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POVZETEK 

 

Namen diplomskega dela je predstaviti izzive in odzive osnovne šole, ki se pojavijo ob 

vključitvi učenca z Aspergerjevim sindromom. V teoretičnem delu navedem opredelitve 

Aspergerjevega sindroma in avtizma, predstavim zakonodajo na področju učencev z 

avtističnimi motnjami, opišem izzive v šolskem prostoru in izpostavim učitelje ter njihov 

proces sprejemanja pomoči. Pozornost posvetim tudi temu, kam se otrok vključi, če je v 

osnovni šoli neuspešen. V empiričnem delu izvedem akcijsko raziskavo, znotraj katere sem 

oblikovala preventivni program »Srečanja učiteljev« in analizirala refleksije udeležencev. 

Izzive osnove šole raziskujem s pomočjo kvalitativne raziskave, v kateri izvedem intervju z 

razredničarko učenca in svetovalno delavko na šoli. Rezultati so pokazali, da klima na šoli ni 

usmerjena v sprejemanje otrok s posebnimi potrebami, zato se šola s težavo sooča z izzivi, ki 

jih prinese Aspergerjev sindrom. Odziv udeležencev programa »Srečanja učiteljev« je bil 

pozitiven, saj so se jim srečanja zdela zanimiva in koristna. Večina udeležencev se strinja, da 

je takšna oblika dela na šoli potrebna in bi jo bilo potrebno nadaljevati tudi v prihodnjih letih, 

saj ima preventiva velik pomen pri delu z otroki s posebnimi potrebami.  

 

 

Ključne besede:  

Aspergerjev sindrom, osnovna šola, preventiva, učitelji, »Srečanja učiteljev« 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to introduce primary school challenges and reactions that occur 

when a student with Asperger's syndrome enters school. In the theoretical part, I define 

Asperger's syndrome and autism, introduce the law applying to students with Asperger's 

syndrome, describe the challenges in the school environment and focus on teachers and their 

process of accepting assistance. I also focus on where the student integrates, if he is 

unsuccessful in primary school. In the empirical part of my thesis I name the active research, 

within which I prepared the ''teacher meeting'' prevention program and analyzed participant's 

reflexions. I explore the primary school challenges with the help of qualitative research, in 

which I perform an interview with the class teacher and school social worker. The results 

have shown that the school atmosphere is not oriented on accepting the children with special 

needs, hence the school faces challenges that Asperger's syndrome accumulates. The meetings 

were believed to be interesting and beneficial, so the response of the program's participants 

was highly positive. Most participants agree that this form of school work is imperative and 

should be continued in the years ahead, because the prevention has an important meaning 

when working with children with special needs.  

 

 

Key words: 

Asperger's syndrome, primary school, prevention, teachers, ''teacher meeting'' 
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I. UVOD 

 

»Da bi lahko spremenili otrokovo vedenje, ga morate razumeti. Razumevanje otrokovega 

vedenja pomeni osmišljanje njegovega avtizma.« (Whitaker, 2011, str. 9) 

 

Prav zaradi nerazumevanja avtističnih motenj sem se odločila v svojem diplomskem delu 

pisati o Aspergerjevem sindromu in izzivih, na katere naletimo pri delu z učenci z 

Aspergerjevim sindomom, v osnovni šoli. V zadnjem času je v naših osnovnih šolah vse več 

otrok z avtističnimi motnjami, ljudje in učitelji pa še vedno ne vedo točno, kaj avtizem sploh 

je. Torej ne morejo razumeti njihovega vedenja, kar pa je ključnega pomena, če želijo z njimi 

uspešno delati. Na tem področju se je spremenila tudi zakonodaja, ki je sedaj uvedla novo 

kategorijo otrok s posebnimi potrebami, to so učenci z avtističnimi motnjami. Zakonodaja pa 

otrokom še zdaleč ne omogoča otrokom tega, kar resnično potrebujejo. 

 

Aspergerjev sindrom ni bolezen, ampak je motnja, ki ostane celo življenje. Težave otrok se 

med seboj zelo razlikujejo, zato strokovnjaki govorijo o spektru avtističnih motenj. Otroci se 

po izgledu ne ločijo od drugih otrok, ampak se razlikujejo predvsem v socialnem vedenju. Ker 

se otroci vedenja naučijo skozi socializacijo, lahko to vedenje tudi spreminjamo. Zato težave, 

ki so s to motnjo povezane, niso v vseh obdobjih enako prisotne. 

 

Otrok z Aspergerjevim sindromom za svojo uspešno vključitev v svet potrebuje podporno 

domače okolje. To okolje mora biti urejeno in zelo strpno do vseh izzivov, ki jih otrok nosi s 

seboj. Zato moramo razumeti tudi njihove starše, saj njihova naloga zagotovo ni lahka. Velik 

del otrokovega življenja predstavlja osnovna šola, zato je zelo pomembno, kakšno vlogo bo 

odigrala. Znotraj šole je za učenca najpomembnejši dober učitelj. Učitelji v slovenskih šolah 

tekom svojega izobraževanje niso prejeli znanj, ki bi jim koristila pri delu s temi otroki, zato 

veliko pomoči potrebujejo prav oni. Velik problem se pojavi pri sprejemanju te pomoči, saj to 

ni tako enostavno, kot se sliši.  

 

Kot spremljevalka otroka z Aspergerjevim sindromom sem se med delom z učencem 

seznanila s kar nekaj izzivi, ki sem jih opisala v teoretičnem delu. Pri delu v šoli me je 

zmotilo marsikaj, zato sem v okviru izzivov predstavila delo razredničarke in svetovalne 

delavke, kot odziv na stanje v šoli pa sem izvedla preventivni program »Srečanja učiteljev«.  
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II. TEORETIČNI DEL 

1 ASPERGERJEV SINDROM IN AVTIZEM 

1.1 DEFINICIJA IN VZROKI MOTNJE AVTISTIČNEGA SPEKTRA 

 

Avtistični spekter je zelo širok in se razprostira od otrok, ki se nikoli ne naučijo govoriti, do 

otrok, ki imajo lažjo obliko Aspergerjevega sindroma (Shore in Rastelli, 2006). Prav zato, ker 

je to tako široko področje govorimo o motnjah avtističnega spektra. Spekter avtističnih 

motenj se tako razprostira od oseb, ki bodo celo svoje življenje potrebovale pomoč pri 

osnovnih življenjskih opravilih, do uspešnih profesorjev, kot je avtor knjige Stephen M. 

Shore.  

 

Žagar (2012) pod pojem motnja avtističnega spektra opredeli več oblik različnih motenj:  

 avtizem – imenovan tudi Kannerjev avtizem, zgodnji otroški avtizem ali klasični 

avtizem je razvojna nevrološka motnja, ki se kaže predvsem v primanjkljajih v 

socialnem razvoju, govoru in komunikaciji; 

 Aspergerjev sindrom – je podoben avtizmu, vendar ljudje s to motnjo nimajo težav 

pri govorjenju in so pogosto povprečno ali nadpovprečno inteligentni; 

 Rettov sindrom – je redka motnja, ki največkrat prizadene deklice; 

 sindrom lomljivega kromosoma X – je najbolj pogosta oblika podedovane mentalne 

retardacije, otroci imajo zelo reven očesni stik; 

 otroška dezingrativna motnja – je zelo redka motnja, ki se kaže v delni ali popolni 

izgubi že razvitih zmožnosti na področju jezika, socialnih zmožnosti, igre in 

motoričnih spretnosti; 

 nespecifična razvojna motnja – kaže se v simptomih, ki niso značilni za nobeno 

drugo pervazivno razvojno motnjo. 

 

Vse te motnje sodijo v skupino »pervazivnih razvojnih motenj«. V naslednjem poglavju bom 

podrobneje predstavila Aspergerjev sindrom kot obliko motnje avtističnega spektra. 
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Izraz »avtizem« se je prvič pojavil leta 1943. Pri raziskovanju avtizma sta se v začetku 

pojavila dva strokovnjaka, ki sta opisovala avtizem, otroška psihiatra  dr. Leo Kanner in Hans 

Asperger (Patterson, 2009). Leo Kanner je opisoval otroke z močno izraženim avtizmom, 

medtem ko gre pri Kannerjevem avtizmu za izrazito nesposobnost razumevanja in 

komunikacije z drugimi ter hude govorne napake. Hans Asperger je pri svojem raziskovanju 

opisal štiri dečke, pri katerih je za označitev motnje sprva uporabil izraz avtistična 

psihopatija, šele leta 1981 pa je Lorna Wing v svojem članku uporabila izraz Aspergerjev 

sindrom (Attwood, 2007).  

 

Tako se, ko govorimo o avtizmu in spektru avtističnih motenj, pojavita dva izraza: Kannerjev 

avtizem in Aspergerjev sindrom, ki se v nekaterih značilnosti razlikujeta, vendar med njima 

najdemo tudi precej podobnosti (Žagar, 2012): 

 

Podobnosti: 

 prirojenost motnje; 

 slab očesni stik; 

 stereotipije besed in gibanja;  

 odpor do sprememb; 

 izolirani, posebni interesi, navadno do bizarnih in idiosinkratičnih objektov in vsebin; 

 težave v navezovanju socialnih stikov. 

Razlike: 

 otroci z Aspergerjevim sindromom lahko kasneje, okoli petega leta starosti, razvijejo 

tekoč govor, otroci z avtizmom imajo pomanjkljiv govor; 

 otroci z Aspergerjevim sindromom so skoraj vsi gibalno nespretni in imajo slabše 

razvito finomotoriko, kar za otroke z avtizmom ni nujno; 

 otroci z Aspergerjevim sindromom imajo razvito sposobnost abstraktnega mišljenja, 

medtem ko se otroci z avtizmom učijo predvsem mehansko; 

 otroci z Aspergerjevim sindromom so pogosto povprečno ali celo nadpovprečno 

inteligentni, medtem ko je okoli 70% avtističnih otrok mentalno zaostalih; 

 otroci z Aspergerjevim sindromom imajo zelo dober mehanski spomin (za podatke, 

števila datume); 
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 otroci z Aspergerjevim sindromom navadno nimajo pridruženih motenj v duševnem 

razvoju, lahko pa imajo primanjkljaje na posebnih področjih učenja, kot so disleksija, 

dispraksija, motnja pozornosti in hiperaktivnosti, epilepsija … 

 

Ker govorimo o spektru avtističnih motenj, se te težave občutno razlikujejo od otroka do 

otroka. Prav tako obstajajo velike razlike v tem, kako se težave kažejo navzven in kako 

vplivajo na vsakodnevno življenje. Vemo tudi, da imajo motnje avtističnega spektra biološki 

vzrok, vendar pa je treba poudariti, da je podoba, ki jo kaže otrok, posledica učenja in 

izkušenj. Žagar (2012) navaja, da je vse več dokazov, da je avtizem posledica drugačnosti v 

strukturi možganov in njihovega delovanja, do te drugačnosti pa najverjetneje prihaja že med 

nosečnostjo ali med porodom, in sicer zaradi poškodbe možganov. Patterson (2009) navaja, 

da so raziskave pokazale, da so mnogi otroci, pri katerih se razvije motnja avtističnega 

spektra, podedovali poškodovane gene svojih staršev, prav tako pa je lahko vzrok te motnje 

tudi v imunskem sistemu, disbiozi (neravnovesju mikroorganizmov, ki prizadenejo prebavni 

trakt), sindromu povečanja prepustnosti črevesja, strupenosti težkih kovin in cepiv.  

Tako kot trdi Žagar (2012) gre največkrat za kombinacijo genetskih in drugih dejavnikov, ki 

povzročajo razvoj avtistične motnje, motnja pa se lahko pojavi tudi, ko ni nobenih znakov, ki 

bi kazali na vpliv genetskih dejavnikov, in ko ni nič narobe med nosečnostjo ali porodom. 

Zato si raziskovalci še danes niso enotni o vzroku te motnje in še vedno ni povsem znano, 

kako se avtizem deduje. Ker gre za tako kompleksno področje, bo potrebno še veliko 

raziskovanja.  
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1.2 ZNAČILNOSTI ASPERGERJEVEGA SINDROMA 

 

Nekaj značilnosti oziroma razlik po katerih se otroci z Aspergerjevim sindromom ločijo od 

otrok z avtizmom je predstavljenih že zgoraj, sedaj pa bom predstavila podrobnejše 

značilnosti Aspergerjevega sindroma. 

Ljudje sodimo druge predvsem po njihovem zunanjem zgledu, vedenju in komuniciranju z 

okolico. Potrebno je poudariti, da se otroci z Aspergerjevim sindromom po izgledu ne ločijo 

od drugih otrok, če jih srečamo na ulici, jih je praktično nemogoče prepoznati, saj nimajo 

specifičnih fizičnih lastnosti. Največkrat jih prepoznamo po njihovem nenavadnem socialnem 

vedenju in drugačnih govorih sposobnostih (Attwood, 2007).  

Lorna Wing je tako v svojem delu (Burgoine in Wing, 1983 v Attwood, 2007) opisala glavne 

klinične značilnosti Aspergerjevega sindroma: 

 pomanjkanje empatije (nezmožnost vživeti se v čustva drugih); 

 naivna, neprimerna in enostranska interakcija; 

 nezmožnost ali majhna sposobnost sklepanja prijateljstev; 

 pedanten, natančen in ponavljajoč se govor; 

 slaba sposobnost neverbalne komunikacije; 

 izrazita zatopljenost v določene teme; 

 nerodno, slabo koordinirano premikanje in nenaravna drža. 

Pri značilnostih Aspergerjevega sindroma opiše Žagar (2012) triado primanjkljajev, to so 

težave na področju socialne komunikacije, socialne interakcije in na področju fleksibilnega 

mišljenja. Poleg teh težav imajo ljudje z Aspergerjevim sindromom še druge značilnosti, to 

so (prav tam): odvisnost od rutine, posebni interesi in senzorna preobčutljivost. Sledi 

podrobnejša  razlaga teh primanjkljajev.  

1.2.1 Socialna komunikacija 

Otroci z Aspergerjevim sindromom se težko izrazijo na čustveni in socialni ravni. Težave 

imajo pri razumevanju gest, mimike in intonacije glasu, uporabljajo zapletene besede in 

besedne zveze, ne da bi vedeli, kaj pomenijo, govor drugih razumejo dobesedno, imajo težave 

z razumevanjem šal, sarkazmov in metafor (Žagar, 2012). Ker imajo ti otroci težave pri 

osnovni komunikaciji, prihaja velikokrat do težavnega vedenja in težav otroka. Vse to samo 
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zato, ker nas ne razume na pravilen način. Zato moramo mi, ki z njimi komuniciramo, čim 

bolj poenostaviti komunikacijo in uporabljati kratke, jasne in enopomenske stavke. Zavedati 

se moramo, da je to v osnovni šoli in v razredu z več kot dvajsetimi učenci lahko zelo težko. 

Whitaker (2011) dodaja, da bo imel otrok, tudi ko se govor in jezik razvijeta brez zaostanka, 

resne težave pri uporabi jezika v socialnih situacijah in za socialne namene.  

 

1.2.2 Socialna interakcija 

Socialna interakcija je najosnovnejša stvar, pri navezovanju stikov z drugimi. Vsakodnevno 

smo primorani sodelovati in funkcionirati v medosebnih odnosih. Ljudje z Aspergerjevim 

sindromom imajo pri tem več težav, saj si zelo želijo biti družabni, vendar jim to ne uspeva 

najbolje, saj tega niso vešči. Otroci so lahko zelo zagreti za socialno interakcijo z drugimi, 

vendar kršijo nenapisana pravila o tem, kako se je lotiti, zato se lahko zdijo drugim precej 

vsiljivi, predrzni ali celo bahavi (Whitaker, 2011). Težava ni samo v tem, da otrok z 

Aspergerjevim sindromom narobe razume druge ljudi, ampak tudi v tem, da oni ne razumejo 

njega, zato se napačno odzivajo in ponavadi stanje še poslabšajo. V šolskem okolju je to za 

njih zelo težko, saj so vsakodnevno v socialni interakciji z veliko različnimi osebami. V tem 

okolju so njegovi sošolci, učenci drugih razredov, razredni učitelj, različni predmetni učitelji, 

svetovalni delavci, specialni pedagog, socialni pedagog, kuharice, hišnik, čistilke … Pri 

interakciji z vsemi lahko ima otrok z Aspergerjevim sindromom manjše ali večje težave. 

 

1.2.3 Fleksibilnost mišljenja 

Osebe z Aspergerjevim sindromom imajo pogosto težave s fleksibilnostjo mišljenja, saj je 

njihovo razmišljanje ponavadi togo in se ne prilagodi morebitni spremembi ali neuspehu. Do 

določenega problema imajo le en pristop in potrebujejo pomoč pri iskanju alternativ 

(Attwood, 2007). Težave s fleksibilnostjo mišljenja so zelo povezane s težavnim vedenjem. 

Whitaker (2011) pravi, da so ponavljajoče vedenje, rituali in omejena zanimanja težavni že 

sami po sebi, vendar pa se težave pojavijo pogosteje, če okolje ne more poskrbeti za otrokovo 

potrebo po istosti. Neprilagodljivost oziroma rigidnost mišljenja in razmišljanja lahko vpliva 

na otrokovo vedenje v šoli, saj ga je težko premakniti, ko si nekaj zamisli, zato je delo z njim 

lahko zelo težko, saj je v razredu še več kot dvajset drugih učencev. Takšen otrok, pa se zelo 

upira spremembam in je zelo zasidran v svojih vzorcih mišljenja.  
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1.2.4 Odvisnost od rutine 

Otroci z Aspergerjevim sindrom so velikokrat odvisni od določenih rutin, ki so lahko nam 

popolnoma nesmiselne, njim pa predstavljajo življenjsko pomembno stvar. Nekateri morajo 

na primer ob točno določeni uri vsakodnevno prehoditi isto pot (ne glede na okoliščine) in če 

se to ne zgodi, doživijo izbruh, zaradi spremembe (Žagar, 2012). Rutine se izoblikujejo zato, 

da vnesejo v življenje več reda, da zagotovijo, da nepričakovane spremembe niso mogoče, in 

da pomagajo pri lajšanju stresa, saj so neobičajnosti, nezanesljivosti ali kaos za osebe z 

Aspergerjevim sindromom nevzdržni (Attwood, 2007). Večkrat se zgodi, da rutina postane 

pretirana in to otroka zelo ovira. Zato moramo vedno znova z otrokom sprejemati 

kompromise in vnaprej napovedati spremembo rutine, če je to seveda mogoče, saj bo to za 

otroka manj stresno. 

 

1.2.5 Posebni interesi 

Osebe z Aspergerjevim sindromom imajo pogosto močno in včasih celo obsesivno zanimanje 

za določene aktivnosti, lahko se zelo zanimajo za eno področje ali pa se zbirateljsko ukvarjajo 

z nekim področjem, lahko jih zanima vesolje, lahko zbirajo kamenčke in podobno (Žagar, 

2012). Obstaja več razlag, zakaj se pojavijo posebna zanimanja pri osebah z Aspergerjevim 

sindromom. Nekaterim pogovor o temi njihovega posebnega zanimanja olajšuje pogovor, ko 

jim zmanjka besed. Posebna zanimanja naj bi tem osebam zagotavljala red in doslednost, 

lahko pa so tudi priložnost za izogibanje stresnemu socialnemu kontaktu in predstavljajo 

sprostitev v varni rutini (Attwood, 2007). 

 

1.2.6 Senzorna občutljivost 

Posamezniki so lahko preveč ali premalo občutljivi na določene dražljaje iz okolja (svetloba, 

zvok, vonj, dotik). Vsi ti dražljaji pa lahko pri njih povzročijo izbruh in jim predstavljajo 

težave. Ponavadi je prizadeto eno ali več čutil, tako da oseba povsem običajne občutke 

doživlja kot neznosno močne, najpogosteje se ta preobčutljivost nanaša na zvok in dotik. 

Nasprotno pa oseba z Aspergerjevim sindromom lahko pokaže minimalno reakcijo na stopnjo 

bolečine in temperature, ki sta za ljudi brez sindroma neznosni (Attwood, 2007). Če 

pogledamo šolsko okolje, je veliko takšnih dražljajev, ki jih iz okolja ne moremo umakniti in 

lahko pri učencih izzovejo izbruhe (npr., šolski zvonec, šolski radio, trkanje na vrata …) 
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Attwood (2007) pravi, da velja Aspergerjev sindrom za eno od podskupin v avtističnem 

spektru in ima svoj diagnostični kriterij. Obstajajo dokazi, da je mnogo bolj razširjen od 

klasičnega avtizma. Aspergerjev sindrom je tako oblika avtizma, vseživljenjsko stanje, ki se 

kaže v tem, kako posameznik razume svet okoli sebe, procesira informacije in vzpostavlja 

odnose z drugimi ljudmi (prav tam). 
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2 UČENCI Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI 

 

Ker sodijo med otroke s posebnimi potrebami tudi učenci z motnjo avtističnega spektra 

(kamor sodi tudi Aspergerjev sindrom), je pravilno, da tudi temu namenim eno poglavje 

diplomskega dela. Znotraj tega želim predstaviti, kam so ti otroci uvrščeni, kako poteka delo z 

njimi v osnovni šoli, do katerih stvari so upravičeni in zakaj. Podrobneje bom predstavila 

nove kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj  

otrok s posebnimi potrebami, ki veljajo za otroke z avtistično motnjo. Opredelila bom 

dodatno strokovno pomoč, do katere so ti učenci upravičeni in kdaj je otrok upravičen do 

spremljevalca. Za konec se bom dotaknila tudi inkluzije, ki je glavni razlog za vključevanje 

otrok z avtističnimi motnjami v redne osnovne šole. 

 

Ker se je zakonodaja v zadnjih letih kar precej spremenila oziroma se še spreminja, je 

potrebno, da predstavim tudi to področje. Na začetku bom navedla skupine učencev s 

posebnimi potrebami, ki jih navaja novi zakon o usmerjanju učencev s posebnimi potrebami 

iz leta 2011 (v nadaljevanju ZUOPP-1), ki je stopil v veljavo šele 1. septembra 2013 in ga 

določajo pravilniki, ki veljajo od 26. oktobra 2013.  

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) v drugem členu kot otroke s 

posebnimi potrebami navede naslednje skupine: 

 

 otroci z motnjami v duševnem razvoju,  

 slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,  

 gluhi in naglušni otroci,  

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  

 gibalno ovirani otroci,  

 dolgotrajno bolni otroci,  

 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  

 otroci z avtističnimi motnjami  

 ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 
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Ti otroci tako po zakonu potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja 

z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma 

posebne programe vzgoje. 

 

Šele s tem zakonom (ZUOPP-1) smo v Sloveniji pridobili novo kategorijo otrok s posebnimi 

potrebami, to so otroci z avtističnimi motnjami. Do takrat te kategorije nismo imeli, otroci s 

tovrstnimi težavami so bili usmerjeni v drugo skupino otrok, največkrat v skupino dolgotrajno 

bolnih otrok ali v skupino otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Macedoni - Lukšič 

(VOXALLIA, 2011) pravi, da bodo otroci sedaj lahko usmerjeni pod diagnozo avtistične 

motnje in bodo v vrtcih ter šolah že seznanjeni s tem, kakšen otrok prihaja v redno osnovno 

šolo. Na tej osnovi bo sedaj potrebno razvijati tudi koncept šolanja teh otrok, saj vemo, da 

imajo otroci z avtistično motnjo specifične potrebe glede učenja in šolanja, ki jih ločuje od 

drugih otrok s posebnimi potrebami (prav tam). 

 

Pomembno je opozoriti, da se kategorija v zakonu o usmerjanju otrok imenuje otroci z 

avtističnimi motnjami, medtem ko se v literaturi večkrat srečamo z izrazom motnja 

avtističnega spektra, ki ga uporablja tudi Žagar (2012) v svoji knjigi Drugačni učenci, kar 

daje pojmu večjo širino, saj opozori, da je to področje zelo široko – spekter. Podrobneje sem 

to razložila že v prvem poglavju. V nadaljevanju bom zaradi zakonodaje uporabljala izraz 

otroci z avtističnimi motnjami.  

 

2.1 KRITERIJI 

 

Kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (2014) je Zavod Republike Slovenije za šolstvo objavil 1. 5. 2014, kot priloga so 

navedeni tudi kriteriji za določitev začasnega spremljevalca za fizično pomoč za otroke z 

avtističnimi motnjami. 

 

V teh kriterijih je opredeljeno, da otroci z avtističnimi motnjami izkazujejo primanjkljaje, 

ovire oz. motnje na področjih: (a) socialne komunikacije in socialne interakcije, ki se 

kažejo kot težave v verbalni in neverbalni komunikaciji, socialno čustvenih izmenjavah, pri 

vzpostavljanju socialnih odnosov, njihovemu razumevanju in vzdrževanju; (b) vedenja, 
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interesov in aktivnosti, ki se kažejo kot ponavljajoča in stereotipna gibanja, v uporabi 

predmetov na neobičajen in vedno enak način, stereotipen in ponavljajoč govor, rigidnost v 

mišljenju in vedenju, nagnjenost k rutinam in ritualom, preokupiranost z interesnim 

področjem, ki je lahko neobičajno, ter kot neobičajni odzivi na senzorne dražljaje.  

 

Primanjkljaji se pokažejo v zgodnjem otroštvu in pomembno vplivajo na delovanje na 

socialnem, izobraževalnem in drugih pomembnih področjih otrokovega trenutnega delovanja. 

Avtistično motnjo opredelimo, kadar so primanjkljaji v socialni komunikaciji večji, kot bi jih 

pričakovali glede na siceršnjo otrokovo razvojno raven. Primanjkljaji, motnje oz. ovire otrok 

z avtističnimi motnjami se na navedenih področjih izkazujejo v različnih stopnjah in v 

različnih kombinacijah intenzitet in povzročajo bolj ali manj slabo prilagodljivost zahtevam 

socialnega okolja. Otroci z avtističnimi motnjami imajo tako ne glede na kognitivni potencial 

različno znižane zmožnosti za prilagajanje zahtevam okolja, v katerem živijo. Stopnja 

izraženosti težav se spreminja v različnih življenjskih obdobjih in v različnih socialnih 

kontekstih. Izraženi primanjkljaji pomenijo pomembno oviro pri socialnem vključevanju in 

razvoju samostojnosti.(prav tam) 

 

Prilagoditvene spretnosti na področjih konceptualnih, socialnih in praktičnih veščin pri 

otrocih z avtističnimi motnjami so pomemben pokazatelj njihovega delovanja in hkrati 

področje, na katerem potrebujejo največ podpore, pomoči in prilagoditev. Zgodnja obravnava, 

usmeritev v ustrezen vzgojno-izobraževalni program ter otroku prilagojena nadaljnja 

obravnava lahko pomembno prispevajo k razvijanju prilagoditvenih spretnosti otrok z 

avtističnimi motnjami. (prav tam) 

 

Glede na stopnjo izraženosti primanjkljajev, ovir oz. motenj ločimo otroke z avtističnimi 

motnjami, ki imajo lažji, zmerni ali težji primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni 

interakciji. (prav tam) 

 

1) Lažji primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji 

Otrok ima težave pri navezovanju stikov. Neustrezno se odziva na socialne pobude drugih 

ljudi in lahko kaže zmanjšan interes za interakcijo z drugimi. Neustrezno vzpostavlja socialne 

odnose, kaže se pomanjkanje vzajemnosti v komunikaciji, slaba integracija verbalne in 

neverbalne komunikacije ter težave pri prilagajanju vedenja različnim socialnim okoliščinam. 
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2) Zmerni primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji 

Otrok ima pomembne primanjkljaje na področju verbalne in neverbalne socialne 

komunikacije. Opazno je omejeno vzpostavljanje socialnih odnosov in zmanjšano oz. 

neustrezno odzivanje na socialne pobude drugih. Otrok zmanjšano izraža in deli interese in 

čustva z drugimi, neustrezno vzpostavlja očesni stik. Njegova govorica telesa je neobičajna, 

kaže primanjkljaje pri razumevanju in uporabi gest ter težave pri sodelovanju v simbolični 

igri. 

 

3)Težji primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji 

Otrok ima zelo pomembne primanjkljaje na področju verbalne in neverbalne socialne 

komunikacije, ki povzročajo izrazite motnje v njegovem funkcioniranju. Zelo omejeno 

vzpostavlja socialne odnose in se minimalno odziva na socialne pobude drugih. Ne zmore 

začeti ali odgovoriti na pobudo po socialni interakciji, obrazna mimika in neverbalna 

komunikacija sta odsotni, za vrstnike se ne zanima. 

 IN 

 A) Lažji primanjkljaj na področju vedenja, interesov in aktivnosti 

Nefleksibilno/rigidno vedenje otroka povzroča odstopanja v funkcioniranju na enem ali več 

področjih. Otrok ima težave pri prehajanju med dejavnostmi. Težave na področju organizacije 

in načrtovanja ovirajo otrokovo samostojnost. 

 

B) Zmerni primanjkljaj na področju vedenja, interesov in aktivnosti 

Nefleksibilno/rigidno vedenje otroka povzroča pomembna odstopanja pri prilagajanju na 

spremembe. Otrok je preveč okupiran z interesi in/ali vedenji, ki se pojavljajo tako pogosto, 

da so očitni tudi naključnemu opazovalcu in vplivajo na otrokovo delovanje na več različnih 

področjih. Otrok kaže stisko, če mora svoje vedenje spremeniti oz. prilagoditi zahtevam 

okolja. 

 

C) Težji primanjkljaj na področju vedenja, interesov in aktivnosti 

Nefleksibilno/rigidno vedenje otroka povzroča zelo pomembna odstopanja pri prilagajanju na 

spremembe. Otrok je tako preokupiran z interesi in/ali vedenji, da to onemogoča njegovo 

delovanje na več različnih področjih. Otrok kaže veliko stisko, če mora svoje vedenje 

spremeniti oz. prilagoditi zahtevam okolja. 
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Do veljave novih kriterijev (1. 5. 2014) so bili kot priloga pravilnika o organizaciji in načinu 

dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami navedeni kriteriji za usmeritev otrok 

z avtističnimi motnjami, ki so usmerjali učence glede na sposobnosti učenja in šolanja v 

različne programe. Tako je bilo jasno navedeno, kam otroka usmerit. V novih kriterijih pa te 

opredelitve ni več. Ločijo samo otroke z avtističnimi motnjami, ki imajo lažji, zmerni ali težji 

primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji ter na področju vedenja, interesov 

in aktivnosti. Tako so sedaj ti otroci najverjetneje usmerjeni kar v redno osnovno šolo, saj 

zanje v Sloveniji nimamo primernejših programov. Vse to jasno kaže, da je na tem področju 

še zelo veliko nejasnosti in negotovosti, saj je področje še vedno zelo nepoznano. 

 

Kriteriji, ki so bili v veljavi do 30. 4. 2014, so bili zapisani v prilogi pravilnika o organizaciji 

in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (2014), so razlikovali in 

usmerjali: 

 

 otroke z MAS, ki imajo normalne sposobnost inteligentnosti, hkrati pa tudi adaptivno 

(prilagojeno) vedenje in skladne učne dosežke, se usmeri v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; 

 otroke z MAS, ki imajo normalne sposobnosti inteligentnosti z izrazitejšimi težavami 

na posameznih področjih učenja in nižjo raven prilagojenega vedenja (vendar na 

nobenem področju ne nižje kot -2 SD od povprečja), se usmeri v prilagojeni program z 

enakovrednim izobrazbenim standardom; 

 otroke z MAS, ki imajo mejne sposobnosti inteligentnosti ali lažjo motnjo v duševnem 

razvoju in otroke z MAS, ki imajo normalne sposobnosti inteligentnosti ter pomembno 

znižano raven prilagojenega vedenja (nižje kot -2SD od povprečja), se praviloma 

usmeri v program z nižjim izobrazbenim standardom; na nekaterih področjih imajo 

lahko tudi višje učne dosežke, kar je potrebno upoštevati v individualiziranem 

programu; 

 otroke z MAS, ki imajo pridruženo zmerno/težjo/težko motnjo v duševnem razvoju oz. 

ob višjih sposobnostih inteligentnosti tako znižano raven prilagojenega vedenja in 

učne dosežke, da ne morejo funkcionirati v programu z nižjim izobrazbenim 

standardom, se usmeri v posebni program vzgoje in izobraževanja; na nekaterih 

področjih imajo lahko tudi višjo raven učnih dosežkov, kar je potrebno upoštevati v 

individualiziranem programu.  
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2.2 DODATNA STROKOVNA POMOČ 

 

Vsi usmerjeni otroci v rednih osnovnih šolah, so opravičeni do dodatne strokovne pomoči, saj 

se v rednih osnovnih šolah izvaja izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. V novem zakonu (ZUOPP-1) je dodatna strokovna pomoč opredeljena v 

8. členu, ki velja tudi za otroke z avtističnimi motnjami. V prvem odstavku člena je zapisano, 

da se dodatna strokovna pomoč izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v 

program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, izjemoma 

pa tudi v drugih programih vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami. 

 

Po novem se sedaj dodatna strokovna pomoč v  izvaja kot (8. člen ZUOPP-1):  

 pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, 

 svetovalna storitev ali 

 učna pomoč (izvaja se samo v osnovni šoli ter v programih nižjega in srednjega 

poklicnega izobraževanja, v primeru dolgotrajne bolezni, zaradi katere je bil otrok 

odsoten od pouka dva meseca ali več, pa tudi v drugih programih srednjega 

izobraževanja). 

 

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka v 

vzgojno-izobraževalnem ali socialnovarstvenem zavodu. Če dodatne strokovne pomoči ni 

mogoče zagotoviti v skladu s prejšnjim postavkami, se dodatna strokovna pomoč lahko nudi 

otroku tudi na domu. Praviloma se dodatna strokovna pomoč izvaja tedensko. Če je strokovno 

utemeljeno, se lahko dodatna strokovna pomoč izvaja tudi v strnjeni obliki in občasno pod 

pogoji, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo. 

 

Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se kasneje opredeli z individualiziranim 

programom vzgoje in izobraževanja. Vsak individualiziran program za otroke z motnjo 

avtističnega spektra pa mora obsegati tudi cilje iz obeh triad primanjkljajev motenj 

avtističnega spektra (Juršič, 2006), to so v prvi triadi socialni primanjkljaji, primanjkljaji v 

komunikaciji in empatiji oz. imaginaciji mišljenja drugih in v drugi triadi izrazito in ozko 

področje zanimanja, ponavljajoče vedenje in »otočki izoliranih sposobnosti«. 
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Po novem zakonu (ZUOPP-1) skupno število ur dodatne strokovne pomoči ne sme presegati 

pet ur tedensko, od tega mora biti vsaj ena ura svetovalnih storitev. V okviru svetovalnih 

storitev je v 6. členu pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi 

potrebami opredeljeno, da se s svetovalno storitvijo zagotavlja podporno okolje za uspešnejše 

vključevanje otroka s posebnimi potrebami, zato je namenjena družinam otroka s posebnimi 

potrebami, strokovnim delavcem, ki vzgajajo in poučujejo otroka s posebnimi potrebami ter 

drugim učencem iz oddelka, v katerega je otrok s posebnimi potrebami vključen.  

 

Vprašamo se lahko, ali je pet ur dodatne strokovne pomoči za otroka z Aspergerjevim 

sindromom, ki ima težave z izbruhi jeze in agresije, je nagnjen k samopoškodovanju in ima 

morda še težave na področju grafomotorike, dovolj. Po novem zakonu pa bi naj bila še ena od 

teh ur svetovalna storitev. Učenec je tako še vedno približno 15 šolskih ur (če pogledamo 

primer na razredni stopnji) sam z učiteljico in sošolci, ki se največkrat ne znajdejo pri delu z 

otrokom s takšno motnjo. Kot pravi Marta Macedoni - Lukšič (VOXALIA, 2011), vodja 

ambulante za avtizem, ki omogoča obravnavo in diagnostiko oseb z motnjami avtističnega 

spektra, je znanje učiteljev in pedagogov o avtističnih motnjah na splošno zelo šibko, prav 

tako pa bo sedaj morala država poskrbeti za njihovo izobraževanje, saj do sedaj to še ni 

sistematično urejeno, ker je ta kategorija otrok priznana šele z novim zakonom (ZUOPP-1). 

Zato je skrb, kako bo potekalo delo z otroki z avtističnimi motnjami, upravičena. 

 

2.3 SPREMLJEVALEC 

 

Če sem zgoraj opisala da je lahko delo učitelja v razredu z otrokom z avtistično motnjo težko, 

kljub petim uram dodatne strokovne pomoči, lahko dodam, da obstaja tudi možnost pomoči 

spremljevalca.  

 

V novem zakonu (ZUOPP-1) je v četrtem odstavku 10. člena (materialni pogoji in fizična 

pomoč) zapisano, da se dolgotrajno bolnim otrokom, slabovidnim otrokom oziroma otrokom 

z okvaro vidne funkcije, otrokom z avtističnimi motnjami in otrokom s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami izjemoma lahko dodeli začasni spremljevalec na podlagi kriterijev, ki 

jih določi minister. Nadalje je v pravilniku o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s 

posebnimi potrebami v tretjem odstavku 9. člena zapisano, da se izjemoma lahko dodeli 
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začasni spremljevalec za izvajanje fizične pomoči otroku z avtistično motnjo, in sicer za 

pomoč pri vključevanju v posamezne dejavnosti vzgojnega oziroma vzgojno-izobraževalnega 

programa v času poteka vzgojnega dela v osnovni šoli. Kasneje pa se z individualiziranim 

programom določi natančnejša opredelitev dejavnosti, pri katerih se bo začasna fizična pomoč 

izvajala. 

 

Z novimi kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj  

otrok s posebnimi potrebami, ki so v veljavi od 1. 5. 2014, je podrobneje opredeljeno tudi, 

kdaj se otroku dodeli spremljevalca. Kriteriji za začasnega spremljevalca navajajo, da so do 

začasnega spremljevalca upravičeni tisti otroci, ki so opredeljeni kot otroci z avtističnimi 

motnjami, ki imajo zmerne ali težje primanjkljaje na področju socialne komunikacije in 

socialne interakcije in/ali zmerne ali težje primanjkljaje na področju vedenja, interesov in 

aktivnosti.  

 

Kot lahko razberemo, zakon še vedno določa le začasnega spremljevalca, samo za 

posamezne dejavnosti, in še to le izjemoma. Lahko rečemo, da je učitelj večji del pouka še 

vedno sam z učencem z Aspergerjevim sindromom in njegovimi sošolci. Zakaj pa je delo z 

njimi tako drugačno kot delo z ostalimi učenci s posebnimi potrebami? Macedoni - Lukšič 

(VOXALIA, 2011) pravi, da se ti otroci šolajo skupaj z zdravimi sovrstniki in tudi če so 

njihove intelektualne sposobnosti dobre, potrebujejo posebno razumevanje učiteljev in 

specialno pedagoško pomoč v smislu prilagajanja poučevanja, dobro strukturiranih aktivnosti, 

časa in prilagoditev v prostoru. Ker je poučenost učiteljev o tem majhna, je zato delo z njimi 

drugačno in težje za učitelje. Vsekakor pa jim je veliko lažje z dobro dodatno strokovno 

pomočjo, sodelovanjem staršev in pomočjo spremljevalca (v kolikor je to mogoče).  

 

2.4 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA  

 

Nova zakonodaja na področju šolstva pri nas sledi usmeritvam inkluzije, pri čemer omogoča 

fizično vključevanje večine otrok s posebnimi potrebami ter upošteva njihove izobraževalne 

potrebe v želji po konstruktivnem funkcioniranju in socializaciji (Brenčič, 2010). Z novim 

zakonom (ZUOPP-1) omogoča tudi formalno vključevanje otrok z avtističnimi motnjami, saj 

so bili ti otroci vključeni že prej, vendar v drugo skupino otrok s posebnimi potrebami. 
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Odnose med integracijo, socialno integracijo in inkluzijo umestijo Lebrič, Kobal Grum in 

Kolenc (2006) v nekakšno formulo:  

 

integracija     socialna integracija    inkluzija 

 

Integracija (Kavkler, 2008) pogosto pomeni le namestitev otroka s posebnimi potrebami v 

redno ustanovo, kjer skuša spremeniti, prilagoditi šolsko in širše okolje otroka nekemu 

povprečju, da se lahko vključi v redni sistem vzgoje in izobraževanje in dosega predpisane 

standarde. Metafora za integracijo je: Vstopi, če se lahko prilagodiš (Corbett, 1999, v 

Kavkler, 2008). Značilnosti integracije so (Lebrič et al., 2006): usmerjenost na učenca, učenca 

ocenjujejo specialisti (specialni pedagogi), poudarek na diagnosticiranju težav in 

napovedovanju uspešnosti oziroma neuspešnosti, individualiziran načrt za učenca.  

 

Inkluzija (Kavkler, 2008) omogoča vsakemu posamezniku, da sodeluje, kolikor zmore, ker 

doseganje povprečnih dosežkov ni temeljni pogoj za vključitev v šolsko in širše okolje. 

Metafora za inkluzijo je: Vstopi, ker spoštujemo razlike in ker si lahko tak, kot si (Corbett, 

1999, v Kavkler, 2008). Značilnosti inkluzije so (Lebrič et al., 2006): usmerjenost na razred, 

preverjanje metod poučevanja in učenja, sodelovanje pri reševanju problema, strategije za 

učitelje, prilagodljivo in pomoč dajajoče razredno okolje.  

 

Tako je mogoče razbrati, da socialni vidiki pri integraciji niso zajeti, saj učenca ocenjujejo, 

vrednotijo in razvrščajo predvsem specialni pedagogi, ki imajo v tem modelu dejavno vlogo, 

učenci pa so odrinjeni v ozadje. Med tem ko je s pomočjo socialne integracije učenca v razred 

mogoča uspešna inkluzija, kjer učenec ni več zgolj nedejaven opazovalec dogajanja v razredu, 

ampak ga pomaga soustvarjati. Specialni pedagogi niso več edini poklicani za posedovanje 

specialnega znanja, temveč ga prek sodelovanja in v neformalnih oblikah delijo z drugimi 

pedagoškimi delavci in učitelji, ter tako soustvarjajo prožno in pomoči polno učno okolje 

(Lebrič et al., 2006). 

 

Sedaj ima pri načrtovanju in izvajanju individualiziranega programa, ki je pomemben 

predvsem za uspešno izvajanje inkluzije, vedno večjo vlogo učitelj. Otroku pomaga predvsem 

učitelj, ki je deležen podpore in pomoči specialista, ki jo potrebuje on in otrok s posebnimi 

potrebami, da je lahko kompetenten, odgovoren in da zadovoljuje posebne potrebe otrok 
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(Kavkler, 2008). Učitelj tako skupaj z izvajalci dodatne strokovne pomoči in drugimi 

strokovnimi delavci na šoli deluje znotraj strokovnega tima, ki skrbi za uspešno socialno 

integracijo otroka v razred.  V raziskavi Irene Brenčič (2010), ki je preučevala izkušnje 

učiteljev pri delu z učenci s posebnimi potrebami je bilo ugotovljeno, da je po mnenju 

učiteljev skupina dolgotrajno bolnih otrok (v to skupino, se je pred novim zakonom, 

največkrat uvrščalo otroke z avtističnimi motnjami), tista skupina, ki najbolj potrebuje 

individualizacijo in prilagojeno delo. Pri teh učencih pa učitelje najbolj moti njihovo 

eksternalizirano vedenje, trma, izbruhi jeze in neupoštevanje dogovorov in pravil (prav tam). 

 

Ker imajo otroci z Aspergerjevim sindromom veliko težav prav na področju socialnega 

vedenje in medosebnih odnosov je zelo pomembno, da so ti otroci vključeni v redno osnovno 

šolo. Tako navaja tudi Attwood (2007), ki pravi, da se te otroke ponavadi vpiše v redno 

osnovno šolo in ne v šolo s prilagojenim programom. Zato je toliko bolj pomembno, da se na 

osnovnih šolah uspešno izvaja inkluzija, saj se le tako lahko otroke z Aspergerjevim 

sindromom uspešno vključi v redni program osnovne šole, kjer pridobijo za življenje največ.  

 

Zavedati se moramo, da je razlika med teorijo in prakso velika in da je pri nas inkluzija še 

vedno v »povojih«, o njej veliko govorimo, kako pa se izvaja po šolah ne vemo natančno. Če 

želimo, da bi inkluzija in socialna integracija otrok s posebnimi potrebami bili bolj 

kakovostni, bi morala država bolj podpirati raziskovanje na tem področju in nameniti več 

možnosti učiteljem za dodatno izobraževanje (Lebrič et al., 2006). Saj sta pri učiteljih prisotna  

nemoč in neznanje, prav tako pa se učitelji se ne čutijo usposobljene in pripravljene na delo z 

učenci s posebnimi potrebami (Brenčič, 2010). Kot pravi Macedoni - Lukšič to velja še 

posebej za učitelje, ki delajo z otroci z avtističnimi motnjami (VOXALIA, 2011). 
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3 IZZIVI V ŠOLSKEM PROSTORU 

 

V diplomskem delu govorim o izzivih osnovne šole, zato se bom v tem poglavju osredotočila 

predvsem na redno osnovno šolo. Znotraj tega poglavja, bom predstavila izzive v 

izobraževanju, pomen težavnega in adaptivnega vedenja, pojav agresije in jeze pri otroci z 

Aspergerjevim sindromom, področje sodelovanja med starši in šolo, ter izzive sošolcev 

učenca z Aspergerjevim sindromom. 

 

3.1 IZOBRAŽEVANJE OTROK Z ASPERGERJEVIM SINDROMOM 

 

Vsaka vzgojna in izobraževalna pot posameznika se začne najprej v družini, kasneje z 

vključitvijo v vrtec, osnovno šolo in tako naprej. Otrokov razvoj v predšolskem obdobju ni 

nujno vedno sumljivo nenavaden in zato starši ter strokovni delavci morda niti ne pomislijo, 

da katera od otrokovih zmožnosti namiguje na možnost avtizma. Zaradi vseh dejavnikov, ki 

vplivajo na otrokov razvoj, je tako izobraževanje otrok z Aspergerjevim sindrom velik izziv v 

rednih osnovnih šolah.  

 

Začne se v vrtcu, ko otrokov prvi vzgojitelj, ki pozna običajen obseg vedenja in sposobnosti 

pri majhnih otrocih postane pozoren na otrokovo izmikanje socialni igri, otroku niso jasna 

nepisana pravila vedenja, njegova domišljija in pogovor sta nenavadna, lahko se obnaša 

moteče ali agresivno in težko počaka (Attwood, 2007). Vse te težave pa ni nujno, da se 

pojavijo tudi doma, saj je lahko otrok doma povsem druga oseba, saj se lahko igra z brati in 

sestrami, ter s staršema relativno dobro komunicira. Težave se tako pričnejo že pri otrokovem 

vstopu na izobraževalno pot, ki je za otroka, starše in strokovne delavce lahko zelo dolga, 

težka ter polna vzponov in padcev. 

 

Žagar (2012) in Attwood (2007) poudarjata, da otroci z Aspergerjevim sindromom običajno 

obiskujejo program redne šole in ne šole s prilagojenim programom, ker večina nima 

kognitivnih primanjkljajev, ampak potrebujejo prilagoditev pouka in pomoč zaradi drugih 

specifičnih potreb, ki jih imajo. Glede na to, da so ti otroci v svojem vedenju razlikujejo od 

drugih otrok, je potrebno posebno pozornost nameniti izbiri šole in učitelja, če seveda za 

otrokovo motnjo vemo že pred vstopom v osnovno šolo. Najpomembnejše lastnosti dobre 
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osnovne šole, v katero se vključi otrok z Aspergerjevim sindromom, so osebnost in 

sposobnost učitelja ter dostop učitelja do praktične pomoči in nasvetov strokovnjakov s tega 

področja, saj je delo z otrokom s tem sindromom lahko zelo zahtevno in je učitelju pravi izziv 

(Attwood, 2007).   

 

Pri izobraževanju otrok z Aspergerjevim sindromom moramo biti pozorni na dražljaje iz 

okolja, ki lahko vplivajo na te otroke. Zelo jih vznemirijo hrup, spremembe v učilnici in na 

urniku, zato je potrebno iz razreda odstraniti dražljaje, na katere so posebej občutljivi, ter se 

izogibati presenečenjem in nenapovedanim spremembam (Žagar, 2012). Prav tako je potrebno 

preprečiti nepričakovane spremembe, ki v njih vzbujajo strah, jezo in razburjanje, saj se tako 

lahko izognemo težavnemu vedenju. 

 

Mnogi med njimi imajo težave s pozornostjo, tako kot pravi Hannah (2009) je vzrokov za to 

veliko, morda ti vzroki izhajajo ravno iz njihove povišane senzorne občutljivosti in jih tako 

zvoki, barve, vonji in strukture vzburjajo ali motijo. Zaradi njihove težave s pozornostjo jim 

lahko pouk in šolske obveznosti predstavljajo velike težave, zato jim lahko v šoli naloge 

oblikujemo v čim manjše enote, čas, namenjen za delo, pa jim omejimo z roki (Žagar, 2012).  

 

Ker imajo ti učenci ponavadi izjemo sposobnost zapomnitve informacij in dober dolgoročni 

spomin (Attwood, 2007), lahko učitelj to njihovo močno področje izkoristi in s tem krepi 

učno samopodobo učenca. Kar pa otroku pomaga tudi pri njegovi samopodobi, saj naj bi imeli 

otroci z Aspergerjevim sindromom večkrat nizko samopodobo in trpeli za depresijo (Milačić, 

2006). Saj so negativnim čustvom podvrženi še posebej mladostniki, ki v tem obdobju 

spoznajo, da so drugačni in da težko oblikujejo odnose s sošolci (Žagar, 2012). Zato se ti 

učenci velikokrat tudi sami umaknejo in potrebno je, da znotraj šole spodbujamo interakcijo z 

drugimi otroci, ter jih naučimo prepoznavati socialne namige iz okolice.  

 

Učenci z Aspergerjevim sindromom lahko zaradi omejenega obsega interesov zavračajo 

delanje nalog, ki niso neposredno povezane z njihovimi interesi (Žagar, 2012). Saj so interesi 

ena od operacionalizacij notranje motivacije ter so pomembna sestavina motivacije na 

področju vzgoje in izobraževanja (Juriševič, 2012). Zato so na področju svojih interesov 

izredno motivirani za delo, med tem ko so zunaj njih nemotivirani in tako mora v teh primerih 

učitelj biti dosleden in vztrajen pri izvrševanju nalog, saj le tako lahko dosežemo rezultate. 
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Ko govorimo o doslednosti je potrebno poudariti, da je ta izredno pomembna pri otrocih z 

Aspergerjevim sindromom, saj jim s postavljanjem meja in pravil določimo in omogočimo 

varno okolje v katerem se bo otrok dobro počutil in lažje funkcioniral. Pomembno pa je, da so 

reakcije okolice dogovorjene in enotne, saj večina otrok v začetnem obdobju vedno znova krši 

te postavljene meje in preizkuša njihovo prepustnost (Virant, 2010). 

 

Attwood (2007) opredeli nekaj lastnost učiteljev, ki naj bi bili mirne narave, predvidljivi v 

svojih čustvenih reakcijah, prilagodljivi s svojim učnim načrtom, znati morajo v otroku videti 

njegove pozitivne lastnosti, saj jih bo otrok vsake toliko verjetno očaral, že čez nekaj 

trenutkov pa popolnoma zmedel. Kot že vemo, je vsak otrok z Aspergerjevim sindromom  

edinstven, zato ni tako zelo pomembno, da ima učitelj že izkušnjo s podobnimi otroci. Prav 

tako, kot potrebuje svoj čas učitelj, da se navadi novega načina dela, moramo pustiti čas tudi 

otroku, zato prvi odzivi niso realni pokazatelj sodelovanja med otrokom in učiteljem. 

 

Učenci z Aspergerjevim sindromom v času izobraževanja potrebujejo pomoč na socialnem in 

čustvenem področju (Žagar, 2012), in ker so vključeni v razred, ki predstavlja priložnost za 

učenje primernega socialnega vedenja, je tukaj ključna vloga učitelja, ki lahko s svojim 

vedenjem marsikaj stori. Attwood (2007) navaja nekaj napotkov za učitelje: 

 

 Učitelj lahko uporablja druge otroke kot primer ustreznega vedenja v razredu, ko otrok 

stori napako ga lahko prosi, da pogleda, kaj delajo ostali sošolci in mu razloži, da je 

njihovo vedenje ustrezno naj jih posnema. 

 Učitelj naj spodbuja kooperativne igre, kjer otroci delajo v skupini. Otroka z 

Aspergerjevim sindromom je potrebno pri skupinskem delu nadzorovati in mu 

svetovati kako naj poteka delo v skupini, ker je to pri teh otrocih težje, saj imajo 

veliko težnjo po tem, da so oni vedno prvi in imajo prav. 

 Učitelj mora biti drugim otrokom vzor pri vzpostavljanju odnosov, saj ti otroci niso 

sigurni kako naj reagirajo na nenavadno socialno vedenje otroka z Aspergerjevim 

sindromom, zato si bodo za vzor vzeli učitelja, ki mora pokazati toleranco in jih s 

pohvalo naučiti kako naj se vedejo. 

 Učitelj naj otroku razloži alternativne vire pomoči, saj se malemu otroku lahko zdi 

edini vir znanja in pomoči učitelj, zato je pomembno, da mu razloži, da se po pomoč 

lahko obrne tudi na sošolce, če se znajde v težavah. 
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 Učitelj naj spodbuja perspektivna prijateljstva, saj otrok z Aspergerjevim sindromom 

potrebuje veliko časa, da se nauči kako naj komunicira z drugimi, zato je učiteljeva 

vloga ključna, da se ti odnosi kasneje lahko utrdijo. 

 Učitelj naj zagotovi nadzor ob odmorih, saj je pomanjkanje strukture in nadzora lahko 

za otroka  zelo neprijetno.  

 

Pri izobraževanju otroka z avtističnimi motnjami je pomembno, da upoštevamo otrokove 

težave z obeh triad primanjkljajev. Saj bomo tako lahko izboljšali utečeno prakso vzgoje in 

izobraževanja otrok z avtističnimi motnjami, ki je prepogosto omejena na prizadevanje 

staršev in strokovnjakov, da bi dosegali minimalne standarde akademskega programa 

namesto, da bi dosegli minimalne standarde za čim bolj samostojno življenje in delo (Jurišić, 

2006). Zato je pri vključitvi otroka z avtističnimi motnjami v osnovno šolo veliko bolj 

pomembno, da mu pomagamo, pri socialni vključitvi v razred, kot pa da skrbimo, za njegov 

dober učni uspeh. Zelo veliko lahko pri tem pripomore prav učitelj z dobrim in pravilnim 

delom. 

 

3.2 TEŽAVNO VEDENJE 

 

Strokovnjaki menijo, da težavno vedenje ni del avtizma, ampak je reakcija učencev z 

avtizmom na soočanje z zmedo, ki jim jo povzroča zunanji svet, ter posledica omejenih 

zmožnosti komunikacije, frustracij in nezmožnost nadzorovanja drugih ljudi (Virant, 2010). 

Kot pravi tudi Whitaker (2011) je potrebno na začetku poudariti, da ni obvezne povezave med 

motnjami avtističnega spektra in težavnim vedenjem. Če ima otrok neko obliko avtizma, še ne 

pomeni, da se bodo nujno pojavile tudi vedenjske težave, prav tako pa se trenutne vedenjske 

težave ne bodo nujno ohranile vse življenje. Seveda je res, da so te težave veliko pogostejše 

pri otrocih z motnjo avtističnega spektra, saj njihove posebne težave povečujejo njihovo 

ranljivost, zato razvijejo vedenje, ki predstavlja velik izziv njihovim skrbnikom in učiteljem. 

Ko se ti vzorci utrdijo, pa jih je izredno težko spreminjati, saj vsakdanje metode, ki jih 

uporablja večina odraslih pri drugih otrocih, tukaj ne bodo učinkovale.  
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Pri izzivih v šolskem okolju je še posebej pomembno pogledati težavno vedenje, saj je to 

tisto, kar je pri delu z otroci z Aspergerjevim sindromom učiteljem največji izziv. Takšnega 

vedenja pri ostalih učencih učitelji niso navajeni, zato jih to najbolj preseneti. Največji 

problem je, ker tukaj običajne, vsakdanje metode ne učinkujejo. Učitelji morajo tako 

spremeniti svoj način dela in prilagoditi izvajanje pouka posebnim potrebam teh učencev 

(Mintz, 2008), predvsem pa njihovemu težavnemu vedenju. 

 

Pri večini oblik težavnega vedenja obstaja pomembna naučena komponenta in česar smo se 

naučili, se lahko odučimo, prav tako težavno vedenje vedno nekaj pomeni, če pa to vedenje 

razumemo, nam to pomaga, da ga lahko spremenimo (Whitaker, 2011). Da lahko težavno 

vedenje spreminjamo in odpravimo potrebujemo načrt in način dela, kako se bomo tega lotili. 

V šolskem okolju je pomembno, da to težavno vedenje najprej prepoznamo, nato mora učitelj 

o tem seznaniti strokovni tim in svetovalno službo, ki dela z učencem.  

 

Vsako težavno vedenje ima predhodno in posledično reakcijo, ki to vedenje ojačuje ali 

zmanjšuje. Pri opazovanju vedenja nam lahko pomaga ABC shema (Grubelnik, 2004).  

 

Shema 1: ABC shema  

S (Sprožilci) 

A (Antecedents) 

Kaj je sprožilo vedenje? 

 (situacija, dogodek, 

zahteva,oseba, del dneva...)  

V (Vedenje) 

B (Behaviour) 

Kaj natančno je otrok storil? 

Natančna opredelitev 

neželenega vedenja. 

 

P (Posledice) 

C (Consequences) 

Kaj se je zgodilo potem? Kaj 

je neposredno sledilo (kot 

rezultat otrokovega vedenja)? 

Reakcije okolja. 

 

S tem, ko sistematično pogledamo, kaj je sprožilo otrokovo težavno vedenje in to tudi 

zapišemo, lahko težavno vedenje večkrat preprečimo ali pa s posledicami spreminjamo. Če 

vzamemo šolski primer, sprožilec vedenja je bil obrok malice, ki otroku ni bil všeč, zato je 

brcal in loputal z vrati. Od učitelja je odvisno kakšna bo posledica vedenja. Če otroku ponudi 

drugo malico, ki bo njemu všeč, bomo res trenutno prekinili težavno vedenje, vendar bomo s 

tem povzročili, da se bo otrok naučil, da če ropota z vrati dobi drugo malico in na dolgi rok 

bomo to vedenje le še ojačali, zato moramo biti pozorni na sprožilce in posledice, saj že v 

naprej lahko ponudimo otroku drugo malico in s tem ne pride do težavnega vedenja.  
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Podobno kot ABC shema, obstaja tudi model STAR (Clements in Zarowska, 1992 v 

Whitaker, 2011), pri kratici modela STAR vsaka črka opominja na enega glavnih elementov, 

na katerega se moramo osredotočiti, ko poskušamo razumeti in spremeniti vedenje: 

 okolje (setting), kjer se težava pojavi, 

 sprožilec ali dogodki (triggers), ki prevedejo do težave, 

 dejanje (action), kaj je otrok dejansko naredi, 

 izidi (results) vedenja- učinki, ki jih ima in kaj otrok z njim doseže.  

Pomembno je, da opazujemo vsakega od teh elementov, kajti to nam lahko pomaga 

prepoznati dejavnike in vplive, ki jih lahko spremenimo in nadziramo, da dosežemo 

izboljšanje vedenja. 

 

Pri vsakem delu z otrokom z avtističnimi motnjami je pomembno, da oblikujemo načrt dela, 

ki nam bo pomagal pri delu z otrokom in pri odpravljanju težavnega vedenja. Philip Whitaker 

(2011), je na podlagi STAR modela, oblikoval načrt v osmih korakih, ki so podrobneje 

opisani spodaj: 

 

 Prvi korak: odločitev, kje začeti 

Potrebno je narediti seznam, težavnih vedenj, ki nas najbolj skrbijo. Čim pogosteje je 

potrebno uporabljati besede za dejanja – udarjanje, brcanje, pljuvanje in druge –

namesto izrazov agresivnost ali nagajanje, saj je to preveč nejasno  in nam otežuje, da 

bi se osredotočili na reševanje težav. Ko se odločimo, na kaj se bomo osredotočili, 

lahko nekaj tednov pišemo dnevnik o trajanju izgredov, saj bomo tako lažje spremljali 

napredek. 

 

 Drugi korak: natančna določitev okolja 

Osredotočimo se na vidike okolja, v katerem se težava običajno pojavi. Ko 

razmišljamo o  okolju je potrebno upoštevati, kdaj, kje in s kom se težava pojavi, kaj 

se od otroka pričakuje v tisti situaciji, kakšno je otrokovo telesno in čustveno stanje,  

in kdaj se težava ne pojavi. 

 

 Tretji korak: iskanje sprožilcev 

Sprožilci so vidiki okolja in situacije, ki zanetijo težavo. Lahko gre samo za otrokov 

odziv. Vidi nekaj kar ga prestraši, ni kos zahtevi ali dobi asociacijo na neprijeten 
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dogodek iz preteklosti. Naučil se je, da bo z določenimi vedenjem ali v določeni 

situaciji dosegel določen rezultat. Pozornost je potrebna tudi, da opazimo sprožilec, 

tudi takrat, ko se otrok ne odziva nanj. Če bo imel dober dan, ga bo manj strah ali bo 

bolj samozavesten, vendar se bo tudi takrat pojavil odziv, a morda v blažji obliki.  

 

 Četrti korak: izidi- kaj sledi? 

Potrebno je razmisliti o dogodkih, ki sledijo otrokovim dejanjem ali vedenju. Zelo 

težavno vedenje lahko sproži celo verigo dogodkov, kjer se več reči dogaja hkrati. 

Otrok se lahko veseli določenega izida ali posledice, ki sledi njegovemu dejanju, zato 

lahko kaže zanj zanimanje, ali pa mu pomeni celo nagrado. Potrebno je poiskati 

vzorec, ki se sčasoma pojavi. 

 

 Peti korak: pomen – za kaj sploh gre? 

Cilj je razumeti težavno vedenje z otrokovega stališča, saj ima težavno vedenje 

večinoma nekakšen pomen. Zbrati je potrebno informacije o okoljih, sprožilcih in 

izidih. Prav tako je potrebno upoštevati vse, kar že vemo o otroku. Morda nam lahko 

otrokovo vedenje pove nekaj o njegovih čustvih ali doživetjih, morda uporablja 

vedenje kot način za pobeg iz situacije ali izognitev zahtevi, morda pa je to njegov 

način za dosego nečesa kar potrebuje ali si želi. 

 

 Šesti korak: preprečevanje 

Preprečevanje je najpomembnejši element vsakega akcijskega načrta. Še posebej pri 

otrocih z motnjo avtističnega spektra je preprečevanje običajno občutno lažje kot 

spopadanje s težavo, ko se ta že pojavi in oblikuje. Potrebno je razmisliti ali je 

mogoče, da bi se izognili nekaterim okoljem in sprožilcem, če ti vsebujejo zahteve in 

pričakovanja, s katerimi se otrok ne more spopasti. Prav tako moramo preveriti, ali 

obstaja način, da bi zmanjšali zahteve in sprožilce, ter jih nato postopoma povečevali 

ali znova predstavili. Morda lahko spremenimo prizorišče in sprožilce, ter uvedemo 

večjo strukturiranost. 

 

 Sedmi korak: nove veščine in vedenje 

Ta korak se osredotoča na učenje novih veščin in spodbujanje drugih sprejemljivejših 

ali konstruktivnih tipov vedenja. Razmisliti je potrebno, kaj želimo, da bi otrok storil 
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in česa ne. Postavimo si lahko naslednja vprašanja: (1) Kaj želimo, da bi otrok počel v 

trenutkih, v katerih se zdaj začne težavno vesti? (2) Katere veščine bi mu pomagale, 

da bi se lažje spopadel z zahtevnimi situacijami? (3) Kako bi lahko otrok dobil enake 

ali boljše nagrade, a na sprejemljivejši način? Na tej stopnji je potrebno razmisliti, 

kako bi z otrokom naredili majhne korake, ki bodo vodili k večji prilagodljivost. 

 

 Osmi korak: spreminjanje izidov 

Motivacija, ki se največkrat skriva za težavnim vedenjem, leži v dejstvu, da otrok z 

njim doseže določen izid ali nagrado. To se ne zgodi vedno, zato je težko razumeti, 

zakaj otroka izid tako mika. Če se otrok dosledno vede na določen način, moramo 

sklepati, da ima od tega korist, ali pa nam vedenje sporoča nekaj o njegovih odzivih na 

situacijo. Postavimo si lahko nekaj naslednjih vprašanj: (1) Kako lahko spodbujamo 

vedenje, s katerim želimo nadomestiti težavno vedenje? (2) Kako se lahko 

prepričamo, da bo nadomestno vedenje doseglo enake ali boljše izide z enakim ali 

manjšim trudom? (3) Lahko uvedemo kaj, kar bi otroka odvrnilo od težavnega 

vedenje? 

 

V primeru Aspergerjevega sindroma je otrokovo funkcioniranje v družbi zelo močno 

okrnjeno, saj gre za opazen zaostanek v socialnih interakcijah in sposobnostih komunikacije, 

vse to pa otežuje otrokovo sposobnost, da si se uspešno spopadel s frustracijo (Green, 1999), 

zato prihaja zelo velikokrat do težavnega vedenja. 

 

Kot prvi Whitaker (2011), so se otroci takšnega vedenja naučili, zato se ga lahko tudi odučijo 

in naučijo novega, primernejšega vedenja. V grobem vsebuje tak proces odvajanja in 

ponovnega učenja tele principe (Green, 1999): (1) nakloniti otroku veliko pozitivne 

pozornosti, da bi se zmanjšala zaželenost negativne pozornosti; (2) naučiti starše in učitelje, 

da so sposobni dajati jasnejša navodila in manj ukazov; (3) učiti otroka, da je ubogati starše in 

učitelje pričakovano in potrebno in da je zahtevam treba ugoditi hitro, ker bodo starši 

zahtevali določeno stvar samo enkrat ali dvakrat; (4) biti dosleden pri izvajanju posledic – 

nagrad, kot posebni privilegij in kazen, kot so osamitve in izgube privilegijev – za otrokovo 

izpolnjevanje zahtev staršev in neuspešno ali uspešno izvršitev posebnih nalog; in (5) naučiti 

otroka, da starši pred njegovimi togotnimi izbruhi besa ne bodo popuščali. Zavedati, se 

moramo, da tak pristop ni čaroben in zato moramo otroku jasno pokazati, kako se mora ali ne 
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sme obnašati. To je pri otrocih z Aspergerjevim sindromom še kako pomembno, saj imajo na 

tem področju velik primanjkljaj. Dosledno moramo vztrajati na pravilnem vedenju in 

motivirati otroka, da se bo tudi v resnici tako vedel. 

 

3.3 PRILAGOJENO (ADAPTIVNO) VEDENJE 

 

V nasprotju s prejšnjim poglavjem, kjer sem govorila o težavnem vedenju je potrebno 

pogledati tudi na drugo stran. To je prilagojeno vedenje, ki vključuje vidike socialnega 

vedenja. Prilagojeno oziroma adaptivno vedenje je zmožnost za osebno in socialno 

neodvisnost v vsakdanjem življenju. Ocena tega vedenja je kazalec ravni, do katere je oseba 

sposobna uresničiti svoj potencial v procesu prilagajanja na zahteve okolja. (Jurišič,2006) 

 

Potrebno se je zavedati, da v našem šolskem sistemu to področje ne vpliva pomembno na 

odločanje o izobraževanju otroka z motnjami avtističnega spektra. Kot pravi Jurišić (2006), je 

po mnenju številnih avtorjev prilagojeno (adaptivno) vedenje med najpomembnejšimi 

napovedniki za samostojno življenje oseb z motnjo avtističnega spektra in bi se zato moralo 

izobraževanje po desetem letu starosti bolj  usmeriti na to področje. Žal pa v naših rednih 

osnovnih šolah tovrstnega učenja še vedno ni. Čeprav je pri otrocih z motnjo avtističnega 

spektra veliko bolj pomembno kako se bodo v življenju uspeli prilagoditi, kot pa ugotavljanje 

njihove ravni inteligentnosti in učni dosežki. Veliko pomembnejše je, da učenec išče pot do 

sebe, med tem ko šola še vedno vztraja, naj išče pot do znanja (Ščuka, 2007). 

 

Socialno vedenje, je prav zagotovo pomemben del prilagojenega vedenja, saj družba ocenjuje 

posameznika predvsem po njegovem vedenje, oseba z motnjo avtističnega spektra pa je od 

drugih drugačna predvsem zaradi nenavadnega socialnega vedenje. Socialnega vedenja se 

otroci naučijo skozi vzgojo, prav tako se tega naučijo tudi otroci z motnjami avtističnega 

spektra, vendar potrebujejo več usmeritve in pomoči pri primernem socialnem vedenju. Vse 

to pa se učimo celo življenje.  

 

Nekaj načinov, kako lahko starši in učitelji pripomorejo k razvoju primernega socialnega 

vedenja otrok z motnjo avtističnega spektra navaja tudi Attwood (2007): pomagati otroku pri 

vključitvi v igro in zaključevanju igre, povabiti na obisk prijatelja, včlaniti otroka v društva in 
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krožke, uporabite druge otroke kot primer ustreznega vedenja, spodbujanje kooperativne igre, 

vključiti otroka v skupine za razvoj socialnih veščin. Pomembno je, da otroka učimo socialnih 

veščin v interakciji z običajnimi otroci, ki naj poteka v ustreznih situacijah, v skladu s stopnjo  

razvoja, da delo zelo strukturiramo in razdelimo na manjše enote ter osebam z Aspergerjevim 

sindromom pomagamo pri pridobivanju vpogleda v širšo situacijo (Milačić, 2006). 

 

3.4 AGRESIJA IN JEZA 

 

Agresija in jeza sta v naši družbi še vedno zelo težko sprejemljivi, zato se s to težavo najtežje 

soočimo in to vedenje najtežje sprejmemo. Ravno zato je to eden izmed težjih izzivov s 

katerimi se sooča osnovna šola ob vključitvi otroka z avtistično motnjo. V tem poglavju ne 

bom govorila o pojmovanju in nastanku jeze in agresije, saj so si strokovnjaki v tem različni, 

mnenja pa so glede teh dveh terminov deljena. Vse to pri delu z otroci ni tako pomembno, kot 

to, kako se takšnega vedenja lotimo. Otroci se agresivno vedejo zaradi zelo različnih razlogov 

in zato ne obstaja enota razlaga, niti enak način pomoči, ki bi se prilegel vsem (Green, 1999). 

Za vsakega otroka moramo poiskati individualen način, kako se ukvarjati s tem problemom, 

vse to pa lažje v teoriji kot praksi, saj je vedenje zelo kompleksno.  

 

Otroci z Aspergerjevim sindromom imajo zaradi svojih težav veliko stresa, nekateri na to 

reagirajo s strahom, drugi postanejo depresivni, tretji pa postanejo jezni in besnijo nad 

frustrirajočimi vsakodnevnimi dogodki (Attwood, 2007). Zato je pri otrocih z avtističnimi 

motnjami prisotne veliko jeze in agresije. Otroci, ki so bili v otroštvu deležni agresivne 

vzgoje, pogosto postanejo agresivni otroci in mladostniki (Milačič, 2006).  

 

Pomembno je da najprej razumemo otrokovo vedenje, saj mu le tako lahko na pravilen način 

pomagamo. Izbruhi jeze so pri teh otrocih pogosti, zato se moramo zavedati naslednjih 

dejstev (Whitaker, 2011): (1) izbruh jeze je lahko znak preobremenjenosti in bolj kot znak 

namernega dejanja je to znak, da se otrok sooča z ekstremnimi občutji, kot so nezadovoljstvo, 

tesnoba ali bolečina; (2) izbruhov jeze se lahko otrok nauči in mogoče je, da je spoznal, da z 

izbruhom jeze zmanjša zahteve, ki jih imamo do njega, ali dobi kar hoče. Nivo stresa se 

zaradi kopičenja stresnih dogodkov dviga in to povzroči, da otrok izbruhne (Attwood, 2007). 

Ne glede na to, kaj je vzrok nastanka je za izbruh jeze značilen podoben vzorec. 



Zorman, A. (2014): Aspergerjev sindrom – izzivi osnovne šole. Diplomsko delo. 

 
29 

 

Shema 2: Vzorec izbruha jeze (Whitaker, 2011, str. 46) 

 

                                                                                                eksplozija 

jeza,          faza okrevanja 

nezadovoljstvo, 

stres          faza naraščanja 

          sprožitvena faza 

 

          

                                                                                                       čas (minute ali ure) 

 

V vsaki fazi je pomembno kakšno strategijo bomo izbrali, da bomo lahko izbruh preprečili ali 

omilili. Whitaker (2011) opredeli strategije vseh štirih faz, ki jih bom podrobneje predstavila 

v naslednjih točkah: 

3.4.1 Sprožitvena faza 

V sprožitveni fazi je pomembno, da jo čim prej zatremo, saj se tako lahko izognemo 

nepotrebnim borbam, to lahko storimo tako, da odstranimo sprožilec (ali otroka), otrokovo 

pozornost preusmerimo, otroka naučimo obvladovanja stresa in otrokovo vedenje 

obravnavamo kot komunikacijo. Pomembno je, da vedno vztrajamo pri svojem, saj če otrok 

izrablja izbruhe jeze z namenom, da bi nekaj dosegel, da bi kaj dobil, ali se izognil zahtevi, 

moramo to preprečiti. Otroku ne smemo dovoliti vsega, kar »zahteva« med izbruhom, če to 

zanj ni dobro. 

3.4.2 Faza naraščanja 

Med sprožitveno in fazo naraščanja ni jasne meje, prav tako pa je prehod lahko zelo hiter. Ko 

pride do te faze lahko narašča tudi naša stopnja stresa in tesnobe, zato je pomembno, da z 

našim ravnanjem ne povečamo otrokovega vznemirjenja. V tej fazi je pomembno, da otroka 

opomnimo na nagrado, ki jo bo dobil, če bo ravnal pravilno, prav tako pa ga opomnimo na 

pravila, ki veljajo, ki jih podamo kratko in jasno. Otroka lahko pozovemo, da se lahko 

umakne in s tem mu ponudimo priložnost za sproščanje, ali pa mu postavimo drugačno in 

manjšo zahtevo, kjer bo spremenil svojo smer in pozabil na prejšnji sprožilec. Če nič od tega 
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na pomaga, je pomembno, da na koncu te faze otroka umirimo, s tem, da ga ne bombardiramo 

z dodatnimi govori, ampak mu pustimo prostor, da zadiha. 

3.4.3 Eksplozija 

Prednostna naloga v tej fazi je, da se povzroči čim manj škode, tako fizične, kot tudi psihične. 

Pomembno je, da med eksplozijo naredimo okolje čim varnejše (umaknemo predmete, ki bi 

jih otrok lahko metal), umaknemo druge ljudi, poiščemo pomoč pri drugih učiteljih in 

zaposlenih na šoli in se mirno odzovemo, saj je bolje, da fizično ne posredujemo, če ni 

neposredne fizične nevarnosti. Če pa se odločimo za fizično posredovanje je pomembno, da 

upoštevamo šolska pravila in uporabimo najmanjšo količino fizične sile, ki je potrebna za 

dosego varnosti.  

3.4.4 Faza okrevanja 

Po vsaki eksploziji, ni nobenega zagotovila, da se bodo stvari takoj postavile  na normalna 

pota. Saj bo otrok še nekaj časa v stresu in že vsaka najmanjša stvar, lahko takrat povzroči 

novo eksplozijo. Zato je pomembno, da otroku na začetku damo dovolj prostora in se ne 

vmešamo takoj, saj tako lahko ponovno zgradimo most med odraslim in otrokom. Z otrokom 

se moramo dogovoriti o novi zahtevi in o tem, kako bomo stvar, ki je sprožila eksplozijo 

razrešili do konca. Pomembno je, da se na koncu z otrokom pogovorimo o izgredu in mu s 

tem pomagamo, da bo odgovornejši pri samonadzoru.  

 

3.5 SODELOVANJE S STARŠI 

 

Zelo velik, če ne celo eden težjih izzivov je delo s starši otrok z Aspergerjevim sindromom, s 

katerim se učitelji in strokovni delavci vsakodnevno srečujejo v šoli. Kadar stvari v šoli slabo 

kažejo, starši za to radi krivijo učitelje, obratno pa tudi učitelji krivijo starše (Green,1999). 

Zato je potrebno, da starši in šola med seboj sodelujejo in ne stojijo drug drugemu nasproti.  

 

Pri obravnavi otrok z avtističnimi motnjami je zelo pomembno sodelovanje starši, saj v veliki 

meri govorimo tudi o delu z družino, strokovnjaki morajo staršem omogočiti tudi svetovanje, 

kako naj delajo z otrokom doma, kako naj mu pomagajo, ga učijo in spodbujajo (Jurišić, 

2011). Sodelovanje in uspešen odnos med starši in šolo je pomemben tudi zato, ker naša šola, 

kot izobraževalna ustanova, praviloma zahteva ogromno pomoč staršev (Martinšek, 2012). 
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Problem pa je, ker to pomoč šola preprosto zahteva, namesto da bi skupaj s starši soustvarila 

projekt kako pomagati otroku s pomočjo vseh akterjev, tako učenca, učitelja in staršev 

(Čačinovič Vogrinčič, 2008). 

 

Razumeti moramo, da se starši otrok z Aspergerjevim sindromom soočajo z veliko količino 

stresa v svojim življenju, saj otrokovo stanje vpliva na številne vidike družinskega življenja in 

vsak socialni stik zunaj družinskega okolja je lahko vir neposrednega stresa (Milačić, 2006). 

Razumeti moramo, da večina staršev doživlja stisko, ko izve, da njihov otrok potrebuje 

prilagojeno življenje in izobraževanje, zaradi njegovih posebnih potreb (Clement Morrison, 

2008). 

 

Starši morajo prilagoditi svoje življenje in navade otroku, ker pa vedo, da je sindrom stanje, ki 

traja vse življenje, izgubijo upanje, da se bo njihovo družinsko življenje sploh kdaj vrnilo v 

običajen tok (Milačić, 2006). Otrokovo stanje tako spremeni družabno življenje staršev, njune 

pogovore in ozračje v družini, starša pa imata vedno manj družabnih stikov (Attwood, 2007) 

in tako lahko počasi izgubita voljo in se pri sodelovanju s strokovnimi delavci vedeta zelo 

obrambno. Prav zato moramo razumeti prizadetost staršev in njihovo življenjsko situacijo. 

 

Pomembno je, da se učitelji in strokovni delavci pri delu s starši zavedajo naslednjih načel, ki 

jih zapiše Jurišić (1991):  

 starši so prvi in večni učitelji otrok; 

 starši imajo s svojim otrokom največ izkušenj; 

 starši lahko odkrijejo nove metode in tehnike dela z otrokom; 

 starši so partnerji strokovnjaka, od katerega morajo dobivati informacije, a jih tudi 

sami nuditi strokovnjaku; 

 starši so ljudje s svojimi interesi in znanji; 

 starši imajo pravico tudi grešiti, a strokovnjaki so dolžni spremljati njihovo delo z 

otroki in jim povedati, če se motijo; 

 starši imajo svoj ponos; 

 nikoli ne sme skupina strokovnjakov dominirati staršem in tudi ne obratno, ampak 

morata ostati v enakopravnem odnosu. 
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Ob vključitvi otroka v razred in veljavi njegove odločbe so starši vključeni pri načrtovanju in 

evalviranju individualiziranega programa za otroka. Starše moramo seznaniti z načinom 

izvajanja programa, ter nalogami in vlogami članov strokovnega tima. Zaradi narave otrokove 

motnje je pomembno, da s starši sodelujemo dnevno ali tedensko, na govorilnih urah in 

priložnostih srečanjih. Šola in starši morajo med seboj sproti izmenjevati aktualne informacije 

o otroku, o njegovih napredkih in težavah, ki vplivajo na počutje in funkcioniranje otroka. 

Potrebno je da so med seboj povezani in vzpostavijo profesionalen odnos, ki temelji na 

zaupanju in spoštovanju. Pomembno je tudi, da otrok spozna, da šola in starši stojijo skupaj, 

saj se tako poveča avtoriteta šole, ker se otrok zaveda, da starši sodelujejo s šolo in bodo o 

vseh težavah in dogajanju v šoli seznanjeni. Pomembno je, da pri sodelovanju med starši in 

šolo, razbremenimo starše in ti niso več zgolj izvrševalci navodil, kako pomagati otroku, 

temveč skupaj z učiteljem in učencem soustvarjajo proces pomoči (Čačinovič Vogrinčič, 

2008).  

 

Zavedati se moramo, da starši prehajajo skozi proces sprejemanja posebnih potreb otroka, 

stiske in žalosti na različne načine in ob različnem času. Vse to pa se kaže kot zanikanje 

problema, jeza na šolo, ker je razkrila, da ima otrok težave v izobraževanju, ter nato sprejetje 

in potreba po podpori šolskih strokovnih delavcev (Clement Morrison, 2008). Proces 

sprejemanja pomoči bom podrobneje razložila v petem poglavju.  

 

 

  



Zorman, A. (2014): Aspergerjev sindrom – izzivi osnovne šole. Diplomsko delo. 

 
33 

 

3.6 SOŠOLCI UČENCA Z ASPERGERJEVIM SINDROMOM 

 

Določen izziv v osnovni šoli predstavljajo tudi sošolci otroka z Aspergerjevim sindromom. 

Dejstvo je, da je delo z otrokom z Aspergerjevim sindromom marsikdaj težko, prav tako pa je 

težko tudi sošolcem in ne samo učitelju. Če to razumemo, lahko bolje delujemo v razredu. 

Zavedati se moramo, da so težave otroka z Aspergerjevim sindromom, sošolcem težko 

razumljive, ker takšnega vedenja ne poznajo, zato se jim tak sošolec zdi večkrat čuden, 

nesramen, poseben, lahko se ga tudi zelo bojijo, če je jezen in agresiven v šoli. Otroci so 

lahko zmedeni, saj ne veljajo za vse enaka pravila in tega ne razumejo.  

 

Strokovnjaki so v raziskavi, ki so jo izvedli v Sloveniji glede povezanosti razrednih skupnosti, 

ki so vključevale otroke s posebnimi potrebami ugotovili, da so razredne skupnosti v 

povprečju slabo povezane, zato so tudi učenci s posebnimi potrebami slabo vključeni v 

razredno skupnost, ker skupnost nima vodje in nekih socialnih norem (Lebrič et al., 2006). 

Ker razred kot skupina ni med seboj najbolj povezan, so odnos med učenci lahko zelo slabi. V 

odnosih med učenci ima pomembno vlogo psihosocialni položaj posameznega učenca v 

razredu, ki se kaže kot stopnja socialne sprejetosti s strani sošolcev in je v veliki meri 

določena s socialno kompetentnostjo (Martinšek, 2012). Ker pa vemo, da imajo otroci z 

Aspergerjevim sindrom veliko težav prav s socialno spretnostjo, lahko predvidevamo, da so ti 

otroci slabo vključeni v razred.  

 

Otroci z Aspergerjevim sindrom in seveda tudi ostali otroci s posebnimi potrebami so v šoli 

velikokrat tarče posmeha, zbadanja, zafrkavanja in žrtve psihičnega ali fizičnega nasilja. Saj 

se v šoli dogaja veliko stvari, otroci drug drugega zmerjajo, dražijo in zato se učenec lahko 

počuti izločenega iz družbe, ker sošolci odklanjajo druženje z njim (Green, 1999). Nekateri 

sošolci se lahko z njimi spoprijatelji samo zato, da izkoriščajo njihovo naivnost in uživajo 

kadar ga spravljajo v težave (Attwood, 2007), prav zato je pomembno, da učitelji in starši 

preprečijo takšna prijateljstva.  

  

Ker otroci z Aspergerjevim sindromom težko razumejo interakcijo z drugimi in se vedejo 

neobičajno imajo težave s sklepanjem prijateljstev s sošolci in drugimi otroci. Zato je 

pomembno, da učitelj in šola spodbuja to področje. Hannah (2009) opiše krog prijateljev, ki 

so ga idejno zasnovali v Združenih državah Amerike in olajša vključevanje otrok s posebnimi 
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potrebami v redne šole. Krog prijateljev je navadno skupina osmih otrok skupaj z otrokom v 

spremstvu odrasle osebe, za katerega je bil krog ustanovljen, skupina se sreča enkrat na teden, 

posamezno srečanje traja prvih deset tednov 20 do 30 minut, nato pa otroci odločijo o 

pogostosti srečanj. Smisel kroga prijateljev je, da se skupina vrstnikov sprejema odločitve in 

izdeluje strategije, ki bi otroku pomagale pri njegovih težavah. Dejstvo je, da krog prijateljev 

redko poteka gladko od začetka do konca, vendar je reševanje v strukturiranimi skupini s 

pomočjo odraslega zelo pozitivna izkušnja za otroke. Pomembno je, da začnemo z izvajanjem 

kroga prijateljev dovolj zgodaj in sicer v drugem razredu. 

 

Otroka z Aspergerjevim sindromom lahko vprašamo, če ima v šoli in doma prijatelje in 

odgovori, da jih ima, vendar pogovor s staršema in učitelji ter opazovanje otroka pokaže, da 

so to zgolj otrokove želje ali pa otrok ne loči med pravim prijateljstvom in bežnim 

poznanstvom (Attwood, 2007).  Zato je pomembno, da pri otroku spodbujamo prijateljstva in 

ga naučimo kako naj se ljudem približa in z njimi ohranja stike. Ti otroci si želijo biti 

družabni, vendar imajo težave pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialnih odnosov, saj ne 

razumejo nenapisanih socialnih pravil, ki so za večino drugih ljudi samoumevna (Žagar, 

2012). 

 

Ker se vsega tega lahko naučimo je prav, da pri tem otroku pomagamo. Majhnega otroka z 

Aspergerjevim sindrom naučimo deljenja stvari, kdaj mora počakati, kako naj posnema druge 

otroke, kako naj se vključi v pogovor in ga načrtno in po korakih učimo sklepanja prijateljstev 

(Hannah, 2009). Ker prijateljstvo v obdobju med devet in trinajst let temelji na skupnih 

značilnosti in zanimanjih je pomembno, da imajo otroci z Aspergerjevim sindromom 

priložnost spoznati ljudi s podobnimi interesi, če imajo ti otroci določen interes lahko med 

sošolci poiščemo nekoga, ki ga to tudi zanima ali pa otroku poiščemo prijatelja zunaj šolskega 

kroga (Attwood, 2007). 
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4 UČITELJ IN KLIMA NA ŠOLI 

 

Shore in Rastelli (2006) poudarjata kako pomembno je, da imajo otroci z avtističnimi 

motnjami dobrega učitelja v šoli, saj lahko uspe uspešnemu učitelju pripeljati takšnega učenca 

iz njegovega sveta in mu pomaga napredovati pri govoru in socialnih interakcijah. Otroci s 

posebnimi potrebami so v šoli uspešnejši, če ima učitelj do njih pozitivna stališča, je osebno 

zavzet za njihov napredek, ima pozitivne izkušnje pri tovrstnem delu in išče nove učinkovite 

pristope (Kavkler, 2008). Vendar pa je to delo za učitelja zelo naporno in mu vzame veliko 

energije, če ne poteka v smeri, kot bi si želel.   

 

Še mnogo težje pa je učitelju, ki si pri delu z otrokom z Aspergerjevim sindrom sreča z 

agresivnim in eksplozivnim vedenjem otroka, ki je, kot sem omenila v prejšnjih poglavjih pri 

teh otrocih zelo pogosto. Zamislite si učitelja, ki bi poskušal uporabljati in upoštevati vse 

strategije, ki so opisane v prejšnjih poglavjih, poleg tega pa bi moral skrbeti še za ostalih 

dvajset ali petindvajset učencev, od katerih imajo mnogi tudi specifične potrebe. 

Osnovnošolski učitelji se v času izobraževanja niso učili o teh pristopih, prav gotovo pa  

nimajo veliko izkušenj in nikoli niso bili deležni posebnega treninga, kako postopati s 

takšnimi učenci (Green, 1999). Zato učitelj pri svojem delu potrebuje pomoč strokovnih 

delavcev in predvsem podpro šole pri uvajanju novih pristopov pri učenju takih učencev.  

 

Učitelj za to, da bo lahko uspešno delal v razredu z otrokom z Aspergerjevim sindromom 

potrebuje dodatna znanja in izobraževanja. V raziskavi Delovanje svetovalne službe (Vogrinc 

in Krek, 2012) je ugotovljeno, da za delo z otroci z avtističnimi motnjami niso dovolj 

usposobljeni niti svetovalni delavci v vrtcih in osnovnih šolah, zato je to težko pričakovati od 

učiteljev. To dokazuje tudi raziskava Peklaj in Puklek Levpušček (2006) kjer je ugotovljeno, 

da med vsemi kompetencami študenti in učitelji najbolj potrebujejo dodatna znanja in 

strategije na področju prepoznavanja in ravnanja z otroki s posebnimi potrebami. Zato je 

potrebno dodatno delo z učitelji na šoli, saj se sami ne zmorejo spopasti s tem izzivom. 

Vsekakor, bi morali tudi na nacionalni ravni veliko pozornosti nameniti razvijanju dodatnih in 

primerno spremenjenih programov izobraževanja, ki bi zagotovili ne le potrebne veščine, 

marveč še zlasti vplivali na konstruktivna stališča učiteljev in vseh vključenih v pedagoški 

proces (Lesar, 2009). 
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Učitelj mora pri svojem delu poskrbeti tudi za svoje počutje, temu pravimo »skrb zase«. 

Zavedati se moramo, da je stalno ukvarjanje s težavnim vedenjem zelo zahtevno. Tudi če delo 

v razredu ali drugje poteka gladko imamo lahko občutek, da moramo biti vedno pozorni, 

paziti na opozorilne znake, ukrepati in miriti težke situacije ali samo razmišljati in skrbeti, 

kdaj bo prišlo do naslednje eksplozije. Pri delu s težavnimi otroci je Whitaker (2011) opazil, 

da se lahko pri učiteljih in ostalih osebah pojavijo naslednji občutki; tesnoba, jeza, potrtost, 

zadrega, frustracija, odmaknjenost, občutek krivde in zavrnjenosti. Če se ti občutki pojavijo le 

občasno in v majhni meri, so posledice na psihično zdravje učitelja manjše, če pa so učitelji 

temu izpostavljeni več časa, so lahko posledice zelo resne, saj vsak tak občutek povečuje stres 

na delovnem mestu in posledično se zmožnosti, da bodo učitelji kos težavam zmanjšujejo. 

Vse to pa lahko vodi do izgorelosti učiteljev, kar vpliva tudi na njihovo fizično zdravje.   

 

Pomembno je, da so z otrokovim sindromom seznanjeni tudi drugi učitelji in delavci na šoli, 

saj lahko nepoznavanje sindroma in njegovih težav prispeva k še večjim težavam. Potrebno je 

opozoriti, da učiteljem in strokovnim delavcem, ki se ukvarjajo z otrokom z motnjo 

avtističnega spektra, ni lahko najti podpore pri sodelavcih, zato je potrebno veliko truda 

vložiti v vzpostavitev spodbujajoče klime na šoli. Zato mora biti šolsko okolje organizirano 

tako, da podpira delo strokovnih delavcev z učenci s posebnimi potrebami v šoli (Kavkler, 

2008).  

  

Negativna šolska klima se lahko ustvari, ker imajo razredni učitelji veliko boljši odnos do 

otrok s posebnimi potrebami in so pripravljeni sodelovati, saj kontinuirano delajo z učencem 

in se čutijo odgovorne za njegov uspeh, medtem ko imajo učitelji predmetnega pouka manj 

čuta do otrok s posebnimi potrebami (Kobolt, Cimermančič, Rapuš Pavel in Verbnik 

Dobnikar, 2010). Učiteljem predmetnega pouka se zdi delo učiteljev razrednega pouka 

nepomembno in se z njim ne strinjajo ali ravnajo celo proti njemu, saj ne poznajo 

problematike in načina dela z učencem z Aspergerjevim sindromom. Na organizacijo in klimo 

šole pa vplivajo različni dejavniki, kot na primer: vodstvo šole, nagnjenost k spremembam in 

izboljšanju učinkovitosti, prilagajanje okolja in opreme, strategija izrabe časa in razvoj 

strokovnih in materialnih virov (Kavkler, 2008). Da bo šola pozitivno naravnana do skupin 

otrok s posebnimi potrebami in učencev z Aspergerjevim sindrom potrebujejo učitelji in drugi 

strokovni delavci podporo vodstva pri uvajanju sprememb. Tako bo ta pot lažja, drugače bo v 

to potrebno vložiti veliko več energije.  
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5 PROCES SPREJEMANJA POMOČI 

 

Razumeti moramo stisko staršev, ko izvedo, da njihov otrok ni »normalen« in da ima posebne 

potrebe. Predvsem je to težko staršem, ki se spoprijemajo z avtističnimi motnjami, saj so te 

motnje lahko staršem zelo neznane, jih ne razumejo in jih spremlja občutek krivde (Stone, 

2006). Prav tako je potrebno razumeti tudi učitelja in strokovne delavce na šoli, ki se soočijo s 

takšnim otrokom v šoli, saj je tudi njim to v velikih primerih zelo neznano in nimajo 

kompetenc za delo s temi otroci. Le-te pa je težko pridobiti, saj je dodatnega izobraževanja 

učiteljev v času njihovega poučevanja zelo malo (Beers, 2007). 

 

Starši tako prehajajo skozi proces sprejemanja otrokovih posebnih potreb, kar predstavlja za 

njih kritični življenjski dogodek, med tem ko se učitelji soočajo s tem, da ne znajo delati z 

učencem z Aspergerjevim sindrom in pri tem potrebujejo pomoč. V obeh primerih gre za 

proces sprejemanja pomoči oz. žalovanja glede trenutnega stanja, ki poteka po določenih 

fazah.  

 

Faze žalovanja oziroma sprejemanja si sledijo v naslednjem vrstnem redu (Dowling, Nicoll in 

Thomas, 2004) in imajo svoj pomen (Clement Morrison, 2008): 

 

 zanikanje - tukaj opazimo, da se starši ne strinjajo oziroma ne sprejemajo tega, da 

otrok potrebuje določene prilagoditve pri poučevanju in lahko celo menijo, da bo z 

otrokom vse v redu in potrebuje le več časa za razvoj; 

 jeza - starši se jezijo na šolsko osebje, ki jih seznani z otrokovo težavo in menijo da 

učitelji ne znajo poučevati; 

 pogajanje - starši poizkušajo različne strategije, kaj bi lahko naredili, da temu ne bi 

bilo tako, pogajajo se o tem ali je motnja resnična ali ne; 

 depresija - starši občutijo žalost in depresijo, ker spoznajo, da so njihovi upi zaman, da 

bi se otroku stanje lahko izboljšalo, ker ni napredka izgubijo upanje in krivijo sebe; 

 sprejemanje - se pokaže takrat, ko se starši strinjajo s šolskimi strokovnimi delavci in 

želijo vedeti, kje lahko dobijo dodatne informacije o otrokovi motnji in kako naj mu 

pomagajo. 
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Podobno predstavi model tudi Sonja Žorga (1999), ki govori o razvojnem procesu, 

ponazorjenem v krivulji kompetentnosti, ki kaže, kako se učinkovitost, kompetentnost oz. 

spoštovanje spreminjajo v odvisnosti od časa, ko se je zgodila sprememba oz. je prišlo do 

določene izkušnje, ki je stresna (Žorga in Kobolt, 2006). 

 

Shema 3: Proces spreminjanja razpoloženja oz. občutka kompetentnosti, 

učinkovitosti in samospoštovanja ob kritičnih življenjskih dogodkih (Hay,1995 in 

Sugerman, 1986, v Žorga, 1999, str. 137) 

 

Razpoloženje, učinkovitost 

Občutek kompetentnosti 

Samospoštovanje 

             7  

          6  

  1        

           2     

                 5  

      3 

 

 

          4 

 

 

          Minevanje časa 

 

Legenda: 

1. šok oz. otrplost 

2. vznesenost /obup in zatem zanikanje oz. zmanjševanje pomena dogodka 

3. dvom vase oz. frustracija 

4. sprejemanje resničnosti 

5. preizkušanje novih vzorcev vedenja, razvoj 

6. osmišljanje izkušnje 

7. integracija oz. dovršitev 
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Takšno razumevanje procesa spreminjanja opisuje najprej otrplost (šok oz. imobilizacijo), ki 

ji sledi reakcije vznesenosti (kadar dogodke pozitivno vrednotimo) ali obupa (kadar ima 

dogodek negativni predznak) in takoj zatem zanikanje dogodka oz. zmanjšanje njegovega 

pomena (Kobolt in Žorga, 2006). V fazi dvoma oz. frustracije občutje kompetence še nadalje 

upade ne glede na to, ali gre za dogodek, ki je pozitivno ali negativno vrednoten (prav tam).  

 

Stanje se začne izboljševati šele takrat, ko se je posameznik pripravljen soočiti z resničnostjo 

in jo tudi sprejeti. Posameznik začne v peti fazi s preizkušanjem novih vzorcev vedenja in 

razvija nove veščine in znanje ter postaja bolj kompetenten (Horvat, 2003). Posameznik v 

zadnjih fazah osmisli izkušnje in integrira vzorce vedenja v svoj pogled na svet (prav tam). 

Če pri delu s starši in učitelji poznamo te faze in razumemo posameznikovo vedenje lahko 

bolje pristopimo do njega in ga vodimo v tem procesu sprejemanja novega stanja, ki ga 

doživlja zaradi posebnih potreb svojega otroka ali učenca. Zavedati se moramo, da je življenje 

vsakega zelo kompleksno in zato skoraj nikoli ne poteka točno po teh fazah. Ker pa živimo v 

zelo hitrem času, kjer se dogaja veliko stvari, je lahko posameznik v različnih fazah hkrati, saj 

se ukvarja z veliko težavami naenkrat. 
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6 KAM, ČE V OSNOVNI ŠOLI NE GRE? 

 

V smernicah za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami (2009), ki jih je 

izdala delovna skupina pri ministrstvu za zdravje, je zapisano, da v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo usmerimo tiste učence z avtističnimi motnjami, ki 

imajo povprečne sposobnosti, povprečne zmožnosti za učenje, v skladu s tem pa tudi 

povprečno raven adaptivnega oziroma prilagojenega vedenja, ki jim omogoča sodelovanje v 

skupini vrstnikov z značilnim razvojem, sledenje pouku s prilagoditvami, sodelovanje pri 

skupinskem delu, večinoma pridobivanje informacij v skladu s programom oziroma učnih 

priložnosti (vsaj 75 %). Dodatna strokovna pomoč naj bo usmerjena v posebne vzgojno 

izobraževalne potrebe posameznega učenca s spektroavtističnimi motnjami (večinoma so to 

primanjkljaji na področju socializacije, komunikacije, empatije oziroma imaginacije mišljenja 

drugih, izrazito ozko je področje zanimanja, ponavljajoče se vedenje in otočki izoliranih 

sposobnosti, ki ne odsevajo splošne ravni delovanja), ki jih lahko zadovoljimo z individualno 

strokovno pomočjo, pri tem pa je nujno treba načrtovati učenje tistih spretnosti, ki bodo 

učencem omogočile sodelovanje pri pouku, v skupini z drugimi otroki. Pri usmerjanju 

učencev v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je zato treba 

upoštevati tudi raven prilagojenega vedenja.  

 

6.1 USMERJANJE V DRUGE PROGRAME 

 

Kaj pa se zgodi, ko se kljub vsem prilagoditvam, delu učiteljev in staršev stanje v šoli na 

prilagodi tako, da bi bilo v najboljšo korist otroka? Jurišić (2006) opozori, da kadar so 

otrokove posebne potrebe na drugih področjih tako velike, da jih ne moremo zadovoljiti zgolj 

s 3- ali 5-urno dodatno strokovno pomočjo, je umestno svetovanje usmerjanja v druge 

programe za otroke s posebnimi potrebami, četudi se ti ne izvajajo v redni osnovni šoli in 

četudi ima otrok visoke intelektualne potenciale. Učenca se lahko usmeri v prilagojen 

program z enakovrednim standardom (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana in Center za sluh 

in govor Maribor), prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom ali poseben 

program. Vedno je potrebno pogledati, kateri program bo za otroka najbolj primeren in kje bo 

lahko najbolje napredoval, ter otroka v teh primerih prešolati in preusmeriti.  
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O enotnem programu za otroke z avtističnimi motnjami nikakor ne moremo govoriti, saj gre 

za izjemno heterogeno skupino otrok, prav tako ne moremo govoriti o enotnih modelih 

organiziranosti programov. Zagotovo je potrebno učni/akademski program dopolniti s cilji, ki 

zadovoljujejo posebne potrebe otrok z avtističnimi motnjam (Jurišić, 2006). Najprej to 

poskusimo v redni osnovni šoli. Če pa ne gre, je koristno, da otroka preusmerimo v druge 

programe, kjer je prav tako pomembno prilagajanje individualiziranega programa, ki obsega 

cilje obeh triad primanjkljajev.  

 

6.2 ŠOLANJE NA DOMU 

 

Otroci s posebnimi potrebami imajo po 21. členu ZUOPP-1 (2011) možnost šolanja na domu. 

Komisija za usmerjanje lahko na predlog staršev usmeri otroka s posebnimi potrebami k 

izobraževanju na domu, vendar morajo za to obstajati utemeljeni razlogi in biti zagotovljeni 

ustrezni pogoji, ki jih določa Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi 

potrebami na domu (2012). Pravilnik pravi, da imajo pravico do šolanja na domu tisti učenci s 

posebnimi potrebami, ki jih komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami usmeri v: 

 

 izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

 prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, 

 prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in 

 posebni program vzgoje in izobraževanja. 

 

Razloge, na podlagi katerih lahko komisija predlaga šolanje otroka s posebnimi potrebami na 

domu, določa 4. člen pravilnika (2012). Ta pravi, da se otrok lahko šola na domu, če zaradi 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj ne more prisostvovati pouku in zaradi 

individualiziranega pristopa lažje dosega cilje oziroma standarde znanja, določene z učnimi 

načrti. Zato je ta način šolanja primeren tudi za učence z avtističnimi motnjami. Vendar pa 

morajo po 5. členu pravilnika starši za izvedbo izobraževanja na domu zadostiti dvema 

pogojema: (1) zagotoviti izvajalca, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje programov vzgoje in 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in 

financiranje vzgoje in izobraževanja in drugimi predpisi. To pomeni, da izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami na domu lahko opravlja samo tisti, ki ima za to ustrezno izobrazbo 
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(izobrazbo predpisano za učitelje šol in specialno pedagoško izobrazbo) in status zasebnega 

učitelja; (2) zagotoviti opremo oziroma didaktične pripomočke, ki so potrebni za doseganje 

ciljev in standardov znanja, določeni z učnimi načrti. 

 

ZUOPP-1 (2011) določa, da se otroku za izvedbo šolanja na domu zagotovijo tudi finančna 

sredstva v višini zneska, ki ga država oz. lokalna skupnost namenita šoli za izobraževanje 

enega otroka. Ministrstvo za šolstvo mesečno nakazuje znesek šoli, na katero je otrok s 

posebnimi potrebami vpisan, šola pa mora z izvajalcem oziroma z izvajalci javno veljavnega 

programa, ki se izvaja na domu, skleniti pogodbo o financiranju izobraževanja na domu.  

 

6.3 NEVLADNI PROGRAMI 

Poleg javnih izobraževalnih in zdravstvenih ustanov v Sloveniji deluje že kar nekaj nevladnih 

programov, ki se ukvarjajo s področjem otrok z avtističnimi motnjami. Tako, da starši in šole 

v Sloveniji niso sami pri ukvarjanju s tem problemom in se lahko obrnejo na strokovno 

pomoč, ki je dostopna. Vendar se lahko pojavi problem, saj so ti programi finančno 

nedostopni za nekatere starše.  

 

 Društvo za avtizem DAN 

Novi dom 33/b, 1420 Trbovlje; http://www.avtizem.com/ 

To je starševska organizacija za obravnavo otrok z avtizmom po protokolu DAN. 

Ustanovljeno je bilo septembra 2005. Starši otrok s težjo obliko avtistične motnje želijo s 

pomočjo DAN (Defeat Autism Now) obravnave predvsem zmanjšati moteče vedenje, ki je 

pri teh otrocih pogosto prisotno. Namen Društva za avtizem DAN je zagotoviti čim hitrejšo 

pomoč otrokom in osebam z avtizmom na področju cele  Slovenije in posredovati izkušnje 

naprej drugim družinam ter se zavzemati, da se takšno zdravljenje sprejme in uvede tudi 

pri nas. 

 

 Združenje bodi ZDRAV 

Budanje 92a, 5271 Vipava; http://www.zdravtizem.si/ 

Združenje bodi ZDRAV je nevladna organizacija, ustanovljena leta 2008. Povezuje 

zdravnike-specialiste nevrologije, toksikologije in gastroenterologije, raziskovalce in 

strokovnjake za laboratorijsko diagnostiko iz Kliničnega inštituta za klinično kemijo in 

http://www.avtizem.com/
http://www.zdravtizem.si/


Zorman, A. (2014): Aspergerjev sindrom – izzivi osnovne šole. Diplomsko delo. 

 
43 

 

biokemijo, Instituta Jožefa Stefana in Inštituta za biokemijo; psihologe in psihiatre, 

specialne pedagoge, defektologe in prostovoljce različnih drugih poklicev, ki so 

pripravljeni pomagati otrokom z avtizmom. 

 

 Inštitut za avtizem 

http://www.instavtizem.org/ 

Inštitut za avtizem in sorodne motnje je nepridobitni zavod, katerega poslanstvo je 

dvigovati zavedanje strokovne in laične javnosti, poskrbeti za izobraževanje in spodbujati 

raziskovanje v prid osebam s to razvojno motnjo. Namen inštituta je združiti strokovnjake 

z različnih področij, da bi s skupnimi napori in z različnih vidikov izboljšali razumevanje 

za določeno vedenje oseb z avtizmom. Tako bi omogočili terapevtske obravnave, ki bi tem 

osebam povečale možnosti za samostojnejše in učinkovitejše vsakodnevno delovanje. 

Poleg tega je namen inštituta vplivati na zdravstveno, izobraževalno in socialno politiko 

tako, da bi dosegli družbeno okolje, ki bi bilo osebam z avtizmom in njihovim staršem bolj 

naklonjeno. 

 

 Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke,  

Zemljičeva ulica 22, 2000 Maribor 

http://www.avtizem-skoljke.si 

 

 Center za zdravljenje avtizma 

Livarska ulica 9, 1000 Ljubljana 

http://centerza.org/ 

 

 JAZ, MIDVA, MI Center za pomoč otrokom in staršem Sabina Korošec, s.p. 

Plečnikova 10 b, 3000 Celje 

www.jazmidvami.si 

  

http://www.instavtizem.org/
http://www.avtizem-skoljke.si/
http://centerza.org/
http://www.jazmidvami.si/
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III. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Otrok z Aspergerjevim sindromom se ponavadi vpiše v redno osnovno šolo in ne v šolo s 

prilagojenim programom. Najpomembnejše lastnosti dobre osnovne šole, v katero se vključi 

otrok z Aspergerjevim sindromom, so osebnost in sposobnost učitelja ter dostop učitelja do 

praktične pomoči in nasvetov strokovnjakov s tega področja, saj je delo z otrokom s tem 

sindromom lahko zelo zahtevno in je učitelju pravi izziv (Attwood, 2007).  

Ob prihodu otroka z avtističnimi motnjami v redno  osnovno šolo, se je šola primorana soočiti 

z novimi izzivi, ki jih lahko rešuje uspešno, zadovoljivo, manj uspešno ali pa se z njimi ne 

more soočiti na konstruktiven način. Delo z otroci s posebnimi potrebami je za učitelje v 

osnovni šoli zahtevno, saj ti še vedno niso dovolj pripravljeni na te izzive. Učitelji, ki so 

trenutno zaposleni na osnovnih šolah nimajo dovolj znanja za delo z učenci s posebnimi 

potrebami, prav tako dovolj znanj ne pridobijo bodoči učitelji, ki se še šolajo. To dokazuje 

tudi raziskava Peklaj in Puklek Levpušček (2006) kjer je ugotovljeno, da med vsemi 

kompetencami študenti in učitelji najbolj potrebujejo dodatna znanja in strategije na področju 

prepoznavanja in ravnanja z otroki s posebnimi potrebami. Zato je potrebno dodatno delo z 

učitelji na šoli, saj se sami ne zmorejo spopasti s tem izzivom.  

Otroci z Aspergerjevim sindromom, ki spadajo v podskupino oseb z motnjo avtističnega 

spektra, imajo veliko težav predvsem na čustvenem in vedenjskem področju in primanjkljaje 

na področju socialne komunikacije. V veliko pomoč pri delu z učencem z avtističnimi 

motnjami je prav gotovo socialni pedagog, saj ima znanje prav iz področja socialnega 

vključevanja otrok. Njegova naloga je torej ustvariti takšne pogoje v razredu, da bodo učitelj 

in ostali učenci lažje delali v razredu z otrokom s posebnimi potrebami. Tako, kot učenec 

potrebuje dodatno strokovno pomoč, jo potrebuje tudi učitelj. Zato je potrebno dodatno 

izobraževanje učiteljev.  

 

Če se učitelj in učenec dobro razumeta in je učitelj podpirajoč, bodo takšni tudi drugi otroci 

(Attwood, 2007). Zato je potrebno, da učitelji čim bolj sprejemajo drugačnost in učence s 

posebnimi potrebami. To dejstvo pa ni vedno samoumevno, veliko učiteljev je do otrok s 

posebnimi potrebami kritičnih in bi raje videli, da ne bi hodili v redno osnovno šolo. 
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Največkrat izpostavijo, da nimajo znanj in kompetenc za delo, vendar pozabijo, da se da vse 

naučiti in spremeniti, če le imajo voljo za to. 

2 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

Na osnovni šoli sem bila prisotna od začetka šolskega leta 2012/2013, kot spremljevalka 

otroka v tretjem razredu, ki ima odločbo kot dolgotrajno bolan otrok in ima diagnosticiran 

Aspergerjev sindrom z motnjo pozornosti. Ker sem bila vključena tudi v strokovni tim, ki 

obravnava učenca, sem preko pogovorov in razgovorov z učitelji in zaposlenimi na šoli 

zaznala negativno klimo v odnosu delavcev na šoli do učencev s posebnimi potrebami, 

predvsem do otroka z avtistično motnjo. Zato sem se odločila, da bom v svoji diplomski 

nalogi raziskala področje, kako se šola sooča s temi izzivi. Širši namen mojega diplomskega 

dela je tako predstaviti izzive in odzive, ki nastopijo s pojavom avtizma na redni osnovni šoli. 

 

V nalogi želim osvetliti izzive, ki se pojavijo, ko je na šoli učenec z Aspergerjevim 

sindromom. V zvezi s tem si zastavljam naslednja raziskovalna vprašanja.  

 

 Kako se šola sooča z učenci s posebnimi potrebami, ki imajo Aspergerjev sindrom? 

 S kakšnimi izzivi se sooča razredničarka v razredu, kamor je vključen otrok z 

Aspergerjevim sindromom? 

 Kako se svetovalna služba vključuje v to situacijo in kako sodeluje pri tovrstnih 

izzivih? 

 

V okviru odzivov na pojav avtizma na redni osnovni šoli, pa me zanimajo naslednja 

vprašanja. 

 

 S kakšnimi aktivnostmi in preventivnimi dejavnostmi šola prispeva k vključevanju 

učencev z Aspergerjevim sindromom? 

 Kakšen je odziv učiteljev, ki so se udeležili preventivnega programa »Srečanja 

učiteljev«? 
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3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

3.1 OSNOVNA METODOLOGIJA 

 

Pri raziskovalnem delu diplomske naloge sem uporabila kvalitativen in akcijski pristop 

raziskovanja.  

 

3.2  VZOREC 

 

Za enoto raziskovanja sem izbrala osnovno šolo, na kateri sem opravljala delo 

spremljevalke otroka s posebnimi potrebami. Znotraj te organizacije sem izbrala 

razredničarko, svetovalno delavko in učitelje, ki so se udeležili preventivnega programa 

»Srečanja učiteljev«. Tudi sama sem v raziskavi sodelovala z lastno refleksijo in pripravo 

preventivnega programa »Srečanja učiteljev.  

V prvem delu raziskave sta sodelovali razredničarka tretjega razreda, ki s pomočjo socialne 

in specialne pedagoginje izvaja individualiziran vzgojni načrt za otroka z Aspergerjevim 

sindromom, in svetovalna delavka na šoli. Učiteljica je zaposlena v šolstvu že 33 let, na 

razredni stopnji, in je trenutno že tretje leto otrokova razredničarka, po izobrazbi je 

profesorica razrednega pouka. Svetovalna delavka je po izobrazbi profesorica pedagogike,  

ima že 31 let delovne dobe, na tej šoli, pa je zaposlena že 16 let, kot pedagoginja in 

pomočnica ravnateljice.  

V drugem delu raziskave je bilo v izvedbo preventivnega programa »Srečanja učiteljev« 

vključenih 10 udeleženk. V skupini so sodelovale svetovalna delavka, specialna 

pedagoginja in osem učiteljic razrednega in predmetnega pouka. 

 

3.3  PRIPOMOČKI 

 

Za izvedbo empiričnega dela diplomske naloge, sem v prvem delu uporabila delno 

strukturiran intervju. Za izvedbo obeh intervjujev sem uporabila v naprej pripravljena 

temeljna vprašanja za vsak intervju posebej, ki sem jih med izvajanjem dopolnjevala glede 

na odgovore intervjuvank. 
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V drugem delu raziskave sem podatke zbrala skozi (1) lastne opise in priprave na srečanja 

in (2) zaključne refleksije udeleženk programa. 

 

3.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

S svojo prisotnostjo in delom na šoli, sem prišla v stik z različnimi viri informacij o izzivih 

s katerimi se soočajo pri šolskem delu. To mi je omogočalo opazovanje in vsakodnevno 

pogovarjanje s strokovnimi delavci. Te informacije pa seveda nisem zbirala načrtno in 

urejeno, zato sem morala za namen raziskave opraviti dva intervjuja, ki sta mi pomagala 

osvetliti izzive in odzive ob vstopu učenca z Aspergerjevim sindroma na to osnovno šolo. 

Odločila sem se za pogovor z razredničarko učenca z Aspergerjevim sindromom in 

svetovalno delavko na šoli. Intervjuja sem izvedla individualno v mesecu juniju. Potekala 

sta po predhodnem dogovoru, glede teme, časa in kraja intervjuja. Pogovor sem posnela z 

diktafonom. 

 

Po izvedbi programa »Srečanja učiteljev« sem na zadnjem srečanju dne, 17.5.2013, 

udeleženkam razdelila smernice za pisanje refleksije na udeležbo programa. Refleksije sem 

v pisni in elektronski obliki zbrala do konca meseca maja. 

 

3.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Zbrano gradivno sem uredila tako, da je bilo pripravljeno za analizo. Kar pomeni da sem: 

a) po opravljenih intervjujih pretvorila zvočni zapis v pisno obliko, 

b) s pomočjo priprav, glede na namen in cilje srečanja, opisala vsako srečanje 

preventivnega programa »Srečanja učiteljev, 

c) zbrala 6 refleksij udeleženk programa »Srečanja učiteljev«. 

 

Izhajajoč iz  prepisov intervjujev, zapisov priprav in refleksij je sledila kvalitativna 

analiza podatkov, ki sem jo povezala z zastavljenimi raziskovalnimi vprašanji.   
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

 

V tem poglavju bom prikazala rezultate empiričnega dela diplomske naloge. Najprej bom 

predstavila analizi intervjujev z razredničarko in svetovalno delavko. Kasneje bom ta dva 

intervjuja med seboj primerjala glede na raziskovalna vprašanja in povezala izsledke s 

teoretičnim delom diplomske naloge. Predstavila bom preventivni program »Srečanja 

učiteljev«, njegov namen, cilje in posamezna srečanja. Na koncu sledi še analiza refleksij, ki 

so jih zapisali udeleženci programa. 

4.1 ANALIZA INTERVJUJEV 

 

Prvi intervju sem izvedla 20. 6. 2013, z razredničarko učenca z Aspergerjevim sindromom v 

tretjem razredu. Drugi intervju pa 26. 6. 2013 s svetovalno delavko na osnovni šoli, ki jo 

obiskuje otrok z Aspergerjevim sindromom.  

 

Pri izvedbi intervjujev, sem uporabila nekaj v naprej pripravljenih vprašanj, vendar sem jih 

glede na potek pogovora prilagajala. Na začetku intervjujev sem sogovornicama predstavila 

okvirno temo vprašanj in ju prosila, če se lahko na kratko predstavita.  

 

Intervjuja sem po prepisu večkrat prebrala in po postopku kodiranja oblikovala kategorije, na 

podlagi katerih, sem naredila analizo posameznega intervjuja. Po analizi obeh intervjujev sem 

ju med seboj primerjala in naredila analizo glede na raziskovala vprašanja. Prikazala sem 

razlike glede pogleda na izzive s strani učiteljice in svetovalne delavke. Vse to sem povezala 

tudi s teorijo. 

 

4.1.1 Analiza intervjuja z razredničarko 

 

Iz prepisa intervjuja (Priloga 3) sem oblikovala kode 1. in 2. reda. Na podlagi teh kod sem 

oblikovala naslednjih trinajst kategorij: okoliščine, izstopajoče vedenje, agresija, težave 

razredničarke, skrb, pomoč, Aspergerjev sindrom, starši, reševanje težav, klima na šoli, 

strokovni tim, svetovalna služba, dodatna znanja. Vse te kategorije sem predstavila v 

spodnji shemi, jih v nadaljevanju utemeljila in  povezala s teorijo.  
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Shema 4: Intervju z razredničarko 

 

 

 

  

ASPERGERJEV 

SINDROM 
šola uradno ni izvedela 

diagnoze; odločba 

dolgotrajno bolan 

otrok; 

vedno več avtizma 

 

IZSTOPAJOČE VEDENJE  
objem okoli vratu; poseben visok glas; »I love you«; 

ne mara risanja in pisanja; ne sprejema pravil; želi 

uveljavljati svoja pravila; tekanje po šoli; beg; 

kričanje in vpitje 
 

AGRESIJA 
upor; metanje stvari; udarci po učiteljici; udarci po 

sošolcih; agresija, če ni po njegovo; 

grizenje; brcanje; namlatil ravnateljico; pretepi; 

huda agresija 

 

 

 

OKOLIŠČINE 
 razredničarka že tri leta - 33 let učiteljica 

 ni imela izkušenj z avtizmom 

 ob vključitvi otroka, šola ni vedela, da gre pri 

otroku za avtistično motnjo 
 

TEŽAVE RAZREDNIČARKE 
 ni imela dovolj znanja 

 občutek nemoči; potrebuje pomoč 

 psihične in fizične težave, ker ni podpore 

 opaža spremembe, ko sprejme pomoč 

 počuti se bolje, vrne se samozavest 

 izgubi občutek krivde 
 

SKRB 
 nezadovoljna z zaposlitvijo soc. delavke 

 premalo dala ostalim učencem v razredu 
 

POMOČ 
 vsi opazujejo, nihče ne zna pomagati 

 pomoč druge učiteljice v 1. in 2. razredu 

 

STARŠI 
 ne priznajo si, da je 

otrok drugačen 

 doma je vse v redu; 

obtožujejo šolo,da je 

nesposobna 

 napad 

 ne sodelujejo do 

konca 2. razreda 

 

 

 

REŠEVANJE TEŽAV 
iskanje pomoči pri vodstvu šole;  

težave že na začetku 1.r; pomoč spec. 

pedagoginje; zavlačevanje postopkov; 

 prijava na CSD in policijo; nihče ni znal; 

obisk pri psihologu;  

šola podala predlog za usmeritev; 

odločba decembra v 2.r.; 5 ur DSP 

(3 ure soc. in 2 uri spec. pedagog); izboljšanje 

v 3.r.; spremljevalec; prostor za umirjanje; 

neodgovornost ministrstva in šolstva;  
 

KLIMA NA ŠOLI 
nepedagoško vedenje drugih učiteljev; 

negativen odnos; otrok je nevzgojen; ne 

sprejemajo posebnih potreb; ne sprejemajo 

drugačnega načina dela; mislijo, da vse znajo; 

potrebna je sprememba v kolektivu, ki je zelo 

star; potrebujejo mlade ljudi; obstajajo izjeme; 

nova razredničarka se je sama javila 

STROKOVNI TIM 

 uvajanje sprememb proti koncu 2. razreda 

 težki začetki, ni bilo rezultatov 

 dobro delo socialne pedagoginje 

 dobro delovanje strokovnega tima 

 uspešni pri svojem delu 
 

SVETOVALNA SLUŽBA 
 opazovanje v razredu 

 prepočasi speljani postopki 

 neznanje, lahko bi naredili več 
 

DODATNA ZNANJA 
 branje literature o avtizmu, informacije na spletu 

 obisk seminarja Avtizem, lastna organizacija 

 eno predavanje za učitelje šele v 3. razredu 

 učitelj nima znanj, ni izobraževanj za delo z OPP 

 

 RAZREDNIČARKA 

      VEDENJE 

          IZZIVI 

      DELOVANJE ŠOLE 
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OKOLIŠČINE 

 

Razredničarka je po izobrazbi profesorica razrednega pouka, v šolstvu je zaposlena že 33 

let in poučuje od 1. do 4. razreda. Razredničarka učenca z Aspergerjevim sindromom je že od 

1. razreda in sta skupaj že tri leta. Do sedaj se z avtizmom še ni srečala. »Izkušenj z 

avtizmom nisem imela.« Ima pa izkušnje z delom z učenci s posebnimi potrebami, saj je pred 

leti imela v razredu zelo slabovidno učenko in to je bil njej prvi izziv s posebnimi potrebami 

»Srečala sem se tudi s slepo so najprej rekli, ampak je bila zelo slabovidna učenka. To je bil 

tudi tak en prvi izziv na šoli.« Razredničarka o učencu pred vstopom v šolo ni nič vedela, v 

vrtcu naj bi bil en težaven učenec, vendar ni prepričana, da je bil to on. »Čist nič nisem vedela 

o njem, od prej. Nič. Vem, da ko smo se takole srečevali z vrtcem, hodil je v naš vrtec (vrtec je 

v isti stavbi kot šola). So pripovedovali, da je en učenec zelo težaven, ampak ne vem, če so 

misli takrat M., ker je še en učenec v drugem oddelku, ki je težaven.« 

 

IZSTOPAJOČE VEDENJE 

 

Največji izziv je bilo otrokovo izstopajoče vedenje, ki ga je razredničarka opazila že na 

sprejemu prvošolcev. Najbolj je izstopal z objemom okoli vratu in posebnim visokim 

glasom. »Ja. Miha mi je padel v oči že prvi šolski dan. Še zdaj ga mam v ušesih. Ko smo se 

slikali, se mi je vrgel okrog vratu. »Ana, Ana, Ana«. Tist poseben glas, visok. To nenavadno, 

ko te objame otrok od zadaj…mhm…tak da sem bla pol pozorna, kdo je to bil ne.« Ko je 

prišel prvi dan v šolo je učiteljico takoj objel in ji izrekel I love you. »ko je prišel v šolo, 

objem in » I love you, I love you« že takoj prvi dan. Objem in vse take nenavadne opazke, 

nenavadno obnašanje ne.« Učenec ni sprejemal pravil, želel je uveljavljati svoja pravila. »Ni 

sprejemal nobenih pravil…on bi vodil igro in določal pravila. Ko pa tega nismo dovolili, je 

bila takoj agresija.« Razredničarki se je zdelo nenavadno, da otrok ni maral risanja in 

pisanja, ne pri šolskem delu in niti za zabavo. »Spomnim se, da ni maral risanja, ne pri 

šolskem delu ne za zabavo. Pisanje…tudi tu se je takoj pokazal problem. Sploh vse, kar je bilo 

šolskega dela.« Učenec je veliko časa tekal po šoli, se skrival in ga niso našli, kar naprej so 

tekali za njim. Slišati je bilo tudi njegovo kričanje in glasno vpitje, da je odmevalo po celi 

šoli. »Tekal je po šoli..iskali smo ga…ah…tekali za njim[nasmešek]. Kričanja je bilo veliko. 

Kričanje na hodniku tak, da je cela šola ostrmela, onemela.« 
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AGRESIJA 

 

Ko se je v šoli začelo šolsko delo, se je pri učencu pojavil upor, vedno bolj je izražal svojo 

jezo in agresijo. Metal je zvezke, šolske potrebščine, torbe in druge predmete. »In potem 

seveda, ko se je začelo šolsko delo, so se pa začeli njegovi upori, jeza, agresija…metanje 

zvezkov, metanje stvari, torb.« Vso to otrokovo vedenje pa je posledica frustrirajočih 

vsakodnevnih dogodkov, ki jih je za otroka predstavljajo šolsko delo, odreagiral je na zelo 

agresiven način, kar je pri otrocih z Aspergerjevim sindromom pogosto (Attwood, 2007). Ker 

stvari niso potekale, tako kot si je zamislil on, se je odzval z močnimi udarci proti učiteljici, 

sošolcem in ostalim učencem na šoli. »tolkel je po učiteljici…spomnim se močnega udarca, 

tule v prsi«; »Ker to je šel okrog otrok to razredu, otroci so sedeli v krogu…in tup, tup, tup po 

glavah, vratu in hrbtu učencev, kjerkoli.« Otrok je grizel in brcal, ne glede na to, s kom je bil 

v kontaktu, spravil se je tudi na ravnateljico šole. »… pa je grizel, pa brcal po njih, pa tolkel, 

pa vse kar se je dogajalo tut vsakemu pri kontaktu z njimi…bilo tako hudo, da je tudi 

ravnateljici prekipelo, ker jo je pošteno namlatil.« Pri otroku je bilo zelo pogosto 

neprilagojeno vedenje, kjer je bilo prisotno izredno veliko izbruhov hude agresije. Večkrat 

je prišel v konflikt z otroci tudi izven šole, kar je sporočala okolica šole. »da Miha tudi doma 

kriči, vpije, da se stepe na igrišču, da je to grozno.« Izbruhi jeze so pri teh otrocih pogosti, saj 

je to znak njihove preobremenjenosti in bolj kot znak namernega dejanja je to znak, da se 

otrok sooča z ekstremnimi občutji, kot so nezadovoljstvo, tesnoba ali bolečina (Whitaker, 

2011). 

 

TEŽAVE RAZREDNIČARKE 

 

Razredničarka je velikokrat izpostavila težave in izzive, ki jih je doživljala v času poučevanja 

otroka. Največji izziv je bil na začetku, ko ni vedela, kako zaščititi sebe in učence, ker je 

bilo prisotno toliko agresije. »Se pravi je bil to en velik šok, ker je bila to taka agresija, ko 

nisem vedela kako pomagat sebi, pomagat njemu in kako zaščititi ostale otroke…to je bilo 

najtežje.« Razredničarka seveda ni imela znanj, za delo z učencem z Aspergerjevim 

sindromom, kar je bil naslednji izziv. Zaradi tega je imela učiteljica močan občutek nemoči, 

saj je potrebovala pomoč. »Torej na začetku, ko sem jaz začela stokat, jokat, ker me je bila 

groza tega, kar se je dogajalo v razredu. Sem rekla da to ne bom zmogla, ker bom jaz na 

koncu kriva, za vse kar bo narobe.«; »ja, ampak js tudi rabim pomoč..pa rabim takojšno 
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pomoč…to je bil moj občutek.« Učiteljica je bila zaradi vseh stvari zelo na tleh in vse to je 

pripeljalo do psihičnih in fizičnih težav. »Starši so trdili, da pač mi ne znamo delat[…]pa 

seveda grožnjo s strani očeta, takoj hud napad, da kaj si mislimo, da mladoletno osebo 

prijavljamo na policijo, da bo tožil. Hjaha…takrat pa me je psihično in fizično sesulo. Nisem 

si znala pomagat, pomoč sem rabla, nisem pa dobila podpore.« Sploh ni nepričakovano, da je 

razredničarka doživljala te občutke, saj je tudi Whitaker (2011) opazil, da se lahko pri delu s 

težavnimi otroci pri učiteljih pojavijo občutki tesnobe, jeze, potrtosti, zadrege, frustracije, 

odmaknjenosti, občutek krivde in zavrnjenosti. Razredničarka razlaga, da je ves čas doživljala 

dve plati, na eni strani željo, da ji pomagajo in na drugi strani, da jo ljudje, ki prihajajo v 

razred opazujejo in ocenjujejo njeno delo. Čeprav je vedela, da ji skušajo pomagati je bilo 

zelo težko. »Sej način je bil zelo lep, ampak vsaka beseda, ki jo je kdo izreku, sem jemala kot 

nek grozn, ne napad, ampak občutek, da nisem prav naredila, ne.« Vse to je bilo za učiteljico 

preveč. »Preveč, men se je mešalo, vse naenkrat. To je blo res zelo hudo.« Pomagalo ji je 

samo to, da je sama hotela in prosila za pomoč. »pomagalo samo to, da sem jaz to hotela, da 

sem jaz prosila za pomoč. Misel: » Ti to rabiš!!!«« Vendar je še vseeno ves čas dvomila vase 

in ni bila zadovoljna sama s sabo.  »Jaz sem pa še vedno dvomila vase, skos sem dvomila 

vase. Pa tisto, ko nisem bla zadovoljna sama s sabo. Hotla sem vse takoj.« Ko je v razred 

prišla socialna pedagoginja in se je pričelo delo v strokovnem timu, je učiteljica imela kar 

nekaj težav. »Imela sem težave s samim govorom, jaz sem začela jeceljati, men se je zatikalo, 

jaz sem pozabljala snov, kaj sem hotla povedat. Obupno je bilo. To zaradi treme, pa vsega 

skupaj.« Ker pa je kasneje sprejela pomoč je opazila spremembe, počutila se je bolje, 

izgubila je občutek krivde in povrnila se ji je samozavest. »Potem se je začelo delati plan in 

spremembe. Tudi spremembe učiteljice [nasmeh].« Če pogledamo kako se je razredničarka 

spoprijemala s težavami, lahko vidimo vzporednico s fazami sprejemanja pomoči (Clement 

Morrison, 2008). Učiteljica je hitro prešla skozi fazo zanikanja, saj si je hitro priznala, da ne 

zna in nima znanj, kasneje je bila jezna, ker ni dobila pomoči s strani šole, fizično in psihično 

jo je sesulo, ko so jo napadli starši in ko je v razred prišla pomoč drugih strokovnjakov. Ko pa 

je pomoč sprejela so se pokazali rezultati, izgubila je občutek krivde in povrnila se ji je 

samozavest.  
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SKRB 

 

Pomembno se mi zdi izpostaviti, kaj je razredničarko najbolj skrbelo pri vsem tem. Na 

začetku jo je vznemirilo to, da so na šoli zaposlili novo osebo v svetovalni službi, vendar je 

bila to socialna delavka, ki ni imela niti malo znanja o otrocih z avtističnimi motnjami. 

»Potem sem bila zelo razočarana, najprej…ker smo zaposlili novo osebo na šoli…sploh 

nisem vedela kaj je…js sem si predstavljala, da bo to socialna pedagoginja, al karkoli…je pa 

socialna delavka, ne..ki pa res nima s tem nič…in so rekli ja ona bo, ona bo pomagala. Ona 

je pa odkrito povedala, da izkušenj nima, da ne more in da ne zna pomagat…in potem..zakaj 

sploh zaposlujejo, če rabimo drug profil, ker imamo težavo.« Kasneje pa je učiteljico vedno 

bolj skrbelo za učence v razredu, da jim ni predala dovolj znanja, zaradi težav z otrokom z 

Aspergerjevim sindromom. »Občutek imam, da nisem dala otrokom dovolj, dovolj znanja, 

dovolj drugačnega dela, da bi sami raziskovali, ker se to ni dalo. In nisem si upala. To 

skupinsko delo ni šlo. To kar sva zdaj proti koncu poskušali. Premalo je bilo drugačnega 

načina dela, ta klasični pouk je bil.« 

 

POMOČ 

 

Razredničarka je večkrat prosila za pomoč. Vendar so vsi prihajali v razred, vendar nihče ni 

znal pomagati. »Pa noben mi ni znal pomagat…ja vsi so prihajal v razred, sej so ga prihajali 

opazovat, so prihajali, ko sem opisovala dogodke, kako je v razredu. Prišle so tudi 

ravnateljica in svetovalna delavka…v telovadnico…pa so ga hotele spraviti ven, pa ni 

pomagalo…« V prvem razredu je bila prisotna še pomočnica, vendar tudi to ni zelo pomagalo. 

»Ja, prvi razred, bila je še pomočnica, ki je pomagala v obeh oddelkih prvega razreda. Nič ni 

pomagalo.« Ker je bilo tudi v drugem razredu zelo hudo, so na sredini šolskega leta v razred 

poslali dodatno učiteljico. »Potem sem januarja v drugem razredu dobila v razred 

spremljevalko, učiteljico iz podaljšanega bivanju, ki je bila skos noter, da se je vse skupaj mal 

umirjalo.« In v tretjem razredu sem prišla jaz v funkciji spremljevalca učenca, ki pa ga je 

ministrstvo izredno odobrilo le za polovični delovni čas, ostale ure, pa so pokrivali z drugimi 

učitelji na šoli, saj je bilo nujno potrebno, da sta bila v razredu prisotna dva učitelja. 
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ASPERGERJEV SINDROM 

 

Razredničarka in ostali so na začetku predvidevali, da gre za otroka z avtistično motnjo in 

sicer za Aspergerjev sindrom. »…sumili smo vsi na avtizem, ampak ni blo nobene potrditve, s 

strani staršev, ali pa stroke.«  Učiteljica je seveda najprej iskala pomoč v literaturi in ko je 

brala o Aspergerjevem sindromu je našla veliko podobnosti. »Potem pa, ko sem brala o 

Aspergerju, pa sem si misla, pa ja, pa to pa je točno to. Sama sem potem postavila diagnozo. 

[nasmeh] Kar pa ni prav, da si postavlaš. Ocenila sem pač vedenje.« Po tem, ko je šola 

podala predlog za usmeritev je decembra v drugem razredu prišla odločba, ki je učenca 

usmerila kot dolgotrajno bolan otrok. »Decembra je prišla diagnoza s centra in odločba. 

Diagnoze tako nisem nikoli izvedela, odločba je bila dolgotrajno bolan otrok. Potem so se pa 

začele stvari odvijati.« Vendar šola uradno nikoli ni izvedela za diagnozo, starši so 

povedali, da gre za to motnjo, vendar se kasneje o tem nikoli ni preveč govorilo. Učiteljici se 

zdi, da je sedaj vedno več avtizma. »Zavedamo se, da bo več tega. Vse več avtistov, 

Aspergerjevega sindroma, … včasih je bilo več vedenjcev, ker so bili prepuščeni sami sebi.« 

 

STARŠI 

 

Starši si niso priznali, da je njihov otrok drugačen. »Poklicali smo starše. In starši niso hotli 

videti, da je otrok drugačen…vse je normalno doma…v šoli ne znamo učiteljice z njim…« 

Mislili so, da če bo šola strogo nastopila proti učencu, ne bo nikakršnih težav. »Da sem 

premalo stroga je bil naprej očitek…da ne znam delat…to je bla druga klofuta ne…da morem 

bit ostra, ampak js sem potem povedala staršem, da to ni moje pedagoško delo…da to ni moj 

način dela..in da bom delala tako kot znam..kot učitelj, ne pa z agresijo nazaj…dobila sem 

občutek, da je doma zelo strogo..na ostro.« Ko je šola podala prijavo na policijo, so starši zelo 

napadalo nastopili proti razredničarki in šoli. »No potem pa ko smo dali prijavo na policijo. 

Pa seveda grožnjo s strani očeta, takoj hud napad, da kaj si mislimo, da mladoletno osebo 

prijavljamo na policijo, da bo tožil.« Starši, do konca drugega razreda niso sodelovali s šolo, 

potem se je stanje izboljšalo. »Starši, pa so potem po drugem sestanku v drugem razredu, 

stopli na mojo stran, me začeli podpirat, videli so, da hočem otroku pomagat in da se da 

pomagat. Ker se je tisto vmesno obdobje malo izboljšal. Potem se je pa začelo sodelovanje.« 
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REŠEVANJE TEŽAV 

 

Ko govorim o težavah, imam v mislih izzive, ki jih te težave povzročajo. Šola se je tako 

soočala z veliko težavami, katere je bolj ali manj uspešno reševala, načine kako jih je reševala 

pa lahko predstavim kot odzive. Največ težav je imela razredničarka, že takoj na začetku 

prvega razreda, zato je ona prva začela z reševanjem teh težav. Najprej je seveda pomoč 

poiskala pri svetovalni službi in vodstvu šole. »Mislim, da smo najprej stopili do 

pedagoginje in vodstva šole, da sem šla vprašat kaj je, želela sem vedeti, če kdo mogoče kaj 

ve. Am…to ga ni noben poznal…ahaha…»Noben ga ni poznal« [uporabi narekovaja in 

nasmeh]…ammm..ker se o njem ni smelo nič govoriti, ne..sej veš, da ti podatki so varovani, 

do vstopa v šolo…je brisano vse, se nič ne ve…am…tak da to.. pa noben mi ni znal pomagat.« 

Veliko je pomagalo to, da je na šoli zaposlena specialna pedagoginja, ki se je lotila težav in 

je pomagala razredničarki. »Seveda je tukaj, dosti pomagala Katja (specialna pedagoginja na 

šoli)…postopki so tekli…prijava na center za socialno delo, smo pa odlagali.« Šola je najprej 

podala prijavo na center za socialno delo in tudi na policijo, marca v 1. razredu. Ker je šola 

zavlačevala in so postopki predolgo tekli, so predlog za usmeritev podali šele na začetku 

drugega razreda. Odločba je na šolo prišla šele meseca decembra v 2. razredu in takrat so se 

težave začele zares reševati. »Takrat se je začelo premikat…konec prvega razreda…Potem po 

počitnicah smo začeli spet s poukom..smo se trudili. Dokler decembra ni prišla diagnoza s 

centra in odločba. Potem so se pa začele stvari odvijati.« Učenec je po odločbi dobil 5 ur 

dodatne strokovne pomoči, 2 uri specialnega pedagoga in 3 ure socialnega pedagoga, in 

takrat se je začel delati plan dela. »Takrat se je začelo delo…v drugi polovici drugega 

razreda.« Resnično izboljšanje pa se je začelo v tretjem razredu, ko je otrok dobil 

spremljevalca. »Potem pa se je začel tretji razred in spremljevalec. Tu se je pa res začelo. 

Začelo se je izboljševati.« Kot odziv na vse težave se je za učenca na šoli uredil tudi prostor 

za umirjanje, kar pa je predstavljajo velik izziv. Otrok je ta prostor nujno potreboval, saj so 

ga že v prvem razredu, umaknili v igralnico. »Sva uporabili igralnico (prostor med obema 

oddelkoma, kjer je igralni kotiček za otroke), da sva ga umaknili tja.« Kabinet, ki so ga s 

težave uredili, je  po pripovedih razredničarke zelo pozitivno vplival na delo z učencem. 

»Kabinet za Mihata, v bistu del kabineta, ki je drugač kabinet učiteljic za razredni pouk. Pa 

še tu se je zalomilo. Lahko, bi bil lepše urejen. Ne pa, da sma s Katjo to na silo, ga ustvarile. 

Ker sma ga »vzele« učiteljicam. Kje pa bodo zdaj učiteljice.« Razredničarka za konec, kot 

najtežji izziv, navaja neodgovornost ministrstva. »Bolj ministrstvu in sistemu šolstva. če so 
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že takrat, ko so začel uvajat otroke s posebnimi potrebami v osnovne šole. Bi morali najprej 

opremiti šole. Morali bi se zavedati, da učitelji nismo strokovnjaki za to področje, res smo 

samo učitelji, skrbimo za znanje in to znamo. Druga pa ne znamo. In bi na vsako šolo morali 

dati  psihologa, specialnega pedagoga in socialnega pedagoga, ne sam pedagoga. Ali pa 

narediti, vsaj neke centre, kamor bi se lahko obrnil na pomoč. Da bi nekdo prišel in ti 

pomagal. Ne pa da dobiš otroka in si potem sam. Sej, kaj pa naj še ravnateljica naredi. Če 

piše in išče, pa ni denarja, tu se vse zatakne, vse je povezano z denarjem. Sej mi bi imeli 

zaposlenih 10 takih, sam kdo jih bo plačal. In zato se moramo učitelji sami toliko naučit, 

predvsem učiteljice razrednega pouka. Mogla bi to obvladat, mogla bi ono obvladat,… Pol pa 

naj tudi mogoče fakulteta, kot pedagoška ustanova, da učitelju več. Ne samo kako napiše 

pripravo, kak naj v razredu to pove, pa naredi. To kako delati z učenci, pa tako ne vidiš.« 

Tako kot pravi tudi Macedoni-Lukšič (VOXALLIA, 2011) učitelji in pedagogi nimajo dovolj 

znanj, zato bi morala država poskrbeti za njihovo izobraževanje. 

 

KLIMA NA ŠOLI 

 

Velik izziv pri vključevanju otroka z Aspergerjevim sindromom v redno osnovno šolo je 

klima na šoli. Najbolj pomembna je med učitelji, saj tako kot navaja Attwood (2007) je 

pomembno, da je učitelj podpirajoč in bodi taki tudi drugi otroci. Razredničarka je 

spregovorila o negativni klimi na šoli in učiteljih, ki se vedejo zelo nepedagoško. »Ja, 

nastopali so čist nepedagoško. Pa ga ne bi » stolkla«, dobesedno….pa ne moreš to tak, »pa ga 

pelji v kabinet«, »jaz, bi ga že«, »pa kako to dopuščaš!«, »nevzgojen« to je blo prvo, kar so 

rekli, kakšne otroke dobivamo. Nihče pa ni pomislil, da ima pa otrok težave.« Razredničarka 

misli, da imajo drugi učitelji negativen odnos do nje in njenega dela. »Se mi zdi, da si 

mislijo, da sm mal blesava, mal čudna, da kaj se sploh z njim ukvarjam. Mislim, da še vedno 

ostali sodelavci mislijo, da se jaz pač nekaj grem, da v razredu oni že ne bi imeli enega, ki bi 

jim pomagal, ker oni pomoči ne rabijo, ker oni znajo delat.« Po mnenju razredničarke učitelji 

še vedno ne sprejemajo otroka s posebnimi potrebami. »Potem je tudi vprašanje: »Zakaj pa 

ni Miha zunaj? Zakaj pa je v razredu? Zakaj, ga tam ne zapremo nekam? Zakaj ga ne 

zaklenemo v kabinet?« Pa čeprav vejo, da otroka, ne moremo nekam zakleniti, da je tudi 

zakon tak. Take stvari, še vedno niso sprejeli, tudi po tistem predavanju, da je učenec s 

posebnimi potrebami in da potrebuje pomoč.« Razredničarka predlaga spremembe v 

kolektivu, saj je na šoli star kolektiv, ki je zelo individualno usmerjen in zato potrebuje mlade 
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ljudi z novimi idejami. »Da bi kot kolektiv bili boljši, bi se kolektiv moral spremeniti«; 

»Absolutno pa potrebujemo mladih. Nove sveže ljudi. Mi smo prestar kolektiv, in ni idej. To je 

pa problem kolektiva, ker smo vsi isti, vsak dela nekaj po svoje, zase.« Seveda obstajajo 

izjeme in med njimi je zagotovo nova razredničarka, ki se je prostovoljno javila, da 

prevzame razred v četrtem razredu. »Sem zelo vesela, da se je javila Ida, razredničarka v 

četrtem razredu.«  

 

STROKOVNI TIM 

 

Strokovni tim se je sestavil proti koncu drugega razreda, ko se začelo uvajati spremembe v 

delo z učencem. »Tim se je dobival, začetki so bili zelo težki, saj ni šlo takoj.« Začetki so bili 

zelo težki, saj delo ni takoj prineslo rezultatov. »Želiš spremenit, ampak ni šlo, in ni bilo 

rezultatov, sploh jih ni bilo. Vse so poizkusile. In potem ko sem videla, da tudi Saša poizkuša, 

pa ne gre. Potem sem si tudi mal oddahnila, no sej tudi drugje ne gre.« Razredničarka je 

izpostavila in pohvalila dobro delo socialne pedagoginje in delovanje celotnega 

strokovnega tima. »Saša (socialna pedagoginja) je bila zame božji dar. Pa tudi ona je bila 

zadovoljna z mano in je to obojestransko šlo. Se mi zdi, da to je tisto, kar nama je uspelo.« In 

na koncu je bila zadovoljna z delom, ki so ga opravili, čeprav se zaveda, da bi lahko naredili 

tudi kaj boljše. »Seveda pa bi se dalo še vedno kje kaj boljše naredit.« 

 

SVETOVALNA SLUŽBA 

 

Ko se v razredu pojavijo težave je pomembno, da se najprej vključi svetovalna služba, ki ima 

orodja, da lahko pomaga. Svetovalna služba je tako najprej opazovala stanje v razredu. 

Kasneje so sprožili prve postopke, vendar razredničarka meni, da se je vse to zgodilo 

prepozno. »Vedli smo za postopke, vendar tu sem dobila občutek, da se je to prepočasi 

premikalo, s strani šole. Al se res ni dalo, ali pa se je res prepočasi, da bi se to hitreje 

zgodilo, ne se čakat, takoj bi bilo treba. Vseeno se je predolgo vleko, leto pa pol je 

trajalo….leto pa pol!« Svetovalna služba je takoj povedala, da nimajo znanja in da nihče ne 

more pomagat. »Postopki so bili speljani. Zdej povedali so takoj, da tega znanja nimajo, da 

nihče ne more pomagat. Mal so mi dali občutka, da nisem jaz kriva, da je tak. Da mam prav, 

ker so sami videli.« O tem pišeta tudi Vogrinc in Krek (2012), ki sta v svoji raziskavi 
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ugotovila, da za delo z otroci z avtističnimi motnjami svetovalni delavci v vrtcih in osnovnih 

šolah niso dovolj usposobljeni. Razredničarka se zaveda, da je šola naredila veliko, vendar 

ima vseeno občutek, da bi svetovalna služba lahka storila več. »Po eni strani se mi zdi, da 

so veliko naredili. Kar pa sama doživljam, po drugi strani, pa, da bi lahko še več.« 

 

DODATNA ZNANJA 

 

Zavedamo se, da imajo učitelji premalo znanj za delo z otroci s posebnimi potrebami, kaj 

šele za delo z učencem z Aspergerjevim sindromom, zato je potrebno, da jih izobrazimo. 

Razredničarka se je samoiniciativno lotila prebiranje literature o avtizmu in iskala 

informacije na spletu, saj ji šola ni posredovala znanj in metod dela v razredu. »Ko še ni 

bilo rečeno, da je Aspergerjev sindrom, sem jaz brala o avtizmu. Tam se je meni zdelo. Ja pa 

je, del tega je Miha. Na internetu sem prebrala, kar sem našla.«; »Tudi to, da bi šola sam 

pristopila, pa rekla, glej tu maš to, tam je to, pa pojdi kam. Ne, tega ni bilo, nikoli.« Udeležila 

se je tudi seminarja na temo avtizma, ki ga je poiskala v lastni organizaciji, seveda pa je 

šola poravnala stroške. »Potem pa sem se vključila v seminar »Avtizem« v Ljubljani. To je 

specialna pedagoginja našla nekje, pa sma potem šle obe. Sami sma se organizirali. Nama je 

pa potem šola omogočila, da sma šle, ko sma same predlagale.« Na šoli so organizirali eno 

predavanje o Aspergerjevem sindromu in to šele na koncu tretjega razreda, kar je zelo 

pozno. »Potem, ko smo še hodili k dr.  Macedonijevi (zdravnica, ki je obravnavala Mihata, 

specialistka na področju motenj avtističnega spektra), smo izvedeli, da ima ona tudi 

predavanje na to temo. Smo jo potem povabili na šolo. Ampak veš kako dolgo je trajalo. Do 

meseca maja v 3. razredu. Predolgo.« 

 

4.1.2 Analiza intervjuja s svetovalno delavko 

 

Iz prepisa intervjuja s svetovalno delavko sem oblikovala kode 1. in 2. reda. Na podlagi teh 

kod sem oblikovala naslednje kategorije: okoliščine, svetovalna služba, strokovni tim, 

vključevanje učenca, Aspergerjev sindrom, izstopajoče vedenje, starši, reševanje težav, 

dodatna znanja, vloga razredničarke, klima na šoli. Vse te kategorije sem predstavila v 

spodnji shemi, jih v nadaljevanju utemeljila in povezala s teorijo. 
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Shema 5: Intervju s svetovalno delavko 

  

AASSPPEERRGGEERRJJEEVV  SSIINNDDRROOMM  

učenec prava uganka;  

uradno šola nikoli ni izvedela za diagnozo 

 

IZSTOPAJOČE VEDENJE 

precej težav; ne priznava avtoritete; nemogoče 

umiriti; potrebno počakati, da pride k sebi; nemir; 

agresija; prevračanje pohištva; zaletavanje; beg; 

težave z urnikom in izvajanjem nalog; ne upošteva 

pravil; uvaja svoja pravila; 
 

 
 

 

OKOLIŠČINE 
profesorica pedagogike; 

zaposlena 31 let; 15 let učiteljica; 

16 let pomočnica ravnateljice in pedagoginja 
 

SVETOVALNA SLUŽBA 
na šoli že več otrok z lažjo obliko 

Aspergerjevega sind.; nihče ni bil agresiven; 

vodenje razgovorov s starši; vsakodnevni stik 

z razredničarko; nismo bili najboljša opora; 

nismo imeli znanj;  

sami smo potrebovali nasvete; preveč smo 

govorili; lahko bi več naredili;  

pomembni so tudi ostali učenci na šoli;  
 

STROKOVNI TIM 
 timsko delo 

 eden najbolj usklajenih timov 

 razredničarka še naprej v strokovnem timu 

 sodelovanje specialne in socialne 

pedagoginje in spremljevalke 
 

VKLJUČEVANJE UČENCA 

učenca težko vključiti, ker zakonodaja nič 

ne omogoča, postopki so trajali predolgo 

STARŠI 

 zatajili so težave 

 mislili so, da bo s strogim 

nastopom konec težav 

 zelo zaprti in odklonilni do šole 

 niso želeli usmerjanja; 

 na začetku niso sprejeli otrokovih 

težav; mama sprejela prej kot oče 

 sodelovanje šele v 2.r.; otroka 

spremljali v in iz šole; 

 očitajo nesposobnost šole 

 

 

REŠEVANJE TEŽAV 
kljub manjšim prilagoditvam,  

ni bilo metode, ki bi delovala; predlog za 

usmeritev šele v 2.r.; odločba decembra v 2.r.; 

zelo pozno; morali bi že v vrtcu ukrepati; učili 

smo se na napakah; drugače smo organizirali 

razred; stalna zaposlitev učenca;  

uredili smo prostor za umirjanje; nujno 

potreben spremljevalec; DSP;  predstavitev 

dela ter podajanje napotkov celotnemu 

kolektivu učiteljev; morali bi biti bolj 

prilagodljivi in fleksibilni 
 

DODATNA ZNANJA 
predavanje o Aspergerjevem sindromu.; ni 

konkretnih navodil; ni izobraževanj na tem 

področju, saj je veliko drugih projektov; 

pohvale preventivnemu programu »Srečanja 

učiteljev«, saj učiteljem manjka povezovanja; 

niso zainteresirani; nujne so preventivne 

dejavnosti; izobraževanja in supervizije bi 

morali biti obvezni 

 

 

 

 

VLOGA RAZREDNIČARKE 
 pohvale razredničarki, ker je zdržala,  

saj so bile ure nevzdržne 

 zelo samoiniciativna, kar je želela je dobila 

 odigrala največjo vlogo 

 bila je trmasta in je sprejela pomoč 

 pomembna doslednost, pozitivnost in odnos 
 

KLIMA NA ŠOLI 
odklonilen odnos učiteljev; učenec ne sodi na 

redno osnovno šolo;  

učitelji ne sprejemajo otrok s posebnimi 

potrebami, več posluha za nadarjene učence; tudi 

učitelji so samo ljudje; 

predsodki do agresije; 

učenci nekatere otroke lepo sprejmejo, med njimi 

ni veliko izključevanja;  

otroci so prestrašeni zaradi učenca z 

Aspergerjevim sindromom 

 

 
 

 

   DELOVANJE SVET. SLUŽBE 

      VEDENJE UČENCA 

SVETOVALNA DELAVKA 

         UČITELJI 
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OKOLIŠČINE 

 

Svetovalna delavka je po izobrazbi profesorica pedagogike, na šoli je zaposlena že 31 let. 

Najprej je bil 15 let učiteljica v razredih, zadnjih 16 let pa opravlja delo pomočnice 

ravnateljice in pedagoginje, je del svetovalne službe na šoli in koordinatorka dela z otroci s 

posebnimi potrebami. »Po izobrazbi sem profesorica pedagogike, imam naziv svetovalke. Na 

šoli sem zaposlena že 31 let. Najprej sem 12 let učila v drugem razredu in dodobra spoznala 

prakso v razredu, nato sem nekaj časa poučevala v 5. razredih in bila pedagoginja. Zadnjih 

16 let pa sem pomočnica ravnateljice in pedagoginja. Pa tudi nudim pomoč učencem z učnimi 

težavami.« 

 

SVETOVALNA SLUŽBA 

 

Na osnovi šoli, so se že srečali z lažjo obliko Aspergerjevega sindroma, vendar učenci niso 

bili agresivni, kar pa je pri tem učencu velik problem. »Ja, vendar nihče ni bil agresiven.« 

Naloga svetovalne delavke je bila predvsem ta, da je vodila razgovore s starši, jih v kritičnih 

trenutkih obvestila o dogajanju v šoli in se z njimi dogovarjala. »Posebno, kot jaz, kot 

svetovalna služba, sem vodila razgovore s starši in jih ob vsakem hujšem trenutku tudi 

poklicala in se z njimi dogovarjala.« Svetovalna delavka je bila v pomoč razredničarki, saj ji 

je pomagala, vedno, ko je potrebovala pomoč. »Moja naloga je bila pa predvsem ta, da sem 

ob trenutku, ko je bila učiteljica nemočna prihitela na pomoč.« Z razredničarko sta bili v 

vsakodnevnih stikih, saj je bila tako svetovalna služba in vodstvo šole seznanjeno z vsem 

dogajanjem v razredu. »Z razredničarko sva imeli tako rekoč vsakodnevne stike, ker je prišla 

poročat o vsaki stvari, ker smo iskali rešitve kako in kaj, bi naredili, čeprav moram priznati, 

da jaz nisem bila ravno pravi naslov in najboljša opora njej, ker sem tudi sama potrebovala 

določena znanja, ki jih nimam.« Svetovalna delavka se zaveda, da kot svetovalna služba niso 

bili najboljša opora razredničarki, saj niso imeli znanj, za delo z učencem. »Nasvete, pa smo 

potrebovali sami, tako da ji kaj veliko svetovati nismo mogli.« To dejstvo potrjuje rezultate 

raziskave (Vogrinc in Krek, 2012), kjer je ugotovljeno, da svetovalni delavci v vrtcih in 

osnovnih šolah, niso dovolj usposobljeni za delo z otroci z avtističnimi motnjami, zato je to 

nemogoče pričakovati tudi od učiteljev. Svetovalna delavka je mnenja, da so včasih preveč 

govorili in strašili o tej težavi. »Js mislim, da mogoče včasih preveliko govorjenja in strašenja 

z neko težav pa tudi ni dobro.« Seveda bi lahko naredili več, vendar se moramo zavedati, da je 
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svetovalna služba na šoli tudi za vse ostale otroke in ne samo za enega otroka z 

Aspergerjevim sindromom. »Vseeno bi se še dalo kaj naredit. Vendar je otrok en sam, mi jih 

pa imamo 408. Tako da ne vem, lahko bi, lahko pa da bo tudi dovolj, to bomo pa zdaj videli in 

bom kritizirala oziroma pohvalila lahko v naslednjih letih. Samo bati se ne smemo, bati se ne 

smemo. Se soočit s težavo.« 

 

STROKOVNI TIM 

 

Svetovalna delavka poudarja, da je izredno pomembno timsko delo, s katerim je bila znotraj 

strokovnega tima zelo zadovoljna. »Je pa določene informacije prinašala tudi specialna 

pedagoginja, tako da smo sodelovali drug z drugim. Sodelovali smo kot tim.« Po njenem 

mnenju, gre za enega bolje usklajenih strokovnih timov. »Strokovni tim, pa mislim, da je 

eden najbolj usklajenih timov. Ker dejansko, če tim ni dosleden, se to na otroku takoj pozna. 

Torej to, kar se reče, se more tudi izpeljat.« Strokovni tim smo poleg svetovalne delavke in 

razredničarke sestavljale socialna pedagoginja, specialna pedagoginja in jaz, kot 

spremljevalka. Z našim delom je bil svetovalna delavka zadovoljna in je mnenja, da smo 

nudile primerno pomoč. »In seveda je bila ta pomoč primerna iz vseh treh delavk, ki so 

prihajale v razred, socialna pedagoginja, specialna pedagoginja in spremljevalka.« Tudi za 

naslednje šolsko leto je že načrtovano, da bo nekaj časa, članica strokovnega tima tudi 

prejšnja razredničarka. »Strokovni tim, se bo tako ali tako takoj sestal, že v avgustu in 

načrtoval delo. Zraven bo tudi prejšnja razredničarka, kako bo pa dovolj, bomo pa vidli. 

Mogoče celo ni slabo, da nova učiteljica ni bila prej v razredu.« 

 

VKLJUČEVANJE UČENCA 

 

Vključitev učenca z Aspergerjevim sindromom v razred je velik izziv. Predvsem zaradi 

njegovega socialnega vedenja, ki ga učenci težko sprejmejo. V raziskavi (Brenčič, 2010) je 

navedeno, da učitelje in ostale učence najbolj moti prav njihovo eksternalizirano vedenje, 

trma, izbruhi jeze in neupoštevanje pravil. In s tem se strinja tudi svetovalna delavka, ki pravi, 

da je vključitev izredno težka, predvsem zaradi zakonodaje in dolgih postopkov. »Izredno, 

izredno težko. Zaradi tega, ker zakonodaja temu otroku nič ne omogoča, mi pa smo s svojimi 

lastnimi močni in žal predolgo dokopavali do tistega, kar bi bilo zanj potrebno.« 
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ASPERGERJEV SINDROM 

 

Svetovalna delavka se je na svoji službeni poti že srečala z učenci z Aspergerjevim 

sindromom, ampak ker so si med seboj zelo različni ji je učenec predstavljal velik izziv. »Mi 

smo imeli že več otrok z lažjo obliko Aspergerjevega sindroma, vendar se je to z manjšimi 

prilagoditvami lahko odpravljalo. Kljub temu da, so bili otroci precej nemirni in da je vsak 

pravzaprav majčkeno drugačen. Ta deček, pa nam je bil prava uganka.« Šola uradno nikoli ni 

izvedela, da gre pri otroku za Aspergerjev sindrom. »Uradno nismo nikoli dobili papirja, da 

ima otrok Aspergerjev sindrom.« 

 

IZSTOPAJOČE VEDENJE 

 

Aspergerjev sindrom spremlja izstopajoče vedenje, ki, kot pravijo strokovnjaki (Virant, 

2010), ni del avtizma, ampak reakcija učencev na soočanje z zmedo, ki jim jo povzroča 

zunanji svet. Izstopajoče vedenje je bilo pri učencu zelo agresivno in je povzročalo veliko 

težav. Učenec ni priznaval avtoritet in zato svetovalna služba ni poznala metode, s katero bi 

ga bilo mogoče umiriti. »Ta deček, pa nam je bil prava uganka, glede na to, da ni priznaval 

nobene avtoritete in smo vsi bili zelo zelo izgubljeni. Ni bilo metode, oziroma prijema, s 

katerim, bi se ga dalo umiriti.« Potrebno je bilo počakati, da je otrok prišel k sebi, ko je 

preteklo dovolj časa. »Morali smo počakati, da je otrok sam nekako prišel k sebi in šele nato, 

je lahko z njim stekel pogovor.« Svetovalna delavka, kot najbolj moteče vedenje opredeli 

nemir in agresivnost. »Najbolj moteče je bil njegov nemir in posledično tudi agresivnost.« 

Učenec je v razredu prevračal pohištvo, se zaletaval v druge učence, večkrat zbežal in tako 

s svojim vedenjem ogrožal sebe in druge. »Prevračal je omare, se zaletaval v druge sošolce, 

se prijel ograje, nismo ga dobili v razred, ušel je iz razreda. Pravzaprav stvari, ki bi lahko 

bile za njegovo varnost zelo nevarne in posledično tudi za druge.« Težave pri šolskem delu, 

so se pojavile že v mesecu septembru, ko je bilo potrebno opraviti določeno nalogo, on pa teh 

pravil ni sprejemal in se je ravnal po svojih pravilih. »Težave so nastopile takoj, ko se je 

pričelo z urnikom, z določenim predmetom in je bilo potrebno določeno nalogo opraviti. 

Tega, pa on ni bil pripravljen, ker bi rad on postavljal pravila sam.« Težave se niso 

pojavljale samo pri šolskem delu, ampak tudi pri drugih aktivnostih. »Vsi strokovni delavci 

iz raznih krožkov in zunanji sodelavci so povedali enako kot mi. Da ni upošteval nobenih 

navodil.«  
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STARŠI 

 

Svetovalna delavka, meni, da so starši za težave vedeli že prej, vendar tega šoli niso 

povedali. »Menim, da so starši že vedeli, ker so ga že prej vozili, glede na to, da so bile doma 

tudi težave. Tudi oče, nas je opozoril, da bomo že videli, ko on pride.« Mislili so, da lahko 

šola s strogim nastopom prepreči težave. »Pravzaprav, so to stvar zatajili. Ker so verjetno 

mislili, da bi s strogim nastopom, pri njemu lahko to neprilagojeno vedenje omilili, vendar žal 

ni bilo tako. Ker poleg samo strogosti, potrebuje še kej drugega.« Starši so bili zelo zaprti in 

odklonilni do šole. »Tukaj, so bili starši izredno zaprti in nekako na nas prenašali, kot neko 

nesposobnost vseh strokovnih delavcev.« Tukaj se lepo pokaže, kar trdi Green (1999), da 

kadar stvari v šoli slabo kažejo, starši za to radi krivijo učitelje, obratno pa tudi učitelji krivijo 

starše. Ker niso sprejeli otrokovih težav, tudi niso želeli usmerjanja otroka. »Ker se starši 

za postopek usmerjanja niso odločili, smo potem morali sami vložiti predlog, za začetek 

usmerjanja učenca.« Svetovalna delavka je mnenja, da je mama prej sprejela otrokove 

težave, kot pa oče, vendar kot partnerja dobro sodelujeta. »S tem, ko je Miha imel toliko in 

toliko težav in ob vseh razgovorih, ki smo jih imeli, so se omehčali. Mati, kar kmalu, težava je 

bila z očetom. Ki pa se je potem tudi, ker glede na to, da kot partnerja, po moji oceni, zelo 

dobro sodelujeta, je tudi on sprevidel, da bo samo ta pomoč zanj ustrezna.« Starši so s šolo 

pričeli sodelovati šele v 2. razredu  in so upoštevali dogovore, o tem, da spremljajo otroka v 

in iz šole. »Zelo dobro so se obnesli dogovori s starši, da ga spremljajo v šolo. Vendar je to 

tudi zelo dolgo trajalo.« Sodelovanje med šolo in starši je zelo pomembno, saj če stojijo 

skupaj se poveča avtoriteta šole, ker se otrok zaveda, da bodo starši o vsem obveščeni 

(Čačinovič Vogrinčič, 2008), kar pa je v tem primeru zelo pomembno, za delo z otrokom.  

 

REŠEVANJE TEŽAV 

 

Svetovalna služba je imela izkušnjo, da je pri otrocih s tovrstnimi težavami uspelo z manjšimi 

prilagoditvami, vendar pri tem učenci ni bilo metode, ki bi delovala. »Ni bilo metode, 

oziroma prijema, s katerim, bi se ga dalo umiriti.«  Šola je podala predlog za usmeritev šele 

v 2. razredu, glede na to, da se starši s tem niso strinjali. »Ker se starši za postopek 

usmerjanja niso odločili, smo potem morali sami vložiti predlog, za začetek usmerjanja 

učenca.« Učenec je odločbo prejel šele meseca decembra v 2. razredu, kar je zelo pozno, 

glede na težave, ki jih je imel. Mnenje svetovalne delavke je, da bi se otroka moralo usmeriti 
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že v vrtcu, tako pa so se sami učili na lasnih napakah. »Morem reč, da smo se učili na 

napakah. Velikokrat smo poizkusili  kaj bi pri njemu delovalo.« Morali so drugače 

organizirati razred in učenca stalno zaposliti, motivirati. Na šoli jim je uspelo urediti 

prostor za umerjanje in kljub vsem naporom pridobiti spremljevalca za učenca. »Seveda 

smo morali ta kabinet opremiti, da se tam ne bi poškodoval.« Šola je organizirala izvajanje 

dodatne strokovne pomoči. Svetovalna delavka je skupaj z razredničarko organizirala 

predstavitev dela ter podala napotke za delo z učencem celotnemu kolektivu. »Ravnateljica 

je večkrat dala možnost razredničarki, da je opisala stanje. Tudi napotke kako naj ravnamo, 

ko se z njim srečamo na hodniku.« Pomembno je, da šolsko okolje organizirano tako, da 

podpira delo strokovnih delavcev z učenci s posebnimi potrebami v šoli (Kavkler, 2008). 

Svetovalna delavka se zaveda, da bi učitelji morali biti bolj prilagodljivi in fleksibilni. 

»Poznati moramo, vendar morami biti sposobni, kompetentni in se moramo znati v dani 

situcaiji tudi za 180 stopinj obrniti.« 

 

DODATNA ZNANJA 

 

Da lahko učitelji delujejo v pravi smeri morajo poznati težave učencev s katerimi se srečujejo, 

zato potrebujejo znanja, ki pa jih nimajo dovolj (Peklaj in Puklek Levpušček, 2006). Šola je 

organizirala predavanje o Aspergerjevem sindrom, kjer pa učitelji niso dobili konkretnih 

navodil, kako delati z otroci. »Dr. Macedonijeva se je potrudila in prišla v šolo. Pravzaprav, 

pa tistih čisto konkretnih navodil, ne dobiš od nikogar.« Svetovalna delavka je mnenja, da je 

na šoli veliko projektov, vendar ne na področju otrok s posebnimi potrebami. »Če pa ni 

dodatnega strokovnega izobraževanja, pa mal lahko zaspimo.« Svetovalna delavka je 

pohvalila preventivni program »Srečanja učiteljev«, saj se zaveda, da učiteljem manjka 

povezovanja in da so preventivne dejavnosti nujne. »Učitelj je  pravzaprav gospod zase, ko 

se zapre v razred in tega prenosa dobre prakse nam včasih zmanjka.« Učitelji bi morali bili 

deležni stalnih izobraževanj in supervizij. »Je tudi neka supervizija, za delo z učenci, ki bi 

potem lahko sami svetovali drugim otrokom, mislim, da je to nujno.« Zelo je pomembno, da 

se učitelji dodatno izobražujejo, saj tekom svojega študija niso prejeli znanj, ki bi jim 

pomagala pri delu s temi učenci. 
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VLOGA RAZREDNIČARKE 

 

Osnovnošolski učitelji se v času izobraževanja niso učili, kako pristopiti do učenca z 

agresivnim vedenjem, prav gotovo nimajo veliko izkušenj in nikoli niso bili deležni 

posebnega treninga, kako postopati s takšnimi učenci (Green, 1999). Zato je svetovalna 

delavka presenečena, kako je razredničarka zdržala ves ta pritisk. »Razredničarka mislim, 

da si zasluži vse pohvale, pravzaprav, smo jo mi razumeli, ji stali ob strani, samo ko je bila 

sama v razredu, mislim, da so bila ura včasih nevzdržne. Čudim se, da je zdržala brez 

bolniške, res ji vsa čast.« Svetovalna delavka je zelo zadovoljna z delom razredničarke, saj je 

učiteljica zelo samoiniciativna in je sama povedala kaj potrebuje. »Učiteljica je zelo 

samoiniciativna, ker pravzaprav njej praksa pokaže kaj potrebuje. In kar je želela je tudi 

vedno dobila.« Največjo vlogo pri delu z učencem zagotovo nosi razredničarka, saj je bila pri 

tem delu zelo trmasta, je vztrajala in sprejela pomoč, kar ji je pomagalo do uspeha. »Res pa 

je, da je največjo vlogo odigrala razredničarka, glede na to, da je tako trmasta, glede na to, 

da rine naprej, če ne bi bila taka učiteljica, ne vem, če bi tole vse uspelo. Morala je sprejeti 

pomoč.« Svetovalna delavka je izpostavila nekaj kompetenc, ki jih mora imeti razrednik, pri 

delu z učencem z Aspergerjevim sindromom. Učitelj mora biti dosleden in vztrajen. Do 

otrok in stvari mora imeti pozitiven odnos, učence pa mora voditi s primernim odnosom. 

»Učitelj mora biti v prvi vrstni dosleden, kar reče more storit, tudi če ugotovi, da v tistem 

trenutku to ni bilo najbolj dober. Jih voditi s primernim odnosom in tudi ostalim posvetiti svoj 

pogled, delček sebe.. Pomembno je, da vse zaobjameš in da tudi iz teh hudih stvari potegnemo 

pozitivno.« Tako kot pravi tudi Attwood (2007) je pri izbiri učitelja najbolj pomembna 

njegova osebnost. Poleg tega, pa se moramo zavedati, da so otroci s posebnimi potrebami v 

šoli uspešnejši, če ima učitelj do njih pozitivna stališča, je osebno zavzet za njihov napredek, 

ima pozitivne izkušnje pri tovrstnem delu in išče nove učinkovite pristope (Kavkler, 2008). 

 

KLIMA NA ŠOLI 

 

Če govorimo o tem, da mora imeti učitelj pozitiven odnos, temu vedno ni tako. Veliko 

učiteljev na šoli ne sprejema otrok s posebnimi potrebami. Ta problem izpostavi tudi 

svetovalna delavka, ki govori o odklonilnem odnosu učiteljev na šoli, ki ne sprejemajo otrok 

s posebnimi potrebami. Učitelji na šoli imajo več posluha za nadarjene učence. »Večina ima 

odklonilno stališče, da bi pravzaprav sodil na drugo šolo. Oziroma, da bi se s tovrstnimi 
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težavami izobraževali otroci skupaj v neki posebni ustanovi. To je mnenje večine.« Ker imajo 

učitelji po mnenju svetovalne delavke predsodke do agresije, mislijo, da ta učenec ne sodi 

na redno osnovno šolo. Pomembna pa je tudi šolska klima med učenci. Svetovalna delavka 

je mnenja, da med učenci ni veliko izključevanja in da učenci otroke lepo sprejemajo. »Zelo 

odvisno je, kako otrok drugače funkcionira med učenci. Morem reči, da nekatere otroke zelo 

lepo sprejemajo, so pa tudi taki, ki se sami sramujejo in imajo nižjo samopodobo, zaradi 

svojih težav. Tako da med učenci ne bi izpostavila nekega izključevalnega dejavnika.« Na šoli 

je zaznati tudi, da so otroci prestrašeni zaradi agresivnega vedenja učenca z Aspergerjevim 

sindromom. »Na začetku so bili otroci zelo prestrašeni, glede na to, da so bili to tako grozni 

izbruhi agresije, je otroke bilo strah. … Pa tudi nas odrasle.«   
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4.2 PRIMERJALNA ANALIZA INTERVJUJEV GLEDE NA 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V tem poglavju bom predstavila ključne ugotovitve intervjujev in rezultate interpretirala glede 

na raziskovalna vprašanja. Na zadnje vprašanje bom odgovorila na koncu poglavja 4.3. 

Vprašanja, ki sem si jih zastavila, so: 

 

 Kako se šola sooča z učenci s posebnimi potrebami, ki imajo Aspergerjev sindrom? 

 S kakšnimi izzivi se sooča razredničarka v razredu, kamor je vključen otrok z 

Aspergerjevim sindromom? 

 Kako se svetovalna služba vključuje v to situacijo in kako sodeluje pri tovrstnih 

izzivih? 

 S kakšnimi aktivnostmi in preventivnimi dejavnostmi šola prispeva k vključevanju 

učencev z Aspergerjevim sindromom? 

 Kakšen je odziv učiteljev, ki so se udeležili preventivnega programa »Srečanja 

učiteljev«? 

 

4.2.1 Kako se šola sooča z učenci s posebnimi potrebami, ki imajo 

Aspergerjev sindrom? 

 

Razredničarka in svetovalna delavka se strinjata, da veliko učiteljev na šoli ne sprejema otrok 

s posebnimi potrebami in imajo do otroka z Aspergerjevim sindromom odklonilen odnos. 

Tudi glede na lastno prisotnost na šoli lahko trdim, da je na šoli prisotna negativna klima 

glede sprejemanja učenca z Aspergerjevim sindromom.  

 

Učitelji po njunem mnenju mislijo, da učenec ne sodi na redno osnovno šolo. Težave s 

sprejemanjem imajo tudi zato, ker je prisotnega veliko agresivnega vedenja. Po mnenju 

svetovalne delavke imajo učitelji predsodke do agresije. Ostali učenci šole so bili v nižjih 

razredih prestrašeni zaradi nasilnega vedenja otroka z Aspergerjevim sindromom. Vendar po 

mnenju svetovalne delavke učenci na šoli niso izključevalni do otrok s posebnimi potrebami.  
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Razredničarka meni, da imajo učitelji na šoli negativen odnos do nje in njenega dela. Ravno 

zato je pomembno, da je šolsko okolje organizirano tako, da podpira delo strokovnih delavcev 

z učenci s posebnimi potrebami v šoli (Kavkler, 2008). 

 

Po mnenju svetovalne delavke je v prejšnjih letih šola pri otrocih z lažjo obliko 

Aspergerjevega sindroma lahko težave reševala z manjšimi prilagoditvami, pri tem učencu pa 

tega ni uspela, zato se je z njim težko soočala. Učiteljica je najprej ugotovila, da z učencem ne 

zna delati, saj nobena njena metoda ni bila uspešna, prav tako pa ni imela znanj, da bi 

poizkusila še kaj drugega. Ko je učiteljica s svojim problemom stopila do svetovalne službe, 

je tudi ta povedala, da ne zna. Nekaj časa je bila razredničarka prepuščena sama sebi. Lotila se 

je prebiranja literature in iskanja informacij na spletu. Največja težava je bila, ker niso vedeli, 

za kakšne težave gre pri otroku, saj šola ob vstopu učenca v osnovno šolo ni bila z ničemer 

seznanjena.  

 

Učiteljica očita šoli in svetovalni službi, da so glede na resnost težav predolgo čakali z 

izpeljavo postopkov. Svetovalna delavka se zaveda, da bi lahko postopali hitreje. Najprej je 

šola podala prijavo na center za socialno delo in zaradi agresije kasneje še na policijo. Predlog 

za usmerjanje pa je šola podala šele na začetku drugega razreda. Učenec je odločbo in 

primerno strokovno pomoč tako dobil šele meseca decembra v drugem razredu, kar je bilo po 

mnenju razredničarke in svetovalne delavke zelo pozno, če ne prepozno.  

 

Šola je po prejemu odločbe učencu zagotovila primerno dodatno strokovno pomoč in z 

naporom pridobila spremljevalca, ki ga je učenec nujno potreboval. Na šoli so uredili tudi 

prostor za umirjanje, ki je za učenca nepogrešljiv.  

 

4.2.2 S kakšnimi izzivi se sooča razredničarka v razredu, kamor je 

vključen otrok z Aspergerjevim sindromom? 

 

Razredničarka se je v treh letih dela z učencem z Aspergerjevim sindromom srečala z veliko 

izzivi. Največji izziv je zagotovo predstavljalo otrokovo agresivno izstopajoče vedenje. 

Upor se je pri učencu pojavil takoj, ko se je začelo šolsko delo. Svojo jezo je učenec izražal 

tako, da je metal zvezke, šolske potrebščine, torbe in druge predmete.  
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Naslednji izziv je bil ta, da učenec ni sprejemal pravil, želel je uveljavljati svoja pravila. 

Razredničarki se je zdelo nenavadno, da otrok ni maral risanja in pisanja, niti pri šolskem 

delu niti za zabavo. Učenec je veliko časa tekal po šoli, se skrival in ga niso našli, kar naprej 

so tekali za njim. Slišati je bilo tudi njegovo kričanje in glasno vpitje, ki je odmevalo po celi 

šoli. Ker stvari niso potekale tako kot si je zamislil on, se je odzval z močnimi udarci proti 

učiteljici, sošolcem in ostalim učencem na šoli. Otrok je grizel in brcal ne glede na to, s kom 

je bil v kontaktu, spravil se je tudi na ravnateljico šole. Pri otroku je bilo zelo pogosto 

neprilagojeno vedenje, kjer je bilo prisotno izredno veliko izbruhov hude agresije. Večkrat je 

prišel v konflikt z otroki tudi izven šole, kar je sporočala okolica šole. Eden izmed izzivov 

razredničarke je bil tudi ta, da ni vedela, kako zaščititi sebe in ostale učence, ker je bilo 

prisotno toliko agresije. 

 

Razredničarka ni imela znanj za delo z učencem z Aspergerjevim sindromom, zato lahko kot 

velik izziv izpostavim način, kako pridobiti znanja. Kljub temu, da je prebirala literaturo in 

iskala pomoč, jo je vseskozi spremljal močan občutek nemoči. Učiteljica je bila zaradi vseh 

stvari zelo na tleh in vse to je pripeljalo do psihičnih in fizičnih težav, kar sploh ni 

nepričakovano, saj je tudi Whitaker (2011) opazil, da se lahko pri delu s težavnimi otroki pri 

učiteljih pojavijo občutki tesnobe, jeze, potrtosti, zadrege, frustracije, odmaknjenosti, občutek 

krivde in zavrnjenosti.  

 

Razredničarki je pri vsem tem pomagalo samo to, da je sama prosila za pomoč. Tukaj pa se je 

pojavil nov izziv, kako sprejeti pomoč. Ko je v razred prišla socialna pedagoginja in se je 

pričelo delo v strokovnem timu, je učiteljica imela kar nekaj težav. Ko pa je kasneje sprejela 

pomoč, je opazila spremembe, počutila se je bolje, izgubila je občutek krivde in povrnila se ji 

je samozavest. Če pogledamo, kako se je razredničarka spoprijemala s težavami, lahko 

vidimo vzporednico s fazami sprejemanja pomoči (Clement Morrison, 2008). Učiteljica je 

hitro prešla skozi fazo zanikanja, saj si je hitro priznala, da ne zna in nima znanj. Kasneje je 

bila jezna, ker ni dobila pomoči s strani šole, fizično in psihično jo je sesulo, ko so jo napadli 

starši in ko je v razred prišla pomoč drugih strokovnjakov. Ko pa je sprejela pomoč, so se 

pokazali rezultati, izgubila je občutek krivde in povrnila se ji je samozavest.  

 

Razredničarka je imela v razredu veliko težav tudi zato, ker si starši niso priznali, da je njihov 

otrok drugačen. Starši so proti razredničarki in šoli nastopili zelo napadalno. Sodelovanje s 
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starši je tako predstavljalo velik izziv. Konec drugega razreda se je pričelo sodelovanje 

staršev s šolo in tako se je stanje izboljšalo. Kot zadnji izziv je razredničarka izpostavila, da jo 

je zelo skrbelo za učence v razredu. Misli, da jim zaradi vseh težav, ki jih je imela z otrokom 

z Aspergerjevim sindromom, ni predala dovolj znanja. 

4.2.3 Kako se svetovalna služba vključuje v to situacijo in kako 

sodeluje pri tovrstnih izzivih? 

 

Svetovalna služba vidi svojo vlogo predvsem v sodelovanju s starši, saj je z njimi vodila 

razgovore in jih v kritičnih trenutkih obveščala o dogajanju v šoli. Ker so bili starši do šole 

zelo zaprti in odklonilni, je svetovalna delavka poskušala z njimi soustvariti sodelovalni 

odnos, kar je na koncu drugega razreda prineslo tudi rezultate. 

 

Svetovalna delavka se zaveda, da kot svetovalna služba niso bili najboljša opora 

razredničarki, saj niso imeli znanj za delo z učencem. Zato je bila njena naloga bolj usmerjena 

v vsakodnevno sodelovanje z razredničarko, ki je bila v veliki osebni stiski.  

 

Svetovalna služba se je trudila za čim boljšo vključitev učenca z Aspergerjevim sindromom v 

razred, kar pa je bilo zaradi njegovega socialnega vedenja zelo težko. V raziskavi (Brenčič, 

2010) je navedeno, da učitelje in ostale učence najbolj motijo prav njihovo eksternalizirano 

vedenje, trma, izbruhi jeze in neupoštevanje pravil. S tem se strinja tudi svetovalna delavka, 

ki pravi, da je vključitev izredno težka tudi zaradi zakonodaje in dolgih postopkov. 

 

Ena izmed nalog svetovalne službe je bila ta, da so podali predlog za usmeritev učenca. 

Najprej so podali prijavo na center za socialno delo in kasneje še na policijo. Postopki so 

tekli, decembra v 2. razredu je učenec dobil odločbo. Na podlagi te odločbe je svetovalna 

služba organizirala dodatno strokovno pomoč socialnega in specialnega pedagoga ter 

poskrbela za dobro sodelovanje strokovnega tima. Veliko truda so vložili tudi v pridobitev 

spremljevalca. Svetovalna delavka je mnenja, da so včasih o težavi preveč govorili in strašili, 

medtem ko bi lahko več narediti. Podobnega mnenja je tudi razredničarka, ki misli, da je 

svetovalna služba samo opazovala, naredila pa ni veliko. Očita jim tudi, da so bili postopki 

speljani prepočasi, s čimer se strinja tudi svetovalna delavka. Obe sta mnenja, da bi se lahko 

naredilo več. 
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4.2.4 S kakšnimi aktivnostmi in preventivnimi dejavnostmi šola 

prispeva k vključevanju učencev z Aspergerjevim sindromom? 

 

Svetovalna delavka in razredničarka se strinjata, da ima šola premalo znanj za delo z otroki s 

posebnimi potrebami, še posebej z učenci z Aspergerjevim sindromom. Vendar se na tem 

področju vseeno ne dela dovolj oziroma skoraj nič. Da bi lahko uspešno delovali, bi morali 

učitelji poznati težave učencev, s katerimi se srečujejo, zato potrebujejo znanja, ki pa jih 

nimajo dovolj (Peklaj in Puklek Levpušček, 2006). 

 

Šola je najprej na željo razredničarke njej in specialni pedagoginji omogočila obisk 

izobraževalnega seminarja »Avtizem« v Ljubljani. To je bilo tudi edino izobraževanje, ki ga 

je bila razredničarka deležna. Samoiniciativno se je lotila prebiranja literature in iskanja 

informacij na spletu. 

 

Naslednja aktivnost šola je bila ta, da so za vse strokovne delavce na šoli organizirali 

predavanje dr. Macedoni-Lukšič na temo otroci z avtističnimi motnjami. Predavanje se je 

zgodilo šele po treh letih od vključitve otroka z Aspergerjevim sindrom. Tako tukaj ne 

moremo govoriti, da je imela ta aktivnost preventivno vlogo. Na koncu pa strokovni delavci 

šole s predavanjem niso bili zadovoljni, saj so pričakovali navodila za delo, ki pa jih je 

nemogoče podati. Šola je med letom večkrat prosila razredničarko, da je predstavila delo z 

učencem v razredu in kolektiv učiteljev obveščala o težavah in napredkih, kar je predstavljajo 

tudi eno od aktivnosti.  

 

Svetovalna delavka meni, da na šoli poteka veliko projektov, vendar ne na področju dela z 

otroci s posebnimi potrebami. Zaveda se, da bi učitelji nujno potrebovali stalna izobraževanja 

in supervizije, ki bi bila obvezna. 

 

Na šoli se zavedajo pomena preventivnih dejavnosti, zato so podprli moj preventivni program 

»Srečanja učiteljev«. Namenjen je bil predvsem učiteljem, ki se bodo z učencem še srečali. Ta 

program je bil tako edina preventivna dejavnost, ki je bila izvedena na šoli in je prispevala k 

vključevanju učenca z Aspergerjevim sindromom. Kljub negativni šolski klimi se stvari 

počasi izboljšujejo, saj se je nova razredničarka sama javila, da prevzame delo z učencem z 

Aspergerjevim sindromom.  



Zorman, A. (2014): Aspergerjev sindrom – izzivi osnovne šole. Diplomsko delo. 

 
72 

 

4.3 PREVENTIVNI PROGRAM »SREČANJA UČITELJEV« 

4.3.1 Kako se je vse začelo? 

 

Ideja za izvedbo programa je prišla kot odgovor na moj pogled na situacijo v osnovni šoli, 

kamor je vključen otrok z Aspergerjevim sindromom. Kot spremljevalka tega otroka sem 

tekom šolskega leta preko pogovorov s strokovnimi delavci in samo prisotnostjo na šoli prišla 

do ugotovitve, da je potrebno nekaj narediti, saj je klima na šoli glede sprejemanja učencev s 

posebnimi potrebami usmerjena precej v negativno smer. 

 

Šola je marca 2013 za učitelje in strokovne delavce na šoli organizirala predavanje Marte 

Macedoni - Lukšič na temo »Šolanje in učenje otrok z avtističnimi motnjami«. Po izvedenem 

predavanju so učitelji na rednem mesečnem sestanku izpostavili, da niso bili najbolj 

zadovoljni, saj so s teorijo že seznanjeni. Želeli so si več praktičnih nasvetov in primerov, 

kako ravnati. Učiteljem in strokovnim delavcem na šoli sem predstavila svojo idejo o 

srečanjih z učitelji, o kateri sem se že predhodno pogovorila in dogovorila z ravnateljico. 

 

Kot bodoča socialna pedagoginja imam znanja s področja dela z otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, zato sem se odločila izpeljati intervencijo, ki se mi je zdela v tistem 

trenutku primerna glede na stanje v šoli. Učiteljem sem želela sporočiti, da glede na to, da je 

na šoli prisoten učenec z Aspergerjevim sindromom, se bodo z njim kmalu srečali vsi učitelji,  

zato je potrebno na tem področju nekaj narediti in o tej stvari spregovoriti.  

 

Povabila sem jih na srečanja in jim na kratko predstavila cilje in namene srečanj. Opozorila 

sem jih, da jim ne morem ponuditi »receptov« za delo z učencem, ker jih ni, lahko pa jim 

ponudim orodja, kako razumeti situacijo, ozavestiti svoje predsodke in predstaviti strategije, 

ki jim bodo pomagale pri delu z učencem. Srečanja naj bi predstavljala tudi varen prostor, 

kjer lahko odkrito govorimo o težavah. Z zainteresiranimi učitelji smo se dogovorili o terminu 

prvega srečanja, ki se je zgodil že tisti teden, ko sem predstavila srečanja. Tako sem v mesecu 

marcu pričela z izvajanjem preventivnega programa »Srečanja učiteljev«. 
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4.3.2 Namen in cilji  

 

Namen preventivnega programa »Srečanja učiteljev« je bil izpeljati intervencijo na stanje v 

šoli in pri tem aktivno vključiti skupino učiteljev na šoli. Prav tako je imel program namen, da 

se pripravi in izbere novega razrednika za delo v razredu z učencem z Aspergerjevim 

sindromom. Pomembna je predvsem preventivna funkcija programa, ki ozavešča in pripravlja 

učitelje na soočanje z izzivi v šolskem okolje, ki nastopijo ob vključitvi otroka z avtistično 

motnjo v redno osnovno šolo.  

 

Cilji preventivnega programa »Srečanja učiteljev«: 

 

 ustvariti sproščeno vzdušje na srečanjih; 

 ustvariti varen prostor, za pogovor o trenutnih težavah in problemih učiteljev; 

 aktivno sodelovanje vseh članov skupine; 

 izmenjava izkušenj med učitelji; 

 predstavitev dobrih praks pri delu z učencem; 

 spoznavanje sebe in svojih lastnosti, kot učitelja; 

 skozi vaje občutiti brezizhodnost položaja in neugodje; 

 ozaveščanje predsodkov do otrok s posebnimi potrebami; 

 predstavitev socialnih igre, ki jih udeleženci lahko uporabijo pri svojem delu; 

 predstavitev konceptov s katerimi se ukvarja socialna pedagogika. 

 

4.3.3 Časovni potek programa »Srečanja učiteljev« 

 

 14. marec 2013: Predstavitev programa pri ravnateljici osnovne šole 

 19. marec 2013: predstavitev programa vsem učiteljem in strokovnim delavcem šole 

 21. marec 2013: Srečanje učiteljev 1 -  UVODNO SREČANJE 

 29. marec 2013: Srečanje učiteljev 2 - SPOZNAJ SEBE KOT OSEBO 

 5. april 2013: Srečanje učiteljev 3 - JAZ KOT UČITELJ 

 12. april 2013: Srečanje učiteljev 4 - POGOVOR O PRIMERIH IZ RAZREDOV 

 19. april 2013: Srečanje učiteljev 5 - SODELOVANJE 

 17. maj 2013: Srečanje učiteljev 6 - PREDSODKI DO OTROK S PP 
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4.3.4 Srečanje učiteljev 1: UVODNO SREČANJE 

 

 

Tema: Uvodno srečanje – predstavitev, razlogi za udeležbo 

Datum: 21.3.2013, četrtek ob 7.10 uri 

Število udeležencev: 10 (spec. ped., svetovalna delavka, 8 učiteljic) 

 

45 minut 

RAZGIBAJ SE 5 minut  

Za uvod, sem predstavila igro razgibavanja, kjer smo se vse skupaj malo prebudile, saj je 

bilo še jutro. Ozavestile smo vse dele telesa in prostor, kjer se nahajamo. Uvodna 

dejavnost je poskrbela za boljšo koncentracijo pred začetkom srečanja, kar je dobro, da 

uporabijo učitelji tudi pri pouku. 

 

PREDSTAVITEV 10 minut 

 Pozdrav in zahvala za udeležbo 

 Lastna predstavitev (socialna pedagogika, spremljevalka) 

 Dogovor o tikanju ali vikanju 

 Predstavitev ciljev preventivnega programa »Srečanja učiteljev«, in razlogi za 

izvajanje programa 

  Predstavitev tem delavnic 

 

KAJ SI PREDSTAVLJATE? KAJ SI ŽELITE? 15 minut 

Udeleženke sem povprašala, zakaj so se udeležile srečanja in kakšna so njihova 

pričakovanja glede srečanj in moje vloge. 

 

Odgovorile so vse in odgovori so bili različni. Za lažjo predstavo sem zapisala nekaj 

njihovih izjav:  

 "Ker podpiram mlade pri delu in me zanima, kaj mi lahko ponudiš, ker želim nekaj 

več in predvsem, ker si pogumna, da si se odločila, da boš delala s starejšimi, mi ne 

vemo o tem skoraj nič, teh otrok pa je vedno več in se jih bojim.",  

 "Ker imam težave v razredu in me je strah, kako delati naprej z učencem, ki je na 

naši šoli, ker se ga bojim. Jaz se ga res bojim.", 

 "Ker sem njegova razredničarka in bi rada z Aljo delala tudi izven razreda, ker jo 

podpiram.", 
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 "Ker imam "avtiste" (brez odločbe in diagnoze) tudi sama v razredu in bi 

potrebovala dodatne napotke.", 

  "Ker me zanimajo konkretne stvari in napotki, kako delati s takimi otroci.", 

 "Ker bi rada zdržala še do konca leta, ker imam v razredu punčko na berglah, 

avtista, dva hiperaktivna, epileptika, in težko zmorem v razredu, da mogoče slišim 

še kakšno informacijo. Ker v 45 minutah ne morem otrokom dati, kar potrebujejo, 

nimam časa za vse. Do sedaj mi je uspelo, ker imam "vojaški pristop" drugače ne 

gre delati, ne vem, če je to prav, vendar le tako je mir v razredu in lahko ostali 

delajo in tudi jaz, sem pa že čisto na koncu in res mi je težko.", 

 "Ker mam še 5-6 let do penzije in sem mislila, da bo sedaj šlo lažje, pa vidim, kaj 

vse prihaja, kakšni so otroci in me skrbi, skrbi me za sebe, jaz nisem več fizično 

zmožna in ne vem, če  bom lahko delala z učencem v višjih razredih, že fizično se 

ne morem ubraniti, kaj če me napade, ...", 

 "Da vidim še kakšne nove načine dela, da se naučim kaj novega in zato, ker sem 

firbčna.", 

 "Ker se ga ustrašim, ko ga vidim, se ga ustrašim, ker me je fizično napadel, 

agresiven je bil tudi do drugih otrok in tudi mojih otrok, ki so na šoli, in ne vem 

kako bom v višjih razredih z njim, Ana (razredničarka), sedaj vidim, da se dobro 

dela, ampak ne razumem, kako si lahko pozabila, kakšen je bil, da si kr šla čez to. 

Si mogoče pozabila, kakšen je bil, kaj vse je počel, kako lahko sploh še delaš to. Ne 

razumem, jaz to res ne razumem.". 

DEBATA 10 minut 

Razvila se je debata o Mihatu, o tem kako je razredničarka  sprejela pomoč in da se da, 

da je to dober primer, ko tim dela skupaj in so vidni rezultati. Na koncu smo prišle do 

zaključka, da bi ostale učiteljice želele, da razredničarka predstavi učiteljicam način dela 

z učencem in kaj se je obneslo, kaj ga jezi, da med seboj delimo izkušnje in dobro 

prakso. Kar se je tudi meni zdelo zelo pomembno sem razložila, da so temu tudi 

namenjena srečanja, da se pogovarjamo, da izmenjujemo mnenja, da se med seboj 

slišimo in si prisluhnemo, da sodelujemo med seboj in delamo na sebi. 

Potem smo se pogovorile še o tem, da bi na šoli potrebovali prostor za umirjanje otrok, 

da bi se lahko otroci nadzorovano umirili in bi jih lahko učitelji iz razreda poslali v ta 

kotiček, kjer bi bil prisoten tudi dežurni učitelj. Tako kot je trenutno kabinet, ki ga ima 

Miha. Da bi uredili "green room" na šoli. Predelali smo tudi tehnično rešitev tega 

problema. Mislim, da je bil to kar konstruktiven pogovor in da smo skupaj nekaj 
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ugotovile, čeprav ne vem, če bo prišlo v prihodnosti do uresničitve. Predlog so podprle 

vse strokovne sodelavke. 

Dogovorile smo se tudi o tem, da bi delale na konkretnih težavah v šoli in njihovem 

reševanju. Kasneje nas je debata odnesla tudi v to smer, da so učiteljice malo "potožile", 

kako je težko v razredu in kako je slaba klima v zbornici, da tam nihče ne upa povedati 

svojega mnenja in se izpostaviti. Zato sem tudi jaz povzela, da so ta srečanja lahko varni 

prostori, kjer se bomo pogovarjale, se poslušale in iskale rešitve problemov v šoli, da si 

bomo izmenjavale izkušnje. Povedala sem, da jih ne morem ponuditi receptov in načinov 

dela v razredu, ker se vsi otroci med seboj razlikujejo in je vsak razred drugačen, lahko 

pa jim ponudim pogovor in različne načine reševanja težav v razredu. Ker vidim, da na 

šoli manjka pogovora in da nujno potrebujejo medsebojno sodelovanje. Na žalost si 

lahko pomagajo le med seboj in s pomočjo svetovalnih delavk in zato morajo to 

izkoristiti.  

EVALVACIJA 15 minut 

Za konec smo izvedle še kratko evalvacijo, o tem kako jim je bilo všeč. Povedale so, da 

jim je bilo in da so pripravljene priti tudi naslednjič in da resnično potrebujejo pogovore 

med seboj. Dogovorile smo se o času naslednje delavnice in tako uspešno zaključile prvo 

srečanje.  
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4.3.5 Srečanje učiteljev 2: SPOZNAJ SEBE KOT OSEBO 

 

Tema: SPOZNAJ SEBE KOT OSEBO – spoznavanje, komunikacija 

Datum: 29.3.2013, petek ob 7.10 uri 

Število udeležencev: 8 (spec. ped., svetovalna delavka, 6 učiteljic) 

 

 

45 minut 

UVOD 5 minut  

Pozdrav in zahvala. 

Predstavitev zaključkov prejšnjega srečanja:  

 razredničarka predstavi delo z učencem, kako smo dosegli cilje in kaj smo počeli, 

predavanje ob  koncu šolskega leta, 

 predlog o »Green room-u« na šoli, kako nadaljevati, 

 delo na konkretnih primerih v šoli (prošnja iz moje strani, da bi kakšna učiteljica 

pripravila primer na katerem bi delali na prihodnjem srečanju), 

Predstavitev dela na drugem srečanju. 

 

RAZVRŠČANJE PO ABECEDI (Rozman, 2006) 10 minut 

Namen vaje: 

Ker se skupina med seboj še ne pozna, smo za začetek izvedli vajo Razvrščanje po 

abecedi. To je tudi hitra uvodna vaja, da se malo razmigamo in pričnemo z delom. Igra je 

primerna tudi za delo v razredu saj krepi neverbalno komunikacijo. Udeleženci 

preizkusijo svoj spomin, tako da vsak zase premisli imena drugih in se poskušajo 

umestiti med ljudi glede na abecedo.  

 

Potek vaje: 

Njihova naloga je, da se brez pogovarjanja razporedijo v krog tako, da bodo glede na 

začetnice njihovih imen razporejeni po abecedi od A do Ž. Na koncu ponovimo imena v 

krogu, da preverimo, če so se pravilno razporedili. 

 

Diskusija:  

 Kako ste se počutili, ste imeli pri čem težave? 

 Bi to lahko uporabili v razredu? 

 Je bilo težko biti tiho? 

 Kako ste razložili soudeležencu, da se ni postavil pravilno? 
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POSLUŠANJE: ZGORAJ-SPODAJ (Rozman, 2006) 25 minut 

Namen vaje: 

Udeleženci dobijo izkušnjo komunikacije, v kateri sta sogovornika oddaljena eden od 

drugega, nekdo je višje, drugi nižje, gre za občutenje neenakovredne komunikacije. 

Zaradi fizične oddaljenosti se pojavi tudi komunikacijski šum. Udeleženci se znajdejo 

tako v vlogi poslušalca, kot v vlogi govorca. Udeleženci morajo razmisliti kaj bodo 

povedali o sebi. Navodilo je, da govorijo o sebi kot osebi in ne kot učitelju. 

 

Potek vaje: 

Naloga poteka v parih. Vsak udeleženec 1 minuto govori o sebi in pri tem stoji, njegov 

poslušalec pa sedi na stolu nasproti njega. Potem vlogi tudi zamenjata. Učitelj mora 

govoriti o sebi, kot o osebi in ne kot vlogi učitelja, če mu to seveda uspe. Sogovorniku 

lahko pove karkoli želi, on pa ga pri tem ničesar ne sprašuje, po eni minuti zamenjata 

vlogi. 

 

Vprašanja in izhodišča za diskusijo: 

 Kako ste se počutili, ko ste morali govoriti o sebi? Ste težko govorili o sebi kot 

osebi in ne učitelju, z nekom, ki je vaš sodelavec v šoli? 

 Ali lažje poslušate ali govorite? Pomembno za timsko delo, da spoznate sebe, 

kakšni ste. 

 Zavedati se moramo, da je učitelj v šoli tudi oseba in vse to vpliva na učence in 

sodelavce. Pomembna je učiteljeva osebnost, karakter, način vedenja,…  

 Ali je vaše delo v šoli odvisno od tega, kakšen dan imate, kako se počutite in 

kakšna je vaša energija? Na to ne smemo pozabiti, ker tudi učenci vidijo da nekaj ni 

v redu. Predvsem je pomembno, da smo konsistentni, da pokažemo kako se 

počutimo, da izražamo svoja čustva. To je pomembno predvsem pri otrocih s PP, ki 

so še bolj občutljivi. Učitelj mora biti v skladu s seboj, nič ni narobe, če povemo, da 

imamo slab dan, da se danes ne počutimo najboljše. 

 Kako pa se vam je zdel način komuniciranja? Je bilo težko stati? Kaj je lažje?  

 Kaj menite glede neenakovredne komunikacije? Kako mislite, da se počutijo učenci 

v šoli? 

 Komunikacijski šum, ker ne slišimo sogovornika. Zato večkrat pride tudi do težav 

če učenec ne sliši navodil. 
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EVALVACIJA 5 minut 

V krogu so udeleženke odgovorile na tri vprašanja: 

 Kaj ti je bilo všeč? 

 Si spoznala kaj novega o sebi in ostalih udeležencih? 

 Kje si imela težave? 

 

 

4.3.6 Srečanje učiteljev 3: JAZ KOT UČITELJ 

 

Tema: JAZ KOT UČITELJ- lastnosti, kompetence 

Datum: 5.4.2013, petek ob 7.10 uri 

Število udeležencev: 7 (spec. ped, 6 učiteljic) 

 

45 minut 

POVZETEK PREJŠNJEGA SREČANJA 5 minut  

Pozdrav in zahvala. 

Na prejšnjem srečanju smo za začetek izvedle vajo razvrščanja po abecedi, ki nam je 

dobro uspela. Jo je katera že preizkusila v razredu?  

Potem smo izvedle vajo POSLUŠANJE: ZGORAJ SPODAJ, in izkustveno na sebi 

preizkusile kako poteka komunikacija in kako težko je poslušati. Pogovarjale smo se tudi 

o primerih iz razreda in o sebi kot osebi. Kako pomembno je, da smo v razredu tudi 

osebe s čustvi, tako pozitivnimi kot negativnimi. 

Vprašanje če je katera pripravila kakšen primer? Ker nobena od učiteljic za to srečanje ni 

pripravila vprašanj in primera, sem jim ponudila, da to storijo do naslednjega srečanja, 

ker bo to glavni cilj naslednjega srečanja.  

 

SKUPINA HODI 10 minut 

Namen vaje: 

Za ogrevanje smo izvedli vajo skupina hodi, ki je služila kot uvod in ogrevanje, prav 

tako pa je nakazala nekaj lastnostni skupinske dinamike. Skozi vajo, smo se pogovorile 

tudi o varovalnih in ogrožajočih dejavnikih, ki vplivajo na učiteljevo delo v šoli. 

 

Potek vaje: 

Skupina hodi po prostoru, poskusimo se vsi naenkrat ustaviti. Nihče ne vodi, poskusimo 

se vsi vživeti v “skupinski duh”. Potem spet vsi hkrati krenemo. Med tem pozdravimo 

vsakega udeleženca na delavnici, lahko verbalno ali neverbalno, kot nam ustreza. 

 



Zorman, A. (2014): Aspergerjev sindrom – izzivi osnovne šole. Diplomsko delo. 

 
80 

 

Skupina hodi, sedaj s hitrostjo 4 (od 1 do 10) in sedaj upočasnimo na hojo 1, ker se nam 

še ne mudi v razred. Potem ugotovimo, da bo kmalu zvonilo in pospešimo na hitrost 10. 

Nato spet hodimo s hitrostjo 4. Skupina hodi in vsakdo si med hojo pri sebi izbere dve 

osebi: ŠČIT in BOMBO. Pri osebi, ki si jo izbral za ŠČIT, poskušaš hoditi čim bližje 

njegovega hrbta, med tem ko se poskušaš čim bolj oddaljiti od BOMBE. Na neki točki se 

ustavimo in  preverimo, kje kdo stoji.  

 

Vprašanja za diskusijo: 

 Pomisli kaj ti kot učitelju predstavlja v šoli bombo in kaj ščit? 

  Kaj je nevarnost, česa se bojiš in kako se pred tem zavaruješ. 

 Kakšne so tvoje strategije dela, da se zavaruješ. 

 Kateri so tvoji varovalni in kateri ogrožajoči dejavniki pri tvojem delu? 

KAJ DELA MENE MENE? (Rozman, 2006) 15 minut 

Namen vaje: 

Vaja je osredotočena predvsem na spoznavanje sebe in svojih lastnosti, kot učitelja ter 

spoznavanje lastnosti drugih učiteljev. Odkrivali bomo, kdo smo in kaj smo, torej našo 

identiteto kot učitelj. Pri vzpostavljanju odnosov z drugimi je pomembno, da 

vzpostavimo dober odnos tudi s samim seboj. Pomembno je, da poznamo lastne 

lastnosti, saj smo tako lahko samozavestni in lahko kdaj kakšno lastnost tudi 

spremenimo. Potrebno je, da imamo gotovost o sebi, kajti le tako lahko do drugih in 

drugačnih pristopimo pozitivno in brez strahu. Strah pa je seveda tisti, ki nam pomaga 

razvijati predsodke do drugih. Cilj vaje je na zavedni ravni razmisliti o sebi, o drugih in 

o lastnostih dobrega učitelja. 

 

Potek vaje: 

Vsakdo dobi list papirja in pisalo. Na list narišemo 6 krogov z istim središčem, vsak krog 

pa je za 1 cm večji od prejšnjega. Na sredini je najmanjši krogec, v katerega napišemo 

JAZ, v vsak večji krog pa napišemo po eno svojo osebno lastnost. Torej tiste lastnosti, ki 

nas delajo NAS in brez njih ne bi bili MI. Katere so torej najpomembnejše lastnosti, ki 

oblikujejo našo identiteto učitelja? Vsak napiše svoje lastnosti v tišini, tako pozitivne in 

negativne. Ko dokončajo se naslonijo na stol. Potem se udeleženci usedejo v par  s 

sosedom, lahko pa si izberejo tudi sami. Diskutirajo o lastnostih in povedo, kako se te 

lastnosti odražajo v njihovem delovanju v šoli, ali so zadovoljni ali ne, kako bi jih 

spremenili.  Če je še čas, lahko vsak v krogu pove eno lastnost, ki ga najbolje opiše. 
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Vprašanja za diskusijo: 

 Ste izvedeli kaj novega o vaših sodelavcih? 

 Je bilo težko napisati svojih 5 lastnosti? Zakaj? 

 Vam kakšne lastnostni niso všeč? 

 Kako sprejemate lastnosti drugega človeka? Bi ga vi tudi tako opisali? 

 Kako smo pridobili naše lastnosti?  

 Koliko in kako vplivajo mnenja drugih o nas na nas? 

 Kdo bi bili, če bi odvzeli kakšno ali pa celo vse lastnosti? 

 Kako nas vidijo drugi? 

 Ali in kakšno povratno sporočilo so dobili od partnerja, lahko tudi neverbalno? 

GORDIJSKI VOZEL (Rozman, 2006) 10 10 minut 

Namen vaje: 

Gordijski vozel je igra, ki na sproščen način pospeši oblikovanje skupine (tima) in 

prispeva k povezanosti skupine. Ker se bo ta skupina srečevala še nekaj časa se mi zdi 

pomembno, da jo izvedemo, prav tako pa je odlična vaja, ki jo učitelji lahko izvedejo pri 

pouku. Udeleženci so v tej vaji dejansko povezani v celoto. Na začetku je namen 

predvsem ta, da se nevtralizirajo začetne napetosti in nelagodja udeležencev in se prične 

ustvarjati vzdušje igrivosti, sproščenosti in sodelovanja. Zato je ta vaja izredno primerna 

pri vključevanju otroka s posebnimi potrebami v razred. Prav tako pa je to vaja s katero 

urimo zmožnost socialne bližine. 

 

Potek vaje: 

Udeleženci se postavijo v krog, prekrižajo roke in jih stegnejo v krog. Vsakdo prime z 

vsako roko neko drugo roko, ki pa ni od njegovega soseda v krogu. Ko se vsi držijo za 

roke, odprejo oči in se brez tega, da bi se kadarkoli spustili, odvozlajo. Vozel je  mogoče 

odvozlati le tako, da sodelujejo in se dogovarjajo vsi člani skupine.  

 

Vprašanja in izhodišča za diskusijo: 

 Kako ste se počutili kot udeleženci? Kaj vam je bilo težko, kaj lahko? 

 S to vajo učenci urijo svojo zmožnost socialne bližine, nekaterim je to zelo težko 

drugim lahko. Težko stojijo zraven določenega sošolca, skozi igro je to lažje. 

 Več možnih rešitev težav. Vedno je rešitev problema, četudi to, da vozel 

prerežemo. Možne so 3 rešitve, tako je tudi v razredu, vedno imamo več 

možnosti za rešitev, ki so odvisne od okoliščin in več dejavnikov. 

 Igra primerna za otroke v razredu, lahko jih razdelimo v manjše skupine. 
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EVALVACIJA  5 minut 

Ker je bilo srečanja že skoraj konec, je na koncu svoje mnenje povedala tista, ki je to 

želela. Komentarji so bili, da je bila zelo zanimiva ura in da so jim bile vaje zelo všeč in 

da vidijo njihovo uporabnost v šoli. 

 

 

4.3.7 Srečanje učiteljev 4: POGOVOR O PRIMERIH IZ RAZREDOV 

 

Tema: Pogovor o primerih iz razredov- delo na konkretnih situacijah 

Datum: 12.4.2013, petek ob 7.10 uri 

Število udeležencev: 7 (svetovalna delavka, 6 učiteljic) 

 

45 minut 

POTEK SREČANJA 40 minut  

Za uvod sem želela predstaviti vajo Ena minuta (Rozman, 2006), kjer bi udeleženke 

dobile konkretno izkušnjo drugačnega zaznavanja časa. Kajti kljub temu, da je čas 

normativno dogovorjena entiteta, ga ljudje doživljamo drugače, zato lahko tudi enako 

situacijo v šoli dva učitelje zaznavata popolnoma drugače, vse to pa bi služilo za uvod v 

srečanje, kjer bi se pogovarjale o konkretnih primerih učiteljev. Vendar niso vse 

učiteljice prišle pravočasno, zato je ena od učiteljic kar neformalno vprašala glede 

situacije v razredu, kaj naj naredi v primeru, ki se ji je zgodil, zato smo se kar lotile 

reševanja problema in nismo potrebovale nobenega uvoda. Ko smo enkrat odprle debato, 

so se vprašanja, problemi in primeri kar odpirali zato smo se lotile dela.  

 

Kot vodja srečanja sem udeleženke vodila skozi primere s spodbudami in vprašanji, kako 

bi se tudi druge lotile dela in kako bi ravnale v takšnih situacijah. Prav tako sem jih 

spodbujala s svojimi predlogi in mnenjem o socialno pedagoških intervencijah, ki bi 

lahko v tistih trenutkih prišle prav.  

 

Večkrat smo se na srečanju zalotile, da smo se bolj posvetile »jamranju« o težavah in o 

tem, kako je težko je delo učitelja, namesto da bi se lotile iskanja konkretnih možnosti in 

rešitev. Vendar mislim, da so ta srečanja bila namenjena tudi temu, da lahko učiteljice 

izrazijo svoje nezadovoljstvo s sistemom in načini dela v šoli, zato sem večkrat pustila 

tudi prostor za to, čeprav je delovalo nekoliko nekoristno. 
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Seveda se je med srečanje odprla tudi kakšna situacija, ki je vključevala Mihata (učenca 

z Aspergerjevim sindromom v šoli), takrat je svoje mnenje in izkušnje z nami delila 

predvsem razredničarka, ki je povedala tudi izkušnjo svojega osebnega razvoja skozi 

delo s tem učencem, od vseh težkih trenutkov, ki jih je doživljala ob svojem delu, do tega 

trenutka, ko lahko gre v šolo bolj sproščena in tako tudi bolje dela.  

 

Srečanje je kar prehitro minilo, saj je bilo tem za pogovor še ogromno. To srečanje bi 

lahko opisala tudi kot supervizijsko srečanje. Saj je učitelj s svojo izkušnjo in refleksijo o 

določenem problemu prišel s pomočjo drugih udeležencev in mojim vodenjem  do novih 

rešitev in pogledov na problem. 

EVALVACIJA 5 minut 

Za konec smo izvedle še kratko evalvacijo, o tem kako jim je bilo to srečanje všeč. 

Povedale so, da jim je bilo zelo všeč in jih veseli, da smo delale na konkretnih primerih. 

Povedale so, da si želijo še več konkretnih rešitev in načinov dela v razredu, ki pa jih 

brez primerov seveda ne morem obdelati, prav tako pa za nobeno stvar ni točno 

določenega »recepta«, ki bi vedno deloval, zato je to zelo težko. Za konec sem 

predstavila še temo naslednjega srečanja.  

 

 

4.3.8 Srečanje učiteljev 5: SODELOVANJE  

 

Tema: SODELOVANJE/KOOPERACIJA - timsko reševanje problemov 

Datum: 19.4.2013, petek ob 7.10 uri 

Število udeležencev: 6 (spec. ped., svetovalna delavka, 4 učiteljice) 

 

 

45 minut 

OGLEDALO 5 minut  

Namen vaje: 

S to vajo poskrbimo za sproščen začetek druženja, saj sproža veliko smeha, ker te 

preseneti in te spodbuja k razmišljanju o sebi. Prav zanimivo, pa jo je izvesti tudi v 

razredu, saj dobro deluje na skupinsko dinamiko.  

Potek vaje: 

Skupina sedi v krogu. V skupini potuje okvir za sliko, v katerem je ogledalo. Ko 

udeleženec pogleda »sliko«, mora z eno besedo opisati osebo »na sliki«, pri tem pazi, da 

ostali ne vidijo ogledala.  
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Diskusija: 

 Vsak udeleženec pove, kako se je počutil, ko je videl sebe na sliki? 

 Je bilo težko podati eno značilnost? Zakaj? 

KVADRATI (Brocher, 1972) 
 

30 minut 

Namen vaje: 

Občutenje brezizhodnosti položaja, v katerem se znajdeš. Ugotovitev, da je vsaka kriza 

pozitivna, ker omogoča spreminjanje. 

 

Potek vaje: 

Naredimo skupine s petimi člani in enim opazovalcem. Vsakemu članu damo ovojnico, v 

kateri so različno oblikovani deli, iz katerih je potrebno sestaviti 5 enakih kvadratov. 

Med delom veljajo naslednja pravila: nihče ne sme govoriti, nihče ne sme prositi drugega 

člana za kak del, vsak položi na sredo mize tiste dele, ki jih ne potrebuje, vsak lahko 

vzame posamezne dele, ki so na sredi mize, nihče pa ne sme sestavljati delov sredi mize. 

Naloga je končana, ko so porabljeni vsi sestavni elementi. 

 

Pravila, ki jih prebere opazovalec: 

V veliki ovojnici je pet ovitkov. Vsak vsebuje 5 različno oblikovanih delov iz katerih 

sestavimo kvadrate. Naloga skupine ni končana, dokler nima vsak član pred seboj 

kvadrata enake velikosti kot drugi. Med vajo: Ne sme nihče govoriti. Ne sme nihče 

prositi drugega za del kvadrata ali mu kako drugače signalizirati da potrebuje del, ki bi 

mu ga moral dati kdo drug. Vsak udeleženec sme, če želi, dele kvadrata položiti na 

sredino mize. 

 

Vprašanja za diskusijo: 

 Kako ste se počutili, ko  ste potrebovali nek del kvadrata, ki ga niste mogli dobiti? 

Kako ste se počutili, ko ste videli, kako bi drug član skupine lahko sestavil kvadrat, 

pa mu tega niste smeli sporočiti? Kako ste se počutili, ko niste smeli govoriti? Kako 

ste se počutili, ko ste samo še vi sestavljali kvadrat? 

 Ste se kdaj v šoli že znašli v situaciji, ki vas je močno prizadela, a nanjo niste mogli 

vplivati? Kako ste se tedaj počutili? 

 Kako ste se počutili, ko je eden izmed članov zadrževal važen del za rešitev 

problema, ne da bi sam videl rešitev? 

 Kakšna čustva ste doživljali, ko je eden izmed članov sestavil kvadrat, četudi v 
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nepravilni obliki in obsedel s samozadovoljnim smehljajem? 

 Kaj so občutili sodelavci skupine ob članu, ki ni takoj razumel možnosti razrešitve 

problema? Ali bi ga najraje izključili ali pa mu pomagali? 

Pogovorile smo se tudi o poteku dela, kako so se menjale vloge v skupini in kdaj so bile 

že blizu rešitve. Debata je stekla tudi o upoštevanju navodil vodje, saj se je izkazalo, da 

mene kot vodjo sploh niso upoštevale, saj so večkrat kršile pravila, to pa se ni izboljšalo 

niti ob mojem večkratnem opozarjanju. Prišlo je tudi do vpitja na vodjo »UTIHNI, saj 

bomo že!«, ko sem jim želela pomagati z nasveti in ponoviti pravila. Vse to smo prenesle 

na delo v razredu, kako se počutijo učenci, ko jim kaj ne gre, ko ne vidijo rešitve in 

izhoda iz situacije. Predvsem se to lahko prenese na situacije otrok s posebnimi 

potrebami, ki večkrat ne zmorejo česa narediti. Razredničarka, ki uči Mihata je povedala, 

da je vmes skoraj »eksplodirala«, saj jo je situacija tako razjezila in ujezila, da skoraj ni 

zdržala pritiska. Povedala je, da sedaj malo razume, kako se počuti njen učenec in da se 

sedaj lažje postavi v njegovo kožo in ga razume. Udeleženke so ob koncu povedale, da 

so se počutile »neumno«, saj zelo dolgo časa niso prišle do rešitve, zato smo se 

pogovorile tudi o njihovih občutkih nemoči in čustvih, ki to situacijo spremljajo. 

EVALVACIJA 5 minut 

 

Vsaka od udeleženk je na koncu povedala če ji je bilo všeč, kaj je pridobila zase in kako 

bo to uporabila naprej. 
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4.3.9 Srečanje učiteljev 6: PREDSODKI DO OTROK S PP  

 

Tema: PREDSODKI DO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI – 

ozaveščanje 

Datum: 17.5.2013, petek ob 7.10 uri 

Število udeležencev: 8 (spec. ped., svetovalna delavka, 6 učiteljic) 

 

 

45 minut 

MITI? 5 minut  

Namen vaje: 

Za začetek srečanja sem izvedla vajo, ki je bila namenjena razgibavanju in ozaveščanju 

mitov in resnic o dobrem učitelju in o predsodkih učitelja. 

 

Potek vaje: 

Udeleženci se vstanejo. Njihova naloga je, da ob strinjanju s trditvijo odidejo na desno 

stran učilnice, ob nestrinjanju pa na levo stran učilnice. Ob vsake trditvi se pogovorimo, 

zakaj so se udeleženci tako odločili in kaj o tem menijo. Vodja prebere naslednje trditve 

(povzeto po Gordon, 1997): 

 DOBER UČITELJ JE VEDNO MIREN, NOBENA STVAR GA NE 

SPRAVI IZ RAVNOTEŽJA IN NE KAŽE MOČNIH ČUSTEV. 

 DOBER UČITELJ JE PREDVSEM DOSLEDEN. NIKOLI NE NIHA, NE 

POZABLJA, NI EVFORIČEN ALI DEPRESIVEN, NE POZABLJA IN NE 

DELA NAPAK. 

 DOBER UČITELJ SPOŠTUJE VSE UČENCE IN DO NJIH NIMA 

PREDSODKOV. 

 

Diskusija o tej temi: 

Potemtakem to pomeni, da morajo biti dobri učitelji boljši, bolj razumevajoči, bolj 

morajo strmeti k novim spoznanjem in morajo biti bolj popolni kot povprečni ljudje. To 

pa ne pomeni nič drugega, kot da od učitelja zahtevamo, da zanika svojo človečnost. 

Učitelji morajo opustiti te mite in biti v razredu enostavno ljudje, do česar imajo vso 

pravico. Na koncu se nekaj časa zadržimo pri zadnji trditvi, ki pravi, da učitelji nimajo 

predsodkov do učencev, ki nas naveže na temo srečanja. 

 

VOZI NAS VLAK V DALJAVE 15 minut 

Namen vaje: 

Skozi vajo ozavestiti, do katere skupine ljudi imajo udeleženci več predsodkov in zakaj. 

 



Zorman, A. (2014): Aspergerjev sindrom – izzivi osnovne šole. Diplomsko delo. 

 
87 

 

Potek vaje: 

Vsak udeleženec dobi list z navodilom in naslednjo vsebino: 

Izberi tri ljudi iz spodnjega seznama, s katerimi bi najraje potovala, in tri ljudi, s katerimi 

nikakor ne bi hotela potovati. Na voljo imaš 5 minut. V paru s sosedom je potrebno 

uskladiti to lestvico in potem predstaviti skupini. 

1. Srbski vojak iz Bosne 

2. Debelušni švicarski borzni posrednik 

3. Italijanski DJ, ki ima očitno precej pod palcem 

4. Afričanka, ki prodaja usnjene izdelek 

5. Mlad umetnik, ki je HIV pozitiven 

6. Madžarski Rom, ki so ga pravkar spustili iz zapore 

7. Baskovski nacionalist, ki redno potuje v Rusijo 

8. Nemški rapper z zelo samosvojim življenjskim slogom 

9. Slepi harmonikar iz Avstrije 

10. Ukrajinski študent, ki noče domov 

11. Romunka srednjih let brez vize in z enoletnim otrokom v naročju 

12. Zagrizena in agresivna nizozemska feministka 

13. Precej pijan švedski obritoglavec 

14. Rokoborec iz Belfasta, ki gre na nogometno tekmo 

15. Poljska prostitutka 

16. Francoski kmet, ki zna le francosko, s sabo nosi košaro smrdljivega sira 

17. Kurdski begunec, ki živi v Nemčiji in se vrača iz Libije 

 

Vprašanja za diskusijo: 

 Kateri dejavniki so vplivali na tvojo odločitev o izbiri oziroma odklonitvi 

sopotnikov? 

 Kaj je bilo pri izbiri najtežje? 

 Kateri dejavniki so povzročili, da v paru niste mogli sprejeti soglasne odločitve? 

 Kako bi s počutili, ko se nihče ne bi hotel peljati v istem kupeju s teboj? 

KDO JE NA SLIKI? 10 minut 

 

Namen vaje: 

Opisati ljudi na sliki na podlagi prvega vtisa in ozavestiti, kako lahko zmotno prepričanje 

vpliva na naš odnos do otrok s posebnimi potrebami. 
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Potek vaje: 

Vsak par dobi eno sliko otroka ali mladostnika. V paru se posvetujeta in opišeta kdo je 

oseba na sliki in o njej povesta zgodbo. Na voljo imajo 5 minut časa. Vsak par sliko 

predstavi ostalim udeležencem. 

 

Vprašanja za diskusijo: 

 Na kak način ste si ustvarili to mnenje? 

 Kako pomemben je prvi vtis? 

 Ali kdaj tako sodite tudi o učencih v razredu? Še posebej o otrocih s posebnimi 

potrebami? 

 Kako lahko to spremenimo? 

DO KOGA IMAM JAZ PREDSODKE 10 minut 

 

Namen vaje: 

Odkrito spregovoriti o lastnih predsodkih in jih ozavestiti. 

 

Potek vaje: 

Vsak udeleženec v skupini pove, do koga ima predsodek.  Ker je to težko ne gremo po 

vrsti, temveč, kdo bi želel prvi? 

 

Izhodišča za diskusijo: 

Pogovarjali smo se v smeri, da imamo vsi predsodke, vendar se jih je potrebo zavedati in 

tako lahko lažje delamo z učenci, še posebej z učenci s PP, do katerim imamo največ 

predsodkov. Navezava na sestanek učiteljev, kjer je bilo opaziti, da učitelji še niso 

sprejeli teh učencev in če dajejo tak vzgled tudi drugim učencem, ne bo nikoli bolje. 

 

EVALVACIJA 5 minut 

Na kratko vsaka od udeleženk pove kako se je počutila na tem srečanju. Ker je bilo to 

tudi naše zadnje srečanje udeležence prosim, če lahko napišejo refleksijo na vsa srečanja 

in jim razdelim smernice za pisanje refleksije. Za konec se jim še enkrat zahvalim in jih 

v konec šolskega leta pospremim z mislijo: »V vsakem primeru otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami pogosto potrebujejo tisto, kar jim ljudje okrog njih najtežje dajo: 

SKRB, PODPORO IN RAZUMEVANJE. To je eden od glavnih izzivov, ki jih 

predstavljajo čustvene in vedenjske težave: preseči to, kar nam pove zdrava pamet, da je 

najboljši odziv na negativno ali deviantno vedenje, to je želja, da bi krivec trpel.« 

(Cooper, P., 1999 v Metljak, 2010) 
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4.4 ANALIZA REFLEKSIJ UDELEŽENCEV PREVENTIVNEGA 

PROGRAMA »SREČANJA UČITELJEV« 

 

Na zadnjem srečanju učiteljev sem razdelila smernice za razmišljanje ob pisanju refleksije 

(Priloga 1). Nazaj sem prejela šest refleksij učiteljev. Njihove refleksije sem prebrala, jih 

analizirala in jih razporedila v šest tematskih sklopov. 

 

4.4.1 Motivacija za udeležbo 

 

Učitelje je za udeležbo motiviralo veliko različnih stvari. Prišli so zaradi pomanjkanja znanja 

o delu z otroci s posebnimi potrebami. U1: »Po svoji izobrazbi nimam znanja za delo s takimi 

učenci.« U2: »Kot profesorica RP v času šolanja nisem pridobila ustreznih strokovnih znanj 

za delo z učenci s posebnimi potrebami. Ko se je ponudila priložnost, da se srečam z osebo, ki 

ta znanja ima, in je svoja znanja in izkušnje pripravljena deliti z zainteresiranimi učiteljicami, 

sem se srečanja udeležila.«  

 

Motiviralo jih je zanimanje za delo z učencem z Aspergerjevim sindromom. U2: »Čeprav že 

mnogo let poučujem v II. triletju, ves čas spremljam tudi, kaj se dogaja v nižjih razredih. Tako 

sem se seznanila s primerom učenca, ki se je s svojim vedenjem, odnosom do sošolcev, 

delavcev na šoli in načinu odzivanja na dogajanja okoli njega precej razlikoval od svojih 

vrstnikov. Ker je  kljub svoji drugačnosti s šolanjem nadaljeval na naši šoli (med tem je dobil 

strokovno pomoč), sem se zavedala, da bo sčasoma postal tudi učenec 5. razreda, morda celo 

učenec oddelka, v katerem bom razredničarka jaz.« 

 

Nekatere je motiviralo sodelovanje z mano kot vodjo že pred izvedbo programa. U1: »V 

najinih pogovorih in razmišljanjih sva ugotovili, da bi bilo dobro, da moje izkušnje in njeno 

znanje preneseva še ostalim sodelavcem, ki se bodo kmalu srečali z dečkom ali pa se že 

srečujejo s podobnimi učenci. Tako je Alja organizirala petkova srečanja, ki sem se jih z 

veseljem udeleževala.« U4: »Ko sem spoznala Aljo kot študentko, ki je bila na praksi, sem 

vedela, da bo to dekle še veliko doprineslo k uspešnemu delu v šolstvu, zato sem si želela že 

takrat sodelovanja z njo.« U5: »Odločitev za udeležbo na srečanjih je bila preprosta. Vem, da 
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zna Alja vedno pozitivno presenečat (kot pripravnica pod mojim okriljem se je izkazala kot 

nepogrešljiva v učnem okolju z učenci,…).« 

 

Eno učiteljico je motivirala priložnost za osebnostno rast in konkretno delo s skupino. U3: 

»Že sama napoved cilja srečanj me je motivirala, da sem se udeležila prvega; način dela in 

konkretne smernice za delo z učenci v razredu, zanimive vaje za osebnostno rast, 

konstruktivni pogovori in konkretni napotki s strani vodje srečanj, pa so me motivirali, da sem 

z obiskovanjem le-teh nadaljevala.« 

  

Motivirala jih je tudi lastna radovednost, želja po spoznavanju sodelavcev v manjših skupinah 

in možnost pogovora v skupini. U5: » ... ker sem se v tej urici dobro počutila, še bolje 

spoznala svoje sodelavce, lahko sem pokomentirala svoja razmišljanja z drugimi,…« U6: » 

Odločila sem se malo zaradi radovednosti, da spoznam sodelavce z drugega zornega kota, 

drugega stališča, ne samo profesionalnega. U3: »… ponujala so veliko možnosti za pogovor o 

vzgojni problematiki,…«  

 

4.4.2 Vtisi o srečanjih 

 

Večini udeležencev so bila srečanja zanimiva, poučna in koristna, saj so bila sproščena in 

pozitivno naravnana. U1: »Srečanja so bila zelo zanimiva, sproščena, pozitivno naravnana. S 

srečanj sem odhajala vznemirjena.« U2: »Za druge ne vem, zame so bila srečanja poučna, 

koristna.« U3: »Srečanja so mi bila zelo všeč, zlasti tista, ki so bila bolj praktično naravnana 

in usmerjena k določeni temi.« U4: »Vsako srečanje je bilo zanimivo, uporabno in 

sproščujoče. Nobenega ne bi posebej izpostavila, ker mi je bilo všeč že to, da smo prišle, 

aktivno sodelovale in bile sproščene.« U6: »Srečanja so mi bila všeč in zelo zanimiva, 

posebno tista v katerih smo učitelji  sodelovali.« 

 

Učiteljici sta posebej izpostavili tudi dve srečanji. Prva je izpostavila srečanje, kjer smo se 

soočali z lastnimi predsodki. U3: »Še posebej všeč mi je bilo srečanje, kjer smo se soočali s 

svojimi predsodki, saj smo udeleženci prišli do spoznanja, da imamo predsodke kot vsi ostali 

ljudje v naši družbi, a ker se moramo na delovnem mestu obnašati profesionalno, je potrebna 

previdnost pri izražanju naših želja, hotenj, nagnjenj in prepričanj, s katerimi ne smemo 

kakorkoli diskriminirati učencev.« Drugi pa je v spominu najbolj ostalo srečanje, kjer smo 



Zorman, A. (2014): Aspergerjev sindrom – izzivi osnovne šole. Diplomsko delo. 

 
91 

 

ozaveščali brezizhodnost položaja in občutek neugodja. U5: »Najbolj všeč mi je bilo 

sestavljanje razrezanih kvadratov. Od srečanja sem odnesla predvsem misel, da je v slogi 

moč. Upoštevanje navodil in dobro poslušanje pa ključ za uspeh.« 

 

Čeprav sem pred začetkom srečanj opozorila, da ne morem ponuditi »receptov« za delo s 

posameznimi učenci, so učitelji to pričakovali. U2: »Čeprav vem, da nekega recepta za delo s 

takimi otroki ni, sem pričakovala prav to – kako prijeti bika za roge? Zavedam se, da nekaj 

uric druženja, ne more veliko doprinesti k mojemu poznavanju situacije.« Vsekakor pa so jim 

bila srečanja všeč in so na njih marsikaj pridobili. U3: »Všeč mi je bila odkritost vodje naših 

srečanj, da se je znala z nami nasmejati, da je izkazala precejšnjo mero strokovnega znanja in 

je znala brez zadrege ali strahu svetovati učiteljicam, ki imajo že vrsto let delovnih izkušenj. 

Všeč mi je bilo, da je znala braniti svoje stališče in nazadnje, da je bila sploh pripravljena 

delati z nami.« U5: »… in se vedno naučila kaj novega in uporabnega za delo s skupino 

otrok.« 

 

Kot slabost je ena od učiteljic navedla, da jo je zmotilo to, da so se nekatere debate preveč 

»razbohotile« in kot vodja tega nisem pravočasno ustavila. U3: »Malo me je zmotilo samo 

dejstvo, da so se nekatere debate preveč »razbohotile«, udeleženke so, namesto, da bi samo 

predstavile svoj problem, pričele razpravljati o brezupnosti situacije, kar nikoli ne more 

voditi v konstruktivno rešitev. Vodja srečanj bi morala odločneje prekiniti takšne debate in jih 

speljati v bolj pozitivne sfere. Vendar glede na to, da je pokazala neizmerno voljo do 

sprejemanja novih (včasih tudi težavnih) izzivov in da se je pripravljena učiti, ne dvomom, da 

bo ga. Alja z leti pridobila tudi veščine,ki sem jih na srečanjih pogrešala.« 

 

4.4.3 Uporabnost in nova znanja 

 

Srečanja so bila naravnana zelo praktično zato, da bi lahko udeleženci od njih odnesli kar 

največ saj je bil eden od ciljev tudi ta, da predstavim socialne igre, ki jih udeleženci lahko 

kasneje uporabijo pri svojem delu s skupino. Večina učiteljic je na srečanjih pridobila nekaj 

smernic in napotkov za delo. U2: »… v delavnicah sem pridobila nove izkušnje, ki jih bom 

poskušala prenesti na bodoče učence.« U3: »… hkrati pa sem za svoje nadaljnje delo dobila 

tudi nekaj smernic, kako ravnati v razredu ali v individualni situaciji, ko se pojavijo težave z 

učenci.« U6: »Od njih sem odnesla uporabne vaje, katere lahko uporabim v razredu.« 
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Udeleženci, navajajo kar nekaj uporabnih stvari, ki so jih pridobili tekom srečanj. Vsak 

udeležence, pa je kot uporabnost videl še kaj drugega. U1: »Šele sedaj se zavedam, da so me 

prav ta srečanja prebudila iz nekakšne otopelosti, saj sem začela spet razmišljati še o drugih 

stvareh, ne samo, kaj in kako bom naredila z dečkom, da bomo prišli mirno do konca pouka.« 

U3: »Sedaj sem se posvetila iskanju načinov, kako bi jim pri doživljanju neuspehov uspešno 

nudila pomoč oz. podporo.« U4: »Poznam velik del vsebin. So mi pa veliko pomagale pri 

prepoznavanju sodelavcev.« U5: »Srečanja so mi dala nova spoznanja, da nikoli se ni 

prepozno lotiti še nekaj novega in to samostojno preizkusiti v praksi.« 

 

Teme delavnic, niso bile nekaj čisto novega, zato se nekaterim  od udeleženk ni zdelo, da so 

se naučila kaj novega, so pa ponovile in obnovile nekatere stvari. U4: »Poznam velik del 

vsebin.« U1: »Mislim, da se kaj posebej novega nisem naučila. Spet je oživela pred menoj 

»drugačnost - individualnost - posebnost«. Vsak človek je drugačen, individualen, poseben. 

To mi je kot pedagogu jasno.[…] In prav to sem ponovno odkrila, če ne gre pač ne gre in to 

ni samo moja krivda.« U4: »Poznam velik del vsebin.« 

 

4.4.4 Delo na sebi 

 

Nekaj ciljev programa se je navezovalo tudi na delo na sebi. Ti cilji preventivnega programa 

so bili spoznavanje sebe in svojih lastnosti kot učitelja; skozi vaje občutiti brezizhodnost 

položaja in neugodje; ozaveščanje predsodkov do otrok s posebnimi potrebami. Glavni namen 

torej ni bilo samo osvajanje novih znanj, ampak tudi spremeniti lastno razmišljanje, spoznati 

sebe in ozavestiti nekatere stvari.  

 

Učitelji navajajo, da so pričeli razmišljati o nekaterih stvareh, tako da smo s programom 

uspeli osvojiti zastavljene cilje. U1: »Sem pa začela razmišljati več o sebi in morda manj o 

drugih, bolj sem zadovoljna s svojim delom in s sabo. In prav temu so bila srečanja 

namenjena.« U2: »Namenjena niso bila le reševanju konkretne situacije, temveč predvsem 

delu s posameznikom - učiteljem, ki je tako imel možnost  spoznati svoje napake, močna 

področja, na kaj mora biti pozoren, kako ravnati oz. se odzvati v določenem trenutku,…« U5: 

»Srečanja so mi koristila pri osebni rasti in si podobnega druženja še želim« U6: »Srečanja 

so mi koristila, ker začnem drugače razmišljati o sebi. Mislim, da je to koristno za vsakega in 

tudi za učitelje.« 
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Udeleženci so se na srečanjih počutili tudi neprijetno, saj je bil eden izmed ciljev skozi vaje 

občutiti brezizhodnost položaja in neugodje. U3: »Seveda mi je bilo na srečanjih, predvsem 

zaradi izbranih tem, neprijetno. Večina nas namreč nerada govori o predsodkih, o sebi, svojih 

napakah ipd. Najbolj neprijetno mi je bilo, ko sem pri neki vaji doživela neuspeh, vendar mi 

je bilo po srečanju vsaj bolj jasno kako se pri tem počutijo učenci.« U6: »Na začetku mi je 

bilo neprijetno, ko sem morala glasno razmišljati, saj si z vsemi udeleženkami nisem tako 

blizu, kasneje pa je pogovor postal sproščen (manjša skupina).« 

 

Udeleženci so se na srečanjih soočili tudi z lastnimi predsodki, kar pa je za nekatere lahko 

zelo težko in jim predstavlja velik problem. U3: »Ta naloga se mi osebno zdi zelo težka, 

vendar sedaj vsaj vem, da je pravzaprav »normalno« imeti predsodke, saj jih ima večina 

učiteljev. Ugotovili smo celo, da so naši predsodki precej podobni.« 

 

Ena izmed udeleženk programa si je za konec postavila tudi cilj, ki je zelo osebnostno 

naravnan, kar pomeni, da so ji srečanja, dala misliti in je pripravljena pri svojem delu nekaj 

spremeniti. U2: »Kdor ima cilj pred seboj, ta ne bo zgrešil poti. Moj cilj za naslednji dve 

šolski leti je, da uspem prepričati sebe, da zmorem to, kar je zmogla A. (razredničarka otroka 

z avtistično motnjo) in nadaljevati njeno delo.« 

 

4.4.5 Potreba po srečanjih 

 

Ker sem na šoli zaznala potrebo po tem, da ustvarim varen prostor za pogovor učiteljev, sem 

se odločila, da izvedem preventivni program »Srečanja učiteljev«. Programa se je udeležilo le  

10 učiteljev, čeprav je bilo po predstavitvi programa za program zainteresiranih veliko več 

učiteljev. Večina udeležencev se strinja, da je takšna oblika dela na šoli potrebna in bi jo bilo 

potrebno nadaljevati tudi v prihodnjih letih. U1: »Razmišljam, da smo vsi učitelji potrebni 

najprej vodenega sproščanja, nato učenja reagiranja v stresnih situacijah in delati na sebi. 

Krasno bi bilo, če bi imeli možnost organizirati podobne delavnice na šoli enkrat tedensko ali 

mesečno v manjših skupinah, kjer bi med drugim tudi predebatirali naše težave ali dosežke.« 

U2: »Do začetka novega šolskega leta bom najbrž kaj pozabila, zato menim, da bi bilo 

smiselno taka srečanja večkrat ponoviti.« U3: »Želela bi si, da bi se srečanja nadaljevala tudi 

naslednje ali pa vsaj do zaključka tega šolskega leta, saj je bila vsaka naslednja vaja boljša 

od prejšnje. […] Menim, da učitelji potrebujemo tovrstno delo, primanjkuje samo oseb, ki bi 
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to (bolj ali manj prostovoljno) izvajale.« U4: »Kako to manjka nam učiteljem, da si lahko v 

manjših skupinah zaupamo dobre in slabe trenutke, ki jih doživljamo iz dneva v dan.«  

 

4.4.6 Ocena preventivnega programa »Srečanja učiteljev« 

 

Učitelji so bili zadovoljni z izvedenim programom in mojim delom, tako so zapisali tudi nekaj 

razmišljanj o tem. Mislim, da to poda dobro oceno na izveden program »Srečanja učiteljev« 

in moje delo, zato bom te misli predstavila. U1: »Alja, zelo te moram pohvaliti za tvoj pogum 

za delo s kolektivom. Hvaležna sem ti za tvoje ideje, predloge, besede, pomoč v razredu. 

Vidim, da stopaš po pravi poti, želiš pomagati in si pri svojem delu zelo pogumna. Srečno 

naprej.« U3: »Vendar glede na to, da je pokazala neizmerno voljo do sprejemanja novih 

(včasih tudi težavnih) izzivov in da se je pripravljena učiti, ne dvomim, da bo ga. Alja z leti 

pridobila tudi veščine,ki sem jih na srečanjih pogrešala. […] Zato pozdravljam takšen način 

dela z učitelji, ker je dalo ustrezne rezultate. Če ne drugega, nekatere učiteljice so vsaj začele 

razmišljati, da situacije niso vedno brezupne, da se s skupnimi močmi, sodelovanjem in 

razumevanjem problema vedno lahko najdejo rešitve zanj. Včasih je samo potrebno prehoditi 

več različnih poti, da končno pridemo na cilj.« U4: »Izjemno sem bila vesela njenega poguma 

s ponudbo enournih srečanj z nami učitelji. […] Vse to je zmogla Alja, ko je pripravila 

program delavnic za delo z učitelji.« U5: »Pohvala gre predvsem sproščenemu vzdušju, da je 

mlada mentorica lahko prodala svojo kvaliteto.« U6: »Pohvalila bi organizacijo delavnice, 

povezovanje, odprtost, saj si dobro povezovala in komentirala svoja stališča.« 

 

4.4.7 Refleksija vodje skozi cilje preventivnega programa 

 

Program je nastal zaradi lastne želje po spremembi stanja na osnovni šoli. Želela sem 

ozavestiti učitelji o delu z učenci s posebnimi potrebami, predstaviti socialno pedagogiko in 

pripraviti učitelje na sprejemanje otroka z Aspergerjevim sindromom. Zato sem si postavila 

cilje, ki so opisani v prejšnjem poglavju. Glede na analizo refleksij udeležencev lahko trdim, 

da mi je to tudi uspelo.  

 

Uspelo mi je ustvariti sproščeno vzdušje na srečanjih in ustvariti varen prostor, za pogovor o 

trenutnih težavah in problemih učiteljev. Udeleženci so na srečanjih aktivno sodelovali in 
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med seboj izmenjavali izkušnje. Kot vodji mi je uspelo predstaviti dobre prakse pri delu z 

učencem in spodbuditi udeležence, da so spregovorili o svojih dobrih praksah in tudi težavah. 

Udeleženci so skozi vaje uspeli spoznati sebe in svoje lastnosti kot učitelja. Skozi vajo 

Kvadrati so udeleženci občutili brezizhodnost položaja in neugodje, ki jim je pomagala 

izkustveno občutiti počutje učencev v takšnih situacijah. Uspelo mi je spregovoriti o 

predsodkih do otrok s posebnimi potrebami in opozoriti udeležence, da so na svoje predsodke 

pozorni pri delu z učenci. Program je bil sestavljen zelo izkustveno, zato je potekal preko 

socialnih iger, ki jih lahko udeleženci kasneje uporabijo pri delu v razredu. Vse skupaj je 

potekalo v smeri predstavitve konceptov, s katerimi se ukvarja socialna pedagogika.  

 

Sama sem imela na začetku tudi nekaj pomislekov glede izvedbe programa. Na prvem mestu 

je bila moja skrb glede udeležbe, saj sem pričakovala, da bodo učitelji nezainteresirani za 

program. Vendar je ta skrb že takoj po predstavitvi izginila, saj so bili učitelji po odzivih 

sodeč zainteresirani. Skrbelo me je, če bodo pripravljeni »žrtvovati« svoj čas, da bi obiskovali 

srečanja. Na srečanja se je prijavilo deset učiteljev, ki so jih redno obiskovali v skupini osmih 

članov. Ti udeleženci so bili pripravljeni sodelovati in preživeti svoj prosti čas na druženjih z 

mano, za kar sem zelo vesela. Malo manj pa mi je všeč, da se teh srečanj niso udeležili tisti 

učitelji, ki bi po mojem mnenju bolj potrebovali sodelovanje v preventivnem programu. 

Kakšen je razlog, ne morem trditi, lahko, da jim ni ustrezal čas, ampak kjer je volja, je tudi 

pot. Mogoče razlog tiči v tem, da jim za te stvari ni vredno namenjati časa ali pa si zatiskajo 

oči pred problemom in ne sprejemajo drugačnega načina dela.   

 

Sama sem v programu videla kar nekaj pozitivnih stvari. V prvi vrsti je program dosegel svoj 

namen, saj je ravnateljici olajšal odločitev za določitev nove razredničarke za razred, v 

katerega je vključen učenec z Aspergerjevim sindrom. Učiteljica je bila sama pripravljena 

prevzeti razred, kar lepo prikazuje tudi njena misel. »Moj cilj za naslednji dve šolski leti je, da 

uspem prepričati sebe, da zmorem to, kar je zmogla Ana (razredničarka) in nadaljevati njeno 

delo.« Učiteljem sem omogočila varen prostor, kjer so ugotovili, da niso sami s svojimi 

težavami, in so se med seboj bolj povezali. Spoznali in izkusili so timsko delo. Prav tako so 

jim srečanja pomagala pri delu na sebi in s tem zmanjšati lastne občutke izgorelosti. Mislim, 

da je program dosegel svoj namen, vendar bi za kakšen večji preventivni uspeh moral potekati 

veliko dlje časa in vključiti celoten kolektiv učiteljev in drugih strokovnih delavcev na šoli. 
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4.4.8 Kakšen je odziv učiteljev, ki so se udeležili preventivnega 

programa »Srečanja učiteljev«? 

 

Odgovoriti moram še na zadnje raziskovalno vprašanje, ki se navezuje na »Srečanja 

učiteljev«, ki so bila osrednji del mojega akcijskega raziskovanja. Udeleženci so bili za 

udeležbo motivirani zaradi različnih stvari. Prišli so zaradi pomanjkanja znanja, zanimanja za 

delo z učencem z Aspergerjevim sindromom, želje po sodelovanju z vodjo, priložnosti za 

osebnostno rast in lastne radovednosti.  

 

Večini udeležencev so bila srečanja zanimiva, poučna in koristna, saj so bila sproščena in 

pozitivno naravnana. Kljub temu, da sem pred začetkom srečanj opozorila, da ne morem 

ponuditi »receptov« za delo s posameznimi učenci, so učitelji to pričakovali. Srečanja so bila 

naravnana zelo praktično zato, da bi lahko udeleženci od njih odnesli kar največ. Saj je bil 

eden od ciljev tudi ta, da predstavim socialne igre, ki jih udeleženci lahko kasneje uporabijo 

pri svojem delu s skupino. Večina učiteljic je na srečanjih pridobila nekaj smernic in 

napotkov za delo. Teme delavnic niso bile nekaj čisto novega, zato se nekaterim od udeleženk 

ni zdelo, da so se naučile kaj novega, so pa ponovile in obnovile določene stvari. Glavni 

namen programa ni bilo samo osvajanje novih znanj, ampak tudi spremeniti lastno 

razmišljanje, spoznati sebe in ozavestiti nekatere stvari. Učitelji navajajo, da so pričeli 

razmišljati o nekaterih stvareh, tako da sem s programom uspela osvojiti zastavljene cilje.  

 

Programa se je udeležilo le 10 učiteljev, čeprav je bilo po predstavitvi programa za program 

zainteresiranih veliko več učiteljev. Večina udeležencev se strinja, da je takšna oblika dela na 

šoli potrebna in bi jo bilo potrebno nadaljevati tudi v prihodnjih letih. Vendar se učitelji, ki bi 

po mojem mnenju najbolj potrebovali sodelovanje v tem program, programa niso udeležili. 

Če iz tega lahko sklepamo njihovo nezainteresiranost za delo z otroci, ki najbolj potrebujejo 

našo pomoč, je slednje še posebej zaskrbljujoče. 

 

Menim, da je program dosegel svoj namen, saj je ravnateljici olajšal odločitev za določitev 

nove razredničarke za razred, v katerega je vključen učenec z Aspergerjevim sindrom. Vendar 

bi za kakšen večji preventivni uspeh moral potekati veliko dlje časa in vključiti celoten 

kolektiv učiteljev in drugih strokovnih delavcev na šoli.  
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IV. ZAKLJUČEK 

 

Pri pisanju diplomskega dela sem izhajala iz prakse, kar se mi zdi velika prednost. V osnovni 

šoli sem bila zaposlena kot spremljevalka učenca z Aspergerjevim sindromom. To področje 

me je zelo zanimalo, zato sem pričela s prebiranjem literature in iskanjem informacij na 

internetu.  

 

Pri delu v šoli sem zaznala negativno klimo v odnosu do učenca z Aspergerjevim sindromom, 

zato sem se odločila, da nekaj spremenim. Na lastno željo sem izpeljala intervencijo v obliki 

akcijskega raziskovanja. Lotila sem se izdelave preventivnega programa »Srečanja učiteljev«. 

Ker sem bila na šoli prisotna že nekaj časa, sem v pogovorih z učitelji in strokovnimi delavci 

zaznala potrebo po prostoru, kjer bi lahko učitelji odkrito govorili o težavah pri delu z učenci, 

tako s tistimi, ki imajo posebne potrebe, kot tistimi, ki jih nimajo.  

 

Osrednji del mojega diplomskega dela predstavlja preventivni program, ki je v celoti moje 

delo. Z izvedbo programa sem želela uresničiti namen in cilje programa, ki sem si jih 

zastavila. Po analizi refleksij udeležencev programa lahko trdim, da mi je to tudi uspelo, za  

večji uspeh pa bi moral program kontinuirano potekati več časa in vključiti vse učitelje ter 

strokovne delavce na osnovni šoli. Če mi je uspelo premakniti razmišljanje samo enega od 

udeležencev, mislim, da sem naredila veliko. 

 

Rada bi poudarila, zakaj sem se odločila za delo s skupino učiteljev, medtem ko sem imela 

dostop do neposrednega dela z učencem. Vsak otrok z Aspergerjevim sindromom je izziv 

zase in vsak je zelo drugačen, zato tudi ni napotkov za delo s temi učenci, ker v določenem 

trenutku nekaj deluje, spet drugič pa ne. Ta učenec bo osnovno šolo enkrat zapustil, ali takrat, 

ko bo končal program, ali pa ga bodo preusmerili v drug program šolanja. Učitelji pa bodo na 

osnovni šoli ostali in kmalu dobili v razred novega učenca s posebnimi potrebami. Zato 

mislim, da je bilo delo z učitelji v tem primeru pomembnejše. Pomembne lastnosti učitelja, ki 

poučuje otroka z Aspergerjevim sindromom, opredeli Attwood (2007), ti naj bi bili mirne 

narave, predvidljivi v svojih čustvenih reakcijah, prilagodljivi s svojim učnim načrtom, znati 

morajo v otroku videti njegove pozitivne lastnosti, saj jih bo otrok vsake toliko verjetno 

očaral, že čez nekaj trenutkov pa popolnoma zmedel.  
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Zavedati se moramo, da so učitelji samo ljudje, ki nimajo znanj za delo z vsemi otroki. Za 

uspešno delo z njimi potrebujejo predvsem veliko strpnosti in sprejemanja otrok s posebnimi 

potrebami, saj proces pomoči in dela z otrokom lahko steče samo, če otroka sprejmemo in ga 

spoštujemo. Ker tega na šoli nisem zaznala, sem se odločila, da šoli ponudim svoje znanje in 

jim pri tem pomagam. 

 

V šoli sem bila v vsakodnevnem stiku z razredničarko in svetovalno delavko, zato sem se 

odločila, da z njima izvedem intervju, saj sta imeli povedati veliko zanimivega. Res je, da 

vsega ni bilo mogoče zajeti, vendar mislim, da mi je uspelo vsaj malo predstaviti izzive, ki 

nastopijo z vključitvijo otroka z Aspergerjevim sindromom v redno osnovno šolo.  

 

Predstavila sem tudi delo svetovalne službe, ki je sodelovala pri vključevanju učenca. 

Preverila sem, katere aktivnosti in preventivne dejavnosti je šola izvedla, da je vključevanje 

tega otroka potekalo v pravi smeri, vendar sem na žalost ugotovila, da je teh aktivnosti 

premalo. Razlog ni samo v pomanjkanju interesa, ampak predvsem v splošnem slabem 

finančnem stanju slovenskega šolstva. Težave so tudi z zakonodajo na področju otrok z 

avtističnimi motnjami, kar sem podrobneje predstavila v teoretičnem delu. 

 

Kljub temu, da šola naredi za otroke vse, kar je v njeni moči, ni zagotovila, da se bo učenec 

uspešno vključil v redno osnovno šolo in tam šolanje tudi dokončal, zato me lahko upravičeno 

skrbi, kaj se bo s temi učenci zgodilo vnaprej. Trenutna zakonodaja je še zelo sveža, zato 

pravzaprav ni opredeljeno, kam otroke z Aspergerjevim sindromom vključiti, saj v Sloveniji 

primernega programa za njihovo šolanje nimamo. 

 

Obstaja možnost šolanja na domu, ki po mojem mnenju za otroke in starše ni najboljša 

rešitev. Zavedati se moramo tudi stiske staršev, ki imajo otroka z Aspergerjevim sindromom. 

Vsakodnevno so izpostavljeni najrazličnejšim izzivom, ki so lahko doma še večji kot v šoli, 

saj otrok v šoli povprečno preživi le šest ur na dan. Starši pa morajo zanj skrbeti celo njegovo 

življenje. Ker je otrok s podobnimi težavami v naši družbi vedno več, je pomembno, da se pri 

nas razvijejo primerni programi za učence in centri pomoči, kamor se bodo po pomoč lahko 

obrnili tako starši kot tudi učitelji. Tukaj vidim pomembno vlogo socialnih pedagogov, ki 

imamo znanja predvsem na področju socialnega vključevanje, kjer imajo otroci z 

Aspergerjevim sindromom največ težav.  
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Priloga 1: Smernice za razmišljanje ob pisanju refleksije na program  

»Srečanja učiteljev« 

 

Smernice za razmišljanje ob pisanju refleksije na »Srečanja učiteljev« 

 

Zakaj si se odločila, da prideš na ta srečanja? Kaj te je motiviralo k nadaljnji udeležbi na 

srečanjih? So ti bila srečanja všeč? Katero ti je bilo najbolj všeč? Kaj si od njih odnesla? Kaj 

so ti dala srečanja? Kaj bi pohvalila na srečanjih? Kaj ti ni bilo všeč? Kaj te je na srečanjih 

nagovorilo? Česa bi si še želela na srečanjih? Ti je bilo kdaj težko, morda neprijetno in kaj je 

bil razlog? Kaj si pričakovala od mene, kot vodje srečanj? Si se naučila kaj novega in kaj? Ti 

je vsebina srečanj, kaj pomagala pri delu v razredu? So ti srečanja koristila? Se ti zdi, da so 

bila srečanja namenjena delu na sebi? Bi bilo to potrebno izvajati večkrat ali tega učitelji ne 

potrebujete? Je ostalo še kaj odprtega glede naših srečanj? Morda kakšna misel za konec? 

 

Vesela bom vseh vaših razmišljanj, komentarjev, idej, predlogov, pohval in graj. Vse to mi bo 

koristilo pri moji nadaljnji poklicni poti. Zato se vam ob tej priložnosti, še enkrat zahvaljujem 

za vaš čas in besede, ki so me navdušile za delo z vami. Hvala vam. 

Alja Zorman 
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Priloga 2: Refleksija udeleženke št. 1 

 

Aljo sem spoznala letošnje šolsko leto, ker imam v razredu učenca s posebnimi potrebami, 

kjer je potrebna dodatna strokovna pomoč in še spremljevalec. Dečka sem učila že v prvem in 

drugem razredu in z običajnimi vzgojnimi ukrepi nisem bila uspešna. Gre za dečka s 

Aspergerjevim sindromom in hiperaktivno motnjo. Po svoji izobrazbi nimam znanja za delo s 

takimi učenci. Ker pa je vključen v redno osnovno šolo, poskušamo njemu in ostalim 

zagotoviti normalen pouk. Brez strokovnih sodelavk in spremljevalke to ne bi šlo. Tako je 

Alja postala moja sodelavka. V najinih pogovorih in razmišljanjih sva ugotovili, da bi bilo 

dobro, da moje izkušnje in njeno znanje preneseva še ostalim sodelavcem, ki se bodo kmalu 

srečali z dečkom ali pa se že srečujejo s podobnimi učenci. Tako je Alja organizirala petkova 

srečanja, ki sem se jih z veseljem udeleževala. 

 

Srečanja so bila zelo zanimiva, sproščena, pozitivno naravnana. S srečanj sem odhajala 

vznemirjena. Šele sedaj se zavedam, da so me prav ta srečanja prebudila iz nekakšne 

otopelosti, saj sem začela spet razmišljati še o drugih stvareh ne samo kaj in kako bom 

naredila z »dečkom«, da bomo prišli mirno do konca pouka. Spet je oživela pred menoj 

»drugačnost - individualnost – posebnost«. Vsak človek je drugačen, individualen, poseben. 

To mi je kot pedagogu jasno. Tudi moji učenci so različni in imajo zato različne potrebe, 

hkrati pa sem sama drugačna in imam svoje potrebe. Umetnost pa je to vse uskladiti do meje 

normalnega za delovanja pouka. Včasih mi uspeva, včasih pač ne. In prav to sem ponovno 

odkrila, če ne gre pač ne gre in to ni samo moja krivda.  

 

Srečanja sem rada obiskovala in sem bila kar presenečena, ko je Alja oznanila, da se 

srečujemo zadnjič, saj se mi je zdelo, da smo ravnokar dobro začeli. Mislim, da se kaj posebej 

novega nisem naučila. Sem pa začela razmišljati več o sebi in morda manj o drugih, bolj sem 

zadovoljna s svojin delom in s sabo. In prav temu so bila srečanja namenjena. Razmišljam, da 

smo vsi učitelji potrebni najprej vodenega sproščanja, nato učenja reagiranja v stresnih 

situacijah in delati na sebi. Krasno bi bilo, če bi imeli možnost organizirati podobne delavnice 

na šoli enkrat tedensko ali mesečno v manjših skupinah, kjer bi med drugim tudi predebatirali 

naše težave ali dosežke. Alja zalo te moram pohvaliti za tvoj pogum za delo s kolektivom.  

Hvaležna sem ti za tvoje ideje, predolge, besede, pomoč v razredu. Vidim, da stopaš po pravi 

poti, želiš pomagati in si pri svojem delu zelo pogumna. SREČNO naprej.  
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Priloga 3: Prikaz kodiranega intervjuja z razredničarko 

INTERVJU Z RAZREDNIČARKO 

[Na začetku intervjuja prosim 

razredničarko, da se predstavi.] 

 

Sem A. M., po izobrazbi sem 

profesorica razrednega 

pouka…zaposlena v šolstvu sem že 33 

let, torej učiteljica na razredni stopnji, 

od prvega do četrtega razreda. Četrti 

razred sem še včasih učila, več pa ne. 

Miha poznam že tri leta. Zdaj 

zaključujeva tretje leto. Spoznala sem 

ga takoj v prvem razredu, in sva skupaj 

potovala do tretjega. Izkušenj z 

avtizmom nisem imela. 

 

Kaj pa mogoče s kakšno drugo 

skupino otrok s posebnimi 

potrebami? 

 

 Ja…spoznala sem nekaj učencev z 

motnjami v duševnem razvoju, ki smo 

jih potem prešolali na posebno šolo. 

Srečala sem se tudi s slepo so najprej 

rekli, ampak je bila zelo slabovidna 

učenka. To je bil tudi tak en prvi izziv 

na šoli. Pa otroke s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, predvsem 

vedenjskimi, vedenci. 

 

Aha. Kako so se pa od začetka kazale 

težave, kako je bilo, ko je Miha prišel 

v prvi razred? 

 

Ja. Miha mi je padel v oči že prvi šolski 

dan. Še zdaj ga mam v ušesih. Ko smo 

se slikali, se mi je vrgel okrog vratu. 

»Ana, Ana, Ana«.  Tist poseben glas, 

visok. To nenavadno, ko te objame 

otrok od zadaj…mhm…tak da sem bla 

pol pozorna, kdo je to bil ne. Čist nič 

nisem vedela o njem, od prej. Nič. Vem, 

da ko smo se takole srečevali z vrtcem, 

hodil je v naš vrtec (vrtec je v isti stavbi 

kot šola). So pripovedovali, da je en 

učenec zelo težaven, ampak ne vem, če 
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so misli takrat Mihata, ker je še en 

učenec v drugem oddelku, ki je težaven. 

No potem pa prve težave, prvo kar je 

blo, ko je prišel v šolo, objem in » I love 

you, I love you« že takoj prvi dan. 

Objem in vse take nenavadne opazke, 

nenavadno obnašanje ne. Vsi so rekli, 

da je zelo bister. Ja, ampak mene je 

vseeno začelo skrbet, da je nekaj 

drugega še. In potem seveda, ko se je 

začelo šolsko delo, so se pa začeli 

njegovi upori, jeza, agresija…metanje 

zvezkov, metanje stvari, torb. To je bil 

en velik šok, ker nisem tega nikoli 

poznala. Tudi pogovor ni pomagal. Ko 

je divjal po razredu, ko smo ga prijeli, 

objeli, držali…tolkel je po 

učiteljici…spomnim se močnega 

udarca, tule v prsi, ko sma ga objele z 

glavo nazaj… 

 

Sta bile dve učiteljici v razredu? 

 

Ja, prvi razred, bila je še pomočnica, ki 

je pomagala v obeh oddelkih prvega 

razreda. Nič ni pomagalo. Potem sva 

uporabili igralnico ( prostor med obema 

oddelkoma, kjer je igralni kotiček za 

otroke), da sva ga umaknili tja, Ker to je 

šel okrog otrok to razredu, otroci so 

sedeli v krogu.. in tup, tup, tup po 

glavah, vratu in hrbtu učencev, kjerkoli. 

Se pravi je bil to en velik šok, ker je bila 

to taka agresija, ko nisem vedela kako 

pomagat sebi, pomagat njemu in kako 

zaščititi ostale otroke…to je bilo 

najtežje.  

 

Se je pojavilo še kakšno drugo 

izstopajoče vedenje, kaj 

nenavadnega? 

 

Ja, recimo spomnim se, da ni maral 

risanja, ne pri šolskem delu ne za 

zabavo. Pisanje…tudi tu se je takoj 

pokazal problem. Sploh vse, kar je bilo 

šolskega dela. Tudi v telovadnici so bile 

težave. Ni sprejemal nobenih pravil…on 
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bi vodil igro in določal pravila. Ko pa 

tega nismo dovolili, je bila takoj 

agresija. Potem ga nismo dobili iz 

telovadnice…tekal je po šoli..iskali smo 

ga…ah…tekali za njim[nasmešek]. 

Kričanja je bilo veliko. Kričanje na 

hodniku tak, da je cela šola ostrmela, 

onemela. Potem smo poklicali starše. 

 

Ja to me zanima, kako se je potem to 

reševalo? Kaj si, ste najprej naredili? 

 

Mislim, da smo najprej stopili do 

pedagoginje in vodstva šole, da sem šla 

vprašat kaj je, želela sem vedeti, če kdo 

mogoče kaj ve. Am…to ga ni noben 

poznal…ahaha…»Noben ga ni poznal« 

[uporabi narekovaja in 

nasmeh]…ammm..ker se o njem ni 

smelo nič govoriti, ne..sej veš, da ti 

podatki so varovani, do vstopa v 

šolo…je brisano vse, se nič ne 

ve…am…tak da to.. pa noben mi ni znal 

pomagat…ja vsi so prihajal v razred, sej 

so ga prihajali opazovat, so prihajali, ko 

sem opisovala dogodke, kako je v 

razredu. Prišle so tudi ravnateljica in 

svetovalna delavka…v telovadnico…pa 

so ga hotele spraviti ven, pa ni 

pomagalo… pa je grizel, pa brcal po 

njih, pa tolkel, pa vse kar se je dogajalo 

tut vsakemu pri kontaku z njimi… 

 

Ja razumem, poznam tudi sama, kako 

ste nadaljevali z delom? 

 

Ni blo neke metode, ki bi pomagala, ne 

božanje..ne nič…nič ni 

pomagalo…NIČ!...potem nas je tak 

daleč prisililo, da smo poklicali starše. 

Da bi starši nam pomagali, da bi 

povedali kako…kako pa oni delajo 

doma. In starši niso hotli videti, da je 

otrok drugačen…vse je normalno 

doma…v šoli ne znamo učiteljice z 

njim…da sem premalo stroga je bil 

naprej očitek…da ne znam delat…to je 

bla druga klafuta ne…da morem bit 
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ostra, ampak js sem potem povedala 

staršem, da to ni moje pedagoško 

delo…da to ni moj način dela..in da 

bom delala tako kot znam..kot učitelj, 

ne pa z agresijo nazaj…dobila sem 

občutek, da je doma zelo strogo..na 

ostro. 

 

Seveda, je doma drugačna situacija. 

 

Tako…to so bili prvi začetki.  

 

Kako pa je potem odreagirala šola? 

Kako je šlo naprej? 

 

Ja… Seveda je tukaj, dosti pomagala 

Katja (specialna pedagoginja na 

šoli)…postopki so tekli…prijava na 

center za socialno delo, smo pa 

odlagali.. » Pa počak še malo, no pa sej, 

mogoče je to samo na začetku,je še 

september«. To je že blo takoj na 

začetku..že v septembru! »Pa počaki, sej 

veš da rabijo otroci«…ja, ampak js tudi 

rabim pomoč..pa rabim takojšno 

pomoč…to je bil moj občutek. Potem 

sem bila zelo razočarana, najprej…ker 

smo zaposlili novo osebo na šoli…sploh 

nisem vedela kaj je…js sem si 

predstavljala, da bo to socialna 

pedagoginja, al karkoli…je pa socialna 

delavka, ne..ki pa res nima s tem 

nič…in so rekli ja ona bo, ona bo 

pomagala. Ona je pa odkrito povedala, 

da izkušenj nima, da ne more in da ne 

zna pomagat…in potem..zakaj sploh 

zaposlujejo, če rabimo drug profil, ker 

imamo težavo. No potem noben ni znal, 

vsi smo spoznali, da ne znamo. To je 

bla prva taka stvar. Potem smo iskali 

rešitev, ampak to je šlo počasi, počasi, 

počasi..trajalo je že skoraj leto. Dokler 

ni tam nekje, ne spomnim se točno 

datuma, marca nekje..bilo tako hudo, da 

je tudi ravnateljici prekipelo, ker jo je 

pošteno namlatil…pa že tisti teden, je 

bil spet tak neki grozn. In potem smo 

naredili pa prijavo na policijo. [tišina] 
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Če se prav spomnim, so bile tudi s 

centra tu. So nam nekaj nasvetov takrat 

že dale, da gre za hudo agresijo, 

diagnoze takrat niso postavile…sumili 

smo vsi na avtizem, ampak ni blo 

nobene potrditve, s strani staršev, ali pa 

stroke.  

 

Kako pa je bilo s starši med tem 

časom? 

 

Starši so še vedno trdili, da je z 

Mihatom vse v redu. Da pač mi ne 

znamo delat. To je blo dolgo tako. No 

potem pa ko smo dali prijavo na 

policijo. Pa seveda grožnjo s strani 

očeta, takoj hud napad, da kaj si 

mislimo, da mladoletno osebo 

prijavljamo na policijo, da bo tožil. 

Hjaha…takrat pa me je psihično in 

fizično sesulo. Nisem si znala pomagat, 

pomoč sem rabla, nisem pa dobila 

podpore. Najhujše je bilo to, da starši 

nočejo videt, po eni strani sem jih 

razumela, ampak js sem od njih 

pričakovala od njih pomoč. Ker vsak 

starš doma dela nekaj z otrokom, nekaj 

uspe..pa bi lahko tisto povedali, kaj jim 

uspe. Tega ni blo. Niso hotli sploh ne 

izdat stvari. Morda, še danes razumem, 

da njihov način zgleda mogoče čist 

normalen, oster in da to funkcionira in 

da niso imeli težav doma. Čeprav je 

okolica tu pa tam sporoča, da imajo 

starši težave, da Miha tudi doma kriči, 

vpije, da se stepe na igrišču, da je to 

grozno. Takole je to trajalo. 

 

Kdaj se je pa potem izvedelo, da ima 

motnjo avtističnega spektra? 

 

Mislim, da je po tem, ko smo mi to dali 

na policijo, da so pa takrat starši začeli 

malo razmišljati, da bi bilo dobro, da bi 

začeli z nami sodelovati. Tam nekje 

konec junija v 1. razredu, smo potem 

bili poklicani v zdravstveni dom, k 

psihologu. Da smo tam povedali še kako 
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pa kaj…poročilo smo tako mogle 

napisati. Je potem center posredoval, 

ker so starši tut morali na center še. 

Takrat se je začelo premikat…konec 

prvega razreda…Potem po počitnicah 

smo začeli spet s poukom..smo se 

trudili. Dokler decembra ni prišla 

diagnoza s centra in odločba. Diagnoze 

tako nisem nikoli izvedela, odločba je 

bila dolgotrajno bolan otrok. Potem so 

se pa začele stvari odvijati. 

 

In kako so se odvile? 

 

Prišla je odločba, kjer je pisalo, da je 5 

ur dodatne strokovne pomoči, 2 uri 

specialna pedagoginja in 3 ure socialna 

pedagoginja, ki pa je mi nismo imeli. 

Sosednje šole tudi ne, da bi si jo 

sposodili. Tako da je ravnateljica potem 

iskala, da je našla Sašo (socialna 

pedagoginja, zaposlena na drugi 

osnovni šoli). Potem se je začelo delati 

plan in spremembe. Tudi spremembe 

učiteljice [nasmeh]. Takrat se je začelo 

delo…v drugi polovici drugega razreda. 

  

Kako pa bi opisala tvoje sodelovanje s 

svetovalno službo, se pravi svetovalno 

delavko na šoli, ne s specialno in 

socialno pedagoginjo? Kako je 

svetovalna služba na šoli pomagala? 

 

Torej na začetku, ko sem jaz začela 

stokat, jokat, ker me je bila groza tega, 

kar se je dogajalo v razredu. Sem rekla 

da to ne bom zmogla, ker bom jaz na 

koncu kriva, za vse kar bo narobe. Ja 

naprej so opazovali ne, Katja je tudi 

prišla, ona je malo sumila na to, sicer o 

tem ni smela govoriti. Ker nisi stroka, 

ne moreš sodit. Vedli smo za postopke, 

vendar tu sem dobila občutek, da se je 

to prepočasi premikalo, s strani šole. Al 

se res ni dalo, ali pa se je res prepočasi, 

da bi se to hitreje zgodilo, ne se čakat, 

takoj bi bilo treba. Vseeno se je 

predolgo vleko, leto pa pol je 
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trajalo….leto pa pol! 

 

Kako pa se ti je zdelo sodelovanje v 

timu, ko si začela sodelovati s socialno 

pedagoginjo in specialno pedagoginjo. 

Kakšna je bil izkušnja, je bilo težko? 

 

Dve plati sem doživljala ves čas, eno 

veliko željo, da mi pomagajo, drugi pa 

odpreti vrata nekomu, ko veš, da te veš 

čas opazujejo, čeprav sta obe povedali, 

da ne opazujejo mene, ampak Mihata. 

Ampak lej, ne moreš rečt, da ne. Vsak 

odziv, vsako mojo reakcijo, vedela sem, 

da mi hočejo pomagat, je pa težko, ko 

veš, da si na tapeti. Ker potem se je 

začelo: »ja glej, to si tak nardila, morda 

bi pa poskusla takole.« Sej način je bil 

zelo lep, ampak vsaka beseda, ki jo je 

kdo izreku, sem jemala kot nek grozn, 

ne napad, ampak občutek, da nisem 

prav naredila, ne. In naslednič, ko sem 

stala v razredu spet, sem mela v mislih: 

» kak je že rekla, kaj morem naredit, 

reakcija do otroka…«. Preveč, men se je 

mešalo, vse naenkrat. To je blo res zelo 

hudo. Mislim, da mi je pa pomagalo 

samo to, da sem jaz to hotela, da sem 

jaz prosila za pomoč. Misel: » Ti to 

rabiš!!!«. Borila sem se sama s sabo in 

potem želiš narediti nekaj in potem v 

podzavesti imaš tisto pedagoško 

tridesetletno delo. Želiš spremenit, 

ampak ni šlo, in ni bilo rezultatov, sploh 

jih ni bilo. Vse so poizkusile. In potem 

ko sem videla, da tudi Saša poizkuša, pa 

ne gre. Potem sem si tudi mal 

oddahnila, no sej tudi drugje ne gre. 

Čeprav me je Saša skos podpirala, pa ne 

more, pa pohvalila je vsako stvar. Pa 

sem si misla: »Ti moreš to, ti pohvališ 

vsakega, si tak človek« jaz sem pa še 

vedno dvomila vase, skos sem dvomila 

vase. Pa tisto, ko nisem bla zadovoljna 

sama s sabo. Hotla sem vse takoj, ne. Pa 

obsodba, ne delaš prav.  
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nazaj? Se je kaj spremenilo? 

 

Ja, seveda. Aja, pa na začetku sem 

imela težave s samim govorom, jaz sem 

začela jeceljati, men se je zatikalo, jaz 

sem pozabljala snov, kaj sem hotla 

povedat. Obupno je bilo. To zaradi 

treme, pa vsega skupaj. No potem se je 

pa začelo, sej to mora it na boljše, malo 

sem se sprostila in navadila vsega. Tak 

da, tut če ni šlo takoj, tudi, če sem 

drugače rekla, kot bi mogla, sem vedla, 

da sem spet zafurala, ampak sem vedla 

da bom drugič boljše, drugače. Da se 

tudi jaz učim. 

 

Torej ste se vsi skupaj učili… 

 

Ja, pa te besedne zveze, pa fraze, to mi 

ni šlo. Tak da mi jih je potem Saša 

včasih tudi pomagala zapisat, da sem jih 

vidla, da sem jih ponavljala, kako naj. 

Ampak potem, ko je bila trenutna 

situacija, ko tut ni šlo takoj, sem pa pol 

pustila vse skupaj, se nisem tolko 

obremenjevala potem več s samimi 

besedami. Pač na ta način sem delala in 

se naslonila na sistem.  

 

To je bilo potem na koncu drugega 

razreda? 

 

Ja ne vem, mislim, da se je to začelo 

potem boljše v tretjem razredu. Takrat 

se je postavil način in program dela. 

Tim se je dobival, začetku so bili zelo 

težki, saj ni šlo takoj. Potem sem 

januarja v drugem razredu dobila v 

razred spremljevalko, učiteljico iz 

podaljšanega bivanju, ki je bila skos 

noter, da se je vse skupaj mal umirjalo. 

Takrat je šlo malo. Tam februarja v 

drugem razredu smo postavili sistem. 

Marec je šel hitro skozi, počitnice, 

Ljubljana, starši niso sodelovali. Tak da 

so nam na prvem sestanku v Ljubljani 

svetovali, zamenjajte učiteljico, 

učiteljica je nesposobna. Seveda ni bilo 
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direktno rečeno, ampak zamenjajete jo, 

če ne gre, ne gre. Am…potem sem pa js 

to hotla, tudi Saša je rekla, da nima 

smisla menjevati učiteljico, ker so me 

ravno usmerili kako. Ona je neke 

rezultate že videla, ki jih jaz mogoče 

nisem. Tako da smo ostali pri isti 

učiteljici za v tretji razred. Ostali starši 

drugih otrok so se začeli upirati. Ker so 

bile res hude stvari. Potem pa se je začel 

tretji razred in spremljevalec. Tu se je 

pa res začelo. Začelo se je izboljševati. 

Pokazale so stvari, ki so dobre, kar smo 

si zastavili. Potem sem si že sama upala 

spremeniti, ko sem videla, da nekatere 

stvari niso dobre, sem jih opustila, 

spremenila. Začetek na boljše je res bil 

tretji razred.  

 

Kaj pa sodelovanje s starši, kdaj se je 

začelo? 

 

Ja starši so rekli, da niso hotli nič proti 

meni, ampak sam zato, ker so vidli, da 

sem utrujena, da ne zmorem, da bi zato 

zamenjali. Sam vseeno, me je zmotilo, 

da zakaj ne želijo, da grem naprej z 

njim, če sm se jaz tako odločila, ne. To 

ni blo čist tak. Skratka ves čas sem 

imela občutek, da si starši želijo, da me 

menjajo. In zato tudi ni bilo takoj 

podpore s strani vseh staršev. Mihatovi 

starši, pa so potem po drugem sestanku 

v drugem razredu, stopli na mojo stran, 

me začeli podpirat, videli so, da hočem 

Mihatu pomagat in da se da pomagat. 

Ker se je tisto vmesno obdobje malo 

izboljšal. Potem se je pa začelo 

sodelovanje. Aha, pa Sašo še morem 

pohvalit[nasmeh]…jaz sem si tule 

zapisala: »Saša je bila zame božji dar« 

jaz sem jo tak sprejela, tista mirna, topla 

oseba. Nikol ni vzela nič za slabo, tudi, 

če se mi ni posrečilo, da se naredila kaj 

narobe, ko bi že morala narediti prav. 

Rekla je: » Glej, pa sej pa boš, sej bo 

šlo«. Pa tudi ona je bila zadovoljna z 

mano in je to obojestransko šlo. Se mi 
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zdi, da to je tisto, kar nama je uspelo. 

 

Si se potem počutila, da se da, da 

zmoreš? 

 

JA! Da, se da. Da nisem jaz kriva. In da 

sem pač učitelj in ne socialni pedagog, 

in da nimam teh znanj in da ne znam. 

 

Se sedaj počutiš bolj spretna, pri delu 

z tem učencem, oziroma na splošno? 

 

Ne, še vedno mislim, da ne znam. 

Vsega tak nikoli ne znamo. Mogoče, če 

bi zdaj dobila nekega drugega učenca, 

ampak so tak različnisi, bi še vedno 

rabla pomoč. Mogoče tisti red pa te 

stvari, kar potrebujejo, te osnovne 

stvari, da to bi znala. Kako pa 

pedagoško delo pa to, pa mislim, da bi 

še vedno imela težave in ne bi znala. 

Boljše se počutim kot prej, ampak tega 

da znam zdej z njimi delat, tega, pa si ne 

upam rečit.  

 

Kako pa vrednotiš svojo delo za 

nazaj? Ta tri leta? Si zadovoljna? 

 

Ne vem.  Recimo to, da sm rekla, da 

bom, da hočem in da zmorem in da 

mora iti na boljše, s tem sem 

zadovoljna. V bistvu je res šlo na boljše, 

nam je uspelo. Naredili smo prav, da 

smo skupaj ostali tim in mu pomagali, 

razred je boljši. Mislim, da jim je sedaj 

lažje. Seveda pa bi se dala še vedno kje 

kaj boljše naredit. 

 

Se ti zdi, da se je tvoje delo, kot 

učiteljica, kaj spremenilo? Si kaj 

pridobila? 

 

Spremembe so. Pedagoško delo se ni, 

kaj dosti spremenil. Občutek imam, da 

nisem dala otrokom dovolj, dovolj 

znanja, dovolj drugačnega dela, da bi 

sami raziskovali, ker se to ni dalo. In 

nisem si upala. To skupinsko delo ni 
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šlo. To kar sva zdaj proti koncu 

poskušali. Premalo je bilo drugačnega 

načina dela, ta klasični pouk je bil. 

Spremenilo pa se je mogoče to, da sem 

postala, bolj občutljiva, do drugačnih 

otrok. Mogoče bom sedaj prej zaznala, 

da je drugačen otrok, kaj rabi, kje 

rabi…pa sam red razred. Tu pa sem bila 

jaz včasih bolj sproščena, bolj lahkotno 

prej…pa sedaj vidim, da to rabijo, ker 

men se je zdelo, da to ne rabijo otroci. 

Točno zvezki na mizo, točno tak 

pripravljeno…sem si misla, sej bo 

že…sej so še majhni, sej bo. Sam zdaj 

vidim, da točno tak more bit…in da to 

pomaga vsem. Pa tudi glede navodil, 

sem se zdej naučila. Kratka navodila! 

Prej smo učitelji komplicirali, na dolgo 

in široko, vse povedali, in otroci so se 

izgubili v tem. Kratka navodila in 

postopki. To sem se naučila. 

 

Kako pa si pridobila nova znanja? 

Kaj si se lotila, ko si videla, da ni šlo? 

 

Ja, med počitnicami, po prvem razredu. 

Ko še ni bilo rečeno, da je Aspergerjev 

sindrom. Sem jaz brala o avtizmu. Tam 

se je meni zdelo. Ja pa je, del tega je 

Miha. Ni vse, nekaj od tega pa je. Potem 

pa, ko sem brala o Aspergerju, pa sem si 

misla, pa ja, pa to pa je točno to. Sama 

sem potem postavila diagnozo. 

[nasemh] Kar pa ni prav, da si 

postavlaš. Ocenila sem pač vedenje. Na 

internetu sem prebrala, kar sem našla. 

Potem, pa sem se vključila v seminar, 

»Avtizem« v Ljubljani.  

 

Je bilo to s strani šole? 

 

Ne. To je specialna pedagoginja našla 

nekje, pa sma potem šle obe. Sami sma 

se organizirali. Nama je pa potem šola 

omogočila, da sma šle, ko sma same 

predlagale. 

 

Kaj pa je bilo s strani šole? 
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Da, bi pa oni nam kej predlagali, to pa 

ne. Ni bilo nič. Potem, ko smo še hodili 

k dr.  Macedonijevi (zdravnica, ki je 

obravnavala Mihata, specialistka na 

področju motenj avtisitčnega spektra), 

smo izvedeli, da ima ona tudi 

predavanje na to temo. Smo jo potem 

povabili na šolo. Ampak veš kako dolgo 

je trajalo. Do meseca maja v 3. razredu. 

Predolgo. Tudi to, da bi šola sam 

pristopila, pa rekla, glej tu maš to, tam 

je to, pa pojdi kam. Ne, tega ni bilo, 

nikoli. Svetovalna je tak, če ni diagnoze, 

se o tem ne govori, to je prvo. In kam 

boš šol pol? Nikamor.  

 

Se ti zdi, da je šola skrbela za to, kaj 

se dogaja, so sprejeli tvojo težavo, so 

kaj delali s tem?  

 

Kaj naj rečem, čuden občutek imam. Po 

eni strani se mi zdi, da so veliko 

naredili. Kar pa sama doživljam, po 

drugi strani, pa, da bi lahko še več.  

 

Kaj konkretno je bilo to? 

 

Postopki so bili speljani. Zdej povedali 

so takoj, da tega znanja nimajo, da nihče 

ne more pomagat. Mal so mi dali 

občutka, da nisem jaz kriva, da je tak. 

Da mam prav, ker so sami videli. 

Čeprav na začetku je blo tak, da vsak ki 

je prišu v razred je mislu, da on to zna, 

da on bo to zrihtu. Sej so znali, sej so 

neki poskusli, pa je ta poskusla, pa je 

ona poskusla, pa je tretja poskusla, pa ni 

šlo. Pa so počasi ugotovili, da ne gre. 

Čeprav je veljalo, da vzgojiteljica, ki je 

bila z mano v razredu, da ona pa to zna, 

da je prav naredila pa vse. Ja, ko ga je 

ona vzela k sebi na blazino, pa sta 

skupaj ležala, pa sta počivala, pa se 

pogovarjala. To je blo ja, sam tega ti ne 

moreš delat cel dan. Ker ga je treba tudi 

vključiti v pouk, ker ne more pridit v 

šolo, pa se bosta tamle igrala, pa ležala. 
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Sej zgledalo je uspešno, sam meni se ni 

zdelo v pravi smeri. 

 

Kako pa misliš, da ostali učitelji 

gledajo na tebe in učenca? 

 

Ja, nastopali so čist nepedagoško. Pa ga 

ne bi » stolkla«, dobesedno….pa ne 

moreš to tak, »pa ga pelji v kabinet«, 

»jaz, bi ga že«, »pa kako to dopuščaš!«, 

»nevzgojen« to je blo prvo, kar so rekli, 

kakšne otroke dobivamo. Nihče pa ni 

pomislil, da ima pa otrok težave. Pač tak 

je blo, da oni bi ga že. Da vsak bi ga 

pošlihtu. To še zdej slišim, da »jaz ga 

bom že zrihtala, ko bo prišel gor na 

višjo stopnjo«. 

 

Kaj pa do tebe? Občutiš kaj drugače 

s strani sodelavcev? 

 

Ja, ne vem, kakšne občutke naj imam 

[smeh]. Se mi zdi, da si mislijo, da sm 

mal blesava, mal čudna, da kaj se sploh 

z njim ukvarjam. Mislim, da še vedno 

ostali sodelavci mislijo, da se jaz pač 

nekaj grem, da v razredu oni že ne bi 

imeli enega, ki bi jim pomagal, ker oni 

pomoči ne rabijo, ker oni znajo delat. 

Potem je tudi vprašanje: »Zakaj pa ni 

Miha zunaj? Zakaj pa je v razredu? 

Zakaj, ga tam ne zapremo nekam? Zakaj 

ga ne zaklenemo v kabinet?« Pa čeprav 

vejo, da otroka, ne moremo nekam 

zakleniti, da je tudi zakon tak. Take 

stvari, še vedno niso sprejeli, tudi po 

tistem predavanju, da je učenec s 

posebnimi potrebami in da potrebuje 

pomoč.  

 

Kaj se ti zdi, da je šola naredila za to, 

da bi ostali učitelji začeli razmišljati 

drugače?  

 

Ja, druga kot eno predavnje nismo 

imeli. Pa ravnateljica je vedno pohvalila 

delo, da gre v redu. Pa to, da sem jaz 

povedala, da gre v redu. Pa da edino 
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delo v timu pomaga, da drugače ne gre. 

Da te morajo naučiti drugače delat. 

Ampak, ne vem pa, če ostali sprejemajo, 

da se bodo morali naučiti delati drugače. 

Vsi računajo, da ga na višjo stopnjo ne 

bo. Ne  vem, ne vem, kaj razmišljajo. 

Čudno je. Pa tudi, če se spomnim jaz na 

formativno spremljanje, ko sem bla 

vključena v ta projekt. Se to ni dalo pri 

nas izvajat in vključit. Ker oni že tak 

vse delajo, da to pa ne bodo počeli. 

Zdej, pa se mi zdi, da se isto dogaja tu. 

Mamo ga tu, vse znajo, vse bodo vedli, 

novih znanj pa oni ne potrebujejo. Oni 

se ne bodo prilagajali enemu učencu. 

Tako zgleda, tak imam jaz občutek in 

tako zaznavam druge. Lahko, da ni tako. 

Nekaj posameznic je, hvala bogu, tule 

noter, ki so vidle, da je treba drugače 

delat in da ne gre po klasični metodi. In 

sem zelo vesela, da se je javila Ida, 

razredničarka v četrtem razredu. Ker 

ona je že bila z mano vključena v 

projekt formativnega spremljanja in je 

videla, da je fajn to delat, da je fajn 

drugače, da je uspeh in da ni problemov, 

ker ni disciplinskih problemov, če je 

otrok zadovoljen s svojim znanjem. 

Največ težav pa imamo na višji stopnji, 

z disciplinskimi in vzgojnimi problemi, 

s takimi učenci, ki imajo učnimi 

težavami, ker niso uspešni. Ampak za 

to, noben nič ne naredi. Sej nekaj 

naredijo, ampak…saj tud jaz ne vem, 

kaj bi lahko naredili na tem področju, da 

bi bilo boljše. Ne vem, kaj naj se naredi, 

da bi kot kolektiv bili boljši, da bi se 

kolektiv spremenil, ker mislim, da bi se 

moral spremenit. Sej se gremo veliko 

projektov, sam mislim, da ne v pravi 

smeri.  

 

Pa se lotite tudi kakšnih projektov v 

tej smeri? Delo z učenci s posebnimi 

potrebami? 

 

Ne, na tem področju ne. Lej, 

računalništvo tako in drugačno, učenje 
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učenja, refleksije, postavljanje ciljev, 

ampak delo z drugačnimi, to pa peša, se 

mi zdi.  

 

Se ti zdi, da bi se moralo več delati na 

preventivi? 

 

Absolutno, absolutno. Stvari, ki smo jih 

takrat študirali, bi morali obnavljati, ker 

pozabiš, otopiš, se ti ne da. Če te kdo 

potem še malo porine nekaj narediš. 

Absolutno pa potrebujemo mladih. 

Nove sveže ljudi. Mi smo prestar 

kolektiv, in ni idej. Ker če vidiš, da 

nekdo naredi fajn, te potem potegne in 

dobiš voljo. Če pa že 30 let delamo isto, 

eni in isti. Pa točno vem kak ona dela. 

Ne bom niti pomisla, da bi kaj druga. 

To je pa problem kolektiva, ker smo vsi 

isti, vsak dela nekaj po svoje, zase. 

 

Imaš še mogoče kakšen predlog, kaj si 

pogrešala? 

 

Ja, to sem hotla še rečit. Ne bi tolko 

očitala šoli. Bolj ministrstvu in sistemu 

šolstva. če so že takrat, ko so začelu 

uvajat otroke s posebnimi potrebami v 

osnovne šole. Bi morali najprej opremiti 

šole. Morali bi se zavedati, da učitelji 

nismo strokovnjaki za to področje, res 

smo samo učitelji, skrbimo za znanje in 

to znamo. Druga pa ne znamo. Ne 

moremo učiti slepega učenca, če tega 

znanja nimamo. Ne moreš učiti gluhega, 

če sploh ne veš kako to gre. Isto za vse 

ostale skupine in primere. Tudi 

vedenjci, ko mislimo, da jih najbolj 

obvladamo, tam imamo največ težav. 

Najlažje je še pri učencih z duševno 

motnje, tam je lažje, tam že starši sami 

urgirajo in jih prestavijo na posebno 

šolo.  Najlaže je z gibalno oviranimi, če 

ne more it, če ne more, mu prineseš. 

Ampak za njegov razvoj in razvoj 

ostalih učencev pa ne bo ovir. In bi na 

vsako šolo morali dati  psihologa, 

specialnega pedagoga in socialnega 

s posebnimi 

potrebami(205) 
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pedagoga, ne sam pedagoga. Ali pa 

narediti, vsaj neke centre, kamor bi se 

lahko obrnil na pomoč. Da bi nekdo 

prišel in ti pomagal. Ne pa da dobiš 

otroka in si potem sam. Sej, kaj pa naj 

še ravnateljica naredi. Če piše in išče, pa 

ni denarja, tu se vse zatakne, vse je 

povezano z denarjem. Sej mi bi imeli 

zaposlenih 10 takih, sam kdo jih bo 

plačal. In zato se moramo učitelji sami 

toliko naučit, predvsem učiteljice 

razrednega pouka. Mogla bi to obvladat, 

mogla bi ono obvladat,… Pol pa naj 

tudi mogoče fakulteta, kot pedagoška 

ustanova, da učitelju več. Ne samo kako 

napiše pripravo, kak naj v razredu to 

pove, pa naredi. To kako delati z učenci, 

pa tako ne vidiš. 

 

Kaj pa bi pohvalila, da je bilo dobro 

izpeljano? Pozitivne stvari? 

 

Ja, kabinet za Mihata, v bistu del 

kabineta, ki je drugač kabient učiteljic 

za razredni pouk. Pa še tu se je 

zalomilo. Lahko, bi bil lepše urejen. Ne 

pa, da sma s Katjo to na silo, ga 

ustvarile. Ker sma ga »vzele« 

učiteljicam. Kje pa bodo zdaj učiteljice. 

Moj predlog je bil že od začetka, ko 

nisem še imela Mihata. Ko sem bila na 

eni osnovni šoli, kjer imajo » Green 

room«, to mi je bila super stvar. Ker 

imajo oni eni posebno sobo, ki je pač v 

zeleno opremljena, tam je noter skos en 

učitelj, ki se menjujo. In tja prihajajo 

ravno takšni učenci, ki imajo težave, ki 

ne more biti pri pouku. Se odloči, da bo 

to naredil zunaj, dobi navodilo, gre v 

sobo, do učitelja in tam to opravi. In to 

smo vse predstavile na šoli. Ampak to 

ne bodo imeli pri nas. To ne bomo imele 

neke dodatne sobe pri nas. To je tak 

težko. In v tej sobi jaz vidim rešitev, po 

mojem mnenju sploh ne bi rabili potem 

spremljevalca in dodatnih stroškov. In 

bi tam lahko ta učitelj skrbel za te 

otroke. Miha že sedaj to vse obvlada, in 
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bi lahko šel sam in tam to naredil, ali pa 

se umiril in tako bi se navadil, in 

mogoče sploh ne bi rabil spremljevalca. 

Take spremembe, ki so preproste, 

enostavne, to pri nas ne gre. Vseeno pa 

bi se zahvalila, da so mi vseeno nekako 

stali ob strani in da so vidli, da je to 

težava in so me pohvalili, da sem 

naredila nekaj. Da je sprememba, da se 

starši niso več pritoževali, da bodo 

izpisali otroke iz razreda.  

 

Bi za konec še kaj dodala? Mogoče 

glede teme moje diplomske naloge 

(Aspergerjev sindrom- izzivi osnovne 

šole? 

 

Jaz bi rekla, zdaj, zakonsko je vse tako 

urejeno, da je mogoče zelo težko, 

ampak nek spreten ravnatelj, ki zna 

manipulirat in se mogoče znajde, pa kaj 

drugače, več in hitreje naredi. Včasih si 

bi morali več upati in potem bi morala 

šola stati za nami učitelji, zdi se mi pa, 

da se preveč bojimo staršev. Vse se 

hoče ugoditi staršem, da ja ne bo kaj 

narobe. Čeprav je šola odprta do 

problemov, bi radi pomagali, ampak se 

včasih ne da. Je pa res, da je sedaj šola 

bolj občutljiva tudi do ostalih otrok, da 

se sedaj že v prvem razredu opazijo 

razlike in da se začne bolj zgodaj. 

Mogoče smo bolj senziblini in 

zavedamo se, da bo tega več tega. Vse 

več avtistov, Aspergerjevega sindroma, 

… včasih je bilo več vedenjcev, ker so 

bili prepuščeni sami sebi. Moram pa 

pohvaliti še tvoje delo, ker je bilo 

odlično, delati s tabo. In mislim, da bi 

bila krasna ideja, če bi bila 

spremljevalka še v 4. razredu, vsaj za 

začetek. To bi blo fajn, saj ti že poznaš 

situacijo in bi naredila most vmes.  

 

Hvala za tvoj čas in vse stvari, ki si 

jih delila z menoj. 
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