pričakuje določena mera asertivnosti, t.j.
sposobnosti postaviti se zase in svoje pravice ter odkrito izraţati tako pozitivna kot negativna
čustva (Medved Udovič, 2008).

3.4.

Nekatere najpogostejše napake pri poučevanju spolne vzgoje

3.4.1. Nezadostna ozaveščenost izvajalcev

Za izvajanje spolne vzgoje imajo strokovni delavci pogosto na voljo premalo znanja, izkušenj
in potrpljenja, obremenjeni pa so tudi s svojimi lastnimi prepričanji in predsodki, kar je še
posebej problematično pri starejših in bolj konzervativnih (Lačen in Ošlak, 1985). Starši pa so
mnogokrat prepuščeni samim sebi in prav tako delajo napake zaradi nezadostne izobrazbe na
tem področju. Tudi skrbniki v skupnostih za delo z ljudmi s posebnimi potrebami so premalo
ozaveščeni in se izogibajo razreševanju tega problema (Nojić, 2007). Premalo vedo o razlikah
med spoloma, nimajo jasno izoblikovanih lastnih predstav o spolnosti, menijo, da je s spolno
vzgojo potrebno počakati, ob tem jih obdajajo občutki sramu, so zadrţani in o tem se jim zdi
neprimerno govoriti. Prav tako pogosto otroške spolnosti ne jemljejo resno in je ne opazijo
pravočasno (Ipavec, 1999). Da bi razrešili ta problem in izvajalcem pomagali pri čimbolj
učinkovitem in strokovno utemeljenem izvajanju spolne vzgoje, sledi še predstavitev
nekaterih najpogostejših napak.

3.4.2. Poimenovanje delov telesa z otroškimi ali vulgarnimi izrazi

Ugotovljeno je bilo, da večina oseb z MDR spolne organe poimenuje bodisi z otroškimi,
bodisi z vulgarnimi izrazi (Štucin, 2005). Za vzpostavljanje zrelega odnosa do spolnosti je
potrebno, da spolne organe poimenujemo z nevtralnimi izrazi, kot so npr. spolni ud, penis,
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noţnica, dojke ipd. Starši oz. ostali izvajalci spolne vzgoje naj dajo jasno vedeti, da jim
neprimerne besede niso všeč (Ipavec, 1999). Najbolje je, da dele telesa poimenujemo z izrazi,
ki jih uporabljamo v vsakdanjem jeziku, strokovne izraze pa jim predstavimo kasneje (Jakše,
2008).

3.4.3. Omejevanje in prepovedovanje masturbacije

Masturbacija ali samozadovoljevanje pomeni vsako obliko spolnega draţenja samega sebe, s
pripomočki ali brez, s ciljem doseči orgazem ali ne. Kljub temu, da je bilo ugotovljeno, da
najmanj 90 % moških in najmanj 70 % ţensk kdaj v ţivljenju izvaja katero od oblik
avtoeroticizma, je bilo v preteklosti s to obliko spolne dejavnosti povezanih veliko
predsodkov in napačnih sklepov. Veljalo je prepričanje, da je mastrubacija znamenje
nezrelosti, da je asocialna ter povzroča osamljenost in izolacijo, da povzroča tudi impotenco
in frigidnost ter prezgodnjo ejakulacijo (Ellis, 1968). Samozadovoljevanje ima za posledico
to, da se otrok pouči o svojem telesu in njegovih sposobnostih, da občuti zadovoljstvo in
uţitek, kar je povezano neposredno s ponosom in samospoštovanjem (Ipavec, 1999). Poleg
tega, da omogoča sproščanje napetosti in vzbuja prijetne občutke, pomaga k spoznavanju
samega sebe in vpliva na kasnejše oblike spolnega vedenja.
Starši velikokrat storijo napako, ker samozadovoljevanje in telesni stik otrok, ki imajo
posebne potrebe (z motnjami v duševnem razvoju), razumejo kot nemoralen (Nojić, 2007b).
Ne moremo mimo tega, da je bilo v preteklosti veliko več ljudi vernih in vzgojenih v strogem
krščanskem duhu, ki je spolnost imel le kot pot do spočetja in je zato prepovedoval kakršne
koli aktivnosti, ki so bile namenjene izključno uţitku in so izključevale moţnost spočetja.
Verjetno imajo občutki krivde, ki izhajajo iz prepričanja, da je masturbacija slaba in
nezaţelena oblika spolnega obnašanja, veliko več negativnih posledic za telesno in duševno
zdravje posameznika kot pa sama masturbacija. Ipavec (1999) svetuje, naj se odrasli razumno
odzivajo na otrokovo samozadovoljevanje, kar pomeni, da otroka pustijo pri miru in temu ne
posvečajo preveč pozornosti. Razume pa, da se starši s tem teţko sprijaznijo, saj bo otrok
teţje dostopen njihovemu vplivu, če se bo ţe zgodaj naučil samopotešitve.
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3.4.4. Nepravilen odnos do nagote

Če osebe, ki izvajajo spolno vzgojo, otroku vcepljajo napačne predstave o goloti, lahko
naredijo veliko škode. Starši so tisti, ki otroku prvi vzbudijo predstave o tem, kaj pomeni biti
nag. Nekateri gredo tukaj v skrajnosti, bodisi da ga imajo stalno povitega in pazijo tudi, da on
nikogar ne vidi nagega ter s tem vzbujajo pri njem pretirano srameţljivost, bodisi zanemarjajo
njegov občutek srameţljivosti s tem, da mu nagoto vsiljujejo. Staršem se svetuje, naj zaradi
lastnega miru in otrokovega naravnega razvoja ostanejo zadrţani in naj se pred otrokom po
nepotrebnem ne razkazujejo, saj to otroka lahko bega in vznemirja (Ipavec, 1999).

3.4.5. Nepozornost na odnos učitelj – učenec

Velikokrat se zgodi, da osebe z MDR avtomatsko tikamo in s tem zabrišemo meje
profesionalnega odnosa. To osebo lahko zmede in namesto, da bi naše tikanje dojemala kot
izraz zaupnosti in prijateljstva, se kaj hitro lahko zgodi, da se v izvajalca spolne vzgoje
zaljubi. Da bi se izognili temu in kasnejšim neprijetnostim je pomembno, da ţe od začetka
gradimo na profesionalnem odnosu, ki bo temeljil na obojestranskem spoštovanju (Nojić,
2010; povzeto po Kos, 2010). Vidimo, da je v odnosu pomembna prava mera bliţine in
distance. Vzpostavljanje prave mere obeh komponent odnosa je ena izmed teţavnejših nalog.
V primeru, da prevladuje distanca, se strokovnjak ne more vţiveti v klienta in ga celostno
razumeti, v primeru prevelike bliţine pa hitro pride do odvisnosti klienta od strokovnjaka, kar
posledično lahko pripelje tudi do sindroma izgorelosti (Krajnčan in Bajţelj, 2008). Če smo pri
svojem delu preveč neosebni in strokovni ter ne znamo z varovancem vzpostaviti takšnega
odnosa, da se bo sprostil in z nami delil svoje občutke in strahove, povezane s spolnostjo, ga
bomo teţko česa naučili. Zavedati se je potrebno, da osebe z MDR, tako kot vsi drugi ljudje,
potrebujejo tudi občutek sprejetosti in varnosti ter priloţnosti, kjer se bodo počutili uspešne,
saj bodo le tako lahko gradili na pozitivni samopodobi. Od izvajalcev naj bi bili deleţni
čimveč primerne besedne komunikacije in vzpodbud, da sami izraţajo svoja čustva in misli na
razumljiv način, kar prepreči frustracije in čustvene stiske (Marentič Poţarnik, 2000).
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4. IZBRANE TEME

Program spolne vzgoje kot ga razume posebni program vzgoje in izobraţevanja (2005) naj bi
bil usmerjen na izgradnjo pozitivne spolne identitete, razvoj sproščene komunikacije o
spolnosti in odsotnost občutkov krive ali strahu. Poseben poudarek je na učenju osvajanja
primernih oblik spolnega vedenja v skladu z individualnimi potrebami, sposobnostmi in
moţnostmi ter na osvajanju socialnih veščin za vzpostavljanje prijateljskih in partnerskih
odnosov ter prepoznavanju nevarnosti, povezanih s tem in učenju načinov zaščite.

4.1.

Telesni razvoj

Ko rastemo, se naše telo spreminja. Telesni razvoj otrok z MDR poteka enako kot razvoj
njihovih vrstnikov, ker vzroki, ki so privedli do MDR, najpogosteje ne vplivajo na telesno
dozorevanje (Hrastar, 1994). Otroke in mladostnike je potrebno vzgajati tako, da bodo
zadovoljni sami s seboj in se ne bodo preveč obremenjevali z mnenji okolice. Prav tako jih je
treba opogumljati, da bodo tvegali in se sprijaznili, da jih bo kdo, ki ga ljubijo in si ga
poţelijo, zavrnil (Ellis, 1968). Oblikovanje realne telesne podobe je prvi korak pri
sprejemanju samega sebe takšnega, kot sem. Mladostniki z MDR prav tako kot njihovi
vrstniki brez MDR vstopajo v puberteto in so soočeni s tem, da se njihovo telo spreminja, da
začnejo čutiti privlačnost do drugih oseb in se vanje zaljubljati.

4.1.1. Razvojne spremembe

Obdobje spolnega dozorevanja zaznamujejo telesne in duševne spremembe, ki od odraslih
zahtevajo podporo in razumevanje, od otrok pa določeno mero prilagoditve na novo nastalo
stanje. Ne le, da se otrokovo telo začne hitro spreminjati, sprememb je deleţno tudi njegovo
čustveno in socialno ţivljenje; v tem obdobju vrstniki postajajo čedalje bolj pomembni
subjekti primerjave in identifikacije. V tem obdobju pa se zgodi še nekaj, kar je potrebno naše
pozornosti – oblikovati in prebujati se začnejo drugačni odnosi do vrstnikov (ponavadi
nasprotnega spola), oblikujejo se prve simpatije, ki začnejo poleg emocionalnih sproţati tudi
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erotične in seksualne ţelje (Lačen in Ošlak,1985). Osebe z MDR gredo skozi razvojna
obdobja in skozi enake faze kot vsi ostali ljudje, razlike pri njih nastajajo le na ravni razhajanj
med kronološko in intelektualno starostjo. V začetnih obobjih razvoja ta razlika še ni tako
očitna, raziskovanje lastnega telesa se pojavi skoraj v istem obdobju kot pri zdravih otrocih,
bolj razčlenjene oblike spolnega vedenja pa se pri njih pojavljajo kasneje (Hrastar, 1994).
Preverjanje zavedanja o tem, v katerem obdobju se določen udeleţenec po lastnem mnenju
nahaja in preverjanje predrazumevanja poznavanja razvojih obdobij, je temelj pri
razumevanju kronološkega razvoja ljudi kot vrste. Seznanitev različnimi razvojnimi obdobji
in predstavitev osnovnih značilnostih le-teh (dojenček, malček, šolar, mladostnik, otrok,
odrasel in starček) je tema, ki spada v začetno obdobje učenja spolne vzgoje, čeprav se ne
ukvarja s spolnostjo na direkten način, ni nič bolj nepomembna za zdrav psihofizični razvoj
ljudi. Umeščanje ljudi v določena razvojna obdobja udeleţencu programa spolne vzgoje
pomaga, da zna svoje erotične in seksualne ţelje usmeriti v osebo, ki se nahaja v istem
razvojnem obdobju kot on sam, da se izognemo spolnim zlorabam in ostalim nevšečnostim, ki
lahko izhajajo iz tega, da si za subjekt ljubezni izberemo nekoga, ki je veliko mlajši ali starejši
od nas samih.

4.2.

Medosebni odnosi

Odnos do sebe, lastnega in nasprotnega spola ter drugih ljudi na splošno je odslikava
odnosov, ki jih otrok opazuje v primarni druţini. Od tega, kakšni so odnosi med staršema,
med sorojenci in odnosi s starimi starši je odvisno, ali bo bolj cenil enakovrednost in
spoštovanje, ali pa bo kasneje odnose oblikoval glede na moč. Otrok zaradi ljubezni in
zaupanja namreč prevzame stališča, misli in navade staršev. Drug pomemben faktor pri
razvoju medosebnih odnosov pa je igranje z vrstniki. Preko igre se uči upoštevanja drugih,
strinjanja in nestrinjanja, spoštovanja pravil, premagovanja ovir, uvidevnosti in ohranjanja
duševnega ravnovesja (Ipavec, 1999).
Ţivljenje oseb z zmerno in teţjo motnjo v duševnem razvoju je danes svobodnejše kot včasih,
vedno več jih ţivi zunaj institucij in zavodov, v bivalnih in stanovanjskih skupinah, kjer imajo
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moţnost za sklepanje prijateljstev, tudi z ljudmi nasprotnega spola (Nojić, 2007). Strokovni
delavci smo tako postavljeni pred izziv, kako v praksi pomagati osebam z MDR pri
vzpostavitvi odnosov z drugimi osebami ter kako jim zagotoviti zadostno znanje, da bodo
znali svoje spolne potrebe izraziti na socialno primeren način (Lačen in Ošlak, 1985).
Omogočiti jim moramo pravico do navezovanja medosebnih in partnerskih odnosov in
upoštevati, da imajo starši pogosto neutemeljene strahove in sodbe, zaradi katerih svojemu
odraslemu otroku z MDR omejujejo sklepanje prijateljstev in pravico do zasebnosti (Petek,
1998).

4.2.1. Druţina

Čeprav je spoznanje, da je spolnost osnovna človekova potreba in pravica ter da imajo do nje
pravico tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju ţe dodobra zakoreninjeno v (strokovni)
javnosti pa je vprašanje oblikovanja druţine še vedno nerazrešeno. Še vedno obstaja
(predvsem v širši javnosti in tistih, ki s tem nimajo stika) veliko predsodkov o spolnosti oseb
z MDR. Kar se tiče oblikovanja druţine in rojstva otrok, je v praksi za to poskrbljeno s
kontracepcijo, tudi s sterilizacijo in umetno prekinitvijo nosečnosti. Kljub temu pa se poraja
vprašanje, ali ni tudi to njihova pravica (Lačen, 2000; 2007). Kajti: »Kdo odreka pravico do
otrok alkoholikom, narkomanom, psihopatom, reveţem, invalidom, kriminalcem, gejem,
lezbijkam, lenuhom, potepuhom, avanturistom in mnogim njim podobnim?! Zakaj torej
osebam z motnjo v duševnem razvoju? Ali bi bilo njihovim otrokm slabše kot otrokom zgoraj
navedenih?« (Lačen, 2000, str. 22). Četudi se strinjamo, da imajo osebe z motnjo v duševnem
razvoju pravico do uresničitve ţelje po lastni druţini, se moramo zavedati, da to v praksi
pomeni konstantno zagotavljanje podpore in pomoči in se vprašati, ali nima tudi otrok pravico
do »normalnih« staršev. Vemo namreč, da so vse zgoraj naštete skupine ljudi smatrane kot
odklonske in da imajo otroci v večini takšnih druţin ponavadi slabše moţnosti za ţivljenje, saj
so na tak ali drugačen način prikrajšani ali stigmatizirani. Zagotoviti bi bilo potrebno
sistemske rešitve, uzakoniti oblike pomoči takšnim druţinam in mobilizirati kader, ki bi
osebam z motnjo v duševnem razvoju in tudi vsem drugim, ki potrebujejo pomoč, pomagal.
Preden bodo osebe z motnjo v duševnem razvoju lahko svobodno odločale o rojstvu lastnih
otrok, bo moralo preteči še nekaj vode.
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Podatki iz ameriških raziskav (Hayman, 1990; povzeto po Parents who have mental
retardation, 2012) kaţejo, da ni dokazov, da bi starš z motnjo v duševnem razvoju ob primerni
pomoči imel neţeleni fizični ali emocionalni vpliv na otroka. Če pa pomoči ne dobi, ima tak
starš lahko teţave pri zagotavljanju spodbudnega in stimulativnega okolja za otroka, lahko se
ujame v past preveč protektivne vzgoje ali pa svojega otroka ne more naučiti primernega
izraţanja naklonjenosti. Vse te teţave ponavadi izhajajo iz načina, kako je bil vzgojen
posamezen starš in se jih z učenjem da preseči in odpraviti.

4.2.2. Prijateljstvo in partnerstvo

Osebam z MDR smo priznali pravico do intimnosti, pogovarjamo se o tem, ali naj jim
dovolimo imeti lastne druţine in partnerstva, zato jih je potrebno seznaniti tudi s čisto
praktičnimi vidiki medosebnih odnosov. Razlika med prijateljstvom in partnerstvom je točka,
ki je pri tem ne smemo spustiti. Ob tem, ko se oseba zaveda svojega spola in spolne vloge, jo
je potrebno vpeljati tudi v zavedanje lastnih pričakovanj in ţelja do partnerja ter se posvetiti
tudi področju spolnosti kot pomembnemu delu ljubezni (Nojić, 2007). V praksi je potrebno
pojasniti razliko med seksualnim, prijateljskim in druţinskim dotikanjem ter ljubkovanjem ter
se posvetiti temu, kako se ljubezen izraţa še drugače kakor z dotiki (Bratković, 2000).

Pri osebah z MDR razvitost pogosto ni v skladu z njihovim intelektualnim razvojem in
psihosocialnimi izkušnjami, ki so jih deleţni. Pomanjkanje ustreznih informacij, strahovi in
predsodki o navezovanju stikov, sklepanju prijateljstev in ţivljenju v dvoje s strani varuhov
teh oseb pogosto povzročijo, da se o teh temah spregovori šele po incidentu, na t.i. kriznem
sestanku (Nojić, 2007). Da bi se temu izognili, je bolje, da otroke in mladostnike naučimo,
kako v skladu z njihovo očitno (ne zgolj kronološko ali razvojno) starostjo izkazovati občutja
privlačnosti do drugih oseb. Posebno previdni moramo biti tudi pri učenju primernih načinov
obnašanja do neznancev, opozarjati na neprimernost objemanja neznancev in na splošno
veliko pozornosti namenjati temu, da jim pribliţamo nujnost uskladitve njihovega vedenja z
druţinskimi in socialnimi standardi primernega obnašanja (American Academy of Pediatrics,
Commitee on children with dissabilities 1996).
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4.3.

Nosečnost in porod

Slej kot prej so tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju soočene z lastno ţeljo po otroku,
zaradi česar je pomembno, da pridobijo znanje o nosečnosti in porodu ter se naučijo
prepoznati in zavedati odgovornosti, ki jih prinese starševstvo (Bratković, 2000; Nojič, 2007).
Starši in ostali izvajalci spolne vzgoje naj razlago tega, kako novo bitje pride na svet
prilagodijo otrokovi starosti. Malčku pojasnijo osnovne značilnosti, ni pa potrebno natančno
opisovati čustvenih in telesnih plati spolnega odnosa (Ipavec, 1999). Tudi če osebe z motnjo v
duševnem razvoju, ki jih o spolnosti poučujemo, nikoli ne bodo imele lastnih otrok, je prav da
jih seznanimo s tem, kako novo bitje pride na svet. Da bi razumeli proces nastanka novega
bitja, je potrebno predhodno poznati moško in ţensko telo ter obdelati temo medosebnih
odnosov. Pod temo reprodukcije spada tudi razmislek o tem, ali si udeleţenci sploh ţelijo
otrok, preverjanje zavedanja o nalogah in odgovornostih starševstva ter seznanjanje s tem,
kako pride do zanositve. Prav tako je za laţjo predstavo dobro s slikovnim gradivom
ponazoriti potek nosečnosti, se dotakniti dogajanja ob rojstvu in nekaj pozornosti nameniti
negi dojenčka (Nojić, 2007).
Čeprav se je spolnost oseb z MDR skoraj v celoti normalizirala, pa vprašanje potomstva
ostaja odprto za debato. Oba pola, tako pravica oseb do oblikovanja druţine in svobodnega
odločanja o lastnem telesu kot tudi pravica otroka do primerne skrbi in nege s strani staršev,
sta enako močno zastopana v strokovnih krogih (Lačen, 2007). Starši in skrbniki pa se teţko
soočajo z ţeljami svojih otrok ali varovancev po lastnem otroku, saj jim to predstavlja še
dodatno skrb, hkrati pa so obremenjeni s »sindromom večnega otroka« in svoje otroke vidijo
bolj v otroških prijateljstvih kot pa zrelih spolnih partnerstvih (Mohr in Schubert, 1991;
povzeto po Nojić, 2007). Ob pogosto zahtevni vlogi starša osebe z MDR so dostikrat preveč
izčrpani, da bi namesto vloge babic in dedkov prevzeli vlogo nadomestnega starša za še enega
otroka (Petek, 1998).
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4.4.

Primerno spolno vedenje

Osebe z MDR imajo pogosto teţave pri osvajanju osnovnih socialnih veščin, kot so razlika
med javnim in zasebnim obnašanjem in odnosi s prijatelji in neznanci. Da bi se izognili
nevšečnostim, je dobro, da se posvetimo razlagi te razlike in udeleţencem omogočimo, da
spoznanjo tudi, katero je primerno in neprimerno spolno vedenje (Bratković, 2000).
Primernost se lahko ocenjuje glede na druţbeno sprejemljivost ali glede na razvojno stopnjo
otroka ali glede na oboje. Ko se odločamo, katera vedenja spadajo v to kategorijo, pogledamo,
kakšne negativne učinke ima določeno vedenje bodisi na nas, bodisi na druge osebe ali na
okolje na splošno in kakšne skrbi nam le-to povzroča (Bašič, 2010). Pri tem pa se je potrebno
zavedati, da je neko vedenje, ki je danes smatrano kot primerno in neškodljivo, v preteklosti
lahko veljalo za neprimerno. V primitivnih druţbah gre takšno vedenje v še večje ekstreme. V
vsaki druţbi obstaja tendenca, da se ljudi, ki imajo kakršnekoli psihične ali fizične teţave,
označi za neadekvatne in se jim pripiše vse, kar je odklonsko, tudi na področju spolnosti.
Vendar pa bi ravno za te člane druţba morala poskrbeti za mehkejše, bolj omejeno specialno
okolje, v katerem bi se lahko sproščeno izraţali (Mead, 1950). V splošnem pa je dobro poleg
razlike med javnim in zasebnim obnašanjem opozoriti tudi na primerne in neprimerne ter
ugodne in neugodne dotike, na razgaljanje in dotikanje lastnega telesa ter na tiste teme, ki se
izkaţejo specifične za skupino, s katero delamo (Bratković, 2000; Nojić, 2007). Ne gre torej
za sistematično prepovedovanje vsakršne oblike spolnega obnašanja, temveč za to, da se
osebo nauči, kdaj in kako je primerno izvajati določena spolna vedenja.

4.5.

Spolno prenosljive bolezni in kontracepcija

V praksi so tako pri ţenskah z MDR, kot tistih brez, najpogosteje uporabljena kontracepcijska
sredstva kontracepcijske tablete, maternični vloţki in hormonske injekcije. Te metode so
varne, zanesljive, enostavne za uporabo in lahko dosegljive. Ker pa so pri osebah z MDR te
metode lahko vodene s strani drugih in včasih tudi brez vednosti ţenske (npr. kontracepcijske
tablete se dajejo skupaj z vitamini in ostalimi zdravili, maternični vloţek se kirurško vstavi),
lahko pride do tveganj zaradi njihove prepogoste, predolge ali nepravilne rabe s strani
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zdravnikov ali staršev in drugih skrbnikov ţensk z MDR (Stinson et al., 2002; povzeto po
Štucin, 2005).
Raziskava, ki jo je za potrebe svoje diplomske opravila Štucinova (2005) je pokazala, da se
večina odraslih oseb z MDR zajetih v raziskavo zaveda, da se pri spolnih odnosih lahko
okuţijo s spolno prenosljivimi boleznimi, ne vedo pa čisto točno, kako se pred njimi zaščititi,
saj kot zaščito poleg kondoma, vzdrţnosti in zvestobe enemu partnerju navajajo tudi
kontracepcijske tablete, zdravila, čaje, dobro hrano in kalcij.

4.5.1. Sterilizacija

Sterilizacija je trajna oblika kontracepcije, pri kateri se pri moškemu ali ţenski doseţe
neplodnost s kirurškim posegom. V preteklosti so jo uporabljali kot rutinski poseg pri osebah
z MDR, da bi preprečili nezaţeleno nosečnost.
Histerektomija (odstranitev maternice in jajčnikov) je v Tajvanu nezakonita brez
zdravstvenega razloga, ljudi ščiti genetski zdravstveni zakon, pa se kljub temu pogosto
opravlja sterilizacija ţensk z MDR, čeprav motnja sama ne predstavlja nobenih nevarnosti za
zdravje ţenske. Pravice ţensk še niso postale stvar obče socialne debate (Chou in Lu, 2011).
Nekateri starši se sterilizacije posluţujejo, da bi pri ţenskah odpravili teţave, povezane z
menstruacijo (Aunos & Feldman 2002; Diekema 2003; Stansfield et al. 2007; povzeto po
Chou in Lu, 2011), kot so neprimerno vedenje ob tem in pomanjkljiva higiena, večinoma pa
so kot razloge za sterilizacijo navajali kontracepcijo, druţinski socialno-ekonomski status,
vprašljivo materinsko zmoţnost ţenske z MDR, strah pred prenosom motnje v naslednje
generacije in zaščito pred nosečnostjo ob posilstvu. Sta pa raziskovalki v intervjujih, ki sta jih
opravili z ţenskami z MDR in njihovimi druţinskimi člani, ugotovili, da se razlogi, zakaj se
pri ţenskah opravlja sterilizacija, razlikujejo med različnimi druţinskimi člani. Pri poročenih
ţenskah z laţjo MDR so moţje bolj pogosto navajali, da si ne ţelijo več otrok, tašče in
svakinje pa so večjo pozornost namenjale ekonomski plati in moţnosti prenosa genov v
naslednjo generacijo, pri neporočenih pa se je staršem zdelo, da se njihova hči ne bo nikoli
poročila in zato maternice ne potrebuje. Zanimalo pa ju je tudi, kdo je vpleten v odločanje o
sterilizaciji. Odkrili sta, da se v Tajvanu ţenskam samim ne dovoli odločanja o lastnem telesu
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in to odločitev namesto njih sprejmejo starši ali moţ in njegova mama, če je ţenska poročena
(Chou in Lu, 2011).
Pravice do materinstva in očetovstva se tepejo s pravicami otrok do odgovornih staršev, tu je
še tolerantnost in odprtost širše druţbe in (ne)pripravljenost staršev oseb z MDR, da bi ob
morebitnem rojstvu prevzeli še vlogo nadomestnega starša. Sterilizacija je le ena izmed
moţnih oblik zaščite in izvajati bi se jo smelo le takrat, ko ostale oblike niso primerne. Osebi
z MDR je potrebno pri tem dati moţnost odločanja, ne pa jo v to prisiliti (Petek, 1998).

4.6.

Nevarnosti povezane s spolnostjo

Med nevarnosti povezane s spolnostjo štejemo predvsem samopoškodbe pri masturbaciji,
poškodbe pri spolnih odnosih, spolne zlorabe in moţnost spolno prenosljivih bolezni ter
nezaţelene nosečnosti. Ker so nekatere od teh tem obdelane ţe v predhodnih poglavjih, se
bomo tukaj osredotočili le na spolno zlorabo, saj smatramo, da je potrebno temu nameniti še
posebno pozornost, saj spadajo osebe z MDR zaradi specifičnosti svoje motnje med skupine,
ki so bolj ogroţene. Spolna zloraba pa ni zgolj neprostovoljni spolni kontakt, ampak zajema
tudi vse neprimerne besedne izraze in fotografiranje, skratka vse, kar pri ţrtvi sproţa gnus,
sram, občutek krivde in nemoči (Repič, 2008).
Kazenski zakonik se v dveh členih neposredno nanaša na spolno zlorabo oseb z MDR, in sicer
172. člen posebej opredeljuje spolno zlorabo slabotne osebe:
»(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega
spola, tako da zlorabi njeno duševno bolezen, začasno duševno motnjo, hujšo duševno
zaostalost, slabost ali kakšno drugačno stanje, zaradi katerega se ne more upirati, se kaznuje
z zaporom od enega do osmih let.
(2) Kdor v okoliščinah iz prejšnjega odstavka kako drugače prizadene spolno nedotakljivost
slabotne osebe, se kaznuje z zaporom do petih let.«
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173. člen pa se nanša na spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let:
»(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega
spola, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom od treh do osmih let.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka s slabotno osebo, ki še ni stara petnajst let, ali
tako, da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na ţivljenje ali telo, se kaznuje z
zaporom od petih do petnajstih let.
(3) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik ali druga oseba, ki z
zlorabo svojega poloţaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, ki še ni
stara petnajst let in mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo ali oskrbo, se kaznuje z zaporom
od treh do desetih let.
(4) Kdor v okoliščinah iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena kako drugače
prizadene spolno nedotakljivost osebe, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom do
petih let.«
Ker so starši in drugi skrbniki oseb z MDR prepričani, da se največ zlorab zgodi na javnih
mestih, svojim varovancem ne dovolijo, da bi sami hodili naokoli. Ne vedo pa, da se največ
spolnih zlorab zgodi v domačem okolju in je zato njihov strah odveč. Ko jim oseba pove
nekaj, kar bi se lahko smatralo kot spolna zloraba, ji pogosto ne verjamejo in menijo, da si je
dogodek izmislila, ker si ţeli spolnih stikov. Prav tako so skrbniki prepričani, da do zlorab
prihaja le med vrstniki, čeprav se največ zlorab zgodi s strani odraslega osebja nad varovanci
(Zaviršek, 1999).

4.6.1. Dejavniki večje ogroţenosti za spolno nadlegovanje in spolno zlorabo oseb z MDR

Strah staršev pred tem, da bo njihov otrok spolno zlorabljen, je do neke mere realen, saj
podatki iz ameriške raziskave kaţejo, da ima otrok z MDR 1.7 krat večjo moţnost, da postane
ţrtev spolne zlorabe (Crosse, Kaye in Ratnofsky, 1992; povzeto po Perrin, Erenberg et. al,
1996). Osebe z MDR so bolj dovzetne za spolne zlorabe in spolno nadlegovanje kot njihovi
vrstniki brez motenj, saj se soočajo z mnogimi dejavniki, ki vplivajo na večjo podvrţenost
nevarnostim, povezanim s spolnostjo (Štucin, 2005):
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• fizične omejitve (te osebe pogosto niso tako okretne in v dobri kondiciji, kar jim oteţuje
samoobrambo)
• kognitivne omejitve (posameznik teţko razloči, ali je neka situacija varna ali ne)
• pomanjkljiva znanja spolne vzgoje (o medosebnih odnosih, o tem, kaj je spolni odnos in
kakšno je primerno spolno vedenje doma in v javnosti)
• neosveščenost o spolnih zlorabah in reagiranju v takšnih primerih
• impulzivnost, nizka samopodoba in slabše veščine odločanja
• pomanjkanje druţabnih stikov (ranljivost in osamljenost)
Poleg zgornjih lastnosti na večjo podvţenost spolnim zlorabam pri ţenskah z MDR vplivajo
še, tako Craft in Craft (1983; povzeto po Stromsness, 1993), slabša socialna presoja,
zaupljivost in odvisnost od ostalih, kar povzroči, da se jih laţje prepriča in zapelje ter jim
povzroči občutke krivde in lastne odgovornosti za dogodek. Prav tako se ţenskam z MDR
pripisuje, da bolj cenijo to, da imajo fanta in teţje zapustijo zvezo tudi, če jih le-ta zlorablja
ali pa se pogosteje spuščajo v tvegane situacije z namenom, da pridobijo ljubezen in
naklonjenost (Stromsness, 1993).

4.6.2. Preventiva pred spolno zlorabo

Osebe z MDR so bolj ranljive, nemočne in manj sposobne, da se ubranijo pred neţelenimi
dotiki in spolnimi izkušnjami. Spolno zlorabljenih je vsaj toliko oseb z MDR kot oseb v
splošni populaciji (Zaviršek, 1999). Čeprav se na osebe z motnjo v duševnem razvoju kdaj
gleda kot na aseksualne, so kot vidimo, pogosto ţrtev spolnih zlorab. Ključ pri preprečevanju
le-teh je v zgodnji spolni vzgoji (Kos, 2010, Perrin, Edenberg et. al., 1996). S to trditvijo se
strinjajo mnogi strokovnjaki in tudi Videmškova (1999) je mnenja, da je izobraţevanje oz.
spolna vzgoja oseb z MDR tisto, ki povzroča pretok informacij in pripomore k pridobivanju
samozavesti in asertivnejšemu odločanju o lastnem telesu. Prvi korak pri reševanju tega
problema je po njenem mnenju prepoznavanje spolne zlorabe in samozaščita pred njo.
Vidimo, da ima učenje spolne vzgoje neposredno vlogo pri preprečevanju spolnih zlorab in ţe
samo ta razlog je sam po sebi dovolj za utemeljitev koristnosti učenja o spolnosti pri
populaciji oseb z MDR. Nekateri (npr. Stromsness, 1993) pa pripisujejo spolni vzgoji razlog
za večjo prijavnost spolnih zlorab in opozarjajo, da imajo osebe z MDR zaradi svojih
razvojnih značilnosti teţave pri prevajanju informacij, ki se jih o spolnosti in zaščiti pred
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spolno zlorabo naučijo v šoli, v konkretne akcije v ţivljenjskem okolju. Ţivljenjsko usmerjeni
programi in učenje konkretnega reagiranja v dejanskih situacijah z igro vlog naj bi te teţave
zmanjšali.

4.7.

Menstruacija

Menstruacija je pojav, ki nastane v puberteti in traja celo reproduktivno obdobje ţenske. Ne
glede na to, da kognitivni razvoj poteka drugače kot pri splošni populaciji, pa je telesni razvoj
oseb z MDR pogosto neokrnjen in sledi kronološkim zakonitostim. Tako bo dekle z MDR
prav tako kot njene vrstnice brez motnje, dobilo prvo menstruacijo v puberteti, zato je
pomembno, da jo seznanimo z dogajanjem v njenem telesu ţe pred tem. Pozornost namenimo
samemu pojavu in funkciji menstruacije ter spremembam v telesu v času menstruacijskega
ciklusa, posebej pa se posvetimo tudi higieni in negi telesa v tem obdobju. Opozorimo na
pomen spremljanja in beleţenja poteka menstruacije in lajšanja morebitnih bolečin. Vendar pa
ta tema ni rezervirana samo za dekleta, prav je, da tudi fantje poznajo bistvena dogajanja v
ţenskem telesu tekom menstruacije. Le če opazimo, da je komu izrazito neugodno, se o tem
pogovorimo na samem, individualno (Bratković, 2000). Vsebinsko področje menstruacije je
pogosto beţno omenjeno v splošnem sklopu telesne higiene, manj pozornosti pa se namenja
psihičnemu dogajanju v ţenskem telesu ob tem (Nojić, 2007). Ker smo ţe ugotovili, da je
področje spolne vzgoje dostikrat zanemarjeno, je logičen nasledek ta, da dekleta dobijo
menstruacijo, a nanjo niso ustrezno pripravljena. Takrat lahko pride do doţivljanja strahu in
velikih stisk, saj ne vedo, kaj se dogaja in se ustrašijo, ko vidijo kri. Da bi se temu izognili, je
potrebno o pojavu menstruacije spregovoriti ţe prej, ko pa se le-ta zares pojavi, se je potrebno
z dekletom obširneje pogovoriti in ji razloţiti omenjen proces.
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III. EMPIRIČNI DEL

5. AKCIJSKA RAZISKAVA
Izraz je prvi uporabil Kurt Lewin, in sicer je z njim poimenoval način raziskovanja, ki je
sestavljen in niza korakov v spirali, kjer je vsak posamezni korak sestavljen iz načrtovanja
aktivnosti, akcije in ocene doseţenih rezultatov (Mesec, 1994, Vogrinc in Devetak, 2007).
Raziskovalec si pred začetkom pripravi okviren načrt, ki ga izpopolnjuje skozi celotno
raziskavo. Svoje akcije predvidi v akcijskih korakih, usmerjenih v dejavnost s konkretnimi
cilji. Pomembno je, da v vsakem koraku vnaprej predvidi, kako bo spremljal njegovo
izvajanje in zapisoval učinke, ki bodo nastali v posamezni fazi (Vogrinc, Valenčič Zuljan in
Krek, 2007).
Čeprav se je pojem v raziskovalni terminologiji pojavil pred več kot šestdesetimi leti (Lewin,
1946, 1947; Chein et al., 1948; Blum, 1955; povzeto po Miglič, 1999), velja akcijska
raziskava še vedno za razmeroma nov raziskovalni pristop, ki izhaja iz konkretnih ţivljenjskih
situacij, ki jih je mogoče izboljšati, zato od raziskovalcev zahteva način razmišljanja, ki je
povezan s prakso in jih poziva k bolj premišljenemu in avtonomnemu ravnanju. Pri tem je
poudarek na individualnem učenju vsakega praktika, ki proučuje svojo prakso in ţeli vplivati
na dogajanje v smeri prevzema večje odgovornosti za svoje aktivnosti. Prav povezanost s
prakso, sodelovanje učiteljev v proučevanju lastnega dela in razvijanje teorij, ki reflektirajo
neposredno prakso, je tisto, kar akcijsko raziskovanje naredi ţivljenjsko in na nek način nujno
potrebno (Vogrinc, Valenčič Zuljan in Krek, 2007).
Izvajalec akcijske raziskave na osnovi sistematičnega spremljanja in analize stanja določi
raziskovalno vprašanje in postavi cilje, ki jih bo zasledoval z načrtovanjem aktivnosti. Ob tem
neprestano evalvira svoje delo in si prizadeva pridobiti povratne informacije tako od
udeleţencev v procesu, kot od sodelavcev. Podatke, pridobljene s sprotno evalvacijo nato
uporabi pri oblikovanju nadaljnih aktivnosti in tako doseţe bolj premišljene odzive in
odločitve. Komunikacija in dialog mu omogočata, da na problem pogleda z več zornih kotov
in vzpostavi določeno mero distance, sproti pridobljene povratne informacije pa neposredno
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vplivajo na izboljšanje prakse. Celoten proces je tako neprestano podvrţen refleksiji (Kramer
in Koţelj, 2005).
Pri tej obliki raziskave ne gre za metodo v oţjem pomenu, temveč akcijsko raziskovanje
pomeni bolj način organizacije raziskovanja in praktičnega dela z namenom ustvarjanja novih
spoznanj in spreminjanja prakse. Izbira raziskovalne metode je odvisna od narave in vrste
raziskovalnega problema. Akcijska raziskava je, glede na vse zgoraj povedano, vedno študija
primera nekega praktičnega odločanja in delovanja, zato se pri tem največkrat uporabljajo:
opazovanje z udeleţbo, intervju, skupinska razprava, proučevanje dokumentov in preučevanje
materialnih in nematerialnih proizvodov kot elementov kulture skupine (Mesec, 1994). Od
kvantitativnih tehnik zbiranja podatkov se velikokrat uporabljajo preizkusi znanja, psihološki
testi, vprašalniki z zaprtimi vprašanji, ocenjevalne lestvice, lestvice stališč, standardizirani
intervju, strukturirano opazovanje in ostale kvantitativne tehnike (Vogrinc, Valenčič Zuljan in
Krek, 2007). Kot vidimo, je metodologija akcijskega raziskovanja precej ohlapna, pušča nam
veliko prostora glede izbire tehnik in dovoljuje uporabo in kombinacije tako kvalitativnih, kot
kvantitativnih postopkov (Maţgon, 2006; povzeto po Vogrinc, Valenčič Zuljan in Krek,
2007). Ko se odločamo za izbiro metod in tehnik v določeni akcijski raziskavi, ocenimo tudi
situacije, v katerih bi bile te neuspešne (Miglič, 1999). Kljub temu, da v akcijski raziskavi
lahko uporabimo kvantitativne tehnike, so le-te manj primerne, saj se zdi, da delujejo kot sito,
skozi katero se izmuznejo vse posebnosti, ostanejo pa le grobe informacije, dejstva, ki nam
povejo nekaj o splošnem, posamezno pa zanemarijo (Kramer in Koţelj, 2005). Ker akcijsko
raziskovalni pristop teţi k celostnosti obravnavanja nekega problema, je torej smiselno
uporabiti obe metodi, tako kvalitativno, kot kvantitativno.
Za to obliko raziskovanja je še značilno, da ponavadi poteka na manjšem vzorcu, zato tu ne
gre za statistično posplošljivost, temveč za prenosljivost ugotovitev, ki ostalim omogoča, da
lahko primer neke akcijske raziskave prenesejo v svojo prakso, ob tem, da upoštevajo
značilnosti lastne situacije. Akcijska raziskava je tudi participativna oblika raziskovanja, saj
se raziskovalec aktivno vplete v situacijo, prav tako pa je zaţeljeno, da pri tem sodeluje več
ljudi iz določene institucije. Uspešnost raziskave se ocenjuje glede na prispevek k
konkretnemu izboljšanju dela v izbrani situaciji ter z javno objavo dela, ki je podvrţeno
kritični refleksiji zainteresirane javnosti (Carr in Kemmis, 1986; Kemmis in McTaggart,1990;
Marentič Poţarnik, 2001; Reason in Bradbury, 2006; povzeto po Vogrinc in Devetak, 2007).
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V našem primeru je bila uporabljena kooperativna oblika akcijske raziskave, t.j. akcijska
raziskava, povezana z eksperimentalnim učenjem in humanistično psihologijo. Poteka v
skupini soraziskovalcev, ki skušajo s cikličnim delom, opazovanjem, povratnimi
informacijami in sprotnim uvajanjem novosti v prakso doseči napredek. Ta pristop
predpostavlja več ponovitev cikla z istimi ljudmi, kjer je poudarek na samorazvoju vseh
vpletenih in oblikovanju skupinske kulture (Reason, 1988; po Miglič, 1999). V nadaljevanju
bo potek dotične raziskave prikazan po korakih.

5.1.

Pomen refleksije

Refleksija nam omogoča nadgraditev akcije in usmeritev pozornosti na tiste ukrepe in
dejavnosti, ki se pri našem delu izkaţejo kot učinkoviti in jih je torej smotrno ohraniti in
razvijati naprej ter hkrati tudi na tiste, ki so neučinkoviti in jih je pametno eliminirati iz
prakse. Posebna pozornost je namenjena povratnim informacijam udeleţencev programa, saj
nam lahko le-ti v procesu aktivne participacije pomagajo sooblikovati takšno delovno ozračje,
ki bo kar najbolj konstruktivno. V fazi analize jih spodbujamo, da bi o lastnem doţivljanju
govorili čimbolj odkrito in poglobljeno ter tako med seboj soočili svoje izkušnje, poglede in
občutke, tudi o delovanju drug drugega v skupini (Kramer in Koţelj, 2005).
Refleksija je zajemala velik del našega projekta, vendar pa je bila zaradi specifičnosti ciljne
populacije omejena bolj kot ne na izvajalki delavnic in pedagoške delavce, s katerimi sva
prišli v stik. Veliko sva se pogovarjali o tem, kako posameznik doţivlja neko aktivnost,
raziskovali, zakaj se nama zdi, da je tako in nato lastne izkušnje primerjali še z opaţanji
logopedinje in učiteljev. Moram povedati, da je delo z osebami z MDR na področju refleksije
problematično, saj jim njihove govorne sposobnosti in (ne)zmoţnost abstraktnega načina
mišljenja onemogočajo, da bi celoten proces lahko videli v tej luči. Se mi pa poraja vprašanje,
kako bi glede na njihove zmoţnosti lahko dosegli to raven.
Interpretacija konkretnih dogodkov in aktivnosti je nekaj, za kar nam pogosto zmanjka časa in
energije, saj celovita refleksija predpostavlja pogled iz večih perspektiv, kar zahteva veliko
časa in miselnih naporov (Kramer in Koţelj, 2005). Morda je bilo tudi pomanjkanje časa v
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našem primeru tisti razlog, ki je onemogočal refleksijo udeleţencev. Poleg tega, da so
delavnice trajale eno uro, bi za poglobljeno refleksijo s skupino oseb z MDR potrebovali še
najmanj pol toliko časa, kar pa je v praksi teţje zagotoviti, tudi glede na objektivne
okoliščine, ki izhajajo direktno iz značilnosti populacije oseb z MDR (nezmoţnost
koncentracije, pomanjkljivo razumevanje abstraktnih pojmov). Je bilo pa tekom projekta
toliko več pozornosti namenjeno refleksiji med izvajalkama in ostalimi pedagoškimi delavci,
s katerimi sva prihajali v stik, predvsem z logopedinjo in učiteljem enega izmed razredov, s
katerima sva se dobivali bolj pogosto. Svoje delo sva izpostavili njunim kritičnim, vendar
dobronamernim pogledom ter tako dobili še kakšno dodatno idejo. Za to pa je, tako Kramer in
Koţelj (2005), potrebno veliko zaupanja, sodelovalnega vzdušja in tudi ţelje po napredku.

5.2.

Pregled situacije

Na začetku akcijske raziskave je potebno narediti pregled situacije, nekakšno poizvedbo o
tem, kar bomo raziskovali oz. počeli s skupino uporabnikov. To je najboljše narediti v skupini
ali v dvoje, saj tako pokrijemo večji domet, kakor, če bi se zanašali le na lastna opaţanja
(Kramer in Koţelj, 2005). V tej raziskavi je bilo to storjeno v dveh zaporednih fazah. In sicer
sem najprej pregledala osebne mape potencialnih udeleţencev in se o njihovih specifičnih
značilnostih na področju spolnosti pogovorila s sodelavko, ki otroke bolje pozna, saj z njimi
ţe več let vodi individualne obravnave, nato pa sva se posvetili vsaka sebi in temu, da sva
premislili, kako bova načrtovali in izvedli delavnice ter si razdelili delo tako, da bo vsaka
delala tisto, kar ji bolj leţi.

5.2.1. Zbiranje informacij o udeleţencih

Ta del je zajemal pogovor s psihologinjo o njihovih individualnih značilnostih in posebnostih
na vedenjskem področju, ki se nanašajo direktno na spolno vedenje. Ugotovljeno je bilo, da so
se pri treh od petih udeleţencev pojavljale teţave povezane z neprimernim vedenjem na
področju spolnosti (U1, U2 in U3), dva pa sta bila v skupino vključena preventivno – U4
zaradi prebujajočih se spolnih potreb in U5 zaradi pomanjkljivih socialnih spretnosti. Sedaj
bom na kratko opisala posamezne udeleţence in naštela njihove bistvene lastnosti,
ugotovljene na podlagi pogovora s psihologinjo in dopolnjene z informacijami, ki so
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prikazane v individualnem vzgojnem programu vsakega od njih. Osredotočila se bom na tiste
lastnosti, ki so se mi zdele relevantne za delo s posameznikom v skupini. Lastnosti so
razdeljene na socialno področje (S), kognitivno področje (K) in čustveno področje (Č).
Navedene so tako šibkosti oz. moteče prvine v obnašanju, kot tudi močne točke pri vsakem od
področij.
U1 (Ţ, 15 let):
S: Občasno pridobivanje pozornosti z destruktivnimi dejanji, močno izraţena potreba po
potrditvi s strani okolice (preverjanje, ali je lepa, pridna itd.), pretirano seksualizirano
vedenje, interes za druţenje z vrstniki.
K: Pomanjkanje vztrajnosti, impulizivno in hitro reševanje nalog, slabo integrirane predstave
o dobrem in slabem objektu ter posledično strah pred izgubo le-tega, dobra splošna poučenost,
zavedanje nevarnosti iz okolja.
Č: Generalizirana anksioznost, potreba po preverjanju dogajanja in kontroli, infantilno
vedenje, ţelja po crkljanju, hitro ji je všeč kakšen fant.
U2 (Ţ, 14 let):
S: Motnje socialnega stika (pretiran interes za vrstnike, odrasle ljudi in neznance),
nekonstruktivne socialne interakcije (vdor v zasebni prostor, »lepljivost«), neupoštevanje
prepovedi in omejitev, nepredvidljivo in neprimerno vedenje v javnosti (pretirano zaupljiva in
prijateljska do tujcev), iskanje pozornosti odraslih.
K: Odklanjanje neposrednih zadolţitev, potreba po jasnih in enostavnih navodilih, vodenju,
usmerjanju in ponavljanju, sprejemanje tistih aktivnosti, ki so ji všeč, dober spomin o
dogodkih in situacijah.
Č: Nazorno kazanje čustev (pozitivna z objemi, poljubi, lizanjem itd., negativna z agresijo in
avtoagresivnostjo), intenzivno izraţanje spolnih potreb (samozadovoljevanje, gledanje
posnetkov na internetu, nadlegovanje sošolcev in neznancev).

U3 (M, 24 let):
S: Nerealna slika o samem sebi (precenjevanje, domišljija), o prihodnosti (fantaziranje,
precenjevanje, poveličevanje), v poznanem in varnem okolju je dokaj neproblematičen.
K: Nezmoţnost se samostojno zaposliti, pomanjkanje vztrajnosti, delo, ki ga zanima natančno
in samostojno opravi.
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Č: Nizka frustracijska toleranca, impulzivnost, samomorilnost, močno izraţene spolne potrebe
(fantaziranje o dekletih, pogovor o lezbijkah, otipavanje deklet itd.).

U4 (M, 18let):
S: Sugestibilnost, upiranje avtoritetam, dobro se odreţe v konfliktnih situacijah, poznavanje
konstruktivnih načinov soočanja s problemi.
K: Kratkotrajna in skrenljiva pozornost, odsotnost motivacije za delo, verbalna spretnost,
slikovito izraţanje, zelo razvita domišljija.
Č: Preobčutljivost in subjektivnost pri izraţanju lastnih čustev, pomanjkanje empatije, vsako
nestrinjanje drugih doţivi zelo osebno, med napadom jeze ali besa se izolira (skrije glavo v
med ramena, si povezne kapuco čez glavo), nihajoče razpoloţenje, na tolaţenje, bodrenje in
spodbujanje dobro reagira, je topel in prijazen, začel je izraţati zanimanje za nasprotni spol,
področje spolnosti ga zanima in vznemirja.

U5 (M, 18 let):
S: Motnje socialnega stika (nekonstruktivne socialne interakcije, nagnjenost h konfliktom,
provociranju), spodbuja druge k neustreznemu vedenju, v skupini neznanih ljudi miren in
vljuden.
K: Primanjkljaji na kognitivnem področju, verbalno nespreten, šibko pomnjenje, nizka
koncentracija in motivacija za delo, odkrenljiva pozornost, pri reševanju nalog potrebuje
pomoč in spremljanje.
Č: Emocionalna nestabilnost, obremenjenost s tekmovanjem in zmagovanjem, zmoţen
kontrolirati svoja čustva in jih izraţati z obrazno mimiko, prepozna čustva drugih.

5.2.2. Pogled vase, refleksija lastnega strokovnega dela

Na začetku sem razmislila, ali so v izbrani instituciji lahko zadovoljene moje potrebe po
avtonomnosti, osebni avtoriteti in spoštovanju, nato pa sem se posvetila razmišljanju o tem,
kakšna oblika dela mi najbolj ustreza, v kakšnih pogojih sem najbolj uspešna in kako
zagotoviti takšno delovno vzdušje, ki mi bo omogočalo, da izkoristim svoje potenciale ter pri
svojem delu tudi uţivam. Na podlagi preteklih izkušenj sem ugotovila, da mi najbolj ustreza
demokratično vodenje, ohlapna organizacija in razgiban ritem dela, ki mi omogoča sprotno
prilagajanje na situacijo in hitro odzivanje na skupino. Prav tako pa mi je pri delu pomembna
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neka temeljna struktura, ki mi omogoča varnost in predvidljivost, zato sem pri oblikovanju
prve delavnice poskušala upoštevati obe lastnosti. Opazila sem, da najraje načrtujem in
izvajam delavnice, ki so tako teoretične in praktične, saj se mi zdi, da je za zapomnitev
potrebno oboje. Opazila sem, da mi je najbolj naporno začeti in da mi veliko energije vzame
začetno pozdravljanje in čakanje, da se zberejo vsi člani skupine. Pri svojem delu udeleţence
delavnic vodim mirno in sproščeno, puščam jim dovolj časa za razmislek in se trudim, da se
posvetim tako skupini, kot vsakemu posamezniku posebej. Na začetku na kratko povzamem
potek celotne ure, nato pa se osredotočim na prvo dejavnost. Kasneje včasih prehajam med
različnimi aktivnostmi in udeleţence spomnim na to, kako se vsebine povezujejo in ustvarjajo
zaokroţeno celoto. Teţave imam, ko je kateri od članov še posebej nemiren. Na začetku ga
poskušam ignorirati in upam, da bo njegovo moteče vedenje izzvenelo, če se to ne zgodi, ga
opomnem in če še to ne zaleţe, ga poskušam neposredno vplesti v aktivnost, ki je trenutno na
sporedu. Če nobena od teh stvari ne obrodi uspeha, mu naročim, naj bo tiho ali pa mu
dovolim, da se vrne nazaj v razred. Ne zdi se mi pametno večino časa namenjati disciplini in
krotenju udeleţencev, saj tako izgubim čas za bolj prijetne stvari. Me pa ustvarjalni nemir ne
moti preveč, se mi zdi, da se dobro znajdem tudi v situacijah, ki so ţivahne in nepredvidljive.
Razreševanju konfliktov se posvečam sproti in se trudim, da obe sprti strani prideta do rešitve,
ki je sprejemljiva za oba, če se sama ne moreta dogovoriti, odločim jaz.

5.3.

Opredelitev problema

Osebe z motnjo v duševnem razvoju spadajo med najbolj izključene druţbene skupine ljudi.
Njihova motnja zahteva veliko pomoči, spodbud, učenja in usposabljanja za aktivno
vključevanje v druţbo. Kljub temu pa druţba še vedno ni presegla predsodkov glede
njihovega izobraţevanja in usposabljanja (Mavec, 2008). Med stvari, ki bi jih morali naučiti,
spadajo predvsem ţivljenjsko uporabne stvari, ki jim bodo omogočale čimbolj samostojno in
samodoločeno ţivljenje v druţbi. Ena izmed tem, ki je pomembna, a se je mnogokrat
izogibamo, je spolnost. Za ta raziskovalni problem sem se odločila na podlagi razgovora z
mojo mentorico na praksi v omenjeni ustanovi, ko mi je opisala situacijo na področju
spolnosti in navedla nekaj konkretnih problemov, s katerimi se soočajo učitelji pri svojem
delu. Skupaj sva se nato odločili, da narediva nekaj v tej smeri in začeli s pripravo in
izvajanjem programa spolne vzgoje.
55

Starši oseb z MDR se s svojimi otroci ne ţelijo ali ne upajo pogovarjati o spolnosti, saj
menijo, da njihov otrok zaradi zmanjšanih sposobnosti tega tako ali tako ne bo potreboval
(Nojić, 2007). Spolnost pa je eden izmed temeljnih pogojev zdravega in srečnega ţivljenja in
veliko emocionalnih teţav oseb z motnjo v duševnem razvoju izhaja prav iz zavrtosti
erotičnih in seksualnih teţenj. Tako kot imajo vsi ljudje pravico do spolnega ţivljenja, imajo
tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju pravico in svobodo do tega aspekta ţivljenja. Naloga
vseh tistih, ki ţivijo in delajo z njimi je, da jim zagotovijo primerno spolno vzgojo in dostop
do tistih informacij, ki so bistvene za zadovoljitev te potrebe (Lačen, 2000). Praktiki se
soočajo s problemom učenja in poučevanja spolne vzgoje pri populaciji oseb z MDR, ker je
spolna vzgoja za marsikoga še vedno tabu. Učitelji pričakujejo, da bodo za to poskrbeli starši,
starši pa se zanašajo na šolo, otroci in mladostniki pa se znajdejo, kakor najbolj vedo in znajo.
Ker imajo osebe z MDR včasih močno izraţen in neinhibiran spolni nagon, so pogosto tarče
posmehovanja ali celo spolnih zlorab. Zaradi pomanjkanja vzgojnih in izobraţevalnih vsebin
s področja spolnosti se osebe z MDR ţe od otroštva naprej soočajo z občutki neugodja, sramu,
strahu in krivde v odnosu do lastnega telesa in spolnih potreb, ki izhajajo iz normalnega
telesnega zorenja (Bratković, 2000).

Raziskovalna naloga predstavlja primer programa spolne vzgoje za skupino mladostnikov z
motnjami v duševnem razvoju. Za dosego trajnejših sprememb v vedenju in morebitnega
prenosa izkušenj na vrstnike po metodi »peer to peer education«, je potrebno kontinuirano
izvajanje programa v obliki delavnic s stalno skupino mladostnikov.
5.3.1. Cilji raziskave

• Oblikovati program spolne vzgoje za skupino mladostnikov z MDR, ki bo sledil določilom v
posebnem programu vzgoje in izobraţevanja.
• Spoznati in predstaviti teme, ki so direktno in indirektno povezane s spolnostjo.
• Ugotoviti, ali je način dela, uporabljen v delavnicah, primeren za izbrano populacijo.
• Oblikovati osnutek za priročnik oz. delovni zvezek na zgoščenki, ki bo pripomoček za
učenje spolne vzgoje tako učiteljem in vzgojiteljem v šoli, kot tudi staršem doma.
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5.3.2. Raziskovalna vprašanja

1. Kako oblikovati tak program, ki bo sledil določilom v posebnem programu vzgoje in
izobraţevanja glede področja spolnosti?
2. Ali je oblika skupinskega dela v obliki delavnic primerna za učenje spolne vzgoje oseb
z zmerno motnjo v duševnem razvoju?
3. Katere metode so primerne za poučevanje spolne vzgoje pri populaciji oseb z zmerno
MDR?

4. Kako izpeljati program spolne vzgoje za osebe z zmerno MDR?

5.4.

Potek akcijske raziskave

5.4.1. 1. KORAK: ANALIZA STANJA

Zbiranje podatkov in ocena situacije je tisto, kar nam daje temelj za odločitev o tem, ali je
izbrani raziskovalni problem primeren za nadaljno obdelavo. Pri akcijski raziskavi so
pomembni relevantni podatki in tiste informacije, ki nam dajo nov uvid v situacijo ter tako
sproţijo moţnosti za spremembe in izboljšanje. Ljudje ponavadi opazimo samo to, kar
potrjuje naša prepričanja in stališča, zato je v tem koraku pomembno disciplinirano zbiranje
podatkov. Odločiti se moramo, katere podatke potrebujemo, da naredimo analizo stanja ter
načrtovati, kdaj in kako bomo to izvedli. Poleg svojega opazovanja je zaţeljeno, če ne celo
nujno potrebno, da imamo dodatnega opazovalca, ki nam bo pomagal pri čimbolj realni in
objektivni analizi dane situacije (Kramer in Koţelj, 2005).

CILJ: UGOTOVITI, ALI JE SMISELNO OBLIKOVATI IN IZVAJATI PROGRAM
SPOLNE VZGOJE ZA SKUPINO OSEB Z MDR V ZAVODU JANEZA LEVCA, V ENOTI
OVI.
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AKTIVNOSTI: ZBIRANJE PODATKOV O RAZŠIRJENOSTI PROBLEMA, ISKANJE
PRIMERNE SKUPINE ZA UDELEŢBO V DELAVNICAH,

ISKANJE OBSTOJEČE

STROKOVNE LITERATURE NA TO TEMO, ODLOČITEV ZA AKCIJO.
V tem koraku so bile vse aktivnosti usmerjene v to, da se ugotovi, kakšno je dejansko stanje
na področju spolne vzgoje v ustanovi. Z analizo gradiva – posebnega programa vzgoje in
izobraţevanja, je bilo ugotovljeno, da je učenje spolne vzgoje eno izmed področij, na katerem
bi se poleg ostalih tudi moralo delati. V Zavodu Janeza Levca, v enoti vzgoje in
izobraţevanja, se spolna vzgoja do sedaj sistematično ni izvajala, saj ni o tem v šolskem
učnem načrtu napisanega nič določenega. Iz neformalnih pogovorov z učitelji in opaţanj
psihologinje pa je bilo razvidno, da se učitelji in varuhi pogosto obračajo na šolsko svetovalno
sluţbo v zvezi s tem problemom. Izpostavljali so nezadostno poučenost učencev o spolnosti,
predvsem jih je motilo izraţanje spolnega nagona na neprimeren način, ob nepravem času in
na neprimernem mestu (npr. masturbiranje v razredu, med poukom, na hodniku, dotikanje
sošolcev po spolovilih, neprimerno obnašanje v javnosti – slačenje, zasledovanje neznancev
in izrekanje komplimentov osebam, ki jih niso poznali). Skrbela jih je tudi osebna higiena
učencev, izraţali so začudenje nad tem, da so deklice nepoučene o menstruaciji ipd. Prav tako
so pedagoški delavci izpostavili, da ne vedo, koliko se otroci in mladostniki o tem
pogovarjajo doma, eden od učiteljev pa je povedal, da imajo danes na razpolago toliko
informacij, predvsem na internetu, ki pa jih velikokrat zmedejo in niso spolna vzgoja, kakršna
bi morala biti. Na podlagi vsega ugotovljenega sva se s sodelavko odločili, da je sistematična
spolna vzgoja v tej ustanovi še kako potrebna in da je smiselno oblikovati prvo skupino za
eksperimentalno izvajanje programa spolne vzgoje. Poiskali sva strokovno literaturo in na
podlagi študija le-te našli še več indikacij za poučevanje spolne vzgoje oseb z motnjo v
duševnem razvoju, o katerih je bilo govora v teoretičnem delu te naloge.

5.4.2. 2. KORAK: NAČRTOVANJE AKCIJE

Po tem, ko smo preučili stanje in se pozanimali o problemu, ki ga nameravamo raziskovati, se
lotimo načrtovanja akcije. Pri tem upoštevamo mnogo dejavnikov od tega kdo, kje, kdaj in
kako bo izvajal posamezno aktivnost do tega, kako se bo le-ta vklopila v ţe obstoječo
strukturo vzgojno izobraţevalnega procesa. Potrebno je tudi premisliti, kakšna je razdelitev
vlog v timu in preveriti, ali se z njo vsi strinjajo. Naslednja tema, mimo katere prav tako ne
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moremo, je vprašanje virov. Pogledati moramo, ali imamo dovolj notranjih in zunanjih
materialnih in nematerialnih virov in jih v primeru pomanjkanja zagotoviti. Eden od
pomembnih dejavnikov je tudi čas, še posebej za refleksijo. Računati moramo tudi na
morebitne zastoje in vzeti v obzir mentalno higieno raziskovalcev, si zagotoviti supervizijo,
če se nam zdi, da bo potrebna. Prav tako pa premislimo, kako bomo o svojih odkritjih in
akcijah obveščali zainteresirano javnost. V tem koraku načrtujemo tudi, kako bomo spremljali
in zbirali podatke ter se odločimo o zaključku prvega akcijsko-raziskovalnega kroga,
opredelimo, kako bomo izvedli evalvacijo (Kramer in Koţelj, 2005).

CILJ: IZOBLIKOVANJE IN IZVEBDA PROGRAMA SPOLNE VZGOJE

AKTIVNOSTI:

DOGOVOR

O

POTEKU

SODELOVANJA,

POGOVOR

Z

RAVNATELJICO, OBLIKOVANJE SKUPINE ZA DELAVNICE SPOLNE VZGOJE,
PRIDOBITEV

SOGLASIJ

STARŠEV,

IZBOR

METOD

IN

TEHNIK

DELA,

OBLIKOVANJE PRVE DELAVNICE

S sodelavko sva si v tem stadiju zadali za cilj, da izoblikujeva in izvedeva program spolne
vzgoje za osebe z MDR. Dogovorili sva se, da bova izvajali delavnice, ki jih bova pripravili
sproti z namenom takojšnje evalvacije uporabljenih postopkov in načinov dela. Opazili sva,
da ima ona več izkušenj z individualnim delom z izbrano populacijo, jaz pa sem bolj
kompetentna na področju načrtovanja in izvajanja delavnic s skupino, zato sva si v skladu s
tem razdelili delo. Dogovorili sva se, da bova skupaj pripravljali delovne liste in se
izmenjevali pri vodenju delavnic. Prav tako sva se strinjali, da bova na delavnicah vedno
prisotni obe; ena, ki bo vodila in druga, ki se bo posvečala posameznim udeleţencem
individualno, odvisno od njihovih potreb. Tako bova imeli obe moţnost izkoristiti svoja
močna področja in se vaditi tudi v aktivnostih, ki nama niso najbolj domače. Odločili sva se
tudi o tem, kako bova zbirali podatke, kje bova dobili gradivo za analizo in predvsem na kaj
se bova osredotočili pri delavnicah. Spoznali sva, da je potrebno pozornost nameniti tako
razumski plati – kako razumejo, dojemajo nove informacije, kakšno je njihovo predznanje o
obravnavani temi, kot tudi socialni – kakšna je oz. bo skupinska dinamika, kako se razumejo
med seboj, katere skupinske vloge zavzemajo posamezni udeleţenci, kako se skupinska
dinamika spremeni, če je kateri od njih odsoten in čustveni plati – kako se odzivajo na
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program, kakšne občutke, pozitivne ali negativne, to sproţa v njih. Do teh informacij bova
prišli na podlagi opazovanja, s pogovorom z njihovimi učitelji in s pogovorom z logopedinjo.
Naslednja stvar, ki sva ji v tej fazi namenili precej pozornosti, je bilo obveščanje
zainteresirane javnosti. Na sestanku z ravnateljico ustanove sva predstavili svojo idejo in
dobili zeleno luč za nadaljevanje. Nato sva se lotili pridobivanj soglasij staršev, z nekaterimi
od njih sva se tudi osebno pogovorili in jim pojasnili, kaj bomo počeli na delavnicah spolne
vzgoje in zakaj bi bilo za njihovega otroka dobro, da se jih udeleţi. Dobili sva soglasje od
vseh, ki sva jih izbrali. Sodelavka se je z vsakim od udeleţencev še osebno pogovorila in jim
predstavila najino idejo ter jih povabila k sodelovanju. Vsi povabljeni so se odločili za
sodelovanje v programu spolne vzgoje. Potrebno pa je bilo obvestiti tudi njihove učitelje, saj
so delavnice potekale med poukom.
Ko sva uredili vse tehnične stvari, sva se lotili priprave prve delavnice. Pregledali sva
obstoječo literaturo na to temo in oblikovali koncept za lastno delavnico. Smiselno se nama je
zdelo začeti pri telesni samopodobi, saj sva hoteli, da se najprej med seboj bolje spoznamo, da
se v skupini razvijejo odnosi in določena mera zaupnosti, ki nam bo omogočala učenje skozi
igro in kasneje sproščeno obravnavanje bolj občutljivih tem. Odločili sva se, da bova vodili
osebno mapo za vsakega od udeleţencev, kjer bova spravljali delovne liste od delavnic.
Metoda reševanja delovnega lista se nama je zdela primerna zato, ker so tudi pri pouku
navajeni dela na tak način in jim bo to lahko pomagalo, da bodo situacijo jemali resno, ne
zgolj kot igro in zabavo, temveč tudi kot učno snov, ki jo je potrebno vzeti resno. Pomembno
se nama je zdelo, da se o svojih opaţanjih pogovarjava in primerjava ugotovitve, saj je
moţno, da se nekatere metode ne bodo obnesle pri tej populaciji. Domenili sva se, da se
neposredno po delavnici pogovoriva in evalvirava svoje delo, jaz pa doma nato vsakič najina
opaţanja zapišem, da jih bova imeli črno na belem in kasneje lahko pogledali za nazaj. Prav
tako sva se odločili, da bova naslednjo delavnico pripravili šele po uspešno izvedeni prvi.
Vsako izvajanje pouka je novo dogajanje, kjer nastanejo tudi razne nepredvidljive situacije, ki
jih je treba upoštevati in sproti urejati. Učitelj tako s stalno sprotno refleksijo in didaktično
analizo pouk prilagaja trenutnim razmeram in ga usmerja. Nekatere dileme se pogosto
pokaţejo šele v fazi praktičnega izvajanja, zato je pri svojem delu kdaj potrebno tudi sprotno
spreminjanje oblik pouka, prilagajanje metodike ter uravnavanje tempa in dinamike poteka
(Kramer, 2009).
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5.4.3. 3. KORAK: AKCIJA

CILJ: ZAČETEK IZVAJANJA PROGRAMA, SPROTNA REFLEKSIJA IN SPROTNO
OBLIKOVANJE NOVIH DELAVNIC

AKTIVNOSTI: IZVEDBA 1. DELAVNICE, REFLEKSIJA IZVAJALK, POSVETOVANJE
Z

OSTALIMI

PEDAGOŠKIMI

DELAVCI,

ZAPIS

OPAŢANJ,

SPREMEMBA

UPORABLJENIH METOD, OBLIKOVANJE 2. DELAVNICE IN CELOTEN PROCES OD
ZAČETKA

TABELA 1: IZVEDENE DELAVNICE
ZAP.

ŠT. DATUM

SREČANJ

NASLOV

ŠT.

UPORABLJENE ŠT.

IN ČAS

DELAVNICE PRISOTNIH METODE

20.1.2011

Jaz sem

AKTIVNOSTI

A
1.

od

5

Delovni

10.00

list, 4

diskusija, risanje,

do 11.00

razjasnjevanje z
vprašanji

2.

25.1.2011
od

Razvojna

4

Delovni

10.00 obdobja

list, 8

predavanje

do 11.00

in

demonstracija

s

slikovnim
gradivom,
razvrščanje

po

časovnem traku
3.

27.1.2011
od

Razvojne

4

Delovni

10.00 spremembe

list, 6

risanje,

do 11.00

predavanje
demonstracija

in
s

slikovnim
gradivom,
skupinsko delo,
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diskusija

4.

2.2.2011
od

Medosebni

3

Delovni

10.00 odnosi

list, 5

predavanje

do 11.00

in

demonstracija

s

slikovnim
gradiom,

igra

vlog, diskusija
5.

10.2.2011

Dotiki
golota

in

Delovni
3

list, 5

risanje,
predavanje

in

demonstracija

s

slikovnim
gradivom,
skupinsko delo,
igra vlog v parih
6.

17.2.2011
od

Druţina

5

Delovni

10.00

list, 4

predavanje

do 11.00

in

demonstracija

s

slikovnim
gradivom,
diskusija,
interpretacija
slikovnega
gradiva
7.

2.3.2011
od

Spočetje

in 4

Delovni

10.00 porod

list, 5

predavanje

do 11.00

demonstracija
slikovnim
gradivom,
diskusija,
skupinsko delo
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in
s

8.

9.3.2011
od

Spolno

5

Delovni

10.00 prenosljive

do 11.00

bolezni

list, 7

predavanje
in

in

demonstracija

kontracepcija

s

konkretnimi
predmeti,
diskusija,
skupinsko delo,
praktični prikaz,
vadenje,

ogled

filmčka

9.

16.3.2011
od

Nevarnosti,

10.00 povezane

do 11.00

4

Delovni

s

list, 6

predavanje

spolnostjo

in

demonstracija

s

slikovnim
gradivom,
razlaga,
diskusija,
skupinsko delo,
igra vlog

10.

30.3.2011

Menstruacija

5

Reševanje

7

delovnega lista,
razlaga,
diskusija,
druţabna igra,
praktični prikaz,
eksperiment
11.

6.4.2011

Zabava

5

Simulacija,

***

skupinsko delo
12.

20.4.2011

Ponovitev 1

5

***

***

13.

6.5.2011

Ponovitev 2

5

***

***
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5.4.4. 4. KORAK: EVALVACIJA PROGRAMA

CILJ: UGOTOVITI, ALI JE BIL PROGRAM PRIMEREN ZA IZBRANO POPULACIJO,
ALI JE ZNANJE, KI SMO GA DOSEGLI NA TA NAČIN, TRAJNO

AKTIVNOSTI: SPROTNA EVALVACIJA PO VSAKI DELAVNICI IN IZVEDBA DVEH
PONOVITVENIH DELAVNIC
Obstajajo različne metode in tehnike, ki nam omogočajo evalvacijo. Od metod poznamo
posredne in neposredne metode za ugotavljanje uspešnosti. Med posredne metode spada
opazovanje, med neposredne pa sodijo pregled dokumentacije, pogovor z uporabniki,
diskusije in analiza gradiva. Med tehnikami pa se uporabljajo razne analize, ankete, intervjuji,
avdiovizualna sredstva, dnevniki, fotografije, sociometrični testi, študije primera itd.
(Marentič–Poţarnik 2001, Komljanc 2005 po Marsh 2005, Mc Niff 1988, povzeto po Kramer
in Koţelj, 2005).

Pri evalviranju tega programa spolne vzgoje so bile uporabljene tako posredne, kot
neposredne metode in različne tehnike, katerih rezultate predstavljam v nadaljevanju. V
opaţanjih izvajalk so navedeni rezultati opazovanja posameznih udeleţecev med samim
potekom delavnice, ki so nastala na podlagi refleksije obeh izvajalk neposredno po izvedenih
delavnicah. Od neposrednih metod pa je bil v evalvaciji programa uporabljen pogovor z
uporabniki po vsaki izvedeni delavnici. Izveden je bil tudi polstrukturiran intervju z
udeleţenci, kjer me je zanimalo, kako se jim je zdelo na delavnicah, kaj jim je bilo všeč in kaj
ne, kaj bi spremenili in kaj so si najbolj zapomnili. Zanimalo me je tudi, kako ocenjujejo
posamezne oblike dela, ki smo jih prakticirali tekom delavnic. Na podlagi rezultatov
pogovora je bilo ugotovljeno, da ta oblika evalvacije za to populacijo ni primerna, saj ne
razumejo abstraktnih pojmov in niso zmoţni refleksije preteklih dogodkov v smislu
ocenjevanja uporabljenih metod in tehnik dela. Od njih sem dobila le splošni vtis, da jim je
bilo v redu, da ni bilo ničesar, kar jim ni bilo všeč ter da bi morali še kdaj ponoviti tako, kot
smo to naredili neposredno po zaključku cikla delavnic, da bi si bolj zapomnili. Sprotna
evalvacija je potekala tako, da smo se po vsaki delavnici na kratko pogovorili, kako se jim je
zdelo, kaj jim je bilo všeč in kaj jim ni bilo všeč, na podlagi njihovih reakcij sva nato
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načrtovali naslednje delavnice, ohranili metode, ki so se izkazale za uspešne in zamenjali
tiste, ki so se izkazale za manj primerne.
Končna evalvacija je potekala v obliki dveh ponovitvenih delavnic, ki so potekale tako, da
smo skupinsko šli še enkrat čez delovne liste, pregledali, kaj smo se naučili in preverili,
koliko si je kdo zapomnil. Ker so nekateri manjkali na posamezni delavnici, so izpolnili
manjkajoče delovne liste, tisti, ki so bili na določeni delavnici prisotni pa so jim pri tem
pomagali. Tako so učenci dobili moţnost, da še enkrat ponovijo predelane vsebine in da se
učijo drug od drugega.

5.4.5. 5. KORAK: IZDELAVA OSNUTKA DELOVNEGA ZVEZKA

CILJ:

NA PODLAGI

PRIROČNIK

OZ.

IZVEDENIH

DELOVNI

DELAVNIC

ZVEZEK

–

OBLIKOVATI

PRIPOMOČEK

ZA

OSNUTEK

ZA

SAMOSTOJNO

POUČEVANJE SPOLNE VZGOJE ZA PEDGOŠKE DELAVCE IN STARŠE
AKTIVNOSTI: PISANJE TEORETIČNIH OSNOV ZA DELAVNICE, IZDELAVA
ZGOŠČENKE
Zadnji korak je zajemal pisanje poglavja izbrane teme v pričujoči diplomski nalogi, kjer sem
poiskala teorijo o obravnavanih temah in jo uredila tako, da sestavlja neko smiselno
zaokroţeno celoto, podprto z rezultati drugih znanstvenih raziskav in teoretičnih ugotovitev
strokovnjakov, ki se prav tako ukvarjajo s to problematiko. Na sestanku z ravnateljico
ustanove, v kateri je potekal predstavljeni program spolne vzgoje, smo se dogovorili, da se
pripravi CD z delovnimi listi in teorijo o vsaki delavnici ter se nato izvede predstavitev pred
kolektivom šole in k sodelovanju povabi zainteresirane učitelje, ki bodo s pomočjo zgoščenke
samostojno izvajali program v svojih razredih. V prilogi je zgoščenka, na kateri je zbran ves
potrebni material za izvedbo predstavljenih delavnic.
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6. REZULTATI RAZISKAVE

6.1.

Odgovori na raziskovalna vprašanja

6.1.1. Uvrstitev izvedenih delavnic v predpisane vsebine področja intimno ţivljenje v
posebnem programu vzgoje in izobraţevanja

Vsebine, ki so bile vključene v program spolne vzgoje so sledile tistim, predpisanim v
posebnem programu vzgoje in izobraţevanja (2005). In sicer naj bi področje intimno ţivljenje
in odnosi med spoloma zajemalo naslednje teme:
• pouk o bioloških osnovah človeka (v našem programu delavnice: telesna samopodoba,
razvojna obdobja in razvojne spremembe), kamor sodijo primarni in sekundarni spolni znaki,
razlike med ţenskim in moškim telesom, spoznavanje različnih razvojnih obdobij ipd.
• medosebni odnosi in prijateljstvo (delavnice medosebni odnosi, druţina in zabava), kjer
naj bi se mladostniki poučili o različnih oblikah medosebnih odnosov, spoznali, kako se je
primerno vesti do prijateljev, kako do fanta ali punce, kako osebo, ki nam je všeč povabiti na
zmenek, kako se na zmenku vesti ipd. in pa tudi razmišljali o različnih oblikah druţin ipd.
• trening asertivnosti (delavnici dotiki in golota ter nevarnosti, povezane s spolnostjo) pa sva
razumeli tako, da sva si za cilj zadali naučiti udeleţence, kako se obraniti pred spolno zlorabo,
kaj narediti in kako reagirati, če se nam pripeti kaj neprijetnega.
• samozadovoljevanje (delavnica dotiki in golota) sva večkrat omenili neposredno, nisva pa
temu namenili posebne delavnice. Glede samozadovoljevanja pa sva se z udeleţenci
pogovarjali tudi individualno, v skladu z njihovimi potrebami in ţeljami.
• istospolna usmerjenost (delavnici medosebni odnosi in druţina) je bila tema, ki je
udeleţence precej zanimala, zato smo se ji posvetili v dveh delavnicah, in sicer smo razloţili,
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kaj pomeni izraz in se dotaknili tudi tega, kakšne pravice imajo te osebe (ali se lahko poročijo,
ali lahko imajo otroke itd.).
• jaz in ti - midva skupaj (delavnice razvojne spremembe, medosebni odnosi, druţina,
zabava), v našem programu spolne vzgoje sva se osredotočili na to, kako se fantje in dekleta
med seboj razlikujejo, povprašale o tem, kakšnega partnerja si ţelijo udeleţenci sami, kaj vse
bi z njim počeli, kako bi ga povabili na zmenek, kako se obnašati na zabavi ipd.
• platonska in telesna ljubezen (delavnici medosebni odnosi ter dotiki in golota) v našem
programu ni bila natančneje predstavljena, dotaknili smo se je v omenjenih delavnicah s tem,
ko smo razloţili razliko med ljubeznijo med starši in otroci, med prijatelji in med fantom in
punco ter se posvetili temu, kje se nas lahko posamezne osebe dotikajo.
• zanositev, nosečnost in kontracepcija (delavnici spočetje in porod ter spolno prenosljive
bolezni in kontracepcija) so bile teme, ki so se nam zdele pomembne iz vidika razlage, kako
smo prišli na svet, kaj se dogaja med nosečnostjo in tudi tega, kako se zaščititi pred neţeleno
nosečnostjo.
• osebna higiena (delavnice razvojne spremembe, menstruacija ter spolno prenosljive bolezni
in kontracepcija) je bila večkrat omenjena v smislu tega, da se med puberteto več potimo in se
je potrebno tuširati, kako skrbeti za čistočo ob menstruaciji, ob samozadovoljevanju, kako
ravnati s kondomi ipd.

6.1.2. Primernost skupinskega dela za učenje spolne vzgoje pri osebah z MDR

Skupinsko delo je pomembno pri dopolnitivi frontalnih oblik poučevanja, saj ima v primerjavi
z njimi in z individualno učno obliko mnoge prednosti. Omogoča razvijanje komunikacije in
sodelovanja med učenci ter jih usposablja za demokratično odločanje in dogovarjanje. Vendar
pa zahteva več časa in ni primerno za obravnavo zahtevne učne snovi. V praksi se najbolje
obnesejo skupine od 3–5 članov (Kubale, 2003). Osebe z MDR bolje delujejo v majhnih,
tesno povezanih skupinah (Marentič Poţarnik, 2000). Pri evalvacijskem pogovoru z
udeleţenci programa se je izkazalo, da jim oblika skupinskega dela v majhni skupini ustreza,
nihče se namreč ni pritoţil, da bi ga motilo, ker so bili zraven še ostali udeleţenci. Potrebno je
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poudariti, da so bili udeleţenci programa iz različnih razredov oz. skupin in se med seboj prej
niso dobro poznali. Morda je skupinsko delo v majhnih skupinah za to populacijo primerno
tudi zato, ker je to prevladujoča oblika dela, ki so ji izpostavljeni vsak dan, v teku šolskega
leta, pri pouku in so nanjo navajeni. Sama sem mislila, da jim bo morda o kakšnih temah
neprijetno govoriti pred drugimi, da se bo pokazal sram in nelagodje, vendar ni bilo tako.
Udeleţenci so bili odprti do različnih tem, svoje mnenje so tekom delavnic delili z drugimi in
ni bilo videti, da bi bilo komu neprijetno zaradi prisotnosti drugih mladostnikov v skupini.
Skupinsko delo se je izkazalo kot primerno tudi z vidika krepitve socialnih veščin, saj so imeli
udeleţenci s sodelovanjem v skupini moţnost opazovati in vaditi socialne spretnosti, se učiti
drug od drugega in vplivati na potek skupinskega dela.
Večje so medsebojne razlike, zahtevnejše je medsebojno sodelovanje, razvijanje dobrih
odnosov in večjo pozornost je potrebno nameniti razvijanju partnerskega sodelovanja med
vsemi vpletenimi. Še posebej pa je takšen odnos teţko vzpostaviti takrat, ko je naš sogovornik
po mnogih osebnostnih značilnostih drugačen od nas (Šteh, 2011). V naši skupini so bili
otroci, ki so se med seboj zelo razlikovali, tako po starosti, kot po spolu in zlasti po
individualnih značilnostih, ki jih določajo njihove posebne potrebe. Hkrati pa so imeli tudi
veliko skupnih značilnosti, kar je povzročilo, da se je v skupini lahko razvilo ozračje, ki je
omogočalo medsebojno učenje, krepitev socialnih spretnosti in utrjevanje pozitivnih
vedenjskih vzorcev med udeleţenci. Vendar pa, kot piše Berger (1979; povzeto po Kobolt,
2010), ker je vsak otrok kot vsi otroci in hkrati kot noben drug, bi bilo zaradi medsebojne
različnosti udeleţencev prestrašiti se skupinskega dela z njimi nesmiselno in strahopetno,
morda celo neprimerno in škodljivo, saj kakor smo ugotovili zgoraj, le-ti dobro delujejo v
majhnih, tesno povezanih skupinah.
V vsaki majhni skupini se pojavijo štiri dimenzije; dimenzija odločanja pomeni formiranje
hierarhičnih struktur znotraj skupinskih odnosov, dimenzija izvrševanja naloge nudi vsakemu
članu skupine, da v tem procesu najde svoje mesto, dimenzija socialnih aktivnosti pomeni
vzpostavljanje skupinskih norm in pravil obnašanja, dimenzija emocionalnih odnosov pa se
izraţa v kvaliteti in moči čustvenih reakcij, naperjenih proti drugim članom skupine (Havelka,
1980). Vse te dimenzije pri frontalni in individualni obliki dela ne pridejo do izraza, zato je
delo v malih skupinah primerno tudi za populacijo oseb z motnjo v duševnem razvoju, saj jim
omogoča raznovrstne izkušnje, za katere bi bili ob odsotnosti te oblike dela prikrajšani.
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6.1.3. Primernost uporabljenih metod za skupino oseb z MDR

Didaktično-metodična diferenciacija pomeni, da rabo različnih didaktičnih sredstev
prilagodimo skupini, s katero delamo, saj bi učencem morali omogočiti, da uporabljajo
gradivo, ki jim najbolj ustreza (Kramar, 2009). V našem programu je bilo to storjeno tako, da
sva izhajali iz direktnega opazovanja udeleţencev in obdrţali metode, ki so se izkazale za
uspešne ter sproti izločale metode, ki se pri delu z izbrano populacijo niso najbolje obnesle.
Posebni program vzgoje in izobraţevanja (2005) predpisuje kot primerne za populacijo oseb z
zmerno, teţjo in teţko MDR metode pogovora, opazovanja, situacijskega učenja, tekmovanja
in projektnega dela. Menim, da je predstavljeni program spolne vzgoje zvesto sledil temu, saj
so bile uporabljene vse zgoraj naštete metode. Prav tako lahko zaključim, da so se te metode
tudi izkazale za uspešne. Vendar pa posebni program vzgoje in izobraţevanja opozarja, da se
moramo zavedati, da so udeleţenci pedagoškega procesa včasih ţe odrasle osebe in ne zgolj
otroci in mladostniki, zato naj bi metodično- didaktične pristope, ki se uporabljajo za otroke v
tem primeru nadomestili z andragoškimi. V našem programu ţal nismo uporabljali
andragoških pristopov, deloma zato, ker so bili vanj vključeni večinoma mladostniki, deloma
pa zato, ker nobena izmed izvajalk ni imela poglobljenega znanja iz tega področja. Menim pa,
da so metode, ki sva jih uporabljali, primerne tako za otroke in mladostnike, kot tudi za
odrasle osebe, ne glede na to ali imajo MDR ali ne.
Pogovor, predavanje in igra vlog so se izkazali za najprimernejše metode učenja spolne
vzgoje oseb z MDR (Blanchett in Wolfe, 2002; povzeto po Štucin, 2005). Poleg omenjenih
treh v predstavljenem programu spolne vzgoje za osebe z zmerno MDR prevladuje izkustveni
pristop, ki se na začetku osredotoča na vzbujanje prijetnih občutkov in čustev občudovanja,
čudenja in spoštovanja, kasneje pa mu sledijo analiza, razlaga in definiranje (Marentič
Poţarnik, 2000). Zaradi vpliva na čustva (tako pozitivna, kot negativna) ta pristop omogoča
boljšo zapomnitev pri popualciji oseb z MDR, katerih čustvovanje je zaradi deficitov na
kognitivnem področju močneje izraţeno. Lahko zaključimo, da je izkustveni pristop za
izbrano populacijo primerna metoda učenja, kar se je izkazalo tekom izvajanja delavnic in
zaradi česar sva s tem tudi nadaljevali. Iz priprave na posamezno delavnico je razvidno, na
kakšen način sva to storili. Z različnimi čutnimi draţljaji namreč omogočimo in izboljšamo
sprejemanje in dojemanje informacij ter v učencih sproţimo psihične procese, s katerimi
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konstruirajo novo znanje ter razvijajo različne sposobnosti, spretnosti in lastnosti (Kramar,
2009). Poleg intenzivnega emocionalnega doţivetja pa je igra vlog ena izmed metod, ki
učence visoko motivira in tako omogoča realizacijo različnih vzgojno izobraţevalnih ciljev
(Rupnik Vec, 2003).
Slikovno gradivo in fotografije pomagajo vzbujati domislice, razvijati asociativno mišljenje in
odkrivati abstraktne teme. Pomaga tudi zagotavljati večjo preglednost in nam predstavlja
pomoč pri aktivnem pogovoru (Brečko, 2002). Če upoštevamo še specifične lastnosti ciljne
populacije, vidimo da nam slikovno gradivo pomaga premagati ovire, ki bi lahko nastopile
zaradi nezmoţnosti abstraktnega mišljenja in nepismenosti.
Igranje vlog daje moţnost aktivne participacije v učnem procesu, simulacija in urjenje v
naravnih in umetno pripravljenih situacijah pa je medij za učenje abstraktnih stvari in je zelo
učinkovito pri tistih, ki imajo čustvene in vedenjske motnje ali pa se soočajo s teţavami pri
interpretaciji socialnih in spolnih namigov (Blanchett in Wolfe, 2002; povzeto po Štucin,
2005). Igranje vlog se je izkazalo uspešno pri medosebnih odnosih, npr. pripravi na zmenke.
Pogovor je najpogostje uporabljena metoda, vendar se poraja vprašanje, koliko informacij
lahko osebe z MDR obdrţijo v spominu (Blanchett in Wolfe, 2002; povzeto po Štucin, 2005).
Da bi povečale zapomnitev in omogočile boljšo koncentracijo, sva s sodelavko poleg
predavanja uporabljali še demonstracijo s slikovnim gradivom. Kadar sva kaj razlagali, sva
vzporedno še kazali slike in udeleţence pozivali, da so sami interpretirali, kaj je na slikah.
Tako sva poskušali pritegni njihovo pozornost in jih aktivno vključiti v učni proces. Za
zapomnitev je pri predavanju, tako Marentič Poţarnik (2000), pomembno v kolikšni meri nas
učenci aktivno poslušajo. Da bi pritegnili njihovo pozornost, jim med razlago dajajmo namige
(npr. obdelali bomo to in to, danes se bomo lotili tega in tega itd.), jih aktivno sprašujmo in
preverjajmo razumevanje (kaj to pomeni, s čim lahko to poveţemo, kaj smo rekli o itd.) ter
odgovarjajmo na njihova vprašanja. Sedaj, ko gledam nazaj opazim, da je delo v naši skupini
spontano potekalo na tak način.
Tekom skupinskih pogovorov imajo udeleţenci moţnost, da izrazijo svoje potrebe in skrbi, ki
se tičejo njihovih odnosov in stališč do spolnosti (Plaute et al, 2002; povzeto po Štucin, 2005).
Tekom naših delavnic se je izkazalo tudi, da imajo v diskusiji udeleţenci moţnost, da se učijo
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drug od drugega in sicer tako, da si medsebojno odgovarjajo na vprašanja ali se med seboj
popravljajo, če kdo nima prav. Ta metoda je pomembna tudi za učenje socialnih veščin, saj
daje priloţnost za učenje komunikacije, urjenje potrpeţljivosti in vzpostavljanje odnosov med
člani skupine. Diskusija je bila zaradi zgornjih pozitivnih učinkov tekom naših delavnic
pogosto uporabljena, so pa tudi udeleţenci sami kazali interes za tako obliko dela. Ponavadi
sva jo uporabili na koncu, po tem, ko smo neko temo dodobra obdelali, z namenom doseči
boljšo zapomnitev obravnavanih vsebin in preveriti, koliko so udeleţenci odnesli od
delavnice.

Metoda risanja se med delavnicami ni dobro obnesla, saj je bilo ugotovljeno, da imajo
udeleţenci teţave z abstraktnim mišljenjem in zato teţje izvajajo naloge, ki bi vključevale
samostojno razmišljanje in risanje. Uporabljeno je bilo v prvi delavnici (ko je bilo potrebno
narisati samega sebe), nato pa sva ga nadomestili s slikovnim gradivom (namesto da bi
narisali kakšnega partnerja si ţelijo, so ţeljene lastnosti izbirali na podlagi slik iz revij), saj se
nam je zdelo risanje tudi preveč zamudno in preotročje za skupino mladostnikov, ki je
vključena v program spolne vzgoje. S tem, ko smo risanje nadomestili s fotografijami iz revij,
smo vsebine predstavili na ţivljenjski način, ki je bolj blizu realnim situacijam, kot bi bile
narisane podobe. Slikovno gradivo kot medij je pri skupinskem delu pogosto uporabljeno, saj
nam omogoča ponazoritev vsebin in tako konkretivizira izkušnjo. Primerne so fotografije
večjega formata, izrezane iz časopisa ali revij, za večjo obstojnost pa jih je pametno prilepiti
na trši papir ali karton ter oblepiti s folijo ali plastificirati. Oblikovanje lastnega kataloga slik
se splača, kadar je izobraţevanje stalno oz. daljše ali ponavljajoče se (Brečko, 2002).

6.1.4. Izvedba programa delavnic spolne vzgoje

O tem, kakšen naj bo program spolne vzgoje za osebe z zmerno in teţjo motnjo v duševnem
razvoju je bilo dosti napisanega ţe v teoretičnem delu, zato se na tem mestu ne bi ponavljala.
Predstavljeno je bilo, kako je potrebno učiti in poučevati, katere lastnosti naj bi imeli učitelji
in vzgojitelji ter tudi kakšna je vloga staršev pri poučevanju otrok in mladostnikov o tej
problematiki. Tako da je odgovor na četrto raziskovalno vprašanje utemeljen tako v
teoretičnem delu, kot tudi v empiričnem, kjer je v nadaljevanju predstavljen konkreten
program delavnic za izvedbo spolne vzgoje v posebnem programu vzgoje in izobraţevanja, po
katerem se šola populacija oseb z zmerno in teţjo motnjo v duševnem razvoju.
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6.2.

Program delavnic spolne vzgoje

6.2.1. PRIPRAVA na 1. delavnico: JAZ SEM

NAMEN IN CILJI:
Vzpostavljanje realne telesne samopodobe, preverjanje in učenje razumevanja osnovnih
pojmov oz. kategorij telesne samopodobe. Izpopolnjevanje in učenje socialnih izkušenj,
spodbujanje pozitivne samopodobe in sprejemanje samega sebe. Vzpostavitev ugodne
skupinske klime in pozitivih odnosov do ostalih udeleţencev delavnice.
MATERIAL, SREDSTVA, PRIPOMOČKI, OBJEKTIVNI DELOVNI POGOJI:
Za izvedbo potrebujemo prostor, kjer nas nihče ne bo motil in ki ponuja moţnost za sedenje v
krogu (knjiţnica), sprintane delovne liste (obe nalogi ločeni, da se pozornost usmeri na eno
aktivnost naenkrat), barvice in flomastre. Za drugi del delavnice potrebujemo različne slike, s
pomočjo katerih preverjamo posameznikovo razumevajnje in osvojitev osnovih kategorij
telesne samopodobe. Na razpoloago moramo imeti dovolj časa (cca. 1 uro).

POTEK:

1. Uvodni pozdrav in napoved teme.
2. Reševanje delovnega lista v dveh korakih: najprej imajo mladostniki za nalogo, da v
okvir narišejo sami sebe, pri tem jim pomagamo tako, da jih usmerjamo in
vzpodbujamo z vprašanji o njihovih telesnih lastnostih. Ko vsi narišejo, vsak pokaţe
svoj list skupini in skupaj predebatiramo, kako se je posameznik narisal. V drugem
delu naloge vsak reši delovni list, kjer so predstavljeni različi vidiki telesne
samopodobe in sicer tako, da obkroţi zase ustrezno sličico v vsaki od kategorij (spol,
telesna višina, oblika postave, barva oči, barva las, dolţina las, prevladujoče
razpoloţenje). Če imajo udeleţenci teţave, pojasnimo pomen posameznega pojma in
sicer tako, da začnemo pri sebi (npr. jaz imam rjave oči, kakšne imaš ti?) in z
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razjasnjevanjem z vprašanji vzpodbujamo udeleţence, da si med seboj pomagajo in
prepoznavajo lastnosti drug pri drugem.
3. Preverjanje razumevaja obravnavanih pojmov: vsak od udeleţencev dobi za
posamezno lastnost nekaj različnih sličic, ki jih nato drug za drugim razvrstijo v
ustrezno kategorijo. Vmes se o tem pogovarjamo in jih vzpodbujamo k razmišljanju
(npr. za spol dobi vsak nekaj sličic moških, ţensk in otrok, število in motiv
prilagodimo otrokovemu kognitivemu razvoju, vključimo tudi sličice, iz katerih ni
jasno razviden spol, kar nam sluţi kot osnova za pogovor o tem, na kakšen način se
določen spol vidi navzven). Pri vsaki od lastnosti vključimo tudi netipične kategorije
oz. »vsiljivce«, da ne delujemo preveč stereotipno in udeleţence opozorimo tudi na
specifične pojave v določeni kategoriji.
4. Povratna informacija: udeleţencem se zahvalimo za sodelovanje, povemo, kako se
nam je zdelo in jih povprašamo, kako so se med delavnico imeli oni (svoje počutje
drug za drugim pokaţejo na lestvici, kjer so narisani različni »smeškoti«) in če so se
kaj novega naučili.

6.2.2. PRIPRAVA na 2. delavnico: RAZVOJNA OBDOBJA

NAMEN IN CILJI:
Preverjanje zavedanja o tem, v katerem obdobju se določen udeleţenec po lastnem mnenju
nahaja in preverjanje predrazumevanja poznavanja razvojnih obdobij. Seznanitev z razvojem
človeka, predstavitev določenih razvojnih obdobij in osnovnih značilnostih le-teh (dojenček,
malček, šolar, mladostnik, otrok, odrasel in starček). Preverjanje razumevanja pojmov
naučenih na prejšnji delavnici.

MATERIAL, SREDSTVA, PRIPOMOČKI, OBJEKTIVNI DELOVNI POGOJI:
Za izvedbo potrebujemo prostor, kjer nas nihče ne bo motil in ki ponuja moţnost za sedenje v
krogu (knjiţnica), sprintane delovne liste (obe nalogi ločeni, da se pozornost usmeri na eno
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aktivnost naenkrat), barvice in flomastre. Za drugi del delavnice potrebujemo slike oseb
moškega in ţenskega spola v zaporedju od dojenčka do starčka. Predhodno si izdelamo
časovni trak razvojnih obdobij (zraven besede stereotipna sličica) in poiščemo različne slike
oseb različnih spolov v različnih ţivljenjskih obdobjih, s pomočjo katerih preverjamo
posameznikovo razumevajnje in osvojitev predstavljenih pojmov. Na razpolago moramo
imeti dovolj časa (cca. 1 uro).

POTEK:

1. Uvodni pozdrav in napoved teme.
2. Reševanje delovnega lista v dveh korakih: najprej jim razdelimo delovne liste in jim
povemo, da naj obkroţijo tisto sličico, ki predstavlja obdobje, v katerem se trenutno
nahajajo oni. Ko rešijo to nalogo, vsak skupini pokaţe, kaj je obkroţil in pogovorimo
se o tem, zakaj so obkroţili eno in ne druge (npr. zakaj šolarja in ne mladostnika in
obratno). Ko končamo s prvim delom, jim naročimo naj obrnejo liste in poiščejo pare.
Po opravljeni nalogi preverimo razumevanje, se pogovorimo in preidemo na naslednjo
aktivnost.
3. Predstavitev določenih razvojnih obdobij: s pomočjo stereotipnih sličic po
posameznih fazah razloţimo, kako se človek razvija od rojstva do smrti, posebej za
moški in posebej za ţenski spol. Medtem ko razlagamo, jim kaţemo sličice in jih
spodbujamo k razpravi in razmišljanju.
4. Časovni trak: na tla poloţimo predhodno izdelan časovni trak in jih pozovemo, da se
drug za drugim postavijo na tisto mesto, kjer se trenutno nahajajo. Ob tem se
pogovarjamo, jih sprašujemo in pozivamo skupino, da sodeluje in navaja značilnosti
razvojnih obdobij.
5. Razvrščanje oseb v določena razvojna obdobja: na tleh imamo časovni trak iz
prejšnje igre, vsakemu udeleţencu damo par slik oseb v različnih ţivljenjskih
obdobjih, ki jih nato drug za drugim razvrstijo na časovni trak. Posebej pozorni smo
na razliko med šolarjem, mladostnikom in odraslim.
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6. Kaj delajo določene starostne skupine? Otrokom kaţemo sličice različnih ljudi in
jih sprašujemo, kaj dela oseba na sliki, v katero obdobje spada in kako to vedo.
7. Katerega spola je oseba na sliki? Eno za drugo kaţemo slike oseb, katerih spol na
prvi pogled ni viden (moški z dolgimi lasmi, maskulilne ţenske, feminilni moški,
zakrinkane osebe itd.) in jih sprašujemo, katerega spola so te osebe in kako to vedo.
8. Povratna informacija: udeleţencem se zahvalimo za sodelovanje, povemo, kako se
nam je zdelo in jih povprašamo, kako so se med delavnico imeli oni (svoje počutje
drug za drugim pokaţejo na lestvici, kjer so narisani različni »smeškoti« in če so se
kaj novega naučili.

6.2.3. PRIPRAVA na 3. delavnico: RAZVOJNE SPREMEMBE

NAMEN IN CILJI:
Osvetlitev razvojnih sprememb v različnih razvojnih obdobjih, ugotavljanje razlik med
moškim in ţensko, spoznavanje razvoja moškega in ţenskega telesa, izvedeti, kaj je to
puberteta in kaj se takrat dogaja z našim telesom. Cilj je postopen prehod v bolj »intimne«
teme, razbremenitev napetosti in izgradnja skupine, da bo omogočala odkrit pogovor in
sproščeno učenje občutljivih, a aktualnih tem.
MATERIAL, SREDSTVA, PRIPOMOČKI, OBJEKTIVNI DELOVNI POGOJI:
Za izvedbo potrebujemo prostor, kjer nas nihče ne bo motil in ki ponuja moţnost za sedenje v
krogu (knjiţnica), sprintane delovne liste (obe nalogi ločeni, da se pozornost usmeri na eno
aktivnost naenkrat, vsaka na svoji strani lista), barvice, flomastre, lepilo ali selotejp. Prav tako
potrebujemo časovni trak iz prejšnje delavnice in slike 1 osebe v različnih razvojnih obdobjih
(ponovitev od zadnjič!) ter slike otrok, mladostnikov in odraslih. Za predavanje potrebujemo
slike 2 nagih otrok in 2 nagih odraslih, sliki ali shemi z notranjimi ţenskimi in moškimi
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spolnimi organi. Ko izbiramo fotografije, smo pozorni na to, da vključimo tako slike, kjer so
sekundarni spolni znaki jasno vidni in takšne, kjer niso, da bomo sproti poglabljali znanje
pridobljeno na prejšnjih delavnicah (razlike med M in Ţ, razvojna obdobja). Na razpolago
potrebujemo dovolj časa (cca. 1 uro).

POTEK:

1. Uvodni pozdrav in napoved teme.
2. Od dojenčka do starčka: časovni trak iz prejšnje vaje poloţimo na tla, celi skupini
damo za nalogo, da sličice ene osebe v različnih obdobjih skupno (brez pomoči!)
skuša pravilno razvrstiti od dojenčka do starostnika. Mi se medtem odmaknemo in jih
opazujemo, skupinsko dinamiko in to, koliko časa bo trajalo, da jim uspe. Ko končajo,
pogledamo, če so prav naredili in če niso, samo povemo, kaj je narobe in jih pustimo,
da se sami dogovorijo, zakaj tako ni prav. Če jim nikakor ne gre, jim pomagamo.
3. Reševanje delovnega lista v dveh korakih: najprej jim damo delovni list, kjer sta
narisani silhueti moškega in ţenske, brez označenih sekundarnih spolnih znakov, jih
vprašamo, katerega spola je katera oseba in kako to vedo. Ko skupaj ugotovimo, jim
naročimo, naj na sliki narišejo tisto, kar manjka. Ko končajo, vsak dobi sličico istih
dveh oseb z narisanimi sekundarnimi spolnimi znaki, ki jo nalepi na sredino in
primerja s svojim izdelkom, nato pa poroča skupini. V drugem delu te naloge jim
naročimo, naj obrnejo časovni trak iz prejšnje delavnice in sličice (v paru M in Ţ), od
golih otrok do odraslih, ki jih morajo nato razvrstiti po vrsti tako, da prilepijo
posamezno sliko pod ustrezno razvojno obdobje.
4. Razvoj ţenskega in moškega telesa: ob pomoči slikovnega gradiva jim razloţimo,
kako se moško in ţensko telo razvijeta in na osnovi katerih znakov ju lahko ločimo.
Poseben poudarek namenimo obdobju pubertete, tukaj mladostnike vključimo in jih
vprašamo, če so ţe kdaj slišali to besedo, če poznajo njen pomen in kaj bi to po
njihovem bilo.
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5. Katerega spola je oseba na sliki? Skupinsko razvrščanje po kategorijah – eno za
drugo kaţemo slike oseb, moškega in ţenskega spola, stereotipne in takšne, katerih
spol na prvi pogled ni razviden (moški z dolgimi lasmi, maskulilne ţenske, feminilni
moški, zakrinkane osebe itd.) in jih sprašujemo, katerega spola so te osebe in kako to
vedo.
6. Povratna informacija: udeleţencem se zahvalimo za sodelovanje, povemo, kako se
nam je zdelo in jih povprašamo, kako so se med delavnico imeli oni (svoje počutje
drug za drugim pokaţejo na lestvici, kjer so narisani različni »smeškoti« in če so se
kaj novega naučili.

6.2.4. PRIPRAVA na 4. delavnico: MEDOSEBNI ODNOSI

NAMEN IN CILJI:
Ugotoviti, katere vrste medosebnih odnosov obstajajo med ljudmi, kaj je značilno za
posamezen tip odnosa in kako prepoznamo različne odnose. Pozornost bomo usmerili tudi na
to, kako pripraviti in izpeljati zmenek ter osvetlili lastnosti, ki jih mora imeti določena oseba,
da nam je všeč.
MATERIAL, SREDSTVA, PRIPOMOČKI, OBJEKTIVNI DELOVNI POGOJI:
Za izvedbo potrebujemo prostor, kjer nas nihče ne bo motil in ki ponuja moţnost za sedenje v
krogu (knjiţnica), sprintane delovne liste (obe nalogi ločeni, da se pozornost usmeri na eno
aktivnost naenkrat), barvice in flomastre. Za drugi del delavnice potrebujemo slike oseb
moškega in ţenskega spola v različnih odnosih (starši in otroci, sodelavci, sošolci, fantje in
punce itd.), s pomočjo katerih preverjamo posameznikovo razumevanje in osvojitev
predstavljenih pojmov. Na razpolago moramo imeti dovolj časa (cca. 1 uro).

POTEK:

1. Uvodni pozdrav in napoved teme.
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2. Reševanje delovnega lista: prvi del delovnega lista je namenjen prepoznavanju
čustev v odnosih (udeleţenci morajo povezati odnose z ustreznim čustvom), drugi
del delovnega lista pa je sestavljen iz posameznih katergorij, udeleţenci pa morajo
v vsaki od kategorij označiti, katera lastnost je njim osebno pomembna pri
potencialnem partnerju.
3. Predstavitev različnih tipov odnosov: ob pomoči slikovnega gradiva razloţimo
in skupaj z udeleţenci ugotavljamo, kakšni vse medosebni odnosi obstajajo, kaj je
značilno za posamezen odnos itd. Ko končamo, damo udeleţencem slike, oni pa
morajo ugotoviti, v kakšnih odnosih so osebe.
4. Šel bi na zmenek ...: med udeleţence razdelimo slikovni material in jim naročimo,
naj izmed izbranih slik izberjo tisto osebo, s katero bi šli najraje na zmenek. Ko si
izberejo eno osebo, jih prosimo, naj si zamislijo, kam bi s to osebo šli, kaj bi
skupaj počeli itd. Ko so pripravljeni, odigramo igro vlog, pozorni smo na to, kako
naveţemo stik, kako povemo osebi, da nam je všeč itd.
5. Povratna informacija: delavnico zaključimo s sproščenim pogovorom o
obravnavani temi, udeleţence vprašamo, kako se jim je zdelo in kako so se počutili
med delavnico.

6.2.5. PRIPRAVA na 5. delavnico: DOTIKI IN GOLOTA

NAMEN IN CILJI:
Osvetliti področje dotikov in golote, ponuditi prostor za razmislek o tem, kateri dotiki so
primerni pri različnih osebah (kdo se nas lahko kje dotika in kje se lahko mi dotikamo drugih
oseb.), kje se spodobi biti nag in kje ne. Ugotoviti, da je mogoče naklonjenost pokazati tudi na
druge načine, predvsem z besedami (učenje tega, kako nekomu povedati, da nam je všeč).
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MATERIAL, SREDSTVA, PRIPOMOČKI, OBJEKTIVNI DELOVNI POGOJI:
Za izvedbo potrebujemo prostor, kjer nas nihče ne bo motil in ki ponuja moţnost za sedenje v
krogu (knjiţnica), sprintane delovne liste (obe nalogi ločeni, da se pozornost usmeri na eno
aktivnost naenkrat, vsaka na svoji strani lista), barvice in flomastre.

POTEK:

1. Uvodni pozdrav in napoved teme.
2. Reševanje delovnega lista: v prvem delu delovnega lista jih prosimo, naj na silhuetah
označijo, kje se ga lahko določene osebe dotikajo (z eno barvo) in kje se oni lahko
dotikajo določenih oseb (z drugo barvo). Ko vsak samostojno ali s pomočjo dokonča
nalogo, se v skupini o tem pogovorimo. Pogovor usmerimo na to, če imajo kakšne
izkušnje z neprimernim dotikanjem, kako so reagirali in kako so se ob tem počutili.
Posebno pozornost namenimo temu, da jih poučimo, kako reagirati, kadar se jih hoče
kdo dotikati na neprimernih mestih. Drugi del delovnega lista je namenjen temu, da se
naučimo, kje se spodobi biti nag. Mladostniki imajo za nalogo, da poveţejo sličice z
dvema kategorijama. Ko končajo, se o tem pogovorimo.
3. Kje se lahko slečem? Mladostnikom damo sličice ljudi v različnih situacijah in jih
prosimo, naj ugotovijo, ali so v neki situaciji lahko goli ali ne in zakaj. Ob vsaki
situaciji se pogovorimo in pri tem izhajamo iz svojih izkušenj.
4. Neprimerni dotiki: mladostnikom naročimo, naj se razdelijo v pare (1 M in 1 Ţ).
Povemo, da bomo vadili, kako izraţati nelagodje, če se nas kdo dotakne tam, kjer ne bi
smel. Opozorimo, da naj ne bodo nasilni (udarci), temveč naj z besedami izrazijo,
kako se počutijo in kaj bi najraje naredili. Vsak par pred skupino odigra situacijo,
ostali člani skupine pa nato povejo, kako bi ravnali oni. Na koncu povzamemo
ugotovitve in jim preko mini predavanja razloţimo, kateri dotiki so primerni in kako
ravnati v primeru, ko se nas kdo dotakne, nam pa to ni všeč.
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5. Povratna informacija: udeleţencem se zahvalimo za sodelovanje, povemo, kako se
nam je zdelo in jih povprašamo, kako so se med delavnico imeli oni (svoje počutje
drug za drugim pokaţejo na lestvici, kjer so narisani različni »smajliji«) in če so se kaj
novega naučili.

6.2.6. PRIPRAVA na 6. delavnico: DRUŢINA

NAMEN IN CILJI:
Druţina je primarna druţbena celica, izkušnje, ki jih dobimo v tem okolju, zaznamujejo našo
osebnost in vedenje za vse ţivljenje, prav tako pa vplivajo na vse odnose, ki jih imamo. S to
delavnico ţelimo usmeriti pozornost udeleţencev na to, da obstajajo različne oblike druţin,
jim predstaviti alternative oblike (rejniška druţina, zavodska oskrba, istospolne druţine,
enostarševske druţine itd.). Naš namen je tudi spodbuditi k refleksiji tega, v kakšni druţinski
skupnosti ţivijo oni sami ter v kakšni bi si ţeleli.
MATERIAL, SREDSTVA, PRIPOMOČKI, OBJEKTIVNI DELOVNI POGOJI:
Za izvedbo potrebujemo prostor, kjer nas nihče ne bo motil in ki ponuja moţnost za sedenje v
krogu (knjiţnica), sprintane delovne liste (obe nalogi ločeni, da se pozornost usmeri na eno
aktivnost naenkrat, vsaka na svoji strani lista), slike različnih oseb in druţin.

POTEK:

1. Uvodni pozdrav in napoved teme.
2. Reševanje delovnega lista: v prvem delu delovnega lista jih prosimo, naj označijo v
kakšni druţinski skuposti ţivijo. Ko rešijo, se o tem pogovorimo, sproti ob sličicah
razlagamo, kaj je značilno za vsako od teh druţinskih skupnosti. Ko končamo z
razlago in demonstracijo, jih prosimo naj obrnejo delovni list in označijo, v kakšni
druţinski skupnosti bi ţeleli bivati. Ko končajo, se o tem pogovorimo in preidemo na
naslednjo aktivnost.
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3. Interpretacija slike ali »sestavi druţino in povej njeno zgodbo«: ta igra je
sestavljena iz dveh enot, odvisno od kognitivnih sposobnosti udeleţenca. Tistim, ki so
kognitivno manj razviti, damo sličico in jim naročimo, naj povedo zgodbo te druţine.
Tistim, ki pa so na kognitivno višjem nivoju, naročimo, naj iz sličic sestavijo druţino
in povejo nekaj o njej.
4. Povratna informacija: udeleţencem se zahvalimo za sodelovanje, povemo, kako se
nam je zdelo in jih povprašamo, kako so se med delavnico imeli oni (svoje počutje
drug za drugim pokaţejo na lestvici, kjer so narisani različni »smajliji«) in če so se kaj
novega naučili.

6.2.7. PRIPRAVA na 7. delavnico: SPOČETJE IN POROD

NAMEN IN CILJI:
Glede na to, da smo obdelali predhodne teme in so udeleţenci izrazili ţeljo, da se lotimo bolj
»zahtevnih« in zanimivih tem, smo se skupaj odločili, da je čas, da preidemo na to, kako
nastane otrok. Razjasniti ţelimo, kako in v katerih situacijah pride do spočetja in preveriti
njihovo predrazumevanje obravnavanih tem. Cilj delavnice je spoznati, kako pride do spočetja
in se naučiti, kako se razvija otrok od spočetja do rojstva. Prav tako je naš namen odgovarjati
na vprašanja udeleţencev, glede na to, kar jih bo v zvezi s tem še zanimalo. Eden izmed
glavnih ciljev je, da informacije podamo točno, primerno njihovi razvojni stopnji in umskim
sposobnostim. Posredno se bomo dotaknili tudi tega, kako oni sami gledajo na starševstvo, ali
si ţelijo otroka in kako si sploh predstavljajo ţivljenje v prihodnosti.
MATERIAL, SREDSTVA, PRIPOMOČKI, OBJEKTIVNI DELOVNI POGOJI:
Za izvedbo potrebujemo prostor, kjer nas nihče ne bo motil in ki ponuja moţnost za sedenje v
krogu (knjiţnica), sprintane delovne liste (vse tri naloge ločeno, da se pozornost usmeri na
eno aktivnost naenkrat), pripravljen material za vsakega udeleţenca (sličice različnih faz
nosečnosti), barvice ali flomastre, lepilo, slikovno gradivo, s pomočjo katerega bomo razlagali
potek izbranih pojavov, slikovno gradivo za skupinsko delo.
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POTEK:

1. Uvodni pozdrav in napoved teme.
2. Reševanje delovnega lista: v prvem delu delovnega lista jih prosimo, naj označijo
kako poteka pot oplojenega jačeca, kam se le-ta ugnezdi. Naslednja naloga je
usmerjena v to, da preverimo, v kolikšni meri so jim znani načini, kako pride do
spočetja, in sicer tako, da izmed sličic oseb v različnih poloţajih (objemanje,
poljubljanje, spolni odnosi v različnih pozah), izberejo tiste, kjer lahko ţenska zanosi.
Ob tem lahko spregovorimo še o kontracepciji in splavu, saj obstaja moţnost, da se
bodo nekoč morali soočati tudi s tem. Tretja naloga je, da razvrstijo sličice noseče
ţenske v pravilnem zaporedju od začetka nosečnosti do poroda.
3. Kako pride do spočetja in kaj se nato dogaja v ţenskem telesu? S pomočjo
slikovnega gradiva izvedemo mini predavanje o tem. Razlagamo jasno, razumljivo, v
kratkih stavkih, vmes pa smo pozorni na to, ali nas udeleţenci razumejo.
4. Skupinsko delo: da si bomo še bolj zapomnili nove informacije in vadili sodelovanje,
poslušanje in ostale skupinsko-dinamične procese, jim naročimo, naj skupinsko
razvrstijo sličice po vrstnem redu. Pustimo jih, da se med seboj pogovarjajo in se
skupaj dogovorijo, kako poteka proces nastanka novega človeškega bitja.
5. Povratna informacija: udeleţencem se zahvalimo za sodelovanje, povemo, kako se
nam je zdelo in jih povprašamo, kako so se med delavnico imeli oni (svoje počutje
drug za drugim pokaţejo na lestvici, kjer so narisani različni »smeškoti«) in če so se
kaj novega naučili. Na koncu jih vprašamo, o čem bi se ţeleli še pogovarjati.
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6.2.8. PRIPRAVA

na

8.

delavnico:

SPOLNO

PRENOSLJIVE

BOLEZNI

IN

KONTRACEPCIJA

NAMEN IN CILJI: Tokratna delavnica je nekakšno logično nadaljevanje prejšnje, saj je
sedaj, ko smo spoznali in osvojili določene pojme, potrebno pozornost nameniti tudi
»zapletom«, ki so povezani s tem, da smo ljudje spolna bitja, ki ţivimo v svetu mnogih
tveganj in neskončnih izbir. Spolnost oseb z motnjo v duševnem razvoju je zaradi predsodkov
druţbe in trenj v strokovnih krogih še posebej občutljiva tema. Naš namen je predstaviti
nevarnosti, ki so povezane z nekontroliranim spolnim vedenjem, osredotočili se bomo
predvsem na spolno prenosljive bolezni in to, kako se zavarovati pred neţeleno nosečnostjo.
Predstavili bomo najpogostejše spolne bolezni, oblike kontracepcije in se pogovorili tudi o
splavu. Cilj vsega tega pa je tudi, da dobijo realen vpogled v to, kakšne moţnosti odločanja
imajo sami pri tem.

MATERIAL, SREDSTVA, PRIPOMOČKI, OBJEKTIVNI DELOVNI POGOJI:
Za izvedbo potrebujemo prostor, kjer nas nihče ne bo motil in ki ponuja moţnost za sedenje v
krogu (knjiţnica), sprintane delovne liste (naloge ločeno, da se pozornost usmeri na eno
aktivnost naenkrat), pripravljen material za vsakega udeleţenca (banana in toliko število
kondomov, kot je udeleţencev), primer kontracepcijskih tablet, diafragme in materničnega
vloţka, zloţenke o spolno prenosljivih boleznih. Za skupinsko delo potrebujemo slike
različnih oseb in filmček o splavu.

POTEK:

1. Uvodni pozdrav in napoved teme.
2. Reševanje delovnega lista: v prvem delu imajo za nalogo, da označijo, na katere vse
načine se prenašajo spolno prenosljive bolezni in sicer tako, da poveţejo ustrezne
sličice, ki prikazujejo poti prenosa virusov s simbolom za »da« (zelena kjukica) in
tistim za »ne« (rdeči kriţec). Vključimo tako tiste, kjer se virus prenaša, kot tudi tiste,
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kjer se ne (iz mame na otroka, preko okuţenih igel, preko različnih oblik spolnega
odnosa, preko okuţene krvi, z dotiki, s poljubljanjem, preko straniščne školjke, preko
objemanja, preko predmetov itd.) V dugem delu jih naprosimo, da naj obkroţijo,
kateri simbol predstavlja boj proti AIDSU (rdeča pentlja, roza pentlja, modra pentlja,
še kakšni nesmiselni simboli). Tretji del delovnega lista je isti kot prvi del iz prejšnje
delavnice, z namenom, da še enkrat ponovimo, na katere načine je moţno zanositi.
3. Miti in resnice o spolno prenosljivih boleznih: ko rešimo delovni list, ga skupaj
pregledamo in ob tem razlagamo posamezne sličice, povemo, na katere načine se
virusi prenašajo. Opišemo nekatere najpogostejše spolne bolezni in se dotaknemo tudi
znakov, po katerih se jih da prepoznati.

4. Kdo ima spolno prenosljivo bolezen? Ta aktivnost je namenjena skupinskemu delu.
Udeleţencem damo slike različnih oseb in jih prosimo, naj skupaj izberejo tiste osebe,
za katere sumijo, da bi lahko imele spolno prenosljivo bolezen. Cilj te igre je
ugotoviti, da se na zunaj tega skorajda ne da ugotoviti, hkrati pa jih opozoriti na to, da
so nekatera vedenja bolj tvegana (npr. vzbrizgavanje droge, menjavanje partnerjev,
nezaščiten spolni odnos).
5. Kako se lahko zavarujemo pred spolno prenosljivimi boleznimi in neţeleno
nosečnostjo?
Ta dejavnost je praktične narave, prikaţemo jim pravilno uporabo kondoma in jih
prosimo, da vsak povadi tako, da kondom pravilno natakne na banano. Če kdo ne ţeli
demonstrirati, ga ne silimo, ga pa prosimo, naj nam vsaj opiše potek.
6. Kontracepcija: s pomočjo pripomočkov za preprečevanje nosečnosti jim razloţimo,
kako se zaščitimo. Kot skrajno moţnost navedemo splav in jim eventuelno tudi
pokaţemo kratek filmček (ali UZ posnetek) ter zraven razloţimo, kako le-ta poteka in
kakšne posledice lahko ima (psihične in fizične).
7. Povratna informacija: udeleţencem se zahvalimo za sodelovanje, povemo, kako se
nam je zdelo in jih povprašamo, kako so se med delavnico počutili oni (svoje počutje
drug za drugim pokaţejo na lestvici, kjer so narisani različni »smajliji«) in če so se kaj
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novega naučili. Vprašamo tudi, ali jim je bilo kdaj neprijetno ter zakaj. Na koncu jih
vprašamo, o čem vse bi se ţeleli še pogovarjati.

6.2.9. PRIPRAVA na 9. delavnico: NEVARNOSTI POVEZANE S SPOLNOSTJO

NAMEN IN CILJI: Glede na to, da smo obdelali in osvojili ţe precej občutljivih tem, je
potrebno uravnovesiti intenzivna čustva in predstave, ki bi jih lahko napeljevale na tvegana
spolna vedenja. Predvsem se bomo osredotočili na nevarnosti, ki so povezane direktno s
spolnim vedenjem (samopoškodbe pri masturbaciji, neţelena nosečnost, spolne zlorabe ter
posilstvo). Naš namen je opozoriti na negativne posledice (tako fizične, kot psihične), ki jih
lahko ima nekontrolirano izraţanje spolnega nagona. Cilj delavnice je, da se mladostniki
začnejo zavedati, da je spolnost povezana tako z lepimi, kot potencialno tudi grdimi
izkušnjami ter jih usposobiti, da se bodo znali pred tem ustrezno zaščititi in reagirati v
primeru, da se jim zgodi kaj neprijetnega.

MATERIAL, SREDSTVA, PRIPOMOČKI, OBJEKTIVNI DELOVNI POGOJI:
Za izvedbo potrebujemo prostor, kjer nas nihče ne bo motil in ki ponuja moţnost za sedenje v
krogu (knjiţnica), sprintane delovne liste (naloge ločeno, da se pozornost usmeri na eno
aktivnost naenkrat), pripravljen material za igro vlog (listki z napisanimi različnimi
situacijami).

POTEK:

1. Uvodni pozdrav in napoved teme.
2. Reševanje delovnega lista: v prvem delu imajo za nalogo, da označijo, kje vse je
primerno masturbirati (predhodno jim razloţimo ta termin in vprašamo, kakšne
izkušnje in informacije imajo s tem) in sicer tako, da poveţejo sličice različnih okolij
(svoja soba, kopalnica, javni prostori, šola, park, kino itd.) z ustreznimi simboli za
»da« (zelena kjukica) in »ne« (rdeč kriţec). V drugem delu se vrnemo nazaj na
delavnico dotiki in golota ter jih prosimo, da naj na dveh silhuetah označijo, kje se
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lahko dotikajo ali oni sami ali pa njihov intimni partner ter na katerih telesnih delih je
dopuščeno, da se nas dotikajo vsi drugi. Tretji del delovnega lista je namenjen temu,
da preverimo, ali se zavedajo, komu vse lahko povedo in kje vse lahko poiščejo
pomoč, če se jim zgodi napad na spolno nedotakljivost. To izvedemo tako, da jih
prosimo, naj obkroţijo tiste osebe, katerim bi povedali, če bi se jim kaj takšnega
zgodilo (damo slike staršev, prijateljev, zdravnika, šoferja avtobusa, kuharico,
naključnih mimoidočih, učiteljice, svetovalne delavke, policista itd.).
3. Nezaţelena stanja, povezana s spolnostjo in spolnim obnašanjem: v obliki mini
predavanja in ob pomoči slikovnega gradiva jim kratko, jasno in razumljivo
razloţimo, katere situacije so tvegane in lahko pripeljejo do negativnih izkušenj
(slačenje na javnih mestih, nadlegovanje neznancev, izzivalna obleka, zadrţevanje
zunaj ponoči, podkupovanje in pretirana prijaznost neznancev (tudi znancev!),
povabilo h gledanju erotičnih filmov itd.).
4. Kako bi reagirali, če se nam trenutno dogaja kaj neprijetnega? Spet v obliki
kratkih in jasnih navodil povemo, kako se je v kritičnih situacijah potrebno odzvati
(reči ne, oditi stran, zakričati, poklicati pomoč, poklicati policijo itd.) in kaj ni
primerno (da smo tiho, da se pustimo nadlegovati, da mi nadlegujemo druge osebe, da
nikomur ne povemo itd.). Nato skupino prosimo, naj ponovi za nami, in sicer tako, da
si udeleţenci med seboj pomagajo in se dopolnjujejo pri naštevanju (če ne gre
drugače, naj si vsak zapomni eno rešitev in nato eden za drugim večkrat ponovijo,
dokler ne opazimo, da je vsem pribliţno jasno, kako je treba v takih situacijah ravnati).
5. Igra vlog: ta dejavnost je namenjena praktičnemu vadenju in urjenju komunikacijskih
ter drugih socialnih veščin. Naročimo jim, naj se med seboj razdelijo v pare (s tistimi,
ki imajo s tem teţave, sodelujemo mi). Vsak par dobi listek z opisom situacije, ki jo
mora nato odigrati. Partnerja se morata zmeniti, kdo bo odigral katero vlogo in sama
najti primeren način, kako se odzvati na napad (če jima ne gre, jima pomaga skupina).
Ko odigrata, vprašamo skupino, kako bi oseba, ki je bila napadena, še lahko ravnala.
6. Povratna informacija: udeleţencem se zahvalimo za sodelovanje, povemo, kako se
nam je zdelo in jih povprašamo, kako so se med delavnico počutili oni (svoje počutje
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drug za drugim pokaţejo na lestvici, kjer so narisani različni »smajliji«) in če so se kaj
novega naučili. Vprašamo tudi, ali jim je bilo kdaj neprijetno ter zakaj. Na koncu jih
vprašamo, o čem vse bi se ţeleli še pogovarjati.

6.2.10. PRIPRAVA na 10. delavnico: MENSTRUACIJA

NAMEN IN CILJI: Menstruacija je naravno dogajanje v ţenskem organizmu in prav je, da so
o tem seznanjeni tako fantje, kot punce. Namen te delavnice je predstaviti menstruacijo in
predmenstrualni sindrom ter posebno skrb nameniti osebni higieni med tem procesom.
Naučiti se, kakšne barve je menstruacija in kaj pomenijo kapljice na embalaţi vloţkov in
tamponov ter se naučiti pravilno namestiti vloţek in vstaviti tampon. Z udeleţenci bomo po
metodi razlage praktičnega prikaza spoznali, kaj se dogaja v telesu ţenske, kakšne sanitetne
pripomočke ima na voljo in se dotaknili tudi pojavov, kot je beli tok in patološki izcedek iz
noţnice.
MATERIAL, SREDSTVA, PRIPOMOČKI, OBJEKTIVNI DELOVNI POGOJI:
Za izvedbo potrebujemo prostor, kjer nas nihče ne bo motil in ki ponuja moţnost za sedenje v
krogu (knjiţnica), sprintane delovne liste (naloge ločeno, da se pozornost usmeri na eno
aktivnost naenkrat), lepilo ali selotejp, škarje, rdeče in zelene barvice, menstrualni koledarček,
pripravljeno igralno ploščo za igro »jajčece potuje«, figurice in igralno ploščo, majhne
simbolične nagrade (lahko bonboni, lizike, narisane sličice, karkoli, le da jih je enako, kot je
število igralcev), sanitetni material (različne vloţke, tampone), 3 merilne posodice, tempera
barve (rdečo, belo, rumeno, rjavo, zeleno) in spodnje hlačke.

POTEK:

1. Uvodni pozdrav in napoved teme.
2. Kaj je to menstruacija? udeleţence vprašamo, ali vedo, kaj pomeni ta beseda in
pogovor usmerjamo tako, da obdelamo dogajanje v celotnem menstruacijskem
ciklusu, razloţimo kdaj nastopi ovulacija in poudarimo, da je takrat največja
verjetnost, da ţenska zanosi. Pogovorimo se tudi o predmenstrualnem sindromu in jih
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vprašamo, kakšne izkušnje imajo s tem. Predstavimo tudi menstrualni koledarček in
povemo, zakaj je pomembno, da si ţenska redno zapisuje, kdaj ima menstrucijo.
3. Reševanje delovnega lista: v prvem delu imajo udeleţenci za nalogo, da pravilno
razvrstijo faze v menstruacijskem ciklusu tako, da sestavijo krog iz predhodno
razrezanih delov. Druga naloga zahteva od njih, da na istem krogu z rdečo barvico
označijo kdaj nastopi krvavitev, z zeleno pa kdaj pride do ovulacije.
4. Druţabna igra »jajčece potuje«: razloţimo pravila igre (enaka kot pri »človek ne
jezi se«), vsak dobi eno figurico in zmaga tisti, ki prvi pride na cilj. Tudi mi se igramo
skupaj z njimi in ob tem vodimo pogovor ter razlagamo, kaj se dogaja na poljih, kjer
so posamezni udeleţenci. Trudimo se, da jih čimbolj vključujemo v pogovor, saj tako
ponavljamo, kar smo se naučili. Ko pride prvi zmagovalec na cilj, ga pohvalimo in
vprašamo ostale, ali ţelijo igrati naprej. Stremimo k temu, da vsi pridejo do konca. Na
koncu jim razdelimo nagrade po vrstnem redu, kot so prišli na cilj.
5. Kakšne barve so noţnični izločki? Sedaj, ko smo se naučili, kako poteka dogajanje v
ţenskem telesu, še praktično prikaţemo, kakšne barve je menstruacija. Vzamemo en
lonček in notri natočimo vodo. Nekoga iz skupine prosimo, naj z mešanjem barv, ki so
na mizi, pokaţe, kakšne barve je menstruacija. Ostali opazujemo in komentiramo. Ko
se strinjamo, da je menstruacija takšne barve, kot smo namešali v lončku, se lotimo še
belega toka. Sedaj prosimo drugega prostovoljca ali prostovoljko, da po istem
postopku nameša beli tok. Vzamemo še tretji lonček in sami namešamo rahlo bledo
zeleno-rumeno barvo, ki predstavlja patološki izcedek iz noţnice. Vprašamo jih, kaj je
to in kako naj dekle reagira, če opazi na hlačkah takšno barvo izcedka. Cilj je, da
ugotovijo, da je potrebno povedati staršem in obiskati ginekologa, saj gre najverjetneje
za vnetje.
6. Higiena ob menstruaciji: v prejšnji aktivnosti smo namešali različne izločke, sedaj
vzamemo različne vloţke in tampone ter skupaj ugotovimo, koliko tekočine vpijejo,
tako da počasi vlivamo tekočino na vloţek in z vato od časa do časa preizkusimo, ali
je še suh. Ponavljamo dokler se le-ta ne napije in je vata na dotik z vloţkom rdeča.
Pogledamo, koliko tekočine smo izlili na največji vloţek. Nato prosimo drugega
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udeleţenca, da vzame manjši vloţek in ponovi postopek. Ob tem razloţimo, kaj
pomeni število kapljic na embalaţi vloţkov ali tamponov. Ko pridemo do
najmanjšega, mini vloţka, se ustavimo in vprašamo, ali se tudi te uporabljajo pri
menstruaciji. Ko se vsi strinjamo, da ne, vzamemo posodico z belim tokom in
ponovimo postopek z mini vloţkom. Ko končamo s predstavitvijo vpojnosti
posameznih vloţkov, se lotimo namestitve le-teh na spodnje hlačke. Prosimo nekoga,
naj nam pokaţe, kako se vloţek pravilno namesti. Nato se usmerimo na tampone in jih
vprašamo, ali jih poznajo. Odvijemo enega in nakaţemo, kateri del gre v noţnico ter
poudarimo, da mora vrvica ostati zunaj za odstanitev tampona, ko je poln. V posodico
z barvo namočimo najprej največji tampon in prikaţemo, kako se napoji. Nato eden od
udeleţencev stori isto z malo manjšim tamponom. Pogovorimo se o tem, koliko časa
je priporočeno imeti tampon v noţnici. Po končanem eksperimentu pospravimo za
seboj in si drug za drugim umijemo roke, poudarimo, da je to potrebno ob vsaki
menjavi vloţka ali tampona.
7. Povratna informacija: udeleţencem se zahvalimo za sodelovanje, povemo, kako se
nam je zdelo in jih povprašamo, kako so se med delavnico počutili oni (svoje počutje
drug za drugim pokaţejo na lestvici, kjer so narisani različni »smajliji«) in če so se kaj
novega naučili. Vprašamo tudi, ali jim je bilo kdaj neprijetno ter zakaj. Povemo, kaj
bomo delali naslednjič in se poslovimo.
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IV. ZAKLJUČEK
Spolnost oseb z motnjo v duševnem razvoju je zaradi predsodkov druţbe in trenj v strokovnih
krogih še vedno precej občutljiva tema. V Sloveniji obstaja pomanjkanje strokovne literature
in večjih raziskav s tega področja, ki bi pokazale, kakšno je dejansko stanje pri nas. Kljub
temu pa je bilo na to temo izdelanih nekaj diplomskih nalog, kar kaţe na porast zanimanja
strokovnjakov za to področje.
Mladi danes dobivajo od povsod številne informacije na področju spolnosti, največkrat doma
in v šoli, od vrstnikov, še večkrat pa preko različnih medijev. Pogosto je to cenena literatura,
ki jim pomaga gojiti najrazličnejša iluzorna pričakovanja, ali pa filmi, ki prikazujejo spolnost
na grob in neoseben način. Pri tem so najbolj ogroţeni predvsem tisti mladostniki, ki v okviru
druţine niso naleteli na pristne enakopravne odnose in nimajo dobrih identifikacijskih likov,
da bi lahko spolno dozoreli, zaupali v svojo spolno vlogo in nasprotni spol (GlonarVodopivec, 1984). Adolescent mora na prehodu v zrelo spolnost razrešiti pomembne razvojne
naloge. Pridobiti si mora znanje o spolnosti in o socialno sprejemljivih vlogah spolov. Čeprav
ima tudi mnogo adolescentov z motnjo v duševnem razvoju na voljo informacije o spolnosti,
pa so te pogosto omejene in popačene. Preokupirani so s spolnostjo, sanjarijo o njej,
razpravljajo s prijatelji, iščejo različne informacije in v današnji internetni dobi hitro naletijo
na vsebine, ki jih vznemirijo ali kako drugače razburijo. Ob uresničevanju lastne potrebe po
spolnosti se srečujejo z omejitvami in prepovedmi okolja in so ob pomanjkanju ustreznega
vodstva s strani pedagoških delavcev ali staršev prepuščeni sami sebi, kar ima lahko za
posledico neprimerno izraţene oblike spolnega vedenja. Da bi se izognili teţavam, ki izhajajo
iz nepoučenosti in neosveščenosti, je potrebno tudi mladino z motnjami v duševnem razvoju
seznaniti s temami s področja spolne vzgoje. Program spolne vzgoje mora biti metodološko
ustrezen, kar pomeni, da so izbrane metode prilagojene razvojnim in konkretnim značilnostim
učencev (Šilih, 1961, povzeto po Kramar, 2009).

V nalogi je predstavljena akcijska raziskava, katere rezultat je sklop desetih delavnic za
učenje spolne vzgoje pri osebah z motnjami v duševnem razvoju, ki pokrivajo teme, kot so
telesni razvoj, medosebni odnosi, spočetje in porod, kontracepcija, spolno prenosljive bolezni,
primerno spolno vedenje in še kaj, kar spada v področje spolne vzgoje. Ugotovljeno je bilo,
da predstavljeni program upošteva cilje in predpisane metode za učenje področja spolnosti za
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osebe z zmerno in teţjo motnjo v duševnem razvoju, kot so predlagani v posebnem programu
vzgoje in izobraţevanja, saj zajema vsa področja, ki naj bi jih oseba z zmerno in teţjo motnjo
v duševnem razvoju osvojila tekom šolanja. Te teme se tičejo predvsem medosebnih odnosov,
odnosa do lastnega telesa in poznavanja procesov, ki pripeljejo do nastanka novega ţivega
bitja. Posebna pozornost je namenjena učenju praktičnih veščin, ki osebi z motnjo v
duševnem razvoju pomagajo ţiveti bolj kvalitetno in se izogniti nevarnostim in nevšečnostim,
povezanih s področjem spolnosti. Spolne vzgoje oseb z motnjo v duševnem razvoju se
lotevamo po sistemu neposrednega poučevanja, saj učencem neposredno pomagamo pri
pridobivanju učnih vsebin (Kubale, 2003), kar v praksi pomeni, da delamo skupaj z njimi.
Od metod dela za to populacijo so se izkazale kot primerne naslednje metode: reševanje
delovnega lista, igra vlog, predavanje in demonstracija s slikovnim gradivom ter diskusija, kot
manj primerno pa risanje, saj zahteva preveč časa in ne upošteva razvojne stopnje posameznih
udeleţencev delavnic. Prav tako se je izkazalo, da je oblika skupinskega dela v majhnih
skupinah primerna za omenjeno populacijo, saj imajo moţnost uriti socialne spretnosti.
Tekom raziskave se je izkazalo, da bi se bilo v prihodnosti dobro posvetiti iskanju bolj
primernih oblik evalvacije za skupino oseb z MDR, saj je sam pogovor o metodah in tehnikah
dela preveč abstrakten. Več pozornosti bi bilo smiselno nameniti sistematičnemu opazovanju
in beleţenju njihovih reakcij in iz tega sklepati o tem, kakšno je njihovo mnenje o določeni
metodi.
Socialni pedagog se pogosto znajde v vlogi, ko mora delati z različnimi klienti, usklajevati
različne interese in skupaj z uporabnikom doseči neko spremembo v čustvovanju, doţivljanju
ali vedenju. Pred njim so izzivi kako raznovrstno znanje, ki ga ima, uporabiti v konkretnem
ţivljenjskem primeru. Menim, da je njegov profil tako širok, da zna metode in tehnike dela
aplicirati v različne situacije in jih uporabiti pri različnih skupinah ljudi, zato naj se ne bi
ustrašil dela tudi s tistimi druţbenimi skupinami, ki prvenstveno spadajo pod okrilje drugih
ved, kot je npr. populacija oseb z motnjami v duševnem razvoju. Le s sodelovanjem bomo
namreč presegli lastno omejenost in se naučili delati skupaj, skupaj z drugimi strokovnjaki in
predvsem skupaj z uporabnikom.
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VI. PRILOGE

7.1.

PRIMER SOGLASJA STARŠEV

SOGLASJE

Starši učenca/-ke___________________________ soglašamo, da se
naš otrok udeleţuje delavnic »Spolne vzgoje«, ki jih izvajata
psihologinja Mojca Jerovšek Toth in Dijana Koţar, tehnica
zdravstvene nege in študentka 4. letnika Socialne pedagogike na
Pedagoški fakulteti v Ljubljani ter dovoljujemo, da se izsledke uporabi
v raziskovalne namene (anonimnost sodelujočih zagotovljena).

V Ljubljani, dne 20.01.2011

____________________
podpis staršev
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7.2. DELOVNI LISTI ZA DELAVNICE
7.2.1. Delovni list za 1. delavnico

Ime:_______________

JAZ SEM

Datum:_____________
1. Nariši sebe v okvirček.

U1 (Ţ, 15 let)

U3 (M, 24 let)

U2 (Ţ, 14 let)

U4 (M, 18 let)
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U5 (M, 18 let)

2. Obkroţi ustrezno sličico.

SPOL

POSTAVA

VELIKOST
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BARVA LAS

DOLŢINA LAS

BARVA OČI
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RAZPOLOŢENJE

7.2.2. Primeri rešenih delovnih listov

Slika 1: Rešeni delovni list za 2. delavnico »Razvojna obdobja«
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Slika 2: Rešeni delovni list za 3. delavnico »Razvojne spremembe«

105

Slika 3: Rešeni delovni list za 4. delavnico »Medosebni odnosi«
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Sliki 4 in 5: Rešeni delovni list za 5. delavnico »Dotiki in golota«
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Slika 6: Rešeni delovni list za 6. delavnico »Druţina«
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Slika 7: Rešeni delovni list za 7. delavnico »Spočetje in rojstvo«
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Slika 8 in 9: Rešeni delovni list za 8. delavnico »Spolno prenosljive bolezni in kontracepcija«
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Sliki 10 in 11: Rešeni delovni list za 9. delavnico »Nevarnosti, povezane s spolnostjo«
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Slika 12: Izroček »Pravila, ki naj se jih otroci drţijo ob srečanju z neznanci«
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Slika 13: Rešeni delovni list za 10. delavnico »Menstruacija«
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