IX. Otroci z avtističnimi motnjami
Opredelitev
Otroci z avtističnimi motnjami izkazujejo primanjkljaje, ovire oz. motnje na področjih:
• 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;
• vedenja, 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.
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.
Kriteriji
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.
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
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verbalne in neverbalne komunikacije ter težave pri prilagajanju
vedenja različnim socialnim okoliščinam.
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
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njegovo delovanje na več različnih področjih. Otrok kaže
veliko stisko, če mora svoje vedenje spremeniti oz. prilagoditi
zahtevam okolja.
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PRILOGA 5
Kriteriji za začasnega spremljevalca za otroke z avtističnimi motnjami
Otroci z avtističnimi motnjami so upravičeni do začasnega spremljevalca, če 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.
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