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POVZETEK
Tema mojega diplomskega dela je zgodnja obravnava otroka z motnjami avtističnega spektra
(MAS), ki obiskuje redni otroški vrtec. Za to temo sem se odločila na podlagi izkušenj z
otroki z MAS na zavodih ter v šoli. Nisem pa še imela izkušenj s predšolskim otrokom, ki ima
MAS in obiskuje redni otroški vrtec.
V diplomskem delu sem se osredotočila na iskanje strategij, ki pripomorejo k izboljšanju
socialnih in komunikacijskih spretnosti in razvijanju samostojnosti pri predšolskem otroku z
MAS. Cilja empiričnega dela sta: ugotoviti otrokova močna področja in njegove primanjkljaje
ter posebne potrebe in na osnovi otrokovih močnih področij, primanjkljajev in posebnih
potreb oblikovati in izvesti trening za krepitev veščin na področju komunikacije, socialne
interakcije in samostojnosti ter ovrednotiti napredek otroka po izvedbi treninga. Pred
izvajanjem obravnave sem s pomočjo lestvice, vprašalnikov in z opazovanjem ocenila
otrokovo funkcioniranje. Na podlagi ocene sem skupaj s starši in z vzgojiteljicama zastavila
cilje obravnave ter oblikovala trening, ki vsebuje elemente metode TEACCH in interaktivne
dejavnosti. Trening je potekal štiri mesece, 3–4-krat tedensko.
Dobljene rezultate sem primerjala pred in po izvajanju treninga. Otrok je v primerjavi z
začetnim testiranjem dosegel napredek na vseh treh področjih: komunikaciji, socialni
interakciji in samostojnosti. Po izvajanju zgodnje obravnave je iz rezultatov lestvice za otroški
avtizem (CARS) pri otroku opazno manjše odstopanje v vedenju od vrstnikov v primerjavi z
začetnim stanjem.
Glede na pridobljene rezultate obravnave menim, da je treba vključiti predšolske otroke v
zgodnjo obravnavo, ne glede na to, če ima MAS ali druge posebne potrebe.

Ključne besede: motnja avtističnega spektra, socialna interakcija, komunikacija, razvijanje
samostojnosti, vizualne opore, simboli
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ABSTRACT
The topic of my thesis is the early intervention for a child with autism spectrum disorders
(ASD) who attends a regular nursery. I chose the topic on the basis of my experience with
children with autism in institutions and in school. However, I have not yet had experience
with a preschool child who has ASD and attends a regular nursery.
In the thesis I focused on finding strategies which help improve social and communicative
skills and develop independence in a preschool child with ASD. The objectives of the
empirical part are to determine the child’s strengths, difficulties and special needs and based
on these strengths, difficulties and special needs to design and implement training for
enhancing skills in communication, social interaction and independence and finally, to
evaluate the progress of the child after the implementation of the training. Before the
intervention took place I evaluated the child’s functioning with the help of scales,
questionnaires and observation. According to the evaluation results, together with the parents
and preschool teachers, I set the goals of the intervention and designed a training programme
which includes elements of the TEACCH method and interactive activities. The training was
held for four months, 3–4 times a week.
I compared the gathered results before and after the training process. In comparison to the
initial testing, the child made progress in all three areas: communication, social interaction
and independence. After the early intervention implementation, the results of the Childhood
Autism Rating Scale (CARS) show minor deviation from the behaviour of his peers compared
to the initial testing.
Based on the obtained results I believe it is necessary to include preschool children in early
intervention programmes, regardless of whether they have ASD or other special needs.

Key words: autism spectrum disorder, social interaction, communication, developing
independence, visual support, symbols
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Teoretični del

1 AVTIZEM
»Pojem avtizem izvira iz grške besede »autos«, kar pomeni sam, lasten, vsebinsko pa vase
usmerjen« (Pašič, 2005, str. 15). Od osemdesetih let prejšnjega stoletja naprej prevladuje
dimenzionalni pogled na avtizem, govorimo o spektroavtistični motnji. Motnja avtističnega
spektra (MAS) je izraz, ki v svojem širšem pomenu zajema avtizem, Aspergerjev sindrom,
pervazivno razvojno motnjo, sindrom patološkega izogibanja zahtevam in semantičnopragmatično motnjo (Hannah, 2009). »Spektroavtistične motnje (SAM) so kompleksne
razvojne motnje, ki se kažejo predvsem kot kakovostno spremenjeno vedenje na področju
socialne interakcije, besedne in nebesedne komunikacije ter imaginacije« (Werdonig idr.,
2009, str. 6).

1.1 Zgodovinski pregled avtizma
»O avtizmu se začne govoriti leta 1911, ko je švicarski psihiater Eugen Bleur prvi raziskoval
ta termin. Vendar pa ga je uporabljal v povezavi shizofrenije odraslih« (Center za avtizem,
2013).
Leo Kanner, ameriški psihiater, je prvič opisal avtizem leta 1943. Njegova definicija opisuje
»klasični avtizem«, ki ga sam poimenuje »otroški avtizem«. Kanner je proučeval otroke, ki so
imeli naslednje značilnosti: težave z vzpostavljanjem ustreznega odnosa z ljudmi in
situacijami od samega začetka življenja, motnje govornega razvoja – govor se pri nekaterih
otrocih sploh ni razvil, pri drugih, ki so imeli razvit govor, pa ta ni služil komunikaciji,
izjemen mehanični spomin, motnje pri hranjenju, paničen strah pred glasnimi zvoki in
gibajočimi se predmeti, na drugi strani pa obsedenost s tem, obsesivna želja po istosti, odpor
do sprememb, dober odnos do predmetov – navezanost na predmete, indiferentnost do ljudi,
odsotnost očesnega kontakta, dobri kognitivni potenciali, telesno zdravje (povzeto po Jurišič,
1992).
Leta 1944 je tudi dr. Hans Asperger uporabil besedo avtizem. V primerjavi s Kannerjem je
opisoval bolj inteligentne in spretnostne otroke, pri katerih so se pojavile težave predvsem na
področju socialne interakcije (Center za avtizem, 2013). Kanner in Asperger sta mislila, da
njuni teoriji opisujeta isto motnjo, danes pa že vemo, v čem se razlikujeta ti dve definiciji.
Kanner opisuje avtizem z naslednjimi značilnostmi: nesposobnost vzpostavljanja ustreznega
1
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odnosa z drugimi ljudmi, nezmožnost uporabe jezika v prenesenem pomenu in obsesivna želja
po istosti. Asperger opisuje podobne značilnosti kot Kanner, vendar poudarja, da imajo otroci
manj težav pri govorjenju in so pogosto povprečno ali nadpovprečno inteligentni. V 50. in 60.
letih prejšnjega stoletja so verjeli, da so otroci, ki imajo avtizem, shizofreniki. Zaradi napačne
predpostavke so starši verjeli, da so sami krivi za stanje svojih otrok, saj je veljalo, da je za
izvor avtizma kriva »hladna, neskrbna mati«, ki vodi otroke v duševno izolacijo. Leta 1964 je
Bernard Rimland, psiholog in oče sina z avtizmom, napisal delo Otroški avtizem: sindrom in
njegove posledice za nevroterapijsko vedenje (Infantile Autism: The Syndrome and
Implications for a Neural Theory of Behavior). V svojem delu opredeli avtizem kot biološko
motnjo. To je pomenilo napredek v dojemanju avtizma. Leta 1977 sta Susan Folstein in
Michael Rutter objavila prvo študijo o dvojčkih, s katero sta potrdila, da ima avtizem tudi
gensko osnovo (Center za avtizem, 2013). V 80. letih prejšnjega stoletja je Lorna Wing,
angleška psihiatrinja, opredelila avtizem kot »spekter motenj«, ki se kaže predvsem kot
kakovostno spremenjeno vedenje na področju socialne interakcije, besedne in nebesedne
komunikacije ter imaginacije (Brecelj Kobe, 1994). Lorna Wing je opazila, da imajo nekateri
otroci, ki v zgodnji mladosti kažejo znake avtizma, kasneje zadosti razvite govorne
sposobnosti. Pri njih opazimo tudi želje po socialnem stiku z drugimi (Attwood, 2007).
Najnovejša izdaja Diagnostičnega in statističnega priročnika duševnih motenj ameriške
psihiatrične zveze (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Discoders – DSM-V) opredeli
avtizem in Aspergerjev sindrom kot motnjo avtističnega spektra. Priročnik, ki je izšel leta
2013, skrči prejšnjo triado primanjkljajev (komunikacija, socializacija, imaginacija), ki so
določali diagnozo avtizma, na dve področji: socialna komunikacija in interakcija ter omejeni,
ponavljajoči se vzorci vedenja, interesov in dejavnosti (The National Autistic Society, 2013).

1.2 Značilnosti otrok z motnjami avtističnega spektra
Otroci z MAS imajo težave na treh glavnih področjih razvoja, govorimo o triadi motenj:
motnje socialne interakcije, motnje komunikacije, motnje imaginacije (Whitaker, 2011).

1.2.1 Socialna interakcija
Eden od najpomembnejših znakov MAS je primanjkljaj na področju socialne interakcije.
Nekateri posamezniki z MAS ne razvijejo socialne interakcije z drugimi osebami ali jim
manjka želje po socialni interakciji. Neobičajno vstopajo v socialne odnose, ne vedo, kako se
igrati in odzivati na druge ljudi. Ne opazijo, da se ljudje z njimi pogovarjajo, da jih pokličejo
2
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po imenu. Najbolj značilne težave so: pomanjkanje motivacije, da ustrežejo drugim, popolno
nerazumevanje

nenapisanih

družbenih

pravil,

nevzpostavljanje

očesnega

kontakta,

nerazumevanje občutkov drugih. Interakcija je omejena, zlasti z nepoznanimi ljudmi ali v
neznanih okoliščinah (Hannah, 2009).
Temeljne značilnosti oseb z MAS na področju socialne interakcije (Whitaker, 2011, str. 11):
-

uživanje ali odpor v stiku z ljudmi: prestrašenost ali stres zaradi stika z drugimi
ljudmi, zmanjšanje motivacije za komunikacijo, omejene priložnosti, da bi se učili od
drugih ljudi in o njih, ne trudijo se, da bi ustregli drugim ljudem oziroma njihovim
prošnjam;

-

nerazumevanje čustev drugih ljudi: razžalitev, ne da bi se tega zavedeli, sklepanje in
ohranjanje prijateljstev ali drugih odnosov, vedeti, kako se odzivati na čustva drugih,
egocentričen ali brezčuten nastop;

-

nerazumevanje odzivov drugih ljudi: težave se pojavljajo: razumevanje neizrečenega o
tem, kako se vesti v določeni situaciji, razumevanje namer drugih, sposobnost
dojemanja sporočila izrečenih besed;

-

nerazumevanje pravil v socialnih situacijah: težave se pojavljajo, ker ne ve, kako in
kdaj se vključiti, preveč domač ali vsiljiv nastop, preveč uraden ali zadržan nastop,
nevede prestopi mejo.

1.2.2 Komunikacija
Pri otrocih z MAS obstajajo velike razlike v stopnjah komunikacijskih veščin in strategij, ki
jih usvojijo. Najbolj pogoste težave pri komunikaciji oseb z MAS so pomanjkanje želje po
kakršni koli komunikaciji, govorne motnje, pikolovski način govora, ki je dobeseden in kaže
na slabo razumevanje ali popolno nerazumevanje fraz in šal.
a) Predverbalna komunikacija
Ob koncu prvega leta se pri otroku, ki se normalno razvija, pojavljajo različne oblike
komunikativnega obnašanja. Pomembno vlogo pri predverbalni komunikaciji igra skupna
vezana pozornost, ki poleg usklajenega pogleda, spremljanja pogleda in skupnega čustva
vključuje še deklarativne geste, katerih namen je vzbuditi oz. pridobiti pozornost drugega. V
nasprotju z drugimi otroki s tipičnim razvojem, ki poskušajo najprej usmerjati pozornost
drugega in šele nato njegovo vedenje, poskušajo otroci z MAS prej usmerjati vedenje drugega
kot pa njegovo pozornost. Otroci z MAS uporabljajo manj naprednejših oblik pri usmerjanju
3
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pozornosti partnerja na predmet/dogodek, na primer: pozornost drugega pritegnejo s
prijemanjem za roko, ne s kazanjem. Nekateri otroci z MAS, ki imajo nižje intelektualne
sposobnosti, kažejo primanjkljaje v vseh elementih skupne vezane pozornosti: očesni stik,
spremljanje pogleda in kazanje (Kodrič, 2006).
b) Neverbalna komunikacija
Neverbalna komunikacija otrok z MAS je spremenjena, ker njihov izraz na obrazu ne
spremlja intonacije (t. i. »prazen obraz«), geste pa so izven konteksta govora. Nekateri se
izogibajo očesnemu kontaktu in ne prepoznajo obrazne mimike ter gest (na primer
mežikanje). Uporaba gest se pojavi kasneje kot pri tipičnem razvoju otroka. Otroci z MAS
imajo težave pri učenju kazanja ali kretenj, ki bi jih sicer lahko uporabljali kot nadomestno
komunikacijo. Sami ne kažejo s prstom na želeno stvar (Whitaker, 2011).
c) Verbalna komunikacija
Govorne in jezikovne sposobnosti pri osebah z motnjami avtističnega spektra so različne,
značilen za njih je prepozni govorni razvoj, ki se prikazuje kot omejen govor. Nekateri morda
ne govorijo ali imajo dokaj omejen govor. Večinoma razumejo, kaj jim govorimo ali
sporočamo, vendar bolje komunicirajo s sredstvi, kot so znakovni jezik ali vizualni simboli,
drugi, posamezniki z razvitimi jezikovnimi veščinami, imajo težave z razumevanjem govora
in s sodelovanjem pri pogovoru – velikokrat samo ponavljajo že povedane besede ali
določene fraze (Center za avtizem, 2013).
Pri govoru oseb z MAS se pojavljajo ponavljajoči se izrazi ali nenavadni, neobičajni izrazi.
Za njihov govor so značilne stereotipije, monotono ali preglasno govorjenje, ritem in
intonacija govora nista ustrezna. Pri govoru uporabljajo neologizme. Abstraktni koncepti in
fraze s prenesenim pomenom jim predstavljajo še posebej velike ovire, ker dobesedno
dojamejo besede in fraze. Najbolj pomemben znak pri njihovem razvoju komunikacije je
pomanjkanje eholalije v dialogu, v socialni interakciji, ki jo že opazujemo pri dojenčkih, ki se
razvije brez kakršnih koli motenj. Nesmiselno uporabljajo besedo brez pravega konteksta,
velikokrat mešajo spol ali osebne in svojilne zaimke (Kodrič, 2006). Moteni so tudi jezikovni
sistemi, kot so fonologija, morfologija, semantika, sintaksa in pragmatika. Težko se usvajajo
govorne strategije. Včasih delujejo, kot da bi bili gluhi, ne reagirajo na opozorila drugih, zato
ne razumejo zahtev okolice, kar lahko vodi do močnih frustracij in neprimernih reakcij, ki se
kažejo kot agresivno ali avtoagresivno vedenje (Werdonig idr., 2009).
4
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1.2.3 Motnje imaginacije in repetativni gibi
Igro otrok z motnjami avtističnega spektra in njihov odnos do predmetov je prvi opisoval
Kanner. »Značilnosti igre otrok z MAS so repetativna in stereotipna manipulacija s predmeti
in njihova nefunkcionalna uporaba ter odsotnost simbolne igre« (Jurišič, 1992, str. 26). Mnogi
otroci z MAS kažejo močno navezanost na določen predmet. Z jezo in besom odreagirajo, če
jim vzamemo priljubljen predmet (Jurišič, 1992).
Funkcijska igra predpostavlja uporabo sebe in drugih ter predmetov na konvencionalen način
(npr. dajanje v usta, primerjanje, spuščanje predmetov) in pri otrocih s tipičnim razvojem se
pojavi okoli 2. leta. V funkcijski igri otrok z MAS se pojavi odstopanje v primerjavi z drugimi
otroki s tipičnim razvojem tako v kvantitativnih značilnostih (krajše trajanje, manj funkcijskih
dejanj) kot v kvalitativnih značilnostih (izdelanosti, raznolikosti in povezanosti igralnih
dejanj). Njihova igra je sestavljena iz preprostih funkcijskih dejanj. Po navadi se igrajo z enim
samim predmetom, ki ga uporabljajo ritualistično, običajno kot stereotipne, ponavljajoče se
manipulacije z njimi. Pogosti so tudi primanjkljaji na področju simbolne igre. Simbolna igra
otrok z MAS je prav tako okrnjena, manjka domišljije v igri s predmeti, spontano igranje
vlog, ker si ne morejo predstavljati situacij iz zgodbice in pravljice ter igrati vloge
pravljičnega junaka (Werdonig idr., 2009). Težave s fleksibilnostjo mišljenja se pri
otrocih/posameznikih kažejo tudi v rutinah, ritualih in odporu do spremembe. Sprememba
rutine, vedenjskih vzorcev, vrstnega reda vsakdanjih aktivnosti ali kakršnekoli spremembe
lahko pri otrocih z MAS povzroča strah, napade besa. Ti otroci rabijo vsakdanje rutine ter
strukturirane dnevne urnike (Jurišič, 1992).

1.2.4 Gibalni razvoj in repetativni gibi otrok z motnjami avtističnega
spektra
Pri otrocih z MAS se lahko pokaže odstopanje na področju gibalnega razvoja že zelo zgodaj.
Otroci z MAS imajo večinoma usklajene gibe, mnogi so zgodaj shodili in so spretni pri
plezanju, obstaja pa tudi skupina otrok z MAS, ki ima težave pri izvedbi kompleksnejših
gibov, kot so posnemanje grimas, držanje svinčnika, zavezovanje vezalk na čevlju. Najbolj
pogosta oblika gibalnih motenj pri posameznikih z MAS so stereotipni gibi in znižan mišični
tonus. Raznovrstni stereotipni gibi so skoraj vedno prisotni, med najpogostejše štejemo
zibanje telesa, vrtenje, zvijanje ali stiskanje rok, cepetanje z nogami, ritmično prestopanje z
ene noge na drugo, tleskanje z rokami, upogibanje ali iztegovanje prstov, hoja po prstih,
zavijanje lasnega pramena ali roba obleke. Pogosto tečejo v krogu (Veličkovič, 2006).
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1.2.5 Senzomotorična odzivnost
Veliko oseb z MAS je občutljivih na senzorne dražljaje. Viola (2007) meni, da otroci z MAS
po navadi spadajo v skupino hipersenzitivnih, ker zaznavajo dražljaje preveč intenzivno. Tej
skupini nekateri dražljaji (zvoki, vidni dražljaji ali dotik) predstavljajo preveliko vzburjenje in
nemir. Možgani hiposenzitivnega otroka pa zaznavajo dražljaje manj intenzivno kot običajno,
zato pri njih večkrat govorimo o pomanjkanju pozornosti in koncentracije. Pomembno je
vedeti, da je posamezen otrok lahko hipersenzitiven na enem področju, medtem pa na drugem
simptomi pokažejo njegovo hiposenzitivnost (Viola, 2007).
Glavne značilnosti hipersenzitivnih otrok (Viola, 2007):
-

dotik: otrok se izogiba dotikanja, motijo ga dotiki s predmeti ali z ljudmi;

-

vidni dražljaji: otrok postane vznemirjen v okolju, v katerem je izpostavljen številnim
vidnim dražljajem. Slabo vzdržuje očesni kontakt ali si zakriva oči;

-

zvoki: na moteče zvoke reagira z zatiskanjem ušes. Pritožuje se ali poišče miren
kotiček;

-

vonji: oporeka določenim vonjem, na primer vonju določene hrane;

-

okusi: zelo nasprotuje določenim teksturam in temperaturam hrane;

-

gibanje – vestibularni dražljaji: velikokrat izgubi ravnotežje in postane anksiozen. Ima
potovalno slabost in njegovi gibi so »privezani na zemljo«;

-

položaj telesa – proprioceptivni dražljaji: otrok je lahko rigiden, napet, tog in
nekoordiniran. Izogiba se aktivnostim, ki zahtevajo dobro zavedanje telesa.

Glavne značilnosti hiposenzitivnih otrok (Viola, 2007):
-

dotik: otrok se lahko ne zaveda bolečine, temperature ali lastnosti predmetov na otip,
zaletava se v ljudi, igra se v blatu, žveči neužitne predmete;

-

vidni dražljaji: otrokov vid ni zadovoljivo koordiniran, lahko spregleda pomembne
vidne namige, kot na primer: izraz na obrazu druge osebe, kretnje;

-

zvoki: ignorira določene zvoke, težave se pojavijo pri sledenju ustnim navodilom;

-

vonji: ignorira neprijetne vonjave, ovohava ne samo hrane in predmetov, temveč tudi
ljudi;

-

okusi: otrok sesa ali žveči stvari za pomiritev. Všeč mu je začinjena ali pikantna hrana.
Liže in poskuša neužitne predmete;

-

gibanje: otrok hrepeni po hitrih in krožnih gibih: guganje, zibanje, sukanje in vožnja z
vrtiljakom. Velikokrat je stalno v gibanju;
6
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položaj telesa: lahko nenadno pade ali se spotika. Zanj so značilna nerodna in
neprevidna dejanja.

1.2.6 Intelektualno delovanje in spoznavne zmogljivosti
Kanner (1943) v svojem opisu otrok z MAS navaja, da so otroci z MAS občasno delovali kot
osebe z motnjami v duševnem razvoju, čeprav so vsi obdarjeni z dobrimi kognitivnimi
potenciali. Danes velja, da nekateri otroci z MAS izkazujejo na posameznih področjih izrazite
sposobnosti, talent, kot so matematika, tuji jeziki. Rezultati večine raziskav in študij navajajo,
da imajo osebe z MAS nižje rezultate na verbalnem področju, dosegajo pa na neverbalnih
testih inteligentnosti nižje rezultate pri nalogah, ki zahtevajo socialno komponento ter
simbolno predstavo (Jurišič, 1992, str. 25).
Novejše raziskave (Shea in Mesibov, 2005) navajajo nižje odstotke oseb z motnjo v
duševnem razvoju med osebami z MAS. Pri osebah z MAS so profili kognitivnih sposobnosti
neizravnani, dosežki na nebesednih področjih so običajno višji kot na besednih, dosežki na
besednem področju pa so bolj povezani s težavnostjo avtističnih simptomov kot dosežki na
nebesednem področju. Intelektualne sposobnosti otrok z MAS na posameznih področjih
odstopajo od splošnega nivoja sposobnosti. Nekateri otroci z MAS za svojo kronološko
starost na določenih področjih kažejo celo nadpovprečne mentalne sposobnosti. Večina otrok
z MAS ima slabši spomin za besede, pisane besede, slike (nekateri sicer imajo razvit
fotografski spomin), zelo slab spomin za dogodke, lažje pa si zapomnijo grafično prikazane
znake, simbole oz. navodila, celo lažje kot govor in kretnje (Kodrič, 2006). Mnoge od
lastnosti MAS, kot so pomanjkanje spontanega igranja in domišljijske igre, nezmožnost
imitacije in kratkoročne koncentracije in pozornosti, lahko vplivajo na sposobnost
posameznika, da se uči preko običajnih metod poučevanja. Pri osebah z MAS se pojavljajo
težave na področju učenja, ker imajo težave z abstraktnim mišljenjem in fleksibilnostjo
mišljenja ter težave pri razumevanju koncepta časa.
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2 Vzroki motenj avtističnega spektra
Spektroavtistične motnje so biološko utemeljene razvojne motnje, ki se kažejo v različno
težkih oblikah in lahko pomenijo hudo oviranost za prizadete posameznike pri njihovem
vključevanju v družbo in hudo breme za njihove družine (Macedoni-Lukšič, 2009).
Znanstveniki še vedno raziskujejo vzroke za nastanek avtizma. Mnogi strokovnjaki menijo, da
vzrok avtizma ni posledica enega samega dejavnika, temveč medsebojno vplivanje več
dejavnikov. Obstajajo trdni dokazi, da avtizem lahko nastane zaradi organskih dejavnikov, ki
vplivajo na razvoj možganov – nikakor pa ne zaradi čustvenih dejavnikov ali vzgoje otroka.
Današnje raziskave vzroka MAS pa se osredotočajo na področje nevrobiologije,
nevrogenetike in nevropsihologije (Autizmus Alapítvány, 2013).

a) Nevrobiologija
Pri 5–12 % oseb z avtizmom je prisotno sopojavljanje z neko drugo znano genetsko,
presnovno ali nevrološko motnjo. Glavni dejavniki v prenatalnem obdobju, ki se povezujejo z
MAS, so okužba z virusom rdečk, pretirano uživanje alkohola in določenih zdravil. V zadnjih
10. letih so nove slikovne tehnike omogočile vrsto dokazov o spremenjenih nevroanatomskih
značilnostih možganov otrok z avtizmom. Med odmevnejšimi so bile študije, pri katerih se je
pokazalo, da imajo otroci z MAS nenormalno rast možganov v zgodnjem obdobju. Domnevi,
da bi povečana raven živega srebra, ki ga dobimo s cepljenjem (proti ošpicam ali rdečkam in
mumpsu), bila pomemben etiološki dejavnik pri nastanku avtizma, se nista potrdili (povzeto
po Macedoni-Lukšič, 2006).

b) Nevrogenetika
»Pri avtizmu gre za kompleksno genetsko motnjo z vključitvijo več med seboj povezanih
genskih področij. Tveganje za avtizem pri sorojencih je 2–6-odstotno, kar je 45- do 90-krat
več kot v splošni populaciji, pri enojajčnih dvojčkih pa celo 60 %, kar kaže na močno
genetsko osnovo« (Macedoni-Lukšič, 2006, str. 119). Najbolj pogoste genetske motnje, ki se
povezujejo z avtizmom, so: sindrom fragilnega kromosoma in tuberozna skleroza. Pri veliki
večini oseb z avtizmom ne gre za motnjo na področju enega gena. V povezavi z genetsko
osnovo avtizma se omenja tudi tako imenovan širši družinski fenotip. Ugotovljeno je, da ima
večina sorojencev, ki sicer ne izpolnjujejo diagnostičnih meril za avtizem, določene težave na
kognitivnem, socialnem in govornem področju, člani širšega sorodstva pa poleg socialnih in
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komunikacijskih težav tudi več ponavljajočega se vedenja (povzeto po Macedoni-Lukšič,
2006).

c) Nevropsihologija
Eden izmed teoretskih modelov, ki poskuša razložiti avtizem na kognitivnem nivoju, je
»teorija uma«. Temeljna in začetna teza teorije uma je, da je avtizem posledica neke
specifične miselne disfunkcije, ki posameznikom z MAS otežuje branje misli (Baron-Cohen,
1995). Ko opisujemo osebe z MAS, večkrat preprosto pravimo, da jim primanjkuje empatije,
čeprav je prav to posledica pomanjkljive teorije uma. S teorijo uma razložimo, da vzrok
avtizma niso hladnost in čustvene težave ali pomanjkanje motivacije, temveč predvsem
pomanjkanje ustreznega pojmovanja čustev nasploh. »S pomočjo teorije uma razmišljamo o
vzroku avtizma kot neke vrste »slepoti«, ne pa kot o čustveni motnji. Zdi se nam namreč
razumljivo in običajno, da znamo »brati« um drugih in ustrezno predvideti, kako se bodo
drugi vedli in odzivali. Osebe z avtizmom pa uma drugih na ta način ne znajo »prebrati«.
Teorija uma je usmerila strokovnjake v socialni primanjkljaj, s tem je odprla nove poti pri
iskanju ustreznih postopkov obravnav avtističnih otrok« (Jurišič, 2011, str. 5). Naslednja
teorija, ki poskuša pojasniti specifično vedenje pri avtizmu, je »teorija o disfunkciji izvršilnih
funkcij«, ki se povezuje z motnjo v procesiranju informacij v področju čelnega režnja, kar pa
je malo verjeten specifični primanjkljaj za avtistično motnjo. Tretja je teorija »o šibki osrednji
koherenci«, ki gradi na znani sposobnosti oseb z MAS, da se usmerijo na podrobnosti, čeprav
niso sposobne celovitega vpogleda (povzeto po Macedoni-Lukšič, 2006).

3 Pogostost pojavljanja oseb z motnjami avtističnega
spektra v populaciji
Avtizem je nekoč veljal za redko motnjo, v zadnjih desetih letih pa se je število oseb z MAS
drastično povečalo po celem svetu. Pogostost je 6 oseb z MAS na 1000 ljudi, tako v Evropi
kot v Združenih državah Amerike (Bognár; Bíró; Marossy-Dévai, 2009). Motnja je pogostejša
pri dečkih kot pri deklicah. Po raziskavah Volkmarja (2005) in Lazoffa (2010) je ugotovljeno
razmerje med moškimi in ženskami, ki je 4–5 : 1 (Csepregi, Horvát, & Simó, 2011).
V Sloveniji in na Madžarskem še ni točno znana pogostost avtizma, ker veliko oseb z
avtizmom še vedno ni diagnosticiranih. Epidemiološke študije kažejo, da se prevalenca
bistveno ne razlikuje med različnimi geografskimi oz. socialnimi okolji, v Sloveniji je
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najverjetneje podobna tistim v drugih deželah. Podatki Statističnega urada Republike
Slovenije o številu otrok do 18. leta kažejo, da je v Sloveniji od 1200 do 1500 otrok z MAS
(Macedoni-Lukšič, 2006). Na Madžarskem najnovejše raziskave kažejo, da v državi živi
približno 100.000 oseb z avtizmom (Csepregi, Horvát, & Simó, 2011).

4 Diagnostično ocenjevanje motnje avtističnega spektra
»Vsaka motnja ima bistvene, edinstvene lastnosti, ki jih mora izražati neka oseba, da bi ji bila
pripisana diagnoza. Bistvene lastnosti, ki so nujne in zadostne za postavitev diagnoze, so tiste,
ki neko motnjo razlikujejo od drugih stanj. Pri avtizmu so te bistvene lastnosti motnje
komunikacije, socializacije in motnje imaginacije. Avtizem definiramo in diagnosticiramo
glede na prisotnost težav na vseh treh področjih« (Milačić, 2006, str. 51).
Diagnostični postopek naj bi vključeval oceno celotnega razvoja otroka poleg diagnostike
MAS in naj bi potekal na dveh ravneh. Prva raven diagnosticiranja naj bi bila pomembna za
odkrivanje otrok, pri katerih se sumi avtizem. Otroka najprej pregleda in oceni njegove
sposobnosti pediater. Pojavljanje določenih znakov (odsotnost čebljanja do 1. leta, odsotnost
kazanja s prstom ali drugih gest ob 1. letu, odsotnost posamezne besede do 16. meseca ter
vsaka izguba že pridobljene veščine, npr.: govora pri kateri koli starosti) in uporaba
presajalnih testov za avtizem so značilni za prvo raven pri ugotavljanju, če ima otrok avtizem.
V primeru, da rezultati omenjenih preiskav odstopajo od normalnih vrednosti, naj bi otroka
napotili na drugo raven diagnostične obravnave. Sledijo razširjene medicinske in nevrološke
preiskave ter uporaba specifičnih inštrumentov na osnovi intervjuja in opazovanja. Na drugi,
sekundarni ravni je treba zagotoviti timski pristop ter celostno obravnavo otrok in
mladostnikov oseb z MAS. Člani tima so razvojni pediater, pedopsihiater, logoped, specialni
pedagog, specialist klinične psihologije ali psiholog, socialni delavec ter delovni terapevt.
Otrok z MAS naj bo v času celotne obravnave v enem timu. Na drugi ravni diagnosticiranja
poteka ocenjevanje otrokovega razvoja na naslednjih področjih: govor, komunikacija,
kognitivne

sposobnosti,

vsakodnevno

funkcioniranje,

vedenje

in

ocena

vzgojno-

izobraževalnih sposobnosti ter pregled v okviru delovne terapije (Macedoni-Lukšič, 2006).
Koordinator tima je po navadi specialist na področju diagnosticiranja otrok s posebnimi
potrebami, ki je odgovoren za organizacijo diagnoze za vsakega otroka posebej. Naloga tima
je celostna obravnava otroka in družine. Prva naloga tima je pregled otroka, ocena njegovega
razvoja ter vzgojno-izobraževalnih potreb, sodelovanje s starši ter po potrebi napotitev na
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terciarno raven obravnave. Druga pomembna naloga tima pa je terapevtska obravnava, ki je
usmerjena na razvijanje otrokovih sposobnosti s primernimi metodami dela ter terapijami,
predvsem na področju socializacije, imaginacije in komunikacije. Na terciarni ravni, ki je
zdravstvena obravnava otrok z MAS, govorimo o programu zunajbolnišnične obravnave ter
bolnišnične obravnave (povzeto po Macedoni-Lukšič, 2009).
Glavni namen diagnostičnega ocenjevanja je pravilna in čim bolj zgodnja postavitev
diagnoze, z namenom, da otrok z MAS dobi čimprejšnjo strokovno pomoč in se vključi v
ustrezno timsko terapevtsko obravnavo oziroma kasneje ustrezen izobraževalni program.

4.1 Diagnostični kriteriji
Pri diagnosticiranju otrok s sumom na MAS je treba upoštevati priznana mednarodna pravila
za diagnosticiranje oseb z MAS, ki so navedena v mednarodni statistični klasifikaciji bolezni
in sorodnih zdravstvenih problemov 10 (MKB-10) (International Classification of Diseases
(ICD-10)) in Diagnostičnem in statističnem priročniku duševnih motenj (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders V – DSM-V) ameriškega psihiatričnega združenja. V
najnovejši različici Diagnostičnega in statističnega priročnika (DSM-V), ki je izšla leta 2013,
se izraza »avtistične motnje« in »Aspergerjev sindrom« navajata s krovnim izrazom »motnja
avtističnega spektra«. Predhodna uporaba treh področij za diagnosticiranje motnje
(komunikacije, socializacije in imaginacije) v DSM-IV se je skrčila na dve področji: socialna
komunikacija in interakcija in omejeni, ponavljajoči se vzorci vedenja, interesov in dejavnosti
(The National Autistic Society, 2013).
Pri diagnosticiranju MAS je treba izločiti naslednje motnje, primanjkljaje: huda stopnja
naglušnosti, motnja v duševnem razvoju, motnje v razvoju govora, mutizem, reaktivne motnje
navezave, otroška shizofrenija, preden vzpostavimo diagnozo za avtizem. Zaželeno je, da
psiholog ali pediater že pred srečanjem z otrokom dobi informacije o njem na podlagi
otrokove dokumentacije opisa vedenja s strani vzgojiteljev v vrtcu ali učiteljice iz šole in tudi
sam napiše svoje opažanje o otroku. Cel pregled pri psihologu mora biti prilagojen otroku
(več odmora, urejen prostor, nagrada, ki jo ima otrok rad). Po pregledu in analiziranju
obstoječih dokumentacij pa psiholog ovrednoti otrokovo celotno funkcioniranje in postavi
diagnozo (Martinčič Jarc, 1994).
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4.2 Inštrumenti za ugotavljanje motnje avtističnega spektra
Vprašalnikov in ocenjevalnih lestvic vedenja, ki bi bili standardizirani na slovenskih ali
madžarskih otrocih, ne najdemo. Merske inštrumente lahko razdelimo v dve kategoriji:
vprašalniki za starše, ki jih psiholog izvaja skupaj s starši, in ocenjevalne lestvice, ki temeljijo
na ocenjevanju otrokovega vedenja in odzivanja na vnaprej načrtovane situacije, ki jih
pripravijo psihologi.
Med najpogosteje uporabljenimi inštrumenti za diagnosticiranje MAS se uporabljajo
Gilliamova ocenjevalna lestvica za avtizem (Gilliam Autism Raiting Scale – GARS, 1995),
ocenjevalna lestvica za Aspergerjev sindrom (Asperger Syndrom Diagnostic Scale – ASDS,
1995), ocenjevalna lestvica za motnje v duševnem razvoju (Devereux Scales of Mental
Discorders – DSMD, 1994). Obstajajo različni vprašalniki: vprašalnik za diagnosticiranje
avtizma (Autism Diagnostic Interview, Revised – ADI - R), vprašalnik za socialno
komunikacijo (Social Communication Questionaire – SCQ), psihoizobraževalni profil
(Psyhoeducational Profile – PEP-3-2005). S psihološkimi diagnostičnimi instrumenti ocenimo
še naslednja področja otrokovega odzivanja: inteligentnost, govor, socialno zrelost, pozornost,
zaznavanje, spomin, specialne sposobnosti, eksekutivne funkcije, čustvovanje ter igro
(Žemva, 2006). Diagnostični opazovalni urnik za avtizem (Autism Diagnostic Observation
Schedule – ADOS-G, avtorji Catherine Lord, Michaela Rutterja, Pamele Di Lavore in Susan
Risi) temelji na polstrukturiranem pristopu in je primeren za ocenjevanje predšolskih otrok in
odraslih. Sestavljajo ga različne dejavnosti, ki omogočajo opazovanje socialnega odzivanja in
komunikacijo. Sestavljen je iz štirih modulov. Vsak modul traja 35–40 minut. Prvi modul je
ustrezen za otroke, ki govora še ne uporabljajo konsistentno, drugi modul je za otroke, ki že
nekoliko govorijo, vendar njihov govor še ni tekoč, tretji modul se uporablja za otroke, ki
tekoče govorijo, četrti pa za adolescente in odrasle. Pri prvih dveh modulih se otrok in
ocenjevalec gibljeta po prostoru, pri tretjem in četrtem modulu vse aktivnosti potekajo pri
mizi. Med pregledom si psiholog beleži svoja opažanja in skupaj z oceno na ocenjevalni
lestvici oblikuje diagnozo (Žemva, 2006).

4.3 Specialna pedagoška diagnostika in ocena
Specialna pedagoška diagnostika vključuje prepoznavanje značilnosti posameznika, ki so
najbolj povezane z njegovimi posebnimi potrebami na področju učenja ter vsakodnevnih
dejavnosti. Specialni pedagog ocenjuje posameznikove posebne potrebe in močna področja
ter na podlagi te ocene načrtuje nadaljnje delo z otrokom. V namene specialno-pedagoške
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diagnostike na področju MAS se lahko uporabi diagnostični intervju (3Di) in lestvica za
otroški avtizem (Child Autism Rating Scale – CARS, 1989). Od ocenjevalnih lestvic je v
strokovni literaturi najpogosteje omenjena lestvica CARS (1989), ki so jo razvili v okviru
programa za obravnavanje in izobraževanje otrok z motnjami avtističnega spektra in s
sorodnimi komunikacijskimi motnjami (Treatement and Education of Autistic and related
Communication Handicapped Children, TEACCH). Avtor te lestvice je Erik Schopler.
Primerna je za vse starostne skupine (Žemva, 2006). Lestvico CARS sestavlja petnajst
področij vedenja (odnos do ljudi, imitacija, čustvene reakcije, motorično odzivanje, odnos do
predmetov, odzivanje na spremembe/na vidne dražljaje/na slušne dražljaje/na okus, vonj in
dotik, strahove oz. odsotnost tega čustva in nervoznost, govorno izražanje in sporazumevanje,
neverbalno izražanje in komuniciranje, raven aktivnosti, raven in konsistentnost kognitivnega
funkcioniranja, splošen vtis). Vsako področje je razdeljeno na štiri stopnje glede na izraženost
avtističnih simptomov. Na vsakem področju je na prvi stopnji opis normalnega odzivanja, na
drugi stopnji opis nekoliko motenega odzivanja, na tretji stopnji že opazno motenega
odzivanja, četrta pa opisuje skrajno moteno odzivanje. Na primer ocenjevanje področja
imitacije: 1 točka - ustrezna imitacija, 2 točki - blago abnormna imitacija, 3 točke - zmerno
abnormna imitacija, 4 točke - izrazito abnormna imitacija. Celotna lestvica zajema 60 takih
opisov vedenja, ki jih na odgovorni poli označimo, potem pa iz skupnega števila točk
ocenimo stopnjo avtističnosti. Če otrok zbere manj kot 30 točk, ne dobi diagnoze avtizem, če
zbere od 30 do 37 točk, je pri njem avtizem zmerno izražen, če pa zbere več kot 37 točk, gre
za težko obliko avtizma. Pri uporabi lestvice CARS moramo poznati in upoštevati razvoj
otroka brez MAS v določenem starostnem obdobju (povzeto po Društvo defektologov
Slovenije, 1989).
Diagnostični intervju 3Di je zanesljiv in ekonomičen, lahko ga koristno uporabimo pri
celotnem spektru avtističnih motenj, ne glede na otrokovo intelektualno funkcioniranje.
Rezultati vprašalnika pomagajo pri delu strokovnega tima, ki otroka diagnosticira.
Informacije o otrokovem vedenju, delovanju in njegovem zgodnjem razvoju pridobimo tudi iz
pogovorov s starši (Jurišič, 2011).
Specialna pedagoška ocena otroka z avtizmom obsega tri ključna področja: oceno
prilagojenega vedenja, oceno razvojnih ali učnih dosežkov, oceno sodelovanja in vedenja v
ambulanti. Prilagojeno vedenje je zmožnost za osebno in socialno neodvisnost v
vsakodnevnem življenju. Ta ocena je kazalec ravni, do katere je oseba sposobna uresničiti
svoj potencial v procesu prilagajanja na zahteve okolja. Za oceno prilagojenega vedenja
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uporabljamo Vinelandsko lestvico vedenjske prilagojenosti (Vineland Adaptive Behavior
Schales - classroom edition – VABS, 1983). Lestvica VABS meri individualne in socialne
vidike vedenja v razredu na področjih komunikacije (odzivna, ekspresivna, pisna),
vsakodnevnih spretnosti, socializacije (medosebni odnosi, prosti čas, igra) ter na področju
motorike (fina, groba motorika). Ocena razvojnih oziroma učnih dosežkov je prilagojena
otrokovi starosti in razvojni ravni (Kobal Grum idr., 2009). Ocenjujemo le temeljne
spretnosti, njihovo oceno pa staršem predstavimo v skladu z vzgojno-izobraževalnim
programom. Otrokovo opazovanje poteka v različnih situacijah in na več področjih, kot so:
čakanje, raziskovanje prostora, otrokove pobude, odzivanje na pobude odraslih, socialni stik z
neznano osebo, izražanje zahteve po okrepiteljih, po pomoči ali odmoru, odzivanje na
zahteve, odzivanje na nebesedna sporočila, krajši pogovor in podobno. Med pogovorom
spontano opazujemo otroka, ali prične komunikacijo oziroma kako se starši odzivajo na
otrokovo pobudo (Jurišič, 2011).

5 Zgodnja obravnava in terapevtski pristopi za otroke z
motnjami avtističnega spektra
Temeljno načelo, ki skrbi za otroke s posebnimi potrebami v svetu in na Madžarskem, je čim
zgodnejše odkrivanje otrokovih težav in posebnih potreb ter takojšnjo nudenje ustrezne
pomoči otroku in otrokovi družini. Zgodnja obravnava (ZO) je temelj uspešnega razvoja
vsakega otroka, še posebej pa otroka s posebnimi potrebami. Zgodnja obravnava je področje,
ki zahteva še posebej kakovostno timsko delo. Gre za področje, ki močno vpliva na otrokov
nadaljnji razvoj in je prva možnost nudenja pomoči družini, ki se ji je rodil otrok s posebnimi
potrebami (Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, 2013). Za Shonkoffa
in Meiselsa (2000) pomeni zgodnja obravnava multidisciplinarne storitve, ki so namenjene
otrokom od rojstva do starosti petih let. Njeni glavni cilji so spodbujanje otrokovega zdravja,
razvijanje sposobnosti, zmanjšanje razvojnih zaostankov, blaženje obstoječih ali nastajajočih
invalidnosti, preprečevanje funkcionalnega poslabšanja primanjkljaja in spodbujanje vloge
družine (Globačnik, 2012). Skupino otrok, ki je vključena v zgodnjo obravnavo, se deli na
skupino rizičnih otrok, ki so mlajši od treh let in pri katerih predvidevamo trajni razvojni
zaostanek na različnih področjih (kognicija, motorika, komunikacija), ter na skupino otrok s
primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami, ki imajo primanjkljaj, ki ga lahko ugotovimo dokaj
hitro (okvara vida, sluha, motnja v duševnem razvoju, gibalna oviranost). Pri zgodnji
obravnavi ne govorimo o enem samem pristopu, ker so strategije zgodnje obravnave različne.
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V proces zgodnje obravnave se vključujejo širša družina, starši, strokovnjaki in širše okolje. V
evropskih državah velja praksa, da se v zgodnjo obravnavo vključijo vsi predšolski otroci, pri
katerih so opažena tudi manjša odstopanja od običajnega razvoja. Zagotavljanje pomoči
družini z otrokom s posebnimi potrebami se razlikuje od države do države in je odvisno od
razvitosti podpornih centrov za zagotavljanje pomoči na lokalni ravni, od zadostnega števila
usposobljenih strokovnjakov za to področje dela ter od finančnih virov (Globačnik, 2012).
Cilj zgodnje obravnave je, da otrok z MAS odraste v čim bolj samostojnega in učinkovitega
odraslega v vsakodnevnem življenju. Najbolj uspešen pristop je multidisciplinarni, ki
upošteva otrokove primanjkljaje in njegove razvojne potrebe. Upoštevati moramo dejstvo, da
je skupina MAS heterogena skupina – etiološko in simptomatološko. Pomembno pri terapiji
in obravnavi je sodelovanje tudi z otrokovimi starši. Poučevanje otroka z MAS naj bo čim
bolj intenzivno in naj temelji na otrokovih sposobnostih. Otroci z MAS se ne razvijejo le
počasneje, temveč drugače, zato rabijo poenostavitev in dodatne ponazoritve. Potrebujejo
podporo, nadomestne pristope in poučevanje z vizualnimi oporami. Cilje izberemo tako, da
sledimo končnemu cilju učenja, ki je čim večja samostojnost v vsakodnevnem življenju, delni
cilji pa naj bodo čim bolj v skladu z otrokovimi potenciali. Upoštevati je treba otrokovo
trenutno razvojno raven in učne dosežke pri izbiranju učnih ciljev (Jurišič, 2011). Zaradi
različnosti otrok s to motnjo težko govorimo o enotnem programu obravnave, temveč le o
metodah, ki jih moramo stopenjsko prilagoditi intelektualnemu nivoju in stopnji izraženosti
avtističnih simptomov (Jurišič, 1992).
Pri populaciji oseb z MAS je na področju zgodnje obravnave med bolj poznanimi programi
program Zgodnja ptica (Early Bird), angleške nevladne organizacije Mednarodnega društva
za avtizem (National Autistic Society – NAS). NAS je razvil trimesečno obravnavo, ki
poudarja partnerstvo med starši otrok z MAS, ki so stari 2–6 let. V okviru programa Early
Bird je možnost tedenske obravnave za skupino staršev, ki imajo otroke z MAS. Namen tega
programa je naučiti starše razumeti, kaj je avtizem, na kakšen način lahko nudijo pomoč
svojemu otroku, da bi odrasel v čim bolj samostojnega človeka (Budapest Korai
Fejlesztőközpont, 2013).
Zgodnja obravnava oseb z MAS temelji na učenju komunikacije in socialnih ustreznejših
vedenjskih vzorcev.
Zaradi socialnih in komunikacijskih primanjkljajev pri osebah z MAS je govorno-jezikovna
obravnava pomembna komponenta pri zgodnji obravnavi, temelji na verbalnih in neverbalnih
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pristopih. Pred pričetkom je treba postaviti individualno oceno otrokovih jezikovnih
sposobnosti na področju govora in uporabe jezika. Njen cilj je izboljšati način komuniciranja
na verbalnem področju ali naučiti otroka z MAS uporabiti simbole za sporočanje in izmenjavo
informacij z drugimi ljudmi. Otroci z MAS so pogosto vključeni v zgodnjo logopedsko
obravnavo (Autism Community, 2013).
Z uporabo interaktivne dejavnosti se razvijajo zgodnja socialna interakcija, igralne veščine in
komunikacija. Med najbolj uporabne in poznane interaktivne dejavnosti štejemo gibalne igre,
ki so živahne in razburljive, igre z vodo, z lutkami ter igre na prostem. Upoštevati je treba, da
imajo otroci z avtizmom pogosto senzorne težave. To pomeni, da se njihova začetna stopnja
senzornega razvoja začne pozneje, zato potrebujejo veliko več telesne interakcije z odraslimi,
ki jih obkrožajo, kot drugi otroci. Primeri gibalnih iger za razvijanje interakcije med otrokom
in odraslo osebo so: zibanje otroka na odeji ob petju pesmi, metanje otroka v zrak in njegovo
lovljenje v zraku, vaje z veliko žogo, skrivalnica pod odejo, za vrati, skakanje na debelih
blazinah. Za interaktivne dejavnosti so primerne tudi igre z vodo (obarvanje vode, prelivanje
vode iz posode v drugo posodo, v preluknjano plastenko natočimo pesek in vodo, napihnjen
balon potisnimo pod vodo, potem ga spustimo, da bodo ven prišli zračni mehurčki, uporaba
zvočnih igrač v vodi: žabe, race, ladjice), igra z lutkami (ročne lutke, ki se oglašajo), igre na
prostem (gugalnica, skakanje na trampolinu, igra skrivalnice). Otroka lahko k sodelovanju
spodbudimo z rahlim ali močnejšim gibanjem, bežnim očesnim stikom, znakom, simbolom,
zvokom, kretnjo ali besedo, da pove, kaj želi (Moor, 2009).
Pomemben del zgodnje obravnave otrok z MAS je tudi delovna terapija, ki temelji na učenju
in razvijanju spretnosti in motoričnih sposobnosti oseb z MAS, ki jim omogočajo čim večjo
samostojnost v vsakdanjem življenju. Cilj delovne terapije je razvijanje samostojnosti oseb z
MAS pri hranjenju, oblačenju in slačenju ter pri higieni (umivanje, uporaba stranišča),
izboljšanje motoričnih sposobnosti (kot so odpiranje ježkov na čevljih, prijemanje barvice,
kolesarjenje), koordinacije oko - roka.
Otrok z MAS doseže enega večjih mejnikov samostojnosti, ko postane »čist«. Navajanje na
čistočo oziroma toaletni trening je dolgotrajen in načrtovan proces. Pred izvajanjem treninga
je treba zbirati podatke o otroku ter izbrati potrebne pripomočke (simbol ali znak stranišča).
Za večji uspeh je priporočljivo, da so vsi, ki sodelujejo pri obravnavi otroka, vključeni v
toaletni trening. Nagradimo vsak majhen uspeh. Eden izmed načinov treninga je trening po
urniku. Otroka z ustaljenim vzorcem izločanja peljemo ob načrtovanih obdobjih na stranišče.
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Med časom treninga ostaneta čas hranjenja in pitja nespremenjena. Kopalnico povežemo s
komunikacijskim simbolom. Trening temelji na treh stopnjah: prva stopnja je načrtovanje;
druga stopnja je samo-nakazovanje, ko otrok že prepoznava naravne namige za uporabo
stranišča; tretja stopnja je že samostojno prepoznavanje uporabe stranišča, otrok pove ali
pokaže, da mora na stranišče (Center za avtizem, 2013).
Najboljša strategija za učenje samostojnosti je učenje dejavnosti po korakih, z metodo
veriženja. Pri učenju oblačenja in slačenja uporabimo metodo veriženja naprej, ko se otrok
nek proces uči po korakih, na primer oblačenja puloverja: pulover da čez glavo, eno roko da
skozi en rokav, drugo roko da skozi drugi rokav, prime spodnji del puloverja in ga povleče
dol. Prvi korak naredi otrok, druge korake pa odrasla oseba. Ko otrok obvlada prvi korak,
potem ga učimo naslednjega. Pri veriženju nazaj pa učenje poteka v obratnem vrstnem redu.
Najbolj uporabno je pri slačenju. Pri slačenju hlač mu hlače potegnemo dol, on pa si jih sam
sleče. Priporočljivo je dajanje kratkih in jasnih navodil, kot so: »Hlače dol.« S tem se otrok
nauči odzvati na zahtevo in se zaveda, kaj se pričakuje od njega. Pomembno je, da vsi
sodelujoči otroka učijo na enak način (Rácz, 2011).
Tudi umivanje rok zahteva jasno organiziran pristop, da se otrok zave, kaj je razlika med
umivanjem in igranjem z vodo. Pomembna je doslednost in sledenje svojemu cilju ter
nagrajevanje vsakega majhnega uspeha. Učenje umivanja je razdeljeno na naslednje korake:
zavihaj rokave, odpri vodo, zmoči roke, namili roke, speri roke, vzemi brisačo, obriši si roke,
obesi brisačo, odvihaj rokave. Na področju hranjenja in sedenja pri mizi otrok z MAS težave
rešujemo postopoma. Postavimo si dosegljive cilje. Med najbolj uporabljenimi strategijami
so: ignoriranje odhoda otroka od mize, pohvala, ko se otrok usede k mizi, upoštevanje pravila
»če ne boš sedel pri mizi, ne boš jedel«. Sedenje pri mizi spodbujamo s skrajšanjem časa, ko
bo otrok sedel za mizo, z zmanjšanjem količine priljubljenih prigrizkov, če otrok beži od
mize, ga ne lovimo, s postopnim povečanjem količine in izbora hrane. Na različnih mestih mu
moramo ponujati različno hrano in biti vztrajni. Vzdrževanje rednih navad in učenje uporabe
pribora je dolgotrajen proces (Dickinson & Hannah, 2008).

17

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Agota Holecz; diplomsko delo

5.1 Delo z osebami z motnjami avtističnega spektra
5.1.1 Obravnavanje in izobraževanje otrok z motnjami avtističnega
spektra in s sorodnimi komunikacijskimi motnjami
Obravnavanje in izobraževanje otrok z motnjami avtističnega spektra in s sorodnimi
komunikacijskimi motnjami (Treatment and Education of Autistic and Communication
handicapped Children- TEACCH) je razvil psiholog Eric Schopler leta 1977 na univerzi v
Severni Karolini, kasneje pa so ga razširili tudi po Evropi (Rácz, 2011). TEACCH je
izobraževalni program, ki je prilagojen posameznemu otroku in temelji na splošnih
smernicah. V strukturiranem okolju se razvije socialne in komunikacijske spretnosti otrok z
MAS, s tem program prinaša jasnost v učnem procesu. Najbolj je učinkovit pri izvajanju
skupaj z drugimi obravnavami (Mesibov, 2008). TEACCH učilnica je strukturirana z
ločenimi in opredeljenimi predeli za vsako dejavnost, kot so individualno delo, skupinske
aktivnosti, in igro.
Strukturirano poučevanje je vidik poučevanja, ki se uporablja v okviru TEACCH. Usmerjeno
je v otrokove potrebe in sposobnosti. Učitelji, starši in pedagogi prilagodijo cel pristop
obravnave k otrokovim individualnim sposobnostim in zmožnostim. Pri strukturiranem
poučevanju otrok točno ve, kaj je naloga in kaj sledi, ko jo opravi, na pomoč mu je njegov
individualni urnik dejavnosti, ki je sestavljen iz simbolov ali fotografij. Naloge in dejavnosti
so izbrane glede na otrokove sposobnosti ter upoštevajo njegove primanjkljaje in predznanje.
Temeljne veščine se učijo korak za korakom. Cilj tega poučevanja je zmanjšanje strahov pred
novo dejavnostjo ter izboljšanje otrokove pozornosti in motivacije. Delo je organizirano ob
vizualni pomoči, ki jo uporabljamo, ko predstavimo ali dokončamo neko dejavnost.
Priporočljivo je za nezbrane, nepozorne ali nezadovoljne otroke, ki jih želimo naučiti bolj
samostojnega življenja in novih veščin. Strukturiranost, načrtovanje dneva z uporabo urnika
pomaga pri razvijanju delovnih navad in s tem omogoči bolj samostojno življenje (povzeto po
Hannah, 2009).
Pomemben korak strukturiranega poučevanja je izdelava in uporaba urnikov ter razpored
dejavnosti, ki naj bi preprečili neustrezno vedenje otrok (agresivnost) z MAS ob
nepričakovanih in neznanih spremembah. Urnik uporabljamo tako doma kot v vrtcu ali šoli.
Urniki in razporedi lahko vsebujejo simbole, slike, fotografije, znake, risbe, besede, seveda je
odvisno od tega, kaj otrok razume. Simboli in slike morajo biti jasni, nedvoumni, naj ne
vsebujejo preveč informacij. Razpored je najbolj pogosto uporabljen pri dejavnostih, ki jih
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lahko razdelimo na korake (umivanje rok, uporaba stranišča, zapored igre). Urnik najbolj
enostavno pripravimo, če uporabimo trak kartona in nanj nalepimo ježke, prijemalne trake.
Simbole in fotografije plastificiramo, da bodo bolj trpežni. Najprej moramo naučiti otroka, kaj
pomenijo določene sličice ali simboli. Urnik naj bo na vidnem mestu, pod urnikom pa naj bo
žepek ali košarica, v katero otrok shrani simbole po končani dejavnosti. Na vrhu urnika
zapišemo otrokovo ime ali prilepimo njegovo sliko, lahko tudi oboje. Na traku so slike za
glavne dejavnosti razvrščene od vrha proti dnu ali od leve proti desni strani. Prvi korak pri
uporabi urnika je predstavitev urnika. Najprej predstavimo samo zgornji simbol, ko otrok že
razume urnik, pa pokažemo vsak simbol posebej in mu povemo, kaj pomeni. Delovni kotički
v prostoru so označeni z velikimi simboli. Na urniku so enaki, vendar manjši simboli, ki
predstavljajo določeno dejavnost. Otroka naučimo povezati manjši simbol z večjim tako, da
simbol pred aktivnostjo skupaj z otrokom odnesemo do delovnega kotička in simbola, ki ga
predstavlja. Ko zaključimo določeno dejavnost, otroka usmerjamo do urnika in mu povemo,
da je aktivnost končana. Simbol aktivnosti postavimo v škatlo ali žep, ki je pod urnikom, s
tem pokažemo, da je dejavnost dokončana. Nato vzamemo simbol, ki sledi po vrstnem redu
na urniku, pokažemo ga otroku in ga tako seznanimo z naslednjo aktivnostjo. Z urniki in
razporedi izboljšamo otrokovo organizacijo. Preden začne otrok samostojno uporabljati svoj
urnik in simbole, mora biti prisotna odrasla oseba, ki ga mora učiti ustrezne uporabe urnika in
simbolov ter preveriti, če otrok razume, kaj pričakujemo od njega. Pri učenju uporabe urnika
naj bodo navodila kratka, enostavna in razumljiva (povzeto po Hanah, 2009).

5.1.2 Sistem komunikacije z izmenjavo slik
Sistem komunikacije z izmenjavo slik (Picture exchange communication system – PECS) je v
pomoč predvsem tistim otrokom, pri katerih govor ni razvit oziroma ne služi komunikaciji.
Sistem komunikacije z izmenjavo sta razvila psiholog Andrew Bondy in logopedinja Lori
Frost iz ZDA, leta 1985. Z izmenjavo slikovnih simbolov naj bi otroci izrazili svoje potrebe,
želje, interese, zanimanja in občutenja. Na začetku poučevanja in izvajanja metode PECS
sodelujeta dve osebi. Otroka se sprva spozna s slikovnimi simboli in se ga nauči v prvi fazi,
da položi simbol želenega cilja v roko odrasle osebe, s tem dobi željen predmet. Spekter
uporabe simbolov se nato postopoma razširi na zelo različna področja. Ob tem se ves čas
spodbuja tudi otrokov govor. PECS je možno uporabljati kjer koli, doma, v vrtcu, šoli, na
obravnavah, torej povsod, kjer ima otrok priložnost in željo, da se sporazumeva.
Komunikacija z izmenjavo slik pripomore, da je otrok aktiven in uspešen pri komuniciranju,
zato je tudi mirnejši in zadovoljnejši. PECS se poučuje na tisoče otrok po celem svetu, v
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krogu družine ali izobraževalnih ustanov. Metodo PECS lahko uporabljajo le osebe, ki so
usposobljene za njeno pravilno izvajanje (povzeto po Lord, & Rutter, 1996).

5.1.3 Vedenjske tehnike, pristopi
Veliko znanstvenih raziskav je potrdilo učinkovitost vedenjskih postopkov pri učenju otrok z
avtizmom. Med vedenjske pristope štejemo učenje s preizkušnjami, naključno učenje oziroma
priložnostno poučevanje.
a) Učenje s preizkušnjami
Otrok se uči različnih spretnosti v logičnem zaporedju, ki temelji na že naučenem. Otroka
učimo določene dejavnosti korak za korakom. Vsak postopek učenja je sestavljen iz več učnih
preizkušenj in obsega zaporedje štirih korakov: 1. spodbuda/zahteva, 2. otrokov odziv, 3.
posledica (navadno pozitivna okrepitev) in 4. odmor. Če se otrok pri učenju odzove drugače
ali z nezaželenim vedenjem, ga ignoriramo. S ponavljanjem učnega preizkušnja pridemo do
tega, da bi otrok usvojil vedenje, ki smo ga vzpostavili kot cilj. Pred začetkom učenja
določimo merila za uspešnost in sproti beležimo otrokove dosežke. Postopek učenja vedno
začne odrasla oseba v zelo strukturiranem okolju, postopoma pa ga dopolnjujemo z drugimi
postopki (povzeto po Jurišič, 2011).
b) Naključno učenje/priložnostno poučevanje
S tem postopkom poučujemo novo obliko vedenja v običajnem naravnem okolju med
značilnim dogajanjem. Vedenje, ki se pojavlja v šolskem okolju, poučujemo v razredu, tisto
vedenje, ki pa je prisotno v domačem okolju, poučujemo v domačem okolju. »Ta metoda
poučevanja je neposredni odgovor na učenje s preizkušnjami. Naključno učenje uporablja
naravne okrepitelje, torej tiste okrepitelje, ki so spontana posledica želenega vedenja (na
primer: če otrok prosi za pomoč, jo tudi dobi). Naključno učenje lahko opredelimo kot
priložnost, ki jo spodbudi odziv učenca v naravnem okolju« (Jurišič, 2011, str. 20).
c) Uporabna vedenjska analiza
Med najpogosteje uporabljenimi pristopi za modifikacijo nezaželenega vedenja pri osebah z
MAS je uporabna vedenjska analiza (Applied Behavior Analysis – ABA). Izraz »uporabna«
se navaja zato, ker so vedenja, ki jih učimo ali skušamo spremeniti, tista, ki bodo imela
pomen oz. bodo uporabna za življenje posameznika, s katerim delamo. Del termina
»vedenjska analiza« pa se nanaša na delo z realnimi, merljivimi vedenji, ki jih lahko
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opazujemo in analiziramo. Vse odločitve temeljijo na objektivnih podatkih, ki jih zbiramo ob
opazovanju vedenja. Ta metoda se prilagodi posameznemu otroku, z namenom čim bolj
zmanjšati težavno vedenje otroka ter ga naučiti socialno ustreznejših vedenjskih vzorcev.
Uporablja se v procesu zgodnje obravnave otrok z avtizmom. Cilj obravnave je ugotavljanje
sprožilca otrokovega vedenja in potem odstranjevanje spodbujevalnikov nezaželenega
vedenja in spodbujanje primernejšega vedenja. Obravnavo ABA lahko uporabljamo na
področju motorike, socialnega učenja, govora in komunikacije (Kearney, 2008).

5.1.4 Terapija senzorne integracije
Ameriška delovna terapevtka Jean Ayres velja za pionirko raziskovanja senzorne integracije
in utemeljiteljico terapije senzorne integracije. Senzorna integracija je nevrobiološki proces,
ki zajema integracijo in interpretacijo senzornih stimulacij iz človekovega telesa in njegovega
okolja (Ayres, 2005).
Na Madžarskem je najbolj znana terapija, ki razvija senzorno integracijo, načrtovana
senzomotorična terapija (Tervezett szenzomotorikus terápia – TSMT). Vaje terapije TSMT so
osredotočene na razvijanje grobe in fine motorike. Potek terapije je načrtovan in prilagojen
vsakemu posamezniku glede na njegove sposobnosti in stanje. Gibalne vaje te terapije se
postopoma stopnjujejo po težavnosti. Pomagajo pri razvijanju senzoričnega področja, krepitvi
telesne sheme, lateralizaciji ter orientaciji v prostoru. Prav tako vplivajo na krepitev
koncentracije in pozornosti ter lahko imajo pozitiven učinek na področju motorične
kreativnosti in ritmizacije. Izvajanje gibalnih vaj poteka ob spremljanju pesmi, ki razvijejo
tudi komunikacijske veščine. TSMT je primerna za otroke med 3. in 7. letom starosti, ki
imajo zakasnel ali neobičajen razvoj, motnje pozornosti, učne težave, so gibalno ovirani
(Gulyásné Angelmayer, 2013).

5.1.5 Alternativne metode
Med alternativne pristope na področju obravnave oseb z MAS sodijo diete in trening slušne
pozornosti (Filtered Sound Training).
a) Diete
Po navajanju Društva za avtizem DAN (2013) ima veliko otrok z MAS probleme pri
razgrajevanju določenih proteinov, kot sta gluten (najdemo ga v pšenici, ječmenu, ovsu in rži,
če jih naštejemo samo nekaj) in casein (najdemo ga v mleku in mlečnih izdelkih). Otroci z
MAS imajo namreč večje težave s prebavo kot zdravi otroci (to je lahko tudi posledica cepiva
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MMR). Pri njih se lahko pokaže občutljivost na hrano z naslednjimi simptomi na psihičnem
in vedenjskem področju: glavobol, bolečina v trebuhu, jok, težave s spanjem, hiperaktivnost,
bolečine mišic, agresija, občutljivost na zvoke, sprememba počutja, depresija. Najbolj pogosto
uporabljena dieta je tista, ki prepoveduje hrano z glutenom in caseinom. Temelj te diete je
izključevanje mlečnih jedi (mleko, sir, jogurt, smetana) in žitaric (testenine, oves, rž, pšenica,
pecilni prašek, jušna kocka, umetna barvila, začimbe in zdravilna zelišča) iz prehrane otroka.
Obstajajo še številne druge diete.
b) Trening slušne pozornosti
Francoski zdravnik Berard je pionir treninga s poslušanjem (Auditory Integration Training –
AIT), ki temelji na krepitvi avditivnega/slušnega zaznavanja in procesiranja. Na Madžarskem
se ta terapija izvaja nekaj let. Metoda filtrirane slušne pozornosti (Filtered Sound Training –
FST) temelji na principu AIT in se uporablja za osebe z MAS, z Aspergerjevim sindromom,
disleksijo, govornimi motnjami ter vedenjskimi težavami. Veliko otrok kaže težave na
področju predelave in zaznavanja slušnih informacij. Po omenjenem avtorju je vzrok tega
lahko primanjkljaj slušne pozornosti ali neustrezen slušni spomin. Tisti, ki imajo težave pri
predelovanju slušnih informacij, prepočasi reagirajo na določene zvoke ali so preveč
občutljivi nanje, zato se umaknejo od množice, kjer je izvor zvoka. Pred začetkom treninga
izvajalec, predvsem logoped, naredi test slušne pozornosti s pomočjo avdiometra, ki je
naprava za preverjanje izgube sluha. Trening traja 10 dni, 2-krat 30 min dnevno, med
dnevnima obravnavama morajo miniti vsaj 3 ure. Ta trening se imenuje tudi avditivna
gimnastika, pri kateri se izmenjujejo nizke ter visoke frekvence tona. FST se izvaja s posebno
slušalko. Cilj treninga je poboljšanje reakcije ušesa na slušne dražljaje. Terapijo začnejo pri
jakosti 0 dB in jo povečujejo, dokler se otrok ali posameznik ne upre. Najvišji ton je 85 dB.
Ta trening lahko izvajajo samo izkušeni terapevti (Gergely, & Gergely, 2011).
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6 Razmere na področju avtizma na Madžarskem
Motnja avtističnega spektra še zmeraj sodi med najbolj neraziskane motnje v Sloveniji, pa
tudi na Madžarskem. Malo strokovnjakov se ukvarja z MAS, zato diagnosticiranje te
populacije še danes predstavlja velik problem v obeh državah. Mnogo otrok nima diagnoze,
brez te pa se ne izpelje usmerjanje otrok ali pa se pojavljajo težave, s katerimi izgubimo čas,
ki ga bi lahko izkoristili za čim bolj zgodnjo obravnavo. Osebe z MAS morajo imeti enake
pravice in privilegije kot vsi drugi državljani Evropske unije. Pravice oseb z avtizmom bi
morale biti zagotovljene in podprte z ustrezno zakonodajo v vsaki državi članici Evropske
unije (Autizmus Alapítvány, 2013).
Na Madžarskem se otroci z avtizmom opredeljujejo v skupino otrok s posebnimi potrebami
(SNI – sajátos nevelést igénylő gyermekek). Zakon o šolstvu (2007) opredeljuje naslednje
skupine otrok s posebnimi potrebami: SNI-A: gibalno ovirani otroci, otroci z motnjami čutil,
z duševno motnjo, z govorno-jezikovno motnjo, otroci z motnjami avtističnega spektra, otroci
s kombinirano motnjo, vedenjskimi motnjami, otroci, katerih motnje so posledica organskih
poškodb. Druga skupina SNI-B opredeli iste skupine otrok kot v skupini SNI-A, vendar pri
teh otrocih motnje niso povezane z organskimi poškodbami. Skupina otrok z MAS je
samostojna skupina med otroki s posebnimi potrebami (Közoktatásról szóló 1993. évi
LXXVI. törvény módosításáról szóló 2007. évi LXXXVII. törvény, 2007).
Državne raziskave avtizma na Madžarskem (Orzágos Autizmus Kutatás, AOSZ, 2009)
potrjujejo, da so pri 76 % osebah, ki imajo diagnozo MAS, prve znake avtizma opazili in
opisali pred 3. letom otrokove starosti. Pri 97 % oseb z MAS so simptome in značilnosti
avtizma prepoznali že pred njihovim 5. letom. V 80 % primerov prepoznajo prvo odstopanje
in simptome starši. Starši najbolj pogosto omenijo zakasnel govor, motnje komunikacije kot
prvi simptom odstopanja pri otrokovem razvoju. Na Madžarskem se 42 % staršev s svojim 3–
5-letnim otrokom obrne k strokovnjaku (Csepregi, Horváth, & Simó, 2011).
Na Madžarskem razlikujejo tri nivoje diagnosticiranja otrok z MAS. Na primarni ravni se
oceni otrokovo odstopanje od normalnega razvoja in usmeri otroka na drugi nivo
diagnostičnega postopka. Splošni zdravnik ali starši lahko dajo prošnjo za poglobljen pregled
otroka. Na sekundarni ravni obravnava in diagnosticira otroka s sumom za avtizem pediater.
Pediater pregleda otroka in oblikuje diagnostično oceno za avtizem. Na Madžarskem deluje
36 pediatričnih klinik, 7 v Budimpešti, druge pa v ostalih večjih mestih. V primeru nejasnosti
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otrokove diagnoze je nujen pregled otroka na tercialni ravni. Na tej ravni postavijo
diagnostično oceno določeni centri za avtizem v okviru multidisciplinarnega timskega
diagnosticiranja.

Na
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Ifjúságpszihiátriai Ambulanciája, Budapest). Poleg te ustanove obstajajo še psihiatrične
ambulante. Najbolj znana sta Center za zgodnjo obravnavo (Korai fejlesztő Központ) in
Fundacija Jelenov park (Vadaskert Alapítvány). Pregled in diagnosticiranje otroka se prične
na zahtevo staršev, ki izpolnijo vprašalnik, s katerim naj bi strokovni tim pridobil čim več
informacij o otroku (anamneza, govorni razvoj, motorika, motnje spanja ali prehranjevanja,
igre, prosti čas, socialna interakcija, komunikacija ...). Starši morajo priložiti vsa zdravniška
poročila o svojem otroku. Strokovni tim, katerega člani so pediater, psiholog in specialni
pedagog, določijo potek diagnosticiranja. Na podlagi pridobljenih podatkov (vprašalnik,
posnetek otrokovega vedenja, opazovanje otrokovega funkcioniranja) strokovni tim napiše
strokovno mnenje in postavi diagnozo. Diagnosticiranje lahko traja dalj časa, preko več
srečanj. Po postavitvi diagnoze otroka je staršem ponujena pomoč in usmeritev za nadaljnje
delo z otrokom. Naloga strokovnega tima ni samo diagnosticiranje otroka, temveč tudi
svetovanje staršem ter pomoč pri usmerjanju otroka z avtizmom v ustrezen vzgojnoizobraževalni program. Največ diagnoz vzpostavijo v ustanovah, ki so specializirane za MAS.
Madžarske raziskave potrjujejo, da mine več let med pojavom simptomov in končno
diagnozo. Razlika je tudi, v kateri regiji živijo otroci, pri katerih gre za sum za avtizem.
Otrok, ki živi na deželi, dobi 0,4 let kasneje diagnostično oceno, kot tisti, ki živijo v mestu
(Csepregi, Horváth, & Simó, 2011).
Otrok, pri katerem so diagnosticirali MAS, mora dobiti možnost za vključitev v ustrezno
pedagoško in specialno pedagoško obravnavo, ki izhaja iz njegovih posebnih potreb.
Usmerjanje otrok z MAS temelji na pediatrični diagnostični oceni. Velik problem je
pomanjkanje strokovnih delavcev na področju avtizma, zakasnelo diagnosticiranje otrok in
zastareli vprašalniki ter sredstva za diagnosticiranje. Strokovna in rehabilitacijska komisija za
usmerjanje otrok (Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság) ugotavlja
posebne potrebe otrok in njihovo usmerjanje v ustrezen vzgojno-izobraževalni program.
Pregled pri tej komisiji lahko zahtevajo starši ali splošni zdravnik. Komisija preko
kompleksnega pregleda (pedagoški, zdravniški, psihološki) ocenjuje otrokove posebne
potrebe ter da predlog za usmeritev v vzgojno-izobraževalni inštitut, ki je namenjen otroku
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glede na njegove motnje. Starši se morajo sami odločiti, v katero ustanovo bodo vključili
svojega otroka. Strokovno mnenje komisije vsebuje osnovne podatke o otroku, nujnost
zgodnje obravnave, predlagan vzgojno-izobraževalni inštitut, predlagane terapije in
obravnave. Usmerjen otrok naj bi dobil pomoč specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, ki
mora obvezno pripraviti, napisati individualiziran program (Egyéni fejlesztési terv), tudi v
primeru, ko se straši odločijo za njegovo vključitev v redno šolo (Gosztonyi, 2007).
Otroci s posebnimi potrebami so lahko deležni specialno-pedagoške obravnave v rednem
otroškem vrtcu do 8. leta starosti. Komisija usmerja velik delež predšolskih otrok z MAS v
otroški vrtec s prilagojenim programom. Starši se pa rajši odločajo za vključitev otrok z MAS
v redni otroški vrtec, s čimer pospešujejo inkluzijo otrok s posebnimi potrebami. Uspešnost
inkluzije otroka z MAS v rednem otroškem vrtcu je odvisna od strokovnjakov ter metod in
oblik dela, ki naj bi bile usmerjene k otroku s posebnimi potrebami. Dr. Zászkaliczky (2008)
meni, da je inkluzija uspešna takrat, ko otrok s posebnimi potrebami dobi isto strokovno
pomoč v redni vzgojno-izobraževalni ustanovi, ki jo je prej dobil v specialni ustanovi.
Raziskave madžarskega šolstva (2006) kažejo, da otroci s posebnimi potrebami, ki so
vključeni v redni vzgojno-izobraževalni program, ne dobijo dovolj strokovne pomoči ter da
obravnava ni prilagojena njihovim potrebam. V madžarskem šolstvu se še ne more govoriti o
popolni inkluziji otrok s posebnimi potrebami, saj učitelji in vzgojitelji nimajo dovolj znanja
in izkušenj za njihovo obravnavo, predvsem na področju avtizma (Zászkaliczky, 2008).

6.1 Nevladne organizacije
Tako kot v Sloveniji tudi na Madžarskem obstajajo različne organizacije in društva, ki nudijo
pomoč osebam z MAS in njihovim staršem. V Sloveniji poznamo organizacije, kot so Center
za avtizem, Društvo za avtizem in Društvo za avtizem DAN. Madžarske organizacije, ki
nudijo pomoč otrokom z MAS ter njihovim družinam, so Fundacija Jelenov park (Vadaskert
Alapítvány), Avtistični Raziskovalni Inštitut in Fundacija (Autizmus Alapítvány és
Kutatócsoport) ter Center za zgodnjo obravnavo v Budimpešti (Budapesti Korai Fejlesztő
Központ).
Na Madžarskem sta glavna centra, v katerih se ukvarjajo s predšolskimi otroki, ki imajo
posebne potrebe, Center za zgodnjo obravnavo (Budapesti Korai Fejlesztő Központ) in
Fundacija Jelenov park (Vadaskert Alapítvány). Centra organizirata specifične, specialnopedagoške zgodnje obravnave in diagnosticirata otroke, pri katerih je opazno odstopanje v
razvoju. Centra nudita celotni diagnostični postopek, individualno ali skupinsko zgodnjo
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obravnavo ter seminarje za starše, ki imajo otroke s posebnimi potrebami. V centrih v okviru
zgodnje obravnave razvijajo in krepijo socialno interakcijo, komunikacijo ter samostojnost
otrok z motnjami avtističnega spektra. V okviru socialno-komunikacijske terapije uporabljajo
glasbeno terapijo in tako imenovano »babzsákfoglalkozás« (uporaba vrečke s fižolom). Kljub
vsem aktivnostim in sodelovanju še vedno opažamo, da bi morali več narediti na področju
zgodnje obravnave otrok z MAS in drugih otrok s posebnimi potrebami.
Avtistični Raziskovalni Inštitut in Fundacija je začel opravljati svoje delo že v letih 1988–89.
Najprej so bile ustanovljene specialne skupine za otroke z MAS. Glavni cilj obravnave je
razvijanje socialne in komunikacijske spretnosti otrok z MAS z uporabo elementov metode
TEACCH. Namen raziskovalnega inštituta in fundacije za avtizem je najti čim bolj ustrezne,
novejše metode ter obravnave za pomoč otrokom in odraslim, ki imajo motnje avtističnega
spektra.
Najpomembnejša ustanova te fundacije je otroška in mladostniška psihiatrična ambulanta, ki
ima najpomembnejšo vlogo, diagnosticiranje otrok, pri katerih je postavljen sum za avtizem.
Danes je na čakalni listi ambulante že 100–120 družin, čakalna doba pa lahko traja tudi do
enega leta in pol. Te organizacije delujejo na več področjih, kot so postavljanje diagnoze
avtizma, svetovanje staršem, izvedba treningov, nudenje pomoči staršem pri iskanju
strokovnjakov v kraju, kjer živijo. Znotraj te organizacije delujejo še šola in dom za
mladostnike z MAS ter klub odraslih oseb z avtizmom. Del ustanove je tudi terapevtski
center, ki se osredotoča na obravnave, ki jih nudijo staršem, ter organizirajo obravnave in
različne treninge za otroke z MAS po majhnih skupinah (Autizmus Alapítvány, 2013).
Center za zgodnjo obravnavo v Budimpešti (Budapesti Korai Fejlesztőközpont) nudi pomoč
tistim otrokom, ki imajo razvojne motnje in še niso dopolnili šest let. Nudijo možnost
diagnosticiranja otroka, oblikujejo individualni trening oziroma obravnavo glede na
posameznega otroka in svetujejo staršem.
Fundacija Jelenov park (Vadaskert Alapítvány) je center, ki ima psihiatrično ambulanto,
organizira izobraževanje strokovnjakov, terapije za otroke, seminarje za starše, diagnosticira
predšolske otroke pri pojavljanju suma za avtizem, raziskuje učinkovitosti najnovejših
obravnav in nudi pomoč družinam, ki imajo otroke s posebnimi potrebami (Budapesti Korai
Fejlesztőközpont, 2013).
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Empirični del

1 Opredelitev problema
Število oseb z motnjami avtističnega spektra se iz dneva v dan povečuje. Problem, ki se
pojavlja povsod po svetu, je čas vzpostavitve diagnoze te motnje (avtistična ambulanta v
Budimpešti ima čakalno dobo za vzpostavitev diagnoze tudi do enega leta in pol). Ustrezna in
celostna obravnava otrok je ključnega pomena, zato naj bi bil vsak otrok s posebnimi
potrebami vključen v zgodnjo obravnavo. Raziskave kažejo, da se otroci z avtizmom, ki so
vključeni v intenzivno, za avtizem specifično zgodnjo obravnavo, razvijajo bolje (na področju
socializacije, komunikacije in igre) kot tisti, ki te možnosti nimajo. Raziskave kažejo različne
terapije in metode, ki so usmerjene na izboljšanje socialne spretnosti, komunikacije in vedenja
pri osebah z MAS. Med najbolj znanimi so: TEACCH, metoda PECS in ABA itd. Namen in
cilj dovolj zgodnje, intenzivne in interdisciplinarne terapevtske obravnave je čim večja
samostojnost in učinkovitost otroka z MAS v vsakdanjem življenju (Center za avtizem;
Hannah, 2009; Macedoni-Lukšič, 2009). Za razvoj otrokovih potencialov je zelo pomembna
ustrezna specialno-pedagoška obravnava.
Pomembno vlogo pri obravnavi otrok z MAS imajo njihovi starši, pedagogi in drugi
strokovnjaki. Upoštevajoč to predpostavko, je trening, ki sem ga izvajala v okviru
raziskovalnega dela svojega diplomskega dela, potekal v sodelovanju s starši in vzgojiteljico
otroškega vrtca, ki ga obiskuje deček z motnjami avtističnega spektra.
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2 Cilji raziskave
Pri izdelavi diplomskega dela sem kot bodoča specialna in rehabilitacijska pedagoginja
sodelovala v okviru zgodnje obravnave, ki je namenjena 3,5-letnemu otroku z diagnozo
motnje avtističnega spektra. Osredotočila sem se na opis otrokovih močnih področij in
njegovih primanjkljajev, iz katerih sem oblikovala globalno oceno. To oceno sem upoštevala
pri izbiri aktivnosti za načrtovano specialno-pedagoško obravnavo. Postavila sem si naslednja
cilja:
-

ugotoviti otrokova močna področja in njegove primanjkljaje ter posebne potrebe za
pripravo globalne ocene, na podlagi katere sem načrtovala specialno-pedagoško
obravnavo za razvijanje samostojnosti, socialne interakcije in komunikacije;

-

na osnovi otrokovih močnih področij, primanjkljajev in posebnih potreb oblikovati in
izvesti trening za krepitev veščin na področju komunikacije, socialne interakcije in
samostojnosti ter ovrednotiti napredek otroka po izvedbi treninga.
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3 Raziskovalni vprašanji
Kakšne so pred treningom ocenjene značilnosti (primanjkljaji, močna področja, posebne
potrebe) tri in polletnega otroka, ki obiskuje redni otroški vrtec in ima diagnozo motnje
avtističnega spektra?
Ali se na podlagi specialno-pedagoške obravnave, ki vključuje vizualne opore in interaktivne
dejavnosti, pri otroku pokaže napredek na področju komunikacije, socialne interakcije in
samostojnosti?
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4 Metoda dela
4.1 Opis vzorca
V vzorec je vključen tri in polletni otrok, ki ima MAS. Zaradi varovanja osebnih podatkov
otroka ga bom v nadaljevanju imenovala M.
M. živi v štiričlanski družini, z leto in pol staro sestro. Oče je zaposlen v pisarni samoupravne
enote. Mati bo od januarja 2014 delala kot odvetnica. Družina živi v naselju, v hiši z vrtom.
Materina nosečnost ni potekala brez težav. Bila je prva nosečnost, prvi porod, mati je krvavela
v 6. in 9. tednu nosečnosti. Deček M. se je rodil nedonošen. Med nosečnostjo mati ni imela
bolezni. Zaradi strahu pred nedonošenostjo so materi priporočili počitek. Rodila je spontano.
Ob rojstvu je otrok tehtal 3350 gramov, meril 51 centimetrov. Ob porodu so otroku
poškodovali glavo, na glavi je imel izrastek tako imenovano „divje meso”. Otrok je dobil
oceno 9 na Apgarjevi lestvici in do 1,5 leta je imel normalen razvoj, brez težav. Razvoj
njegove motorike je bil hitrejši kot pri vrstnikih: pri 4 mesecih je plezal, se obračal na trebuh,
pri 6. mesecu se je brez pomoči usedel, pri 10. mesecu je že stal in naredil prve korake, pri 11.
mesecu že varno hodil, med 12. in 13. mesecem pa je že tekel.
V šolskem letu 2012/2013 M. obiskuje redni otroški vrtec, v naselju. Otroški vrtec nima
zaposlenega specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ter prej ni imel otroka, pri katerem je
bil diagnosticiran avtizem. V celoten vrtec hodi še 5 otrok (vse skupaj je 6 otrok v vrtcu), ki
dečka sprejemajo in mu nudijo pomoč. M. ima izrazite težave na področju komunikacije,
socialne interakcije ter samostojnosti. V vsakdanjem življenju ni samostojen, potrebuje
celodnevno oskrbo. Otrokovo močno področje je motorika. Vsako jutro dobiva vitamine:
Omega 3, vitamin B, C, A. Glede na svojo starost je večje postave in primerno hranjen.

4.2 Postopek pridobivanja podatkov o otroku z MAS
a) Opazovanje
Otroka sem opazovala naključno in sistematično v otroškem vrtcu, od jutranjega vstopa v
vrtec do počitka, z namenom pridobivanja podatkov o njegovih močnih področjih ter
primanjkljajih. Opazovanje je potekalo v različnih delih dneva in ob različnih dejavnostih;
enkrat z udeležbo in drugič brez udeležbe, kot opazovanje od zunaj. To mi je omogočilo
pridobitev številnih podatkov o otrokovem funkcioniranju med potekom dneva. Z
30

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Agota Holecz; diplomsko delo

dovoljenjem otrokovih staršev sem dobila možnost za video snemanje otrokovega vedenja,
funkcioniranja in reagiranja v različnih situacijah.
b) Intervju
S strukturiranim intervjujem staršev in obeh vzgojiteljic sem pridobila pomembne podatke o
otroku M. Z vzgojiteljicama in starši smo se dogovorili o načrtovanih področjih obravnave,
zastavljenih ciljih in aktivnostih.
c) Analiza dokumentov
Analizirala sem diagnostično dokumentacijo, ki opisuje otrokovo motnjo. Osredotočila sem se
na podrobnejši študij dokumentacije, ki zajema področja, ki sem jih kasneje razvijala s
treningom. Ta področja so: komunikacija (spretnost spremljanja drugih, medsebojna
izmenjava, uporaba predverbalnih spretnosti sporazumevanja), socialna interakcija ter razvoj
samostojnosti (igra, uživanje hrane in pijače, oblačenje, opravljanje potrebe, umivanje in
osebna nega).

4.3 Opis instrumentarija
Uporabila sem različne lestvice in vprašalnike za pridobivanje informacij o otrokovem
funkcioniranju in razvoju.
a) Ocenjevalne lestvice
-

Lestvica za oceno otroškega avtizma (CARS – The Childhood Autism Rating Scale,
avtor Erik Schopler)

Lestvica oceni otrokovo vedenje in je sestavljena iz naslednjih področij otrokovega
funkcioniranja: odnos do ljudi, imitacija - posnemanje, čustva, motorika, odnos do predmetov,
privajanje na spremembe, vizualna percepcija, avditivna percepcija, okus, vonj, tip percepcija in uporaba, strah in boječnost, verbalna komunikacija, neverbalna komunikacija,
odnos do aktivnosti, nivo in trajnost intelektualnega funkcioniranja, splošni vtisi.
Za vsako od teh področij so na lestvici izdelani opisi otrokovega funkcioniranja in opisane
stopnje odstopanja od normalnega razvoja glede na kronološko starost. Ob opazovanju otroka
se poda oceno za vsako od navedenih področij.
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Možne ocene so: 1: vedenje ne odstopa; 1,5: zelo majhno odstopanje od vrstnikov; 2: manjše
odstopanje; 2,5–3: manjše do zmerno odstopanje; 3: zmerno odstopanje; 3,5–4: zmerno do
večje odstopanje; 4: večje odstopanje.
Lestvica podrobneje opisuje normalno vedenje, manjše odstopanje, zmerno odstopanje ter
večje odstopanje v vedenju od vrstnikov. Podamo pa lahko tudi vmesno oceno odstopanja.
Največji možni skupni seštevek točk je 60 točk in pomeni največje odstopanje v vedenju od
vrstnikov. Manj kot je doseženih točk, manjše je odstopanje v vedenju. Rezultat nam pokaže,
na katerih področjih se otrok najbolj razlikuje od svojih vrstnikov oz. v kolikšni meri se
pojavljajo značilnosti motenj avtističnega spektra.
-

Garnettova in Attwoodova avstralska lestvica (1995)

Avstralska lestvica za Aspergerjev sindrom je namenjena prepoznavanju otrok v prvih šolskih
letih. Vsebuje vprašanja, ki zajemajo čustveno-socialno področje, področje komunikacije,
kognicije, gibalne veščine, posebne interese in druga področja. Lestvico sta izpolnili
vzgojiteljici, da bi opisali dečkova močna področja ter primanjkljaje.
-

Ocenjevalna lestvica disfunkcije senzorne integracije za določanje hiper- in
hiposenzitivnosti

Uporabljala sem tudi ocenjevalno lestvico disfunkcije senzorne integracije za določanje hiperin hiposenzitivnosti (Viola, 2007). Ta test je pregleden, tako imenovani screening test, ki ni
standardiziran. S pomočjo lestvice ugotavljamo otrokovo hipo- ali hipersenzibilnost na
taktilnem, vestibularnem področju ter na področju sluha, vida, voha in okusa. Ocenjevalno
lestvico sem izpolnila v sodelovanju z vzgojiteljico in starši.
b) Vprašalniki
-

Tabele za preverjanje stanja motorike, komunikacije in samostojnosti Fundacije za
avtizem (Autizmus Alapítvány, 2007)

Tabela vsebuje trditve o usvojenih spretnostih na področju grobe motorike, na primer: z eno
nogo skače po stopnicah, se plazi pod nizkimi predmeti, ujame vrženo žogo. Pri preverjanju
fine motorike sta bili uporabljeni dve tabeli, prva tabela vsebuje trditve, kot so: lista knjigo po
strani, uporablja pincetni prijem, odpre vrata, porine kljuko navzdol. Pri izpolnjevanju druge
tabele je bilo treba organizirati različne aktivnosti in oceniti, ali otrok opravi aktivnost
samostojno, ob pomoči ali je ne obvlada. Vprašalnik za preverjanje stanja komunikacije je
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osnovan na opazovanju otrokove komunikacije, v kateri situaciji in kakšne oblike ter funkcije
komunikacije uporablja. Deček M. je bil ocenjen glede na uporabljene komunikacijske
funkcije: prosi za pomoč, usmerja pozornost drugih na sebe, zavrne druge osebe, posreduje
nekatere informacije drugim, prosi za pomoč, izraža čustva.
-

Vprašalnik Ambulante fundacije za avtizem (Autizmus Alapítvány Ambulanciája,
2012) je namenjen staršem za zbiranje podatkov pred končno diagnozo otroka z
motnjo avtističnega spektra

Vprašalnik je narejen z namenom zbiranja podatkov o osebi, pri kateri je sum za motnjo
avtističnega spektra. Sestavljen iz več podvprašanj, iz katerih dobimo informacije o stanju in
funkcioniranju osebe. Vprašanja so osredotočena na naslednja področja: osebni podatki,
glavne pritožbe in problemi, družba in vzgojno-izobraževalne ustanove, glavne značilnosti
otrokovega delovanja, nosečnost in porod, razvoj motorike, vsakdanje potrebe, samostojnost,
komunikacijske in socialne spretnosti, zanimanje, igre, prosti čas, vedenje. Vprašalnik so
izpolnili otrokovi starši.
-

Tabela za pregled razvoja spretnosti in veščin na področju osebnosti in družabnosti
(Pieterse, 2000)

Tabela vsebuje trditve na področju socializacije in igre (od 3. meseca do 4. leta), uživanja
hrane in pijače (od 6. meseca do 4. leta), oblačenja (med 1. in 4. letom), opravljanja potrebe
(med 2. in 4. letom), umivanja in osebne nege (med 2. in 4. letom).
Nadzorni seznam za sporazumevanje: spretnost spremljanja drugih, medsebojna izmenjava,
uporaba predverbalnih spretnosti sporazumevanja (Pieterse, 2000).
Skozi predverbalno obdobje sporazumevanja gredo vsi otroci. Razlikujemo pet ključnih
področij predverbalnega učenja sporazumevanja: učenje spremljanja drugih in odzivanje na
druge, učenje igre, učenje medsebojne izmenjave, učenje posnemanja, učenje uporabe
spretnosti sporazumevanja v vsakdanjem življenju. Preverila sem sporazumevanje otroka M.
v predverbalni fazi s pomočjo nadzornih sistemov, ki opisujejo nekaj osnovnih načel, da
otroka naučimo, naj bo pozoren in naj reagira.
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4.4 Postopek obdelave podatkov
Podatki iz intervjuja in opazovanja so analizirani glede na raziskovalna vprašanja.
Informacije, pridobljene s pomočjo vprašalnikov, drugih lestvic in lestvice CARS pred in po
izvajanju treninga, so povzete, kvalitativno interpretirane in grafično prikazane. Rezultati po
opravljanem treningu so kvalitativno interpretirani ter prikazani grafično in tabelarno.
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5 Diagnosticiranje otrokovega funkcioniranja
5.1 Ocena otrokovih sposobnosti pred začetkom zgodnje obravnave
Podatke sem povzela in s pomočjo lestvice za otroški avtizem (CARS) opisala otrokovo
funkcioniranje.
1. Odnos do ljudi
Ocenjevala sem otrokovo vedenje v različnih situacijah, ki vključujejo interakcijo z drugimi.
Upoštevala sem strukturirane in nestrukturirane situacije, v katerih ima otrok možnost
komunicirati s sovrstniki ali z odraslimi. Odrasla oseba mora biti vztrajna in intenzivna, da bi
pritegnila otrokovo pozornost. Otrokovo reakcijo na fizičen kontakt sem opisala preko
primerov:
-

žgečkanje: otrok je vesel in nasmejan, ko ga žgečkamo. Ko ga nehamo žgečkati, nas
pogleda v oči in s tem pokaže, da želi, da nadaljujemo;

-

guganje: otrok se je usedel v gugalnico, ki ima polkrožno obliko, in me prijel za roko,
ko je hotel, da ga še gugam;

-

vrtenje: dvignil je roko, ko je hotel, da ga vrtim v krogu;

-

nezaželenost odrasle osebe: ščipa ali gre stran.

Otrok se ne boji, čeprav se zaveda tujih ljudi, ni sramežljiv in večinoma redko pride v
interakcijo z drugimi. Manjka mu občutek nevarnosti. Očesni kontakt vzpostavi za sekundo, v
primeru, da nekaj želi doseči. Njegovi sovrstniki ga imajo radi in ga sprejemajo takšnega kot
je. Večkrat mu dajo poljubček, ga objamejo, vendar je to enostransko izražanje čustev.
Vztrajni poskusi pritegniti dečkovo pozornost za dalj časa so neuspešni, njegovo pozornost
dobimo za hip, za sekundo. Minimalen kontakt z otrokom je navezan, kontakt je lahko
neoseben. Ves čas je odmaknjen od drugih, se ne zaveda in ga ne zanima, kaj počnejo drugi.
Kontakt naveže samo v primeru, ko si nekaj zaželi.
2. Imitacija - posnemanje
Ocenjevala sem otrokovo posnemanje neverbalnih aktivnosti. Posnemanje gibov se prične z
zamikom in šele po dodatni iniciativi odrasle osebe. Otrok ne posnema zvokov in besed.
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3. Čustva
Otrok izraža čustva, kot so jeza, veselje, žalost, utrujenost, zaspanost. Ob prijetnih dražljajih,
tj. žgečkanje, objem, poljubček, hrana, pijača, igre, ki ga zanimajo, pokaže veselje, se
nasmeji. Pretirano veselje se pri njem pojavi, kadar teče po sobi ali lovi in opazuje svojo
senco.
Deček se odziva na neprijetne dražljaje s ščipanjem, jokanjem, z rokami pokrije/potiska ušesa.
Najpogostejši neprijetni dražljaji so: prisotnost odraslega ali sovrstnikov, hrup, prepoved neke
dejavnosti, ko ne dobi tistega, kar želi, kazen, bolečina. Večino časa je dobro razpoložen in
dobre volje. V redkih primerih in predvsem proti koncu dneva se pojavljajo pri njem
negativna čustva, kot je jeza. Avto agresivnost se pri njem ne pojavlja.
4. Motorika
Pri ocenjevanju grobe in fine motorike sem uporabljala tudi tabelo Avtistične Fundacije
(Autizmus Alapítvány, 2007). Otrok M. ima primerno razvito motoriko glede na svojo
kronološko starost. Njegov motorični razvoj je potekal hitro, pred prvim letom je že hodil.
Deček ima ustrezno razvito grobo motoriko, je zelo gibčen in se rad giba. Ima razvito fino
motoriko glede na svojo kronološko starost.
5. Odnos do predmetov
Dečka zanimajo različne igrače: plastični lončki, gasilska postaja, gasilski avto, plastične
živalske figure, vesoljske figure (Nezemljanov) ter knjige. Veliko časa opazuje igrače, jih
gleda, se „pogovarja z njimi” (beblja, se smeji na glas), ne igra pa se z njimi na ustrezen
način, jih ne uporablja funkcionalno. Na primer, ne uporablja lončkov, da bi odigral, kot da
pije iz njih. Vzame jih in med seboj razvrsti (glede barve in velikost), potem pa jih vrže na tla.
Večkrat uporablja za igro klop. Stoji na klopi in skače ali hodi iz enega konca do drugega. V
vrtec prinese svojo knjigo, ki jo večkrat prelista, ter pregleduje slikanice.
6. Privajanje na spremembe
Ob navajanju na otroški vrtec je otrok na začetku hodil na uvajanje samo s svojo materjo.
Postopoma se je vključil v življenje otroškega vrtca – na začetku par ur na dan, potem cel dan.
V prvih tednih ni hotel biti v igralnici z drugimi otroki. Večino dneva je preživel v garderobi
ali na hodniku. Ko je prišel v igralnico, je tam ostal približno par minut in se nato spet vrnil v
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druge prostore. Ob nepričakovanih obiskih v vrtcu otrok opazuje tuje ljudi, gre do
posameznika, ni razburjen in ga ne motijo.
7. Vidno zaznavanje
Otrok veliko časa opazuje predmete in igrače po delih. Ne vzpostavi očesnega kontakta z
ljudmi in se temu tudi izogiba. Pogosto ga je treba opozoriti, naj gleda določen predmet ali
opazuje dejavnost.
8. Slušno zaznavanje
Otrok se redko ali sploh ne odziva na človekov glas ali na svoje ime. Odziva se na različne
zvoke, kot so televizija, hrup, jok ali pogovor drugih. Na različne zvoke, na primer jok
njegove sestre ali branje pravljice pred spanjem, se odzove z zakrivanjem/stiskanjem ušes z
rokami ali gre stran, v druge prostore, kjer je tišina. Njegovo reagiranje na zvoke pogosto
variira. Največkrat prvi hip ignorira zvok, drugi zvoki pa so mu preveč moteči. Prijetni zvoki
zanj so otroške pesmi, petje vzgojiteljic ali vrstnikov. Neprijetni zvoki so preglasni zvoki,
kričanje vrstnikov ali nekaj hrupnega.
9. Okus, vonj, tip – zaznavanje in uporaba
Otrok otipava predmete, na primer cev od radiatorja. Na sprehodu vzame kamen s ceste, ga
povoha in vrže stran. Ne voha samo predmetov, kot so hrana, oblačila in igrače, temveč tudi
osebe.
10. Strah ali boječnost
Otrok ne izkazuje občutka za strah, za nevarnost. Ne boji se tujih oseb ali igračk. Vse nove
igrače opazuje in jih vzame v roke. Pleza v višino, ni ga strah, da bi padel, pleza na mizo, na
klop, na tobogan. Ne izraža strahu pred tujimi psi, pred dvigovanjem ali vrtenjem. Pri
nenavadnih situacijah ostane miren. Na sprehodu se ne zaveda, da ga avto lahko povozi.
11. Verbalna komunikacija
Otrok nima razvitega govora. Občasno se oglaša s kričanjem ali z zvoki, kot je »nini«. Pri
njem so govorni organi normalno razviti. Pri 1,5 letu starosti je povedal nekaj besed, kot so
cica – muca, dödölle – ena vrsta hrane, apa – ati, anya – mama. Po enem in pol letu starosti je
nehal izgovarjati besede.
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12. Neverbalna komunikacija
Otrok izraža veselje, jok in jezo s svojo obrazno mimiko in s telesom. Ko je vesel, skače,
maha z rokami gor - dol, se smeji na glas. Ko je jezen, nagne glavo nazaj in poravna celo telo.
Ko je utrujen ali zaspan, joka in išče osebo, da ga objame, se uleže na preprogo ali posteljo.
Željo po vrtenju ali žgečkanju pokaže tako, da dvigne svoje roke in išče očesni kontakt. Željo
po hrani ali pijači izraža s pogledom ali gre do svoje omare, da bi si sam postregel.
13. Odnos do aktivnosti
Otrok je stalno v gibanju. Njegova aktivnost se poveča pri prosti igri in se težko ali pa se
sploh ne usede. Otroka bi opisala kot osebo, ki ima pretirano potrebo po gibanju. Težko sedi
pri mizi dalj časa. Velikokrat pozno zaspi in je zjutraj zaspan in utrujen. Takrat potrebuje
spodbudo in motivacijo za igre ali aktivnosti.
14. Nivo in trajnost intelektualnega funkcioniranja
Otrok M. ne govori, se ne odziva na podana navodila. Ima dober spomin in vidno
percepcijo/zaznavanje. Predmet, ki ga že par mesecev ni videl, najde in ga da na svoje mesto.
15. Splošni vtisi
Otrok kaže simptome avtizma, saj se izrazite težave pojavljajo na področju socialne
interakcije,

komunikacije

in

samostojnosti,
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Stopnja odstopanja vedenja od vrstnikov
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Legenda: možne ocene so: 1: vedenje ne odstopa; 1,5: zelo majhno odstopanje od vrstnikov; 2: manjše odstopanje; 2,5–3: manjše do zmerno
odstopanje; 3: zmerno odstopanje; 3,5–4: zmerno do večje odstopanje; 4: večje odstopanje.
Graf 1: Rezultati, dobljeni s pomočjo lestvice za oceno otroškega avtizma (CARS) pred izvajanjem zgodnje obravnave
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Število skupnih točk: 46 od možnih 60, kar pomeni, da ima otrok težko obliko avtizma.
Graf 1. prikazuje stopnjo odstopanja v vedenju od vrstnikov za vsako področje otrokovega
funkcioniranja pred izvajanjem zgodnje obravnave. Rezultati kažejo, da ima otrok največje
odstopanje v vedenju od njegovih sovrstnikov brez MAS na področju posnemanja (2), odnosa
do predmeta in aktivnosti (5, 13) ter na področju verbalne komunikacije (11). Zmerna do
večja odstopanja so na področju odnosa do ljudi in čustev (1, 3). Otrokovo vedenje ne odstopa
v vedenju od vrstnikov brez MAS na področju motorike (4), ker ima M. razvito grobo ter fino
motoriko glede na svojo starost. Na ostalih področjih, označenih s 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, ima
M. manjše do zmerno odstopanje v vedenju od vrstnikov. Na področju strahu in boječnosti, ki
je označeno s številko 10, je razvidno manjše odstopanje.

5.2 Globalna ocena otrokovega funkcioniranja
Otrokovo funkcioniranje sem povzela na treh glavnih področjih: komunikacija, socialna
interakcija in samostojnost.
Socialna interakcija: M. veliko časa preživi v garderobi, ne oblikuje in redko pride do stika s
sovrstniki. Motijo ga preglasne situacije in kričanje drugih, takrat se z rokami pokrije, zatiska
ušesa. Ne uporablja igrač glede na njihov namen: večinoma jih pohodi ali jih samo opazuje, se
ne igra z njimi, na primer: ne vozi avta, ne demonstrira, da bi pil iz lončka, temveč jih opazuje
in vrže na tla. Večino predmetov vrže na tla, raztrese jih iz škatle ali iz košare. Njemu
zanimivo ali priljubljeno aktivnost opazuje. Največkrat izvaja tiste aktivnosti, ki so povezane
z gibanjem celega telesa, na primer: skakanje na klopi, na trampolinu. Ne posnema gibalne
dejavnosti.
Samostojnost: M. žveči in požira grobo mleto hrano. Pri hranjenju se ne usede za mizo, če pa
že, njegovo sedenje traja samo par sekund. Ne uporablja pribora. Iz kozarca pije brez pomoči.
Pri slačenju in oblačenju ni samostojen, rabi pomoč. Ne nosi plenic. Svojo potrebo pokaže
tako, da sleče hlače tam, kjer je. Na stranišče ne gre samostojno, ne sleče hlač in se ne usede
na školjko. Ne mara imeti umazanih rok, vedno jih obriše v svoje ali druge obleke. Pri
umivanju rok ne sodeluje, po umivanju rok pa vzame svojo brisačo, vendar ne zna na ustrezen
način obrisati rok.
Komunikacija: M. ne govori. Ne vzpostavi očesnega kontakta. Ne gleda nas v oči, ko mu
govorimo ali ko ga pokličemo, ne reagira na svoje ime. Očesni kontakt vzpostavi takrat, ko
izraža svoje želje, ampak samo za sekundo. Ni pozoren na dejavnosti in aktivnosti, ki mu jih
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pokažemo. Ne pozdravlja in se ne poslovi, ko nekdo pride ali odhaja. Sam od sebe ne da
predmetov drugemu, predvsem sam vzame igrače od drugih. Med malico je jabolko, medtem
pa se sprehaja in nam ga da, da mu ga pridržimo, dokler se ne vrne. Če rabi sadje ali piškote,
gre do svoje omare in jih vzame, če pa je previsoko, gleda na želeno stvar, stoji in počaka, ne
prosi za pomoč. Večkrat, ko se počuti ogroženo ali ga motimo, gre stran ali nas odrine stran.
Ne upošteva navodil, čeprav so kratka in jasna.
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6 Predstavitev zgodnje obravnave
Načrtovanje zgodnje obravnave
Pri načrtovanju treninga sem upoštevala razvoj, sposobnosti in primanjkljaje otroka. Načrt
zgodnje obravnave, ki sem ga oblikovala, temelji na razvijanju in izboljšanju otrokove
komunikacijske sposobnosti, socialne interakcije in samostojnosti. Za zbiranje ciljev in
aktivnosti sem predlagala oblikovanje tima, ki bo sodeloval med seboj in se sproti obveščal o
otrokovem napredku med trajanjem treninga. Člani tima so starši, dve vzgojiteljici ter jaz,
izvajalka zgodnje obravnave. Na podlagi analize otrokovega funkcioniranja smo izdelali
individualiziran program z zastavljenimi cilji obravnave in primeri aktivnosti. Starši so dobili
vsak dan povratno informacijo o svojem otroku ter predloge, kako naj vadijo določene
elemente obravnave tudi v domačem okolju. Sodelovanje med vrtcem in starši je bilo
uspešno.
Cilji zgodnje obravnave
Zastavljeni cilji pred pričetkom zgodnje obravnave so bili izbrani glede na otrokova močna
področja in primanjkljaje. Cilje, ki smo si jih postavili pred izvajanjem obravnave z
upoštevanjem otrokove globalne ocene, smo po izvajanju zgodnje obravnave analizirali: ali je
cilj dosežen ali ne.
Cilj zgodnje obravnave je bil nuditi pomoč ter razvijati in izboljšati otrokovo funkcioniranje
na področju socialne interakcije, komunikacije in samostojnosti.
Trajanje obravnave
Načrtovanih in izpeljanih je bilo 65 srečanj v letu 2013, v 4-mesečnem obdobju. Aktivnosti so
potekale 3–4-krat tedensko, 4 ure na dan, z večkratnim odmorom, v dopoldanskem času.
Trening je potekal 260 ur.
Kraj izvajanja obravnave
Obravnava je potekala v rednem otroškem vrtcu, ki ga deček obiskuje od septembra 2012.
Otroški vrtec do zdaj še ni imel otroka s posebnimi potrebami. Za razvijanje samostojnosti
smo se posluževali prostorov, kot so stranišče, garderoba, kopalnica in igralnica. Na začetku
obravnave je otrok veliko časa preživel v garderobi, po nekaj tednih pa je glavnina obravnav
že potekala v igralnici med drugimi otroki.
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Operativni cilji zgodnje obravnave
Cilji za področje razvijanja komunikacije:


se odzove/obrne ali išče izvor glasu, ko ga pokličemo po imenu,



nas pogleda med izvajanjem gibalnih dejavnosti/med igro (vzpostavi očesni kontakt),



upošteva enobesedna navodila (sedi),



upošteva ukaz »NE«,



pokaže s prstom (tisto, kar želi).

Cilji za področje razvijanja socialne interakcije:


posnema gibalne dejavnosti (bobnanje, skakanje na klopi),



izvede enostavno aktivnost pod vodstvom odrasle osebe (na primer: igre pri mizi –
igra jež),



pokaže zanimanje za igro vrstnikov (opazuje igro, udeleži se je vsaj za kratek čas).

Cilji za področje razvijanja samostojnosti:


ob vizualni opori sledi navodilom za izvajane dejavnosti, pomembnih za samostojnost,



hranjenje: usede se k mizi vsaj za pol minute,



slačenje: sodeluje pri oblačenju in slačenju (jakna, kapa, sezuvanje čevljev, obuvanje
copat),



osebna urejenost: si umije roke po korakih (zaviha rokave, odpre pipo za vodo, roke
zmoči z vodo, namili roke, spere roke z vodo, zapre pipo, vzame brisačo, obriše roke,
obesi brisačo, odviha rokave),



sodeluje pri rutini opravljanja potrebe po korakih (pokaže svojo potrebo po stranišču,
gre na stranišče, si sleče hlače na stranišču, se ustrezno usede na školjko, opravi
potrebo, si obleče hlače, potegne vodo).

Potek in opis zgodnje obravnave
Z dečkom sem izvajala trening na treh področjih: socialna interakcija, komunikacija in
samostojnost. V nadaljevanju so za ilustracijo opisane aktivnosti in pripomočki, ki so bili
uporabljeni za razvoj/krepitev posameznega področja.
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dejavnost: malica, kosilo

Področje: komunikacija
Cilja:
-

pokaže s prstom (tisto, kar želi)

-

upošteva in razume enobesedna navodila (»sedi«)

Motivatorji:
-

igrače, peščena ura

Opis situacije
Dečka povabim k mizi: »M., pridi, malica.« Cilj aktivnosti je, da sam s prstom pokaže, ali bi
jedel hruško ali jabolko. Ko pride k mizi, ga pohvalim in ga usmerim, naj sede: »M., sedi.«
Deček ima pri malici na razpolago več vrst sadja. Ko se usede, ga pohvalim in mu ponudim
sadje. Pokažem mu jabolko in hruško ter obe vrsti sadja poimenujem. Fizično ga vodim, da s
prstom pokaže in izbere sadje, katerega vem, da želi. Ko pokaže na jabolko, mu ga dam in
hruško odstranim z mize.
Dečka navajam, da sedi pri mizi. Povabim ga k mizi in mu rečem: »M., sedi.« Fizično ga
usmerjam in s prstom pokažem na stol. Kasneje uporabljava vizualno oporo, ki prikazuje
dečka, ki sedi pri mizi. Za podaljšanje časa sedenja dečku ponudim figure/igrače, ki ga
zanimajo. Te so majhne in ne zavzamejo veliko prostora na mizi. Otroka s figurami
motiviram, da sedi pri mizi, kjer dobi sadje. To strategijo uporabim tudi, kadar beži od mize,
in ga spodbujam: »M., pridi,« da bi se usedel. Ko vstane od mize, umaknem njegovo hrano z
mize. Ponovno mu ponudim krožnik s hrano, ko se usede nazaj k mizi. Pri vseh obrokih in
prigrizkih zahtevam sedenje pri mizi. Postopoma podaljšam čas sedenja. V pomoč mi je
peščena ura, ker deček opazuje, kako teče pesek, ko sedi. Ko dosežem prvotni cilj, da sedi pri
mizi vsaj 5 sekund, podaljšam čas sedenja za 1 minuto, kasneje pa za 3 minute. Za vsak
majhen uspeh ga pohvalim.
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dejavnost: igra pri mizi – jež

2.

Področje: komunikacija, socialna interakcija
Cilja:
-

upošteva in razume enostavna navodila, kot je »sedi«

-

izvede enostavno aktivnost pod vodstvom odrasle osebe
Slika 1: Simbol lesenega ježa

Material: lesen jež
Nagrada: trampolin
Opis situacije
Deček se pred izvajanjem treninga ne usede za mizo pri dejavnostih, kot so: sestavljanke,
natikanke, vlaganke. Najprej ga opazujem, katere igrače so mu všeč. Izberem njegovo
najljubšo igračo in se z njo začnem igrati na mizi pred njim. Večkrat ga povabim k mizi: »M.,
pridi, jež.« Pokažem mu igračo jež, ki je zanimiv zaradi različnih barv. Ko pride k mizi, mu
demonstriram, kako bodice vstavim v luknjo od ježa. »M., vstavim bodice, poglej. Vzemi še
ti.« Ponudim mu škatlo, kjer so bodice, in ga motiviram, naj sodeluje in poišče bodice in jih
vstavi v ježa. Na začetku ga še prosim, naj se usede za mizo. »M., pridi, jež, sedi.« Otrok
opazuje barve bodic. Fizično ga usmerjam, naj pravilno obrne bodico in jo vstavi v luknjo od
ježa. »Sestaviva ježa.« Za vsako vstavljeno bodico ga pohvalim. Pri tej dejavnosti uporabljava
tablico ZDAJ - POTEM. Tablica je narejena iz kartona. Pod napisom ZDAJ - POTEM je
prostor za zahtevano aktivnost, zraven njega pa prostor za nagrado, ki sledi po opravljeni
aktivnosti. S pomočjo vizualnega simbola z urnika ga povabim, da sede k mizi, in mu s
pomočjo tablice razložim potek aktivnosti in nagrado, ki sledi (najprej jež, potem trampolin).
Ko otrok vstavi posamezne bodice v figure ježa, ga pohvalim za opravljeno nalogo in mu
pokažem sličico trampolina. Postopoma zahtevam od njega vstavljanje večjega števila bodic v
ježa. Na začetku mora vstaviti eno, potem tri, kasneje pa vse bodice. Ko pa otrok vstane in gre
stran od mize, brez tega, da bi dokončal zahtevano nalogo, ostane brez nagrade.
3.

dejavnost: bobnanje

Področje: komunikacija, socialna interakcija
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Cilji:
-

posnema gibalne dejavnosti

-

se odzove/obrne ali išče izvor glasu, ko ga pokličemo po imenu

-

nas pogleda med izvajanjem gibalnih dejavnosti (vzpostavi očesni kontakt)

Material: boben in palica
Nagrada: trampolin, mehurčki
Opis situacije
Otroka zanimajo instrumenti, kot sta ksilofon in boben. Vzamem boben in začnem bobnati v
ritmu. Po nekajkratnem udarjanju naredim odmor in opazujem otrokovo reakcijo. Otrok pride
bližje in opazuje boben. Ponudim mu ga in rečem: »M., primi boben.« Stegnem svojo roko in
mu nudim instrument, naj ga vzame v roke. Deček odrine stran moje roke. Udarim boben z
igralno palico in mu nudim palico, naj jo prime. M. se obrne in gre stran. Začnem na glas
bobnati in zraven tega ritmično ponavljam njegovo ime. Med igranjem na instrument
opazujem otroka in njegovo reakcijo - se smeji/z rokama krili po zraku, če ga moti hrup
(zatiska ušesa, gre ven iz igralnice). Spremenim lokacijo bobnanja, s tem preverim, če deček
sledi z očmi, kje se nahaja izvor zvoka. Večkrat ga povabim, naj še on sodeluje, prime palico
in udari z njo po bobnu. Ko naredim odmor, instrument odložim na mizo, blizu dečka. Otrok
pride do mize, vzame palico in mi jo poda, s tem pokaže, da bi še poslušal bobnanje. Ko
začnem bobnati, se smeji na glas in skače. Po končani dejavnosti pustim boben spet na mizi in
odidem stran. Deček čez določen čas sam vzame v roke palico in boben in poskusi bobnati.
Pridružim se mu in pokažem, kako naj drži palico. Usmerjam njegovo roko in mu rečem »M.,
bobnaj.« Ko gre stran, ga spet povabim k sebi in mu rečem: »Najprej ti, potem jaz.« Enkrat
udarim boben in mu ponudim palico: »Ti si na vrsti, M., bobnaj.« Izmenično bobnava.
4.

dejavnost: petje pesmi, ples (jutranji krog)

Področje: komunikacija, socialna interakcija
Cilji:
-

pokaže zanimanje za igro vrstnikov

-

se odzove/obrne ali išče izvor glasu, ko ga pokličemo po imenu

-

posnema enostavne gibalne dejavnosti
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Opis situacije
Otroka postopoma vključimo v jutranji krog, kjer pojejo in plešejo drugi otroci. Otroci sedijo
v krogu na preprogi in pozdravijo eden drugega ter začnejo peti različne otroške pesmi. Deček
jih posluša v garderobi in se ne udeležuje jutranjega kroga. Večkrat ga povabimo, naj še on
pride in se nam pridruži. Ob tem uporabimo vizualni simbol jutranjega kroga. Motiviramo ga
s petjem njegove najljubše pesmi. Ko pride v igralnico, ga povabim k skupni dejavnosti.
Primem ga za roko, ga vodim in mu rečem, naj sede v krog. Na začetku otroka povabim samo
bližje, naj od daleč opazuje našo dejavnost. Deček od daleč opazuje druge in se medtem na
glas smeji. Ko vstaneva in zapleševa pesem, prosim eno deklico, naj ga prime za roko in ga
povabi k nam. Tudi sama povabim dečka: »M., pridi, pleši,« in ga primem za roko. Če ne
pride bližje, grem jaz k njemu in mu pokažem gibe in opravljam dejavnosti z drugimi otroki.
Pohvalim ga, ko vsaj kratek čas sodeluje ali spremlja skupno petje v igralnici. V jutranji krog
vključim različne, predvsem plesno-gibalne in športne dejavnosti ter interaktivne dejavnosti.
Uporabljam igre: pihanje mehurčkov, igre za razvijanje očesnega kontakta, interakcije najprej
med otrokom in odraslo osebo, postopno vključevanje v skupinsko obravnavo in igro.
5.

dejavnost: skakanje na klopi

Področje: komunikacija, socialna interakcija
Cilji:
-

se odzove/obrne ali išče izvor glasu, ko ga pokličemo po imenu

-

posnema gibalne dejavnosti

-

nas pogleda med izvajanjem gibalne dejavnosti (vzpostavi očesni kontakt)

Material: klop
Opis situacije
Deček stoji na klopi in skače ter opazuje slike, obešene na zid. Pridružim se mu in stopim na
drugi konec klopi. Opazujem ga, kako bo reagiral na mojo udeležbo, in ga začnem oponašati,
zrcalim njegove gibe, glasove. Zanima me, če odkloni mojo bližino ali vstopi v stik z mano.
Ko vidim, da me opazuje in sprejema (to pokaže tako, da ostane na klopi in ne skoči dol, ko
stopim jaz gor), vzpostavim stik z njim od daleč, s časom se mu približam in rečem: »M.,
skači, hop-hop.« Ko ne skače, začnem jaz. Skočim in mu rečem »M., ti.« Ko neham skakati,
me pogleda, takrat spet začnem skakati. Ko mi dovoli, ga vprašam: »M., mi daš roke?« in ga
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primem za roko in skupaj skačeva. Isto aktivnost prenesem še na druge pripomočke, kot je
npr. trampolin.
6. dejavnost: preprečevanje metanja igračke v straniščno školjko
Področje: komunikacija
Cilj:
-

upošteva ukaz »NE«

Opis situacije
Otrok določene igrače meče v straniščno školjko, plastične lončke pa meče po celi igralnici
ter pohodi druge igrače. Učila ga bom, da njegovo ravnanje z igračami ni pravilno, in ga v
primeru, ko bo ravnal ustrezno, nagradila. Na začetku obravnave fizično in verbalno
prepovedujem to nezaželeno vedenje (»M., ne.«). Ko teče z igračami proti stranišču, mu
rečem: »M., ne,« in ga fizično oviram tako, da ne more do stranišča. V primeru, da še vseeno
poskuša iti na stranišče z igračami, ga vodim nazaj v igralnico ali mu vzamem igračo in ga
brez igrače pustim v stranišče: »M., brez igrače.« Moj cilj je, da se otrok nauči samo s
poslušanjem navodila »NE«, da nečesa ne sme narediti. Ko v tej situaciji razume in upošteva
navodilo »NE«, navodilo uporabljam postopoma še v drugih situacijah (hoja po igrači,
metanje igrač).
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Razvijanje samostojnosti
1.

dejavnost: uporaba stranišča in hranjenje

Področje: samostojnost
Cilj:
- ob vizualni opori sledi navodilom za izvajane dejavnosti, pomembnih za samostojnost
Nagrada: trampolin, pihanje mehurčkov, vrtenje v krogu
Opis situacije
Dečku predstavim simbole, ki mu nudijo vizualno oporo pri dnevnih aktivnostih. Povabim ga
in mu povem, da je to njegov urnik, in predstavim ter demonstriram, kaj kaj pomeni na
urniku. Urnik je pritrjen na steno v igralnici, zraven vrat, na vidnem mestu. Na vrhu urnika je
otrokova fotografija, kar pripomore, da se otrok lažje identificira z njim. Urnik vsebuje
dejavnosti od prihoda v vrtec do malice. Drugi del urnika traja od malice do počitka. Dečka
vodim do urnika, mu ga pokažem in rečem: »Poglej, M., tvoj urnik.« Skupaj pokaževa na prvi
simbol – slačenje, nato ga vodim do garderobe. Ko se sleče, greva nazaj k urniku. »M.,
slačenje je končano.« Usmerjam ga, naj prime simbol slačenja in ga pospravi v košarico, ki je
pod urnikom. Usmerjam ga, da pogleda naslednji simbol – stranišče, simbol odtrga z urnika in
ga vzameva na stranišče. Simbol stranišča pritrdiva na vrata kopalnice. V kopalnici je
pritrjena vizualna opora: simboli pri stranišču in nad umivalnikom. Dečka učim opravljanja
potrebe in umivanja rok po korakih. Po opravljanju potrebe in umivanju rok mora učenec
vzeti simbol s stranišča in ga pospraviti v košarico pod urnikom. Potem pogledava, katera je
naslednja dejavnost, ki je prikazana na urniku. Otrok pogleda, katera je naslednja dejavnost,
ter jo zaključi tako, da pospravi njen simbol v košarico, ki je nameščena pod urnikom. Po teh
opravljenih dejavnostih je sledila nagrada: trampolin, vrtenje v krogu, pihanje mehurčkov.
2.

dejavnost: malica, kosilo

Cilj: pri mizi sedi vsaj 5 sekund
Motivatorji: pohvala, igrače, peščena ura
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Opis situacije
Deček se v času malice ne usede, ampak hodi po igralnici in je med hojo. S simboli ga
usmerjam, naj se usede za mizo. Povabim ga k mizi in mu pokažem, naj se usede: »M., pridi,
sedi.« Ko se usede za mizo, ga pohvalim. Na mizi ima majhne figure, ki služijo kot motivator,
da podaljša čas sedenja pri mizi z opazovanjem teh igračk. Uporabljam tudi peščeno uro. V
primeru, ko deček vstane in gre stran od mize, mu vzamem krožnik z mize. Ko se vrne, pa mu
rečem: »M., sedi, dobiš nazaj.« Ko se vrne nazaj in se usede, ga pohvalim in dam predenj
krožnik, naj nadaljuje s hranjenjem.
dejavnost: slačenje, oblačenje

3.
Cilj:

- sodeluje pri oblačenju in slačenju
Opis dejavnosti
Otroka usmerjam do garderobe, do njegove omare in mu rečem: »M., snemi kapo,« pokažem
simbol kape. Nasproti njegove omare je tabela s tremi simboli (kapa, jakna, čevelj), ki je v
pomoč pri orientaciji, kako in kaj mora sleči ali sezuti. Pri snemanju kape mu pokažem
simbol kape, ki je pritrjen nasproti njegove omare. »M., primi kapo, snemi jo.« Pomagam mu
prijeti kapo, ki jo skupaj snameva. Pri tem vodim njegovo roko, da sam dokonča dejavnost.
Pohvalim ga, ko sodeluje, in mu pokažem naslednji simbol. »M., sleci jakno.« Pomagam mu z
usmerjanjem. Slačenja se učiva po korakih z veriženjem nazaj. Od otroka zahtevam, da sam
izvleče drugo roko iz rokava, da bi se naučil zadnjega koraka pri slačenju jakne. Postopoma se
uči vseh korakov. Pri sezuvanju čevljev ga pohvalim pri sodelovanju in ga usmerjam verbalno
ter fizično. Spet uporabljam metodo veriženja nazaj. Odprem ježek na enem čevlju, primem
čevelj in ga sezujem, potem še na drugi nogi. Otroka spodbujam, da se najprej nauči zadnjega
koraka pri sezuvanju čevlja. Ko že sam sezuje čevelj, ga učim odpiranja ježkov na čevlju.
Motiviram ga in spodbujam ter ga za vsak majhen uspeh pohvalim.
4.

dejavnost: osebna urejenost, umivanje rok

Cilj: usvoji umivanje rok po korakih:
-

zaviha rokave

-

odpre pipo
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-

zmoči roke

-

namili roke

-

splahne roke z vodo

-

zapre pipo

-

vzame brisačo

-

obriše roke

-

obesi brisačo

-

odviha rokave

Agota Holecz; diplomsko delo

Opis situacije
Pred malico, pred kosilom, po opravljanju potrebe ter po malici in po kosilu otroka učim
umivanja rok po korakih. Dečka usmerjam do umivalnika, ga nagovorim ter ga fizično
usmerjam. Stojim za njim in mu pomagam zavihati rokave. Rečem: »M., odpri vodo,«
njegovo roko usmerjam do pipe in skupaj odpreva vodo. »M., zmoči roke.« Njegove roke
dam pod vodo, potem mu rečem: »Namili jih.« Pomagam mu namiliti roke. »M., operi roke.«
Vodim ga, da da roke pod vodo, in potem skupaj zapreva pipo. Pokažem obešalnik, kjer so
obešene brisače, in mu dam navodilo: »M., primi brisačo, obriši si roke.« Greva k obešalniku
in mu pomagam sneti brisačo in obrisati roke. Ko končava, brisačo obesiva nazaj in mu
rečem: »Hvala, lahko greš.« Preden odide, mu pomagam še odvihati rokave. Večkrat na dan
ponoviva to dejavnost, po korakih. Ko že sam odviha rokave, ga učim obesiti brisačo in
naslednjih korakov. Pri določenih korakih mu pomagam z demonstracijo korakov umivanja
rok, tako da stojim ob njem.
5. dejavnost: obisk stranišča
Cilji:
-

pokaže svojo potrebo po stranišču

-

gre na stranišče

-

sleče si hlače na stranišču

-

ustrezno se usede na školjko

-

opravi potrebo

-

obleče si hlače

-

potegne vodo

Motivator: pohvala
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Opis situacije
Otrok sam ne pokaže potrebe, zato ga ob določeni uri peljem na stranišče. Vzameva simbol
stranišča in mu povem: »M., greva na stranišče. Primi simbol.« Usmerjam ga do kopalnice in
na vrata pritrdiva simbol. »Pridi, sleci si hlače.« Pokažem mu tablico, ki ima tri simbole.
Pokažem na prvi simbol, ki prikazuje hlače, in mu rečem: »M., primi hlače, sleci jih.« Zrcalim
dejavnost, kaj pričakujem od njega, primem hlače in mu dam navodilo, naj jih potegne dol.
Potem ga spodbujam, da sleče spodnje hlače. Pohvalim ga. Pokažem naslednji korak: »M.,
sedi.« S prstom pokažem na školjko, kam se mora usesti. Opozorim ga na ustrezno sedenje.
Ko opravi potrebo, mu rečem: »Če si končal, vstani, obleči se. Primi spodnje hlače, potegni
gor. Popravi.« Naslednji korak je oblačenje hlač: »Primi jih, obleči.« Cel postopek ga
usmerjam, kasneje pa samo demonstriram korake, s tem ga učim, da bi postal čim bolj
samostojen. Zraven njega stojim, mu kažem ter ga verbalno usmerjam. Zadnji korak je
razviden na tretjem simbolu »potegniti vodo«. Otroku povem, naj prime ročaj in potegne
vodo. Na začetku sem jo jaz potegnila, otrok me je pri tem opazoval. Ko se navadi zvoka, ga
vodim bližje, ko voda teče. Vsakič, ko ga peljem na stranišče, ga motiviram, da sam vzame
simbol in s tem pokaže svojo potrebo. Prve tedne vzpostavim rutino za opravljanje potrebe,
vsak dan ob istem času ga peljem na stranišče. Pozorna sem na njegove znake pred
opravljanjem potrebe, kot so: potegne hlače dol v igralnici, postane vznemirjen. S simbolom
vzpostavljam komunikacijsko sredstvo, s pomočjo katerega bi otrok pokazal svojo potrebo po
stranišču.
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7 Opis dejavnosti, podprtih z vizualnimi oporami, v okviru
enega dneva
Za osebe z MAS velja, da dobro vizualno zaznavajo. To predpostavko sem upoštevala v
zgodnji obravnavi. Pri razvijanju spodbujanja komunikacije in samostojnosti sem uporabljala
različne vizualne opore.
Najprej sem naredila in izbrala fotografije ter simbole, ki bi lahko bili v pomoč dečku pri
razvijanju samostojnosti in komunikacije.
Izhodišče: otrok ni samostojen in velikokrat ne ve, kako in kaj se bo dogajalo ter zaradi
nerazvitega govora težko izraža svoje želje.
Strukturirano poučevanje da otroku možnost, da točno ve, kaj je njegova naloga in kaj sledi,
ko jo opravi. Ta vidik poučevanja se uporabi po metodi TEACCH, ki so jo razvili za otroke z
MAS in za tiste, ki imajo sorodne komunikacijske motnje. Delo je vedno organizirano ob
vizualni pomoči, da otrok vidi, kaj mora storiti. Vizualno pomoč uporabim vsakič, ko
predstavim in dokončam nalogo.
Uporabljala sem naslednje vizualne opore:
-

dnevni urnik na fiksnem mestu,

-

simbole za uporabo stranišča, za umivanje rok, za slačenje,

-

tablica ZDAJ - POTEM (ZDAJ – aktivnost, POTEM – nagrada).

Z uporabo simbolov in z vzpostavljanjem dnevnega reda sem razvijala dnevno rutino in
pripravljala dečka za spremembe tekom dneva, s tem pa pri njem krepila občutek varnosti
pred neznanim.
Otrok M. se je s pomočjo urnika seznanil z aktivnostmi in z dnevnim redom. Dečkov dan sem
razdelila v dva bloka. Prvi blok vsebuje aktivnosti in dejavnosti od prihoda v vrtec do malice,
drugi blok pa od malice do počitka.
Potek priprave urnika v otroškem vrtcu
Najprej sem izbrala aktivnosti in naredila simbole oziroma uporabila fotografije za
predstavitev ključnih elementov dneva: slačenje, stranišče, skupna igra, malica, igra pri mizi,
samostojna igra, kosilo, spanje. Za začetek obravnave sem izbrala takšne dejavnosti, ki
vzpostavijo dnevno rutino in jih otrok že dobro pozna.
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Slika 2: Otrokov urnik
Sličice sem plastificirala in jih nalepila na ježke, naredila sem tudi trak z ježki. Nad trakom je
bila fotografija učenca. Pod trakom je bila košarica, v katero je otrok odložil fotografije in
simbole po končani aktivnosti. Trak z urnikom sem namestila pri njegovi najljubši mizi, da bo
na vidnem mestu. Na traku so bili simboli glavnih dnevnih aktivnosti, razvrščeni od vrha proti
tlom. Simboli so enaki po velikosti, 6 x 6 cm. Simbole, ki so prikazovali dejavnosti, kot so
igra pri mizi, samostojna igra, jutranji krog, sem povečala in z njimi označila tiste dele
igralnice, kjer potekajo dejavnosti, na primer: na preprogi je simbol samostojne igre, na mizi
je simbol igre pri mizi.
Uporaba urnika
Prvi korak je bil naučiti otroka pomena simbolov. Za učenje razumevanja koncepta in
utrjevanje tega sem najprej uporabila manjše število simbolov. Na začetku dejavnosti sem
pokazala otroku njegov urnik. Najprej sem predstavila prvi simbol. Pred opisom prvega
simbola sem usmerila otrokovo pozornost, tako da sem ga poklicala po imenu: »M.,
slačenje,« in mu pokazala ustrezni simbol, ki prikazuje slačenje. Po končani aktivnosti rečem:
»Slačenje je končano, zdaj jutranji krog.«
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1. Slačenje

Slika 3: Simbol za slačenje
Področje: SAMOSTOJNOST
Cilj: sodeluje pri oblačenju in slačenju
Izhodišče: ko deček pride v vrtec, se ne ustavi v garderobi, ampak teče v igralnico, brez da bi
se preoblekel
Opis dejavnosti
Ko otrok stopi v garderobo, ga pozdravim in ga usmerjam do urnika, kjer pogledava, katera je
prva dejavnost. Med vračanjem v garderobo mu rečem: »M., sleci se,« in mu pokažem simbol
slačenja. V garderobi ima nasproti svoje omare tri simbole, ki prikazujejo: kapo, čevlje,
plašč/jakno. »M., snemi kapo,« pokažem simbol kape. Pomagam mu prijeti kapo, ki mu jo
pomagam sneti. Vodim njegovo roko in pustim, da sam dokonča dejavnost. Pohvalim ga, ko
sodeluje, in mu pokažem naslednji simbol. »M., sleci si jakno.« Pomagam mu z usmerjanjem.
Slačenja se učiva po korakih z veriženjem nazaj. Od otroka zahtevam, da sam izvleče drugo
roko iz rokava, da bi se naučil zadnjega koraka pri slačenju jakne. Postopno se uči vseh
korakov. Podobnega postopka se poslužim pri učenju sezuvanja čevljev: »M., sezuj si čevlje.«
Pohvalim ga pri sodelovanju in ga usmerjam verbalno in fizično. Odprem ježek na enem
čevlju, primem čevelj in ga sezujem, potem še na drugi nogi. Otroka spodbujam, da se najprej
nauči zadnjega koraka pri sezuvanju čevlja. Ko že sam sezuje čevelj, ga učim odpiranja
ježkov na čevlju. Motiviram ga in spodbujam ter ga za vsak majhen uspeh pohvalim.
Po končani dejavnosti ga usmerjam do urnika, s katerega vzameva simbol in ga postaviva v
košarico, ki se nahaja na dnu urnika, s tem ga opozorim, da je dejavnosti konec: »Slačenje je
končano, sedaj …«
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2. Stranišče

Slika 4: Simbol za stranišče
Področje: SAMOSTOJNOST
Cilji:


uporaba stranišča:

-

pokaže svojo potrebo po stranišču

-

gre na stranišče

-

sleče si hlače na stranišču

-

ustrezno se usede na školjko

-

opravi potrebo

-

obleče si hlače

-

potegne vodo



umije si roke po korakih:

-

zaviha rokave

-

odpre pipo

-

zmoči roke

-

namili roke

-

splahne roke z vodo

-

zapre pipo

-

vzame brisačo

-

obriše roke

-

obesi brisačo

-

odviha rokave

Izhodišče: deček ne pokaže svoje potrebe, ko mora na stranišče
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Opis dejavnosti
Vsako jutro ob isti uri peljem otroka na stranišče, ker sam ne pokaže svoje potrebe. Simbol
stranišča je drugi korak na urniku pri vzpostavljanju vsakodnevne rutine. Vzamem simbol, mu
ga pokažem in rečem: »M., greva na stranišče.« Spodbujam ga, da prime simbol stranišča in
gre v kopalnico. S fizičnim usmerjanjem na vrata pritrdi simbol stranišča. Na začetku treninga
odklanja odhod na stranišče, kasneje pa s pomočjo mojega usmerjanja odpravi na stranišče. V
primeru, ko se ne usede na školjko, pokaže, da mu ni treba opraviti potrebe.
Na stranišču ima še vizualno oporo, ki prikazuje korake za uporabo stranišča ter za umivanje
rok. Vizualna opora za uporabo stranišča je nalepljena na zid zraven školjke, na vidnem
mestu.
Simboli za stranišče: prikazujejo korake: slačenje hlač, sedenje na školjki, potegni vodo

Slika 5: Vizualna opora za stranišče
Vizualna opora za umivanje rok prikazuje korake: umivanje rok z vodo, umivanje rok z
milom, splakovanje rok z vodo. Otroku večkrat dnevno in po potrebi pomagam pri pravilnem
sledenju zaporedja korakov. Ponudim mu fizično pomoč, verbalno ga usmerjam s kratkimi
stavki ter mu demonstriram korake z vizualnimi oporami.

Slika 6: Vizualna opora za umivanje rok
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Nad umivalnikom je na vizualni opori prikazano zaporedje korakov pri umivanju rok.
3. Jutranji krog

Slika 7: Simbol za jutranji krog
Področje: SOCIALNA INTERAKCIJA, KOMUNIKACIJA
Cilji:
- izvede enostavno aktivnost pod vodstvom odrasle osebe
- pokaže zanimanje za igro vrstnikov
- posnema enostavne gibalne dejavnosti
- nas pogleda med izvajanjem gibalnih dejavnosti (vzpostavi očesni kontakt)
Izhodišče: deček ne sodeluje pri skupinskih igrah in ne pokaže zanimanja za dejavnosti, ki jih
izvajajo drugi
Opis dejavnosti
Ko so vsi otroci preoblečeni, se zberejo na preprogi. Otroka usmerjam do njegovega urnika in
mu pokažem simbol za jutranji krog. Simbol prikazuje otroke na preprogi. Z njim ga
pripravim na naslednjo dejavnost – jutranji krog, ko se preseliva na preprogo k drugim
otrokom. Vsako jutro pozdravijo eden drugega. Otroci sedijo v krogu in dobijo predmet ali
žogo, ki si jo podajajo med sabo. Ko otrok drži predmet v roki, pozdravi svojo sosedo na levi:
»Dobro jutro, Ana,« in ji poda predmet. Igra poteka tako naprej, dokler vsi ne pridejo na
vrsto. Ker deček ne govori, se od njega zahteva, da ob fizičnem vodenju žogo samo preda
sosedu. Sledi petje pesmi ob gibanju (pesem o klovnih). Otroka večkrat povabim k dejavnosti,
pojemo njegovo najljubšo pesem in se ga trudim vključevati v plesno-gibalne vaje.
Po končanem jutranjem krogu greva z dečkom k urniku, odstraniva simbol in ga položiva v
košaro, ker je dejavnost končana.
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Koraki učenja jutranjega kroga:
-

podajanje predmeta: na začetku otrok poda sosedu predmet ali žogo. Ob kratkih
navodilih po potrebi fizično usmerjam njegovo dejavnost.

-

gibanje ob pesmi: otroci vstanejo in oblikujejo krog. Med petjem pesmi se začnejo
gibati, vzgojiteljica jih vodi. Deček stoji v krogu malo bolj oddaljen od drugih, tako da
ima dovolj prostora za gibanje in opazovanje. Poskusim ga fizično voditi in dajati mu
kratka, jasna navodila pri gibalnih vajah.

Pripomočki:
-

žoga, fižolova vreča

-

fotografije otrok in odraslih oseb

-

CD

Jutranji krog vodi vzgojiteljica, kot pomočnica nudim pomoč otroku M. med potekom
dejavnosti.
Prilagoditve otroku M. pri izvajanju jutranjega kroga
Uporaba fotografije vseh otrok: ko otrok ne ve, komu mora dati določen predmet, mu
pokažem njegovega soseda in še sosedovo fotografijo. Otroci sedijo vedno na istem mestu.
Pri petju pesmi pazim, da ima otrok dovolj prostora za gibanje, da ni preveč blizu drugih, ker
ga moti preglasno petje, vendar da še vedno stoji v krogu, saj s tem krepi čut pripadnosti
skupini.
V primeru, da nas deček ne posnema pri gibanju, ga pri tem fizično vodim.
4. Malica

Slika 8: Simbol za malico
Področje: SAMOSTOJNOST
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Cilj:
-

usede se k mizi vsaj za pol minute

Področje: KOMUNIKACIJA
Cilj:
- pokaže s prstom (tisto, kar želi)
Izhodišče: otrok se ne usede k mizi, ko je na sporedu malica
Opis dejavnosti
Otroci pri mizi pojedo malico. Po jutranjem krogu usmerjam otroka s pomočjo simbola, da si
gre umit roke, potem pa greva k urniku. Pogledava, katera je naslednja dejavnost – malica.
Pred malico mu pokažem simbol malice, ki prikazuje kozarec in jabolko, ter prosim in ga
vodim, naj se usede k mizi: »M., malica, sedi.« Na mizi je že pripravljen krožnik in njegov
kozarec. Najprej zahtevam in pričakujem od njega, da pri mizi sedi najmanj 5 sekund, potem
pa ta čas postopoma podaljšujem. Deček večkrat sede k mizi, ampak takoj vstane in gre stran.
V takem primeru mu večkrat ponudim hrano. Ko gre stran od mize, mu vzamem hrano, in ko
pokaže željo po hrani, mu jo spet dam na mizo, s tem pokažem pričakovanje, naj se usede.
Sedežni red pri mizi je vedno isti: otrok ima svoje mesto, vedno sedi pri isti mizi in na istem
stolu.
Deček pri malici je sadje in prigrizke. Na izbiro ima dve vrsti sadja. Pokažem mu jabolko:
»M., jabolko,« potem še hruško: »M., hruška,« potem ju odložim na mizo. Fizično ga vodim
in mu rečem: »M., pokaži, katero bi, jabolko ali hruško.« Primem njegov kozarec in ga
odnesem do mize ter ga vprašam: »M., boš sok?« potem ga usmerjam, naj s prstom pokaže
zahtevo po soku, ko to naredi, dobi sok. »M., izvoli sok.« Ko se čas malice končuje, ga
spodbujam, naj iz urnika vzame simbol in ga premesti v košarico: »Malica je končana.«
Vizualna opora:
-

simbol malica

Motivatorji:
-

priljubljene igračke, figure, s katerimi ga zadržujemo pri mizi
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Drugi blok urnika se začne po malici.
5. Igra pri mizi

Slika 9: Igra pri mizi
Področje: KOMUNIKACIJA
Cilja:
-

upošteva in razume enobesedna navodila (»sedi«)

-

nas pogleda med izvajanjem dejavnosti (vzpostavi očesni kontakt)

Področje: SOCIALNA INTERAKCIJA
Cilj:
- izvede enostavno aktivnost pod vodstvom odrasle osebe
Izhodišče: deček nekaj časa sedi, začne izvajati dejavnost, vendar kmalu vstane in gre stran
Opis dejavnosti
Otroka povabim k igri, ki poteka pri mizi, ki je bolj izolirana od zunanjih dražljajev. Ob
urniku mu razložim, kaj pomeni simbol igre pri mizi. Na začetku dejavnosti ga usmerjam, naj
se usede, in ga pohvalim, če to naredi. Na tablici ZDAJ - POTEM mu pokažem vrstni red
aktivnosti in predstavim nagrado, ki sledi: »Najprej sestavljanka, potem nagrada (trampolin).«
Igrače, ki so razporejene na njegovi levi strani, mu izročam posamično. Pred posamezno
aktivnostjo mu pokažem tablico ZDAJ - POTEM. Izbiram med igračami, ki so mu všeč in jih
večkrat na dan vzame v roke. Po opravljeni aktivnosti dobi nagrado (npr. trampolin).
Vključene so bile kratke dejavnosti, ki jih ima otrok rad in pri katerih se jasno vidi njihov
konec.
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S simboli so bile predstavljene naslednje dejavnosti: ježek, živalska sestavljanka, magnetno
gledališče. Po končani dejavnosti je imel otrok na razpolago naslednje nagrade: plastične
živali, trampolin, mehurčke. Pri poteku dejavnosti sem mu nudila fizično vodenje ter ga
verbalno spodbujala, v nekaterih primerih pa sem dejavnosti opravljala zraven njega, da me je
lahko posnemal. Med potekom same aktivnosti sem otroku demonstrirala z načinom
postavitve igrač na mizi, kaj pričakujem od njega (na primer pri ježku sem najprej pokazala,
kako ga je treba uporabljati in kaj pričakujem od njega, da naredi).
Otroka sem učila, kako je treba izvesti nalogo, kako jo začeti, dokončati in kaj sledi po
končani igri – sprejemanje nagrade. Od otroka sem zahtevala, da opravi eno aktivnost, s
časom sem število aktivnosti povečala. Pri različnih dejavnostih sem uporabljala iste nagrade.
Po končani aktivnosti pri mizi sem učenca spodbujala, da vzame simbol z urnika in ga
pospravi v košaro na dnu urnika, s čimer pokaže, da je dejavnost končana.
6. Samostojna igra

Slika 10: Simbol za samostojno igro
Področje: SOCIALNA INTERAKCIJA
Cilj:
-

pokaže zanimanje za igro vrstnikov

Področje: KOMUNIKACIJA
Cilji:
-

upošteva in razume enobesedna navodila (»sedi«)

-

razume ukaz, navodilo »NE«

-

pokaže s prstom (tisto, kar želi)

-

pogleda nas med igro (vzpostavi očesni kontakt)
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Izhodišče: deček se igra sam in ne sodeluje pri igri z drugimi
Opis dejavnosti
Otroku pokažem naslednji simbol na urniku, tj. samostojna igra, in mu dam možnost, da se
odloči, kaj bi se igral. Na preprogi se sam igra z različnimi predmeti, vendar na neustrezen
način. Igrač in predmetov ne uporablja za njihov namen. Usedem se poleg njega, ga opazujem
in se vključim v njegovo igro. Moj cilj je spremeniti njegovo igro v interaktivno igro, pri
kateri je zelo pomembna izmenjava. Med potekom dejavnosti mu opisujem, kaj delava, ali mu
pojem pesmi. Otroku dam čas, da se sam odloči in pokaže, ali dokončava določeno dejavnost.
Otrok izbira med igračami, ki so na razpolago v igralnici.
Ko se igra končuje in je čas za kosilo, otroku pomagam, da položi simbol igre v košarico.
Nato ga spodbujam, da prime simbol stranišča. Spodbudim ga tudi za umivanje rok, sledi
simbol kosila. Ko se vračava iz kopalnice, usmerjava pot k urniku in pogledava simbol za
kosilo.
7. Kosilo

Slika 11: Simbol za kosilo
Področje: SAMOSTOJNOST
Cilj:
-

pri mizi sedi vsaj pol minute

Izhodišče: deček se ne usede k mizi pri kosilu
Opis dejavnosti
Otroku predstavim simbol kosila in ga prosim, naj se usede k mizi. Ko se usede, ga pohvalim.
Deček ima svoje mesto, vedno sedi pri isti mizi, na istem stolu. Za kosilo je hrano, ki je
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predpisana po njegovi dieti. Po navadi se ne usede za mizo, če mu hrana ni všeč. Prve mesece
v vrtcu je jedel kosilo v garderobi. Če se noče usesti, ga usmerjam do mize in ga posedem. Ko
pa se sam usede k mizi, ga pohvalim. Pri jedi pribora ne uporablja samostojno, treba ga je
hraniti. Med hranjenjem mu postavim na mizo njegove najljubše igrače, s čimer ga
motiviram, da dalj časa sedi za mizo. Večkrat se usede k mizi za trenutek, nato takoj vstane in
gre stran. V takem primeru mu večkrat ponudim hrano. Ko gre stran od mize, mu vzamem
hrano, in ko pokaže željo po hrani, mu jo spet dam na mizo, s čimer pokažem pričakovanje,
naj se usede. Ko konča s kosilom, odstraniva simbol z urnika in ga pospraviva v košarico.
Vizualna opora:
-

simbol kosila, ki prikazuje krožnik in pribor

Motivatorji:
-

dečkove priljubljene igrače, motiviramo ga, da bo dalj časa sedel pri mizi, peščena ura

8. Počitek

Slika 12: Simbol za počitek
Področje: SAMOSTOJNOST
Cilj:
- sodeluje pri oblačenju in slačenju
Izhodišče: deček se ne preobleče, preden se uleže v posteljo
Opis dejavnosti
Po kosilu se otroci pripravijo na počitek/spanje. Po kosilu dečku pokažem simbol stranišča in
mu povem, da greva na stranišče, kjer si bova umila roke. Iz umivalnice vodi naša pot do
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njegovega urnika, kjer vzameva in pogledava zadnji simbol: počitek. Ta simbol nas vodi do
njegove postelje, kjer se mu pomagam sleči, pri čemer mu nudim verbalno in fizično pomoč:
»M., sezuj copate, sleci pulover in hlače.« Potem mu pokažem pižamo in ga prosim, naj
pomaga pri oblačenju. Ko obleče zgornji del pižame, mu rečem: »Najprej glavo, potem roke.«
Med slačenjem in oblačenjem mu dam dovolj časa, da korake poskusi opraviti sam.
Spodbujam ga in mu pomagam obleči še hlače. Nato mu pokažem simbol počitka, ga prosim,
da se uleže, in ga pokrijem.
Vizualna opora:
-

simbol počitka, ki prikazuje posteljo.

Otrokov dan poteka načrtovano, po urniku. Cilj tega urnika je navaditi otroka vsakodnevne
rutine ter ga opozoriti in pripraviti na kakršnekoli spremembe.
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8 Rezultati in interpretacije
8.1 Predstavitev otrokovega napredka na področju komunikacije in
socialne interakcije
Trening z otrokom je potekal 4 mesece, 3–4-krat tedensko. Dnevna obravnava je trajala po 4
ure na dan. Mesec dni pred obravnavo je bil namenjen spoznavanju otrokovega
funkcioniranja. Po opazovanju in pridobivanju podatkov o otroku sem oblikovala njegovo
globalno oceno, ki sem jo zapisala v njegov individualiziran program. V času pridobivanja
podatkov sem ob opazovanju otroka z njim poskušala vzpostaviti tudi pozitiven odnos. Ob
načrtovanju in izpeljavi obravnave sem sodelovala s starši in vzgojiteljicami. Starši so vsak
dan obravnave dobili povratno informacijo o poteku dneva ter o otrokovem funkcioniranju.
Na začetku obravnave sta bili prisotni obe vzgojiteljici, da sta se seznanili z načinom in
oblikami dela.
S pomočjo kvalitativne analize je predstavljen otrokov napredek na področju komunikacije in
socialne interakcije glede na zastavljene cilje, če je cilj dosežen ali ne.
Področje: KOMUNIKACIJA
Cilj: + pokaže s prstom (tisto, kar želi)
Deček na začetku obravnave ni pokazal želene stvari. Verbalno sem ga spodbujala, naj vzame
predmet, ki ga želi. M. je ta cilj usvojil po 36. srečanju. Naučil se je, da odraslo osebo prime
za roko in jo vodi ter ji tudi s prstom pokaže, kaj si želi. Ob doseganju tega cilja so nam bile
na pomoč situacije, kot so: malica in kosilo, gledanje risanke ter uporaba stranišča. Prime nas
za roko in vodi do televizije ter sam izbere želen DVD med dvema, tako da s prstom pokaže
želeno. Svojo potrebo pokaže z vodenjem odrasle osebe do stranišča. Pri kosilu in malici pa
sam izbere med različnimi vrstami hrane, ki jih ima na razpolago. Otroka sem spodbujala, da
je pri določenih aktivnostih uporabljal vizualne opore (na primer simbol stranišča), katerih
uporabe pa še ni popolnoma usvojil. Velikokrat ga je treba še spomniti, da vzame/pokaže s
simbolom, kaj želi.
Cilj: -/+ otrok se odzove/obrne ali išče izvor glasu, ko ga pokličemo po imenu
Otrok je ta cilj dosegel delno. Odzove/obrne se in išče izvor glasu le v primeru, ko ga
pokličemo ob spremstvu instrumenta (boben, ksilofon). Pred podanim navodilom sem otroka
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zmeraj poklicala po imenu, večkrat na dan. Otrok je pričel upoštevati kratka in enostavna
navodila, kot so: »Sedi, umij si roke, primi, sleci se.«
Cilj: + otrok upošteva in razume enobesedna navodila
Otrok je pričel upoštevati navodila, kot je »sedi«. Navodilo sem mu podajala večkrat na dan,
v različnih situacijah in dejavnostih. Na začetku sem ga fizično in verbalno vodila. Cilj je
dosežen pri dejavnostih, kot so igra pri mizi, kosilo in malica. Ko se usede, ga pohvalim ter ga
nagradim. Deček se je naučil, da se je treba usesti pri malici, kosilu in pri igrah, ki potekajo za
mizo. Pri malici in kosilu sem ga motivirala s priljubljenimi igračami, ki niso vzele veliko
prostora na mizi. Z opazovanjem teh igračk je podaljšal svoj čas sedenja. Pri vsakem malem
napredku sem ga pohvalila in tudi nagradila. Učenje navodila »sedi« je otrok prenesel tudi na
učenje pravilne uporabe stranišča, kjer je bil cilj, da se na ustrezen način usede na školjko. Na
začetku obravnave me je deček samo od daleč opazoval pri igri in gledal, katere igrače
uporabljam. Ko sem pustila igrače na mizi, jih je šel pogledat. Ko sem se vrnila nazaj k mizi,
da bi se igrala z njim, se je odstranil. Po 2 mesecih sva dosegla, da otrok sedi za mizo in
sodeluje pri igri, kjer ga usmerjam. Pri kosilu sedi brez vmesnega vstajanja od mize.
Maksimalno 5–8 minut dela in se igra pri mizi pod vodstvom odrasle osebe. Še vedno
obstajajo dnevi, ko deček noče sodelovati. Na njegovo sodelovanje pri igri in sedenju za mizo
vpliva več dejavnikov: motnje spanja, dieta, vreme.
Cilj: + otrok upošteva ukaz, navodilo »NE«
M. se je odvadil svojega nezaželenega vedenja: metanje igrač v stranišče. Razume in upošteva
navodilo »NE«. Na začetku obravnave ga je bilo treba fizično ovirati. Na koncu obravnave je
bilo dovolj, da sem mu ob hoji po igračah to le verbalno prepovedovala in je odnehal. Ko
pleza na stolp, ki je postavljen sredi igralnice, nanj velikokrat spleza previsoko. Na opozorilo
»M., ne!« se odzove in spleza s stolpa.
Cilj: + pogleda nas med izvajanjem dejavnosti/med igro (vzpostavi očesni kontakt)
M. na začetku obravnave ni vzpostavljal očesnega kontakta z odraslo osebo ali če je, je trajal
le par sekund. Prvič je z mano vzpostavil očesni kontakt pri dejavnosti skakanje na klopi.
Očesni kontakt se je začel pojavljati pri tistih dejavnostih in v situacijah, ko si je otrok nekaj
zaželel (bobnanje, hrano, risanko). Usmerjala sem njegov pogled z nežnim odmikom njegove
brade. Na koncu treninga je pričel vzpostavljati očesni kontakt pri igri pri mizi, samostojni
igri in interaktivnih dejavnostih. Opazila sem tudi, da nas pogleda med oblačenjem, slačenjem
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in pri hranjenju. Po treh mesecih pa se je pojavil tudi spontan očesni kontakt brez kakršne koli
zahteve.
Področje: socialna interakcija
Cilj: + izvede enostavno aktivnost pod vodstvom odrasle osebe
V prvih dveh tednih obravnave otrok ni sodeloval in ni pustil, da ga fizično vodim ob
različnih dejavnostih. Treba ga je bilo naučiti pravil izbranih iger, kot so ježek, sestavljanka,
boben. Prvi korak je bil pritegniti njegovo pozornost, da spremlja igro. Z uporabo
interaktivnih dejavnosti sem oblikovala odnos z otrokom in poskušala razvijati zgodnjo
komunikacijo in sodelovanje. Otrok je pričel bolj vzpostavljati očesni kontakt in sodelovati
pri igrah. Po 2. mesecu obravnave se je igral pri mizi z igrama ježek in sestavljanka. Z
dejavnostmi pri mizi se je ukvarjal največ 5–8 minut, brez odmora. Sam je vzel v roke boben
in ksilofon in ju uporabljal na ustrezen način. Ko je otrok že razumel, kaj pričakujem njega,
sem pri igri za mizo začela vključevati druge aktivnosti. Po končani aktivnosti je dobil
nagrado. Uporabljala sem še sestavljanko, prstne lutke in magnetno gledališče. Pri igri z žogo
otrok še ni podal žoge drugemu, ampak jo je vrgel stran. Sestavljanke, prstne lutke in
magnetno gledališče sva izvajala vsak dan.
Cilj: + pokaže zanimanje za igro vrstnikov
Ko je deček začel hoditi v vrtec, ni bil prisoten v igralnici, temveč je skoraj cele dneve
preživel v garderobi. V igralnico je stekel le za trenutek in tam ni preživel veliko časa. V
igralnico je šel le zjutraj, ko še ni bilo otrok. Po prihodu drugih otrok v vrtec se je izogibal
njihove bližine. Poskusila sem usmerjati njegovo pozornost na skupinske igre ter na igre
drugih otrok. Vsak dan je bil izpeljan jutranji krog, v okviru tega pa skupinsko petje,
telovadba ali plesno-gibalne vaje. Fizično sem vodila in usmerjala dečka pri teh aktivnostih
ter ga verbalno spodbujala. Pri petju pesmi zdaj opazuje otroke in se smeji na glas. Svoje
veselje pokaže s kriljenjem rok gor - dol. M. v prvem mesecu po vstopu v vrtec ni imel
nobenega stika z vrstniki niti z odraslo osebo. Med obravnavo smo opazili napredek, ko je
pričel prijemati otroke za roko in jih voditi. To opisuje primer situacije, ko deček prijema
deklico za roko in jo vodi do trampolina. S tem pokaže svojo željo, da bi gledal, kako deklica
skače, in takrat se veseli. Deček že opazuje druge otroke med igro in gre večkrat tudi do njih,
v večini situacij od njih vzame igrače ali jih prime za roko in jih nekam vodi. V primeru, ko
ga nekaj moti ali so drugi preglasni, se odmakne v garderobo, ampak za manj časa kot prej
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(par minut). Kljub krajšim odmorom izven igralnice otrok v njej preživi večino časa, ko je v
vrtcu.
Cilj: + otrok posnema enostavne gibalne vaje pod vodstvom odrasle osebe (plesno-gibalne
igre)
S potekom obravnave in z udeležbo pri individualnih in skupinskih dejavnostih je deček
napredoval v spretnosti posnemanja. Posnema in izvaja gibalne vaje, sam skače na
trampolinu. Posnema moje gibalne vaje, kot je hoja v krogu z dvignjenimi rokami, hoja po
črti, spuščanje po toboganu. Gibalne dejavnosti so izbrane tako, da upoštevajo otrokovo
razvojno raven motorike in njegovo zanimanje. Pri skupinskih igrah delno sodeluje pod
vodstvom odrasle osebe.

8.2 Predstavitev otrokovega napredka na področju samostojnosti
Otrokov napredek na področju samostojnosti je prikazan z Grafom 2 in Tabelo 1 ter je
kvalitativno opisan.

Rezultati otrokovega funkcioniranja na
področju samostojnosti
3
Povprečna ocena

2,5
2
otrokova ocena pred
obravnavo

1,5
1

otrokova ocena po
obravnavi

0,5
0
1. sedi za mizo
vsaj pet minut

2. sodeluje pri
slačenju in
oblačenju

3. umije si roke

4. uporablja
stranišče

Operativni cilji

Legenda: 1: ne obvlada; 2: obvlada ob pomoči; 3: samostojno naredi, izvaja
Graf 2: Primerjava rezultatov otrokovega funkcioniranja na področju samostojnosti pred in
po izvajanju zgodnje obravnave
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Na Grafu 2. je razvidno otrokovo funkcioniranje na področju samostojnosti pred in po
izvajanju zgodnje obravnave. Otrok je napredoval pri vsaki obravnavani dejavnosti, kot so:
sedenje za mizo vsaj 5 minut, sodelovanje pri oblačenju in slačenju, umivanje rok in uporaba
stranišča. Po izvajanju obravnave se otrok že sam usede za mizo vsaj za 5 minut. Razvidno je,
da še ni popolnoma samostojen pri oblačenju in slačenju, ampak s primerjavo začetne ocene
je razvidno, da ob pomoči opravlja te dejavnosti. Ob pomoči se umije roke, česar pred
obravnavo ni delal. Velik napredek je razviden pri uporabi stranišča, saj je otrok postal bolj
samostojen kot pred izvajanjem treninga.
Tabela 1. prikazuje primerjavo začetne in končne ocene otrokovega funkcioniranja na
področju samostojnosti.
Otrokova ocena
Področje

Cilji

pred izvajanjem
treninga

Otrok se usede za mizo
za 5 sekund
Otrok se usede za mizo
za pol minute
Otrok se usede za mizo
Hranjenje

za 1 minuto
Otrok se usede za mizo
za 2 minuti
Otrok se usede za mizo
za 5 minut

Otrokova ocena po
izvajanju treninga

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

2

Slačenje,

Otrok sodeluje pri

oblačenje

slačenju in oblačenju

Osebna

Zaviha rokave

1

1

urejenost:

Odpre pipo za vodo

1

2

(koraki)

Zmoči roke z vodo

1

3

Osebna

Namili roke

1

2

umivanje rok
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Spere roke z vodo

1

3

Zapre pipo

1

2

Vzame brisačo

3

3

Obriše roke

1

2

Obesi brisačo

1

2

Odviha rokave

1

3

1

3

1

2

1

1

1

3

Opravi potrebo

1

3

Obleče hlače

1

2

Potegne vodo

1

2

Pokaže svojo potrebo po
stranišče (s kretnjo,

Uporaba stranišča

uporaba simbola)
Gre na stranišče
Sleče si hlače na
stranišču
Ustrezno se usede na
stranišče

Legenda: 1: ne obvlada; 2: obvlada ob pomoči; 3: samostojno naredi, opravlja
Tabela 1: Otrokovo funkcioniranje na področju samostojnosti pred in po izvajanju treninga

Graf 2. in tabela 1. prikazujeta otrokov napredek na področju samostojnosti ter primerjavo
otrokovega funkcioniranja pred in po izvajanju obravnave. Deček se na začetku obravnave ni
usedel za mizo ne pri malici ne pri kosilu. S pomočjo simbola, vizualnih opor in motivatorjev
(figure, igrače, peščena ura) se je postopoma navadil, da je treba sedeti za mizo med
hranjenjem. V prvih tednih se je usedel samo za sekundo za mizo, kasneje je svoj čas sedenja
podaljšal za eno minuto, dve minuti. Na koncu obravnave je otrok že sedel za mizo vsaj pet
minut. Otrok ni postal popolnoma samostojen pri oblačenju in slačenju, napredek je, da
sodeluje pri teh aktivnostih. Sam si sname kapo, ob pomoči si sleče jakno in sezuje čevlje,
česar pred izvajanjem obravnave ni počel. M. je napredoval pri umivanju rok, določene
korake umivanja rok je usvojil in jih opravlja sam. Zmoči in spere roke z vodo, sam vzame
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brisačo in odviha rokave. Ob pomoči (verbalno navodilo ali fizična pomoč) odpre pipo za
vodo, vzame milo in namili roke, zapre pipo, si obriše roke in obesi brisačo na obešalnik. Ni
pa usvojil koraka, naj si pred umivanjem rok zaviha rokave. Iz Tabele 1 je razvidno, da otrok
že pokaže svojo potrebo po stranišču (s simbolom) na ustrezen način, ustrezno se usede na
stranišče. Tako pred začetkom kot tudi na koncu obravnave si otrok ne sleče hlač sam, jih pa
ob pomoči obleče po opravljanju potrebe. Ob verbalni opomnitvi potegne vodo.
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9 Evalvacija uspešnosti zgodnje obravnave
Deček M. je napredoval na vseh treh področjih, ki sem jih razvijala s treningom: socialna
interakcija, samostojnost in komunikacija.
Pričel se je odzivati na svoje ime, kadar se ga pokliče ob spremstvu instrumenta. Pričel je
vzpostavljati očesni kontakt med izvajanjem posameznih aktivnosti ter upoštevati navodila,
kot so: »sedi«, »ne«, »primi«. Odraslo osebo prime za roko in jo vodi do želenega predmeta
ter s prstom pokaže nanj. Največji napredek je viden na področju socialne interakcije. Otrok
izvaja enostavno aktivnost pod vodstvom odrasle osebe. Posnema preproste gibalne
aktivnosti, kot so elementi plesno-gibalnih vaj, in pokaže zanimanje za igro z vrstniki:
približuje se k igri drugih, jih opazuje ali sodeluje. Na področju samostojnosti je dosegel cilje,
kot so: sedenje za mizo za pet minut, opravljanje posameznih korakov pri umivanju rok in
uporaba stranišča. Ob vizualni opori sledi navodilom, predvsem ko izvajamo neko dejavnost
pri mizi in uporabljamo tablico ZDAJ - POTEM. V kopalnici in na stranišču sledi navodilom
ob uporabi vizualnih opor.
Za vidnejši napredek bi bil potreben dalj časa trajajoč trening.

9.1 Ocena otrokovega funkcioniranja po izvajanju zgodnje obravnave
Pogovor s starši in vzgojiteljicama
Starši in vzgojiteljici so po izvedbi treninga potrdili, da je otrokov največji napredek na
področju socialne interakcije, saj je pričel opazovati druge med igro, gre med otroke in ni več
tako izoliran od njih. Doma je tudi prenehal z metanjem igrač po prostoru in v straniščno
školjko.
Vzgojiteljici poročata, da deček ne zapušča več igralnice ter večkrat spontano vzpostavi
kontakt z otroki in odraslo osebo, tudi kadar nima posebnih zahtev. Igrače je pričel uporabljati
na ustreznejši način. Sodeluje pri slačenju in oblačenju ter je samostojnejši pri umivanju rok
in opravljanju potrebe na stranišču. Najbolj razviden napredek pa je sedenje za mizo.
Rezultati lestvice za oceno otroškega avtizma (CARS)
Lestvica za oceno otroškega avtizma (CARS) pokaže manjše odstopanje v otrokovem vedenju
od vrstnikov brez MAS po izvajanju obravnave, v primerjavi z odstopanjem v vedenju od
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vrstnikov brez MAS na začetku obravnave. Primerjava rezultatov lestvice za oceno otroškega
avtizma (CARS) pred in po obravnavi je prikazana z Grafom 3.
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Graf 3. prikazuje primerjavo odstopanja v vedenju od vrstnikov za vsako področje otrokovega
funkcioniranja pred in po izvajanju obravnave. Razvidno je zmanjšanje stopnje odstopanja
vedenja od vrstnikov na področjih, označenih z 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13. Največji napredek je
razviden na področju odnosa do predmetov, okusa, vonja, tipa - percepcije in uporabe (5, 9).
Potem sledi otrokov napredek na področjih, ki so označena s številkami 1, 2, 6, 13, 15.
Napredek ni razviden na področju motorike (4) in verbalne komunikacije (11) ter na nivoju in
trajnosti intelektualnega delovanja (14). Graf 3 prikazuje, da ne glede na verbalno
komunikacijo, se je stopnja otrokovega vedenja na vseh področjih otrokovega funkcioniranja
zmanjšala najmanj za 0,5 ali največ za 1,5 točko.
Lestvico za oceno otroškega avtizma (CARS) sem uporabljala sama in je zato treba upoštevati
možnost subjektivne ocene, ker sem sama izvajala zgodnjo obravnavo z otrokom.
Deček je napredoval na večini področij, ki jih vsebuje in ocenjuje lestvica za oceno otroškega
avtizma (CARS). Na področju odnosa do ljudi, imitacije - posnemanja in okusa, vonja, tipa percepcije in uporabe je viden največji napredek, če primerjamo rezultate pred izvajanjem
obravnave z rezultati po izvajanju obravnave. Zmerno odstopanje glede na starost je opazno
tudi na področju odnosa do aktivnosti, strahu in boječnosti, čustev. Manjše do zmerno
odstopanje se kaže na področjih splošnega vtisa, neverbalne komunikacije, avditivne in
vizualne percepcije, odnosa do ljudi in predmetov. Manjše odstopanje se kaže na področju
privajanja na spremembe. Na področju verbalne komunikacije ni napredka. Zmerno
odstopanje se kaže na področju nivoja in trajnosti intelektualnega funkcioniranja. Iz
primerjave rezultatov lestvice za oceno otroškega avtizma (CARS) pred in po izvajanju
obravnave je razvidno, da je deček napredoval na posameznih področjih, ki jih ocenjuje
lestvica. Pred začetkom obravnave je dosegel 46 od 60 možnih točk (81,67 %), po izvajanju
obravnave pa je otrok M. dosegal 36,5 točk od možnih 60 točk (60,8 %). To pomeni, da je pri
zaključku obravnave pri otroku M. opazno za 20,87 % manjše odstopanje v vedenju od
vrstnikov kot je bilo opazno pred pričetkom obravnave.
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10 Predlogi za nadaljnje delo z otrokom z motnjami
avtističnega spektra
Z dečkom je treba nadaljevati z intenzivno obravnavo na zastavljenih ciljih. Potrebno je
nadaljnje osredotočanje na podajanje kratkih in enostavnih navodil, s pomočjo vizualnih opor.
Ob upoštevanju otrokovega močnega področja motorike bi bila za krepitev socialne
interakcije smiselna vključitev čim več gibalnih vaj in gibalnih iger.
Na Madžarskem je pogosto uporabljena metoda za otroke z motnjami avtističnega spektra
obravnava s pomočjo fižolove vreče »babzsákfoglalkozás«, pri kateri se otroci igrajo z
majhno vrečo, ki vsebuje suh fižol. To metodo je prvič uporabljal Avtistični Raziskovalni
Inštitut v Budimpešti in vsebuje različne strukturirane igre s fižolovo vrečo. Igra poteka
skupinsko pod vodstvom odrasle osebe in njen cilj je razvijanje otrokove komunikacijske
sposobnosti in socialne interakcije. Ta metoda vsebuje različne igre, kot so: podajanje
fižolove vreče, metanje vreče, igra spomin ter podajanje sporočila in igra pripovedovanja
(Rácz, 2011). Menim, da bi bilo smiselno v otrokovo obravnavo vključiti še elemente te igre,
ki so primerne za njegovo razvojno raven in starost. Pomembno je, da se v čim večji meri
uresniči dečkovo vključevanje v skupinske igre. Menim, da bi bilo treba spodbujati otroka, da
bo čim bolj samostojen pri uporabi svojega vizualnega urnika.
V času treninga je otrok čakal na obravnavo po metodi PECS. Menim, da bi z izvajanjem
metode PECS prišlo do napredka na otrokovem področju komunikacije in socialne
interakcije. Uspešnost te metode med mnogimi tujimi raziskavami potrjuje tudi raziskava
avtističnega programa Delaware (DAP), v kateri je izmed 85 otrok večina osvojila izmenjavo
slik pri sporazumevanju v parih dneh. Raziskave so potekale tudi v osnovni šoli Avtističnega
raziskovalnega inštituta in prikazujejo uspešnost metode PECS pri mladostnikih s posebnimi
potrebami, pri otrocih z jezikovnimi motnjami ter pri otrocih z MAS (Havasi, 2012).
V trening sem vključila elemente metode TEACCH in strukturiranega poučevanja. Z uporabo
vizualnega urnika sem predstavila dečku potek dneva, kar mu je pomagalo otroku razumeti,
kaj se pričakuje od njega in kako naj bo bolj samostojen. Menim, da je treba nadaljevati
otrokovo obravnavo s to metodo in razširiti aktivnosti, ki bi jih prikazali s simboli na urniku.
Handleman, Harris in Martins (2005) so v svojih raziskavah zapisali, da bi večina staršev
otrok z MAS izbrala običajno šolo, ne pa šole s posebnim programom. Nekatere raziskave so
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pokazale pozitivne učinke inkluzije za otroke z MAS na področju socialnega razvoja
(socialno vedenje in igra), predvsem v predšolskem obdobju (Macedoni-Luksič, 2009). Na
podlagi funkcioniranja otroka M. menim, da je smiselno vključevanje otroka z MAS s
podobnimi značilnostmi, kot jih je imel M. v redni otroški vrtec, ker ima več možnosti za
učenje in razvijanje socialne interakcije z drugimi otroki.
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11 Odgovori na raziskovalna vprašanja
1. Kakšne so pred treningom ocenjene značilnosti (primanjkljaj, močna področja, posebne
potrebe) tri in polletnega otroka, ki obiskuje redni otroški vrtec in ima diagnozo motnje
avtističnega spektra?
Po opazovanju in ocenjevanju otrokovega funkcioniranja na različnih področjih
(komunikacija, socialna interakcija, samostojnost, motorika, čustva ...) sem ugotovila, da ima
otrok najbolj izrazite težave na področjih socialne interakcije, komunikacije in samostojnosti.
Pri dečku je diagnosticiran otroški avtizem. Njegovo močno področje je motorika. Njegova
ocena na lestvici za oceno otroškega avtizma (CARS) je 46 od možnih 60 točk, kar pomeni
veliko odstopanje v vedenju od vedenja vrstnikov. Največje odstopanje od vedenja vrstnikov
ima na področju posnemanja - imitacije, socializacije, čustev, privajanja na spremembe,
odnosa do ljudi in predmetov, percepcije ter verbalne in neverbalne komunikacije. Po lestvici
za oceno otroškega avtizma (CARS) je razvidno, da ima otrok na šestih področjih od
petnajstih zmerno do večje odstopanje v vedenju od vrstnikov brez MAS. M. ima na devetih
področjih od petnajstih manjše do zmerno odstopanje v vedenju od vrstnikov brez MAS.
Samo na področju motorike njegovo vedenje ne odstopa od vrstnikov brez MAS.
2. Ali se bo na podlagi specialno-pedagoške obravnave, ki vključuje vizualne opore in
interaktivne dejavnosti, pri otroku pokazal napredek na področju komunikacije, socialne
interakcije in samostojnosti?
Po izvajanju štirimesečne obravnave je otrokov napredek viden na vseh treh obravnavanih
področjih, kot so komunikacija, socialna interakcija in samostojnost.
Na področju samostojnosti je otrok M. dosegal naslednje cilje: sodeluje pri oblačenju in
slačenju. Samostojno se usede za mizo za daljši čas (vsaj za 5 minut) pri malici, kosilu in pri
igri pri mizi. Uporaba vizualnih opor in simbolov nas je vodila do napredka, da je otrok pri
usvajanju korakov umivanja rok in pravilne uporabe stranišča, nekatere korake je delno, druge
pa popolnoma usvojil. Na začetku obravnave ni pokazal svoje potrebe po stranišču, če pa jo
je, je bilo že prepozno. Umivanja rok ni maral. S potekom zgodnje obravnave se je naučil, da
je treba pokazati oziroma nas opozoriti, če mora na stranišče. Umivanja rok ne odklanja več,
temveč se ga veseli in ob pomoči opravlja. Potreben je jasno organiziran pristop, sledenje
cilju in nagrajevanje vsakega majhnega uspeha pri izvajanju treninga. Hannah in Dickinson
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(2008) trdita, da je učenje po korakih, veriženje ali veriženje nazaj, najbolj uspešna metoda za
učenje slačenja in oblačenja in razvijanje samostojnosti v kopalnici.
Na področju socialne interakcije otrok sedaj izvede enostavno aktivnost pod vodstvom odrasle
osebe, pričenja kazati več zanimanja za igro vrstnikov ter posnema elemente gibalnih vaj.
Usvojil je veščine in z upoštevanjem določenih navodil izvede enostavno aktivnost pod
vodstvom odrasle osebe, kot so sestavljanka, ježek, uporaba inštrumentov (boben, ksilofon).
Za pomoč pri doseganju ciljev so mi služile interaktivne dejavnosti (pihanje mehurčkov,
guganje, igra s prstnimi lutkami), ki razvijejo zgodnjo socialno interakcijo, igralne veščine in
komunikacijo (Moor, 2009). Interaktivne igre so mi pomagale, da sem prišla do stika z
otrokom, kasneje je začel vzpostavljati očesni kontakt.
Na področju komunikacije je otrok pričel kazati željo po predmetu s prstom. S kazanjem prosi
za gledanje televizije, za določeno hrano ali pijačo. Kljub posluževanju enostavnih strategij
pri komunikaciji otrok kaže napredek na področju komunikacije. Pred izvajanjem specialnopedagoške obravnave nas je prijel in vodil za roko, ni pa pokazal želene stvari s prstom. Med
izvajanjem obravnave je začel izbirati med dvema predmetoma. Na koncu obravnave pa je že
sam izbral med več različnimi stvarmi, ki so bile na razpolago. Na začetku obravnave ni ali je
redko vzpostavil očesni kontakt, med obravnavo pa se je število očesnih kontaktov povečalo.
Nisem se poslužila sistema za razvijanje komunikacije z izmenjavo slik, ker je otrok čakal na
obravnavo PECS v Budimpešti. Pri izvajanju interaktivnih dejavnosti je pričel vzpostavljati
očesni kontakt in po 4 mesecih obravnave lahko govorim tudi o povečanem številu
vzpostavljenih kontaktov z očmi.
Menim, da so k napredku otroka pripomogle uporabljene vizualne opore v okviru
strukturiranega poučevanja, ki je del metode TEACCH.
Uspešnost metode TEACCH pri otrocih z MAS na področjih komunikacije in socialne
interakcije med drugimi prikazujejo tudi Raziskave Avtističnega Inštituta v Budimpešti
(Havasi, 2012). Raziskave Dawsona in Osterlinga (1997) prikazujejo uspešnost programa
TEACCH. Ugotovila sta, da so tisti otroci z MAS, ki so bili vključeni v program TEACCH,
imeli večji razvoj predvsem pri funkcioniranju na področju komunikacije in socializacije v
primerjavi tistimi, ki se niso udeležili metode TEACCH (Mesibov, 2008).
Raziskave Avtističnega raziskovalnega inštituta so potrdile uspešnost metode TEACCH pri
predšolskih otrocih z MAS, predvsem na področju socialne interakcije in komunikacije.
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Otroke so obravnavali v obsegu dveh let in ugotovili, da je v tem obdobju napredovala večina
obravnavanih otrok. Za vsakega otroka z MAS priporočajo voden individualiziran program, ki
ga je treba preveriti in ga spremeniti po otrokovi potrebi (Mesibov, 2008). Moj trening je
trajal krajši čas, vendar kljub temu potrdi podobne rezultate raziskave in prikazuje otrokov
napredek na obravnavanih področjih: komunikacija, socialna interakcija in samostojnost .
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ZAKLJUČEK

V diplomskem delu sem preverjala učinkovitost štirimesečne obravnave s tri in polletnim
dečkom z motnjami avtističnega spektra, ki obiskuje redni otroški vrtec na Madžarskem.
Teorija diplomskega dela in evalvacija zgodnje obravnave sta pokazali, da uporaba elementov
metode TEACCH, interaktivne dejavnosti ter veriženje/veriženje nazaj, pripomore k napredku
razvoja otroka z MAS. V treningu so bili uporabljeni učenčev osebni vizualni urnik na steni v
igralnici, vizualna opora za učenje zaporedja pri umivanju rok in slačenju v garderobi, tablica
ZDAJ - POTEM in druge vizualne opore. O uspešnosti vključevanja metode TEACCH priča
tudi raziskava Avtističnega Raziskovalnega Inštituta v Budimpešti. V svoji raziskavi so nudili
individualno pomoč otrokom z MAS in njihovim staršem za nadaljnje delo. Otroci so bili stari
od 3 do 7 let. Njihova intenzivna obravnava je trajala 6 tednov, 5 ur dnevno in je vključevala
temeljne elemente TEACCH programa. Obravnava je temeljila na načrtovanju dneva preko
simbolov ter uporabe vizualnih opor kot pripomočkov pri poučevanju in vzpostavljanju
vsakodnevnih rutin. Raziskave so pokazale, da so po dveh tednih otroci že usvojili pomen
določenega simbola, s čimer je bilo olajšano njihovo funkcioniranje (Csepregi, Horváth, &
Simó, 2011).
Otrok M., s katerim sem se štiri mesece intenzivno ukvarjala, je dosegel napredek na področju
komunikacije, samostojnosti ter socialne interakcije. V primerjavi s prvim mesecem, ko je
otrok vstopil v vrtec, s situacijo čez pol leta, je v delovanju otroka vidna velika razlika: deček
že cele dneve preživi v igralnici, pričenja opazovati sovrstnike, pričenja prositi za pomoč,
pokaže želeno stvar s prstom, je delno samostojen pri opravljanju svoje potrebe in umivanju
rok ter sodeluje pri oblačenju in slačenju. Večkrat na dan vzpostavi očesni kontakt, nas
spremlja med dejavnostmi ter pogleda.
Ker deček hodi v redni otroški vrtec, bi bilo potrebno nadaljnje izobraževanje vzgojiteljic,
pomoč specialnega pedagoga v okviru individualnega ter skupinskega dela ter prilagajanje
metod in načinov dela za otroka z motnjami avtističnega spektra. Vzgojiteljici in starši so
upoštevali moja navodila in me velikokrat prosili za nasvet. Z medsebojnim sodelovanjem
smo dosegli, da je otrok bolj samostojen, oblikuje več stikov z drugimi ter na ustreznejši
način uporablja igrače.
Avtizem je še vedno »skrivnostna motnja«, ki se razlikuje od posameznika do posameznika,
zato je za vsakega otroka z MAS potrebna čim bolj zgodnja obravnava in oblikovanje
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individualnega načrta, s tem pa se omogoči razvoj veščin, da se bo razvil v čim bolj
samostojnega odraslega. Vsak otrok, ne glede na njegove potrebe ali primanjkljaje, bi moral
dobiti dovolj pomoči, da razvije svoje potenciale in odraste v čim bolj samostojnega
odraslega.
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PRILOGA

P1: Primer načrtovanja, ocene in opisa funkcioniranja otroka z MAS na
področju socialne interakcije

Datum
obravnave

Načrtovan cilj na področju socializacije:
izvede enostavno aktivnost pod vodstvom odrasle osebe
(igra pri mizi – igra jež)
Ocena otrokovega
Opis otrokovega vedenja in

7., 8., 9., 10.,
11., 14., 15.,
17., 18., 22.,
23., 24., 25., 28.
januar 2013

30., 31. januar
2013 in 4., 5.,
6., 12., 13., 14.,
15., 19., 20.,
21., 22., 26., 27.
februar 2013

28. februar 2013

1., 4., 5., 6.,
marec 2013

funkcioniranja

funkcioniranja

1

Otrok ne sodeluje, ne pokaže
zanimanja za igro, ki poteka pri mizi.
Ne reagira na spodbude in povabila.
Ne reagira, če ga pokličem po imenu,
ne pride niti v bližino mize. Ne pokaže
zanimanje za igro (jež), gre mimo
mize, vendar se ne ustavi. Od daleč
opazuje igro, ki jo izvajam pri mizi,
vendar jo samo za trenutek spremlja z
očmi, ne približa se dejavnosti.

1

Od daleč opazuje in se približuje
dejavnosti, s sosednje mize gleda,
kako se igram z ježkom. Dejavnost pri
mizi opazuje že za kakšno minutko,
medtem ko stoji na klopi. Ko ga
pokličem, pride k mizi, se ne usede,
ampak opazuje bodice in jih prime v
roke. Stoji pri mizi, maksimalno pol
minute, in opazuje barve bodic.

1

K mizi se usede za trenutek, vendar ne
vstavlja bodic v ježa, temveč hitro
pobegne od mize in spet samo od
daleč opazuje dejavnost.

1

Ne usede se k mizi, ampak od daleč
opazuje igro in vzame v roke bodice,
vendar jih ne vstavi v ježa.
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11., 12., 13.,
14., 15., 18., 19.
marec 2013

2

11., 12., 13.,
14., 15., 18., 19.
marec 2013

2
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Ko se usede za mizo, mu pokažem,
kam mora vstaviti bodice. Napačno
obrne bodico in mu je ne uspe vstaviti
v ježa. Povem mu, naj jo obrne, mu
primem roko in ga vodim, skupaj
vstaviva bodico, potem vstane in gre
stran. Prvič, ko se je usedel za mizo, je
to trajalo 20 sekund, ta čas je podaljšal
postopoma in sredi marca že sedi za
mizo vsaj pet minut.

2

Sedi za mizo, bolj opazuje bodice kot
pa jih vstavlja. Ko skupaj vstaviva
bodico, gre stran, ne dovoli mi, da mu
pomagam in da vodim njegovo roko.

3

Sam se usede za mizo, ko vidi, da na
urniku sledi dejavnost igra pri mizi.
Vzame bodice in jih vstavi v ježa,
pravilno jih obrne in jih vse vstavi.

2

Sedi za mizo, bolj opazuje bodice kot
pa jih vstavlja. Ko mu rečem, naj
vstavi bodice, vstavi par bodic, ne pa
vseh. Na zahtevo, da vstavi vse
bodice, reagira tako, da vstane in
odide stran, ne dokonča dejavnosti.

2., 3., 4., 5. april
2013

3

Sedi za mizo in bodice vstavi v ježa,
upošteva navodila in dokonča nalogo.
Med dejavnostjo ga spodbujam z
nagrado in ga pohvalim (za vsako
vstavljeno bodico).

8., 9. april

1

Ne opazuje igre, ne reagira na
povabila niti se ne približa mizi.

2

Sedi za mizo, bolj opazuje bodice kot
pa jih vstavlja. Vstavi eno ali dve
bodici, potem ga je treba motivirati za
nadaljevanje, velikokrat gre stran od
mize, brez da bi dokončal dejavnost.
So dnevi, ko se vrača k mizi, vstavi še
kakšno bodico, ampak vseeno ne
dokonča dejavnosti.

20. marec 2013

21. marec 2013

26., 27., 28., 29.
marec 2013

11., 12., 15.,
16., 17. april
2013
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18., 19., 22.,
23., 24., 25., 26.
april 2013
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Usede se za mizo, manj kot pet minut
je potreboval za dokončanje naloge,
sledila je nagrada.

3
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