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POVZETEK 

 

Avtistične motnje so danes pogoste, najhitreje naraščajoče razvojno nevrološke 

motnje, ki lahko nastopajo skupaj z drugimi razvojnimi motnjami. Vsak otrok z 

avtistično motnjo je edinstven, posebna vsem pa je skupna prisotnost ozko 

usmerjenih ponavljajočih se vedenj, aktivnosti, interesov in težave na področju 

socialne komunikacije in interakcije. Avtistične motnje zajemajo vsa področja 

funkcioniranja, ne samo socialno-komunikacijskega področja. Starejše študije so 

pokazale, da ima 70 % otrok poleg avtistične motnje tudi motnjo v duševnem razvoju, 

novejše študije pa kažejo, da je teh 40 %. Motnja v duševnem razvoju se kaže v 

pomembno nižjih intelektualnih sposobnostih in pomembnih odstopanjih 

prilagoditvenih spretnosti. Razvitih je že veliko terapevtskih pristopov, ki lahko 

bistveno vplivajo na funkcioniranje otroka z avtistično motnjo. Čim prej je otrok z 

avtistično motnjo deležen terapevtskega pristopa, večji je uspeh. Eden izmed 

uspešnih terapevtskih pristopov je učenje komunikacije po sistemu izmenjave slik – 

PECS. V študiji primera sem prikazala učenje in uporabo podporne in nadomestne 

komunikacije PECS pri dečku z avtistično motnjo in motnjo v duševnem razvoju. Za 

to temo sem se odločila, ker je metoda PECS v praksi zelo uveljavljena in zanjo 

obstajajo dokazi o njeni učinkovitosti. Zanimalo me je, v kolikšni meri je primerna za 

otroke z avtistično motnjo, ki imajo pridruženo zmerno motnjo v duševnem razvoju. 

Cilj dela je bil pokazati delo po metodi PECS z otrokom z avtistično motnjo in zmerno 

motnjo v duševnem razvoju in kako metoda PECS vpliva na neželeno vedenje. 

PECS sem sistematično izvajala v okviru pouka v posebnem programu vzgoje in 

izobraževanja eno šolsko leto.  

Rezultati so pokazali, da je deček napredoval na področju komunikacije, uporabe 

podporne in nadomestne komunikacije PECS. Samostojno prek simbolov sporoča 

svoje potrebe in želje. Sestavi poved s tremi sličicami, v katerih uporablja tudi 

pridevnike. S PECS-om odgovori na vprašanje »KAJ BI RAD?«, razširil je besedni 

zaklad. Z razvojem komunikacije je deček postal mirnejši in je izkazoval bolj ustrezno 

vedenje.  

 

KLJUČNE BESEDE: avtistične motnje, motnja v duševnem razvoju, PECS 
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ABSTRACT 

 

Autism disorders are the fastest growing neurodevelopmental disorders of our time. 

They can occur together with other neurodevelopmental disorders. 

 

Every child with an autism disorder is unique, but what they all have in common are 

restricted, repetitive behaviours, activities and interests and deficits in social 

communication and interaction. Autism disorders encompass all domains of 

functioning and not only the domain of social communication. Some older studies 

have shown that 70% of children with an autism disorder also have a mental 

disorder, while more recent studies have suggested the proportion to be 40%. Mental 

disorders are demonstrated in significantly lower intellectual capabilities and 

significant deviations in the adjustment skills. 

 

Many therapy approaches are available and they can have a profound impact on the 

functioning of a child with an autism disorder. The sooner a specific therapy is 

started, the more successful it is. One of the more successful therapy approaches is 

teaching children with an autism disorder to communicate by using PECS – a 

communication system based on exchanging pictures. 

 

Our case study focuses on learning to use PECS and using PECS by a boy with an 

autism and mental disorder. We have decided to use PECS because it is a widely 

used method and because there is evidence of its being efficient. We wanted to find 

out to what extent PECS is suitable for children with autism disorders who also have 

a moderate mental disorder. The goal of the thesis was to show the use of the PECS 

method on a child with an autism disorder and a moderate mental disorder and how 

the PECS method affects undesirable behaviour. Thus, the PECS communication 

system was used systematically throughout the school year during lessons within the 

special needs education programme.  

 

The results have shown that the boy has made progress in the domain of 

communication and in the use of supportive, alternative communication system 

PECS. He communicates his needs and wishes independently using the symbols.  
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He forms sentences using three pictures, including adjectives. Using PECS cards he 

answers the question “WHAT DO YOU WANT?” and his vocabulary has expanded. 

As a result of improved communication the boy has become calmer and 

demonstrates a more suitable behaviour.  

 

KEY WORDS: autism disorders, mental disorder, PECS  
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1 UVOD 
 

Avtistične motnje so kompleksne nevrološko-biološke razvojne motnje, ki vplivajo na 

to, kako oseba komunicira in vzpostavlja odnose z ljudmi okrog sebe (Petrič, 2006). 

Otroci z avtistično motnjo imajo težave na dveh glavnih področjih svojega razvoja: 

socialni interakciji in razumevanju, vseh vidikih komunikacije (verbalne in neverbalne) 

ter vedenja, interesov in aktivnosti in stereotipnega vedenja. Stopnja vsake od teh 

težav se razlikuje od otroka do otroka. Pri 5–12 % oseb z avtistično motnjo je 

navzoče prekrivanje z drugo znano genetsko, presnovno ali nevrološko motnjo. 

Približno 40 % oseb s to motnjo ima pridruženo motnjo v duševnem razvoju 

(Macedoni – Lukšič 2015). Komunikacijske težave, ki jih imajo otroci z avtistično 

motnjo, neposredno prispevajo k različnim težavnim vedenjem, ker ne poznajo 

drugega načina, da bi izrazili, kaj si želijo in česa ne. Neželeno vedenje, ki ima 

komunikacijsko vlogo, lahko nadomestimo z razvijanjem komunikacijskih veščin. 

Razvitih je že precej terapevtskih pristopov, ki se uporabljajo v praksi za delo z otroki 

z AM. The National Professional Development Center (NPDC) je leta 2008 sprejel 

PECS kot eno izmed praks, ki temelji na dokazih (»evidence-based practises« – 

EBP).  

 

PECS je ena izmed oblik podporne in nadomestne komunikacije, ki se uporablja v 

praksi. Razvija komunikacijske veščine, spodbuja govor in je sredstvo za 

spreminjanje motečega vedenja (Suchowierska, 2013).  

V teoretičnem delu diplomskega dela so predstavljene avtistične motnje, značilnosti 

otrok, ki imajo avtistični motnji pridruženo motnjo v duševnem razvoju in podporno in 

nadomestno komunikacijo PECS.  

V empiričnem delu sledi prikaz dela z dečkom z diagnosticirano avtistično motnjo in 

zmerno motnjo v duševnem razvoju po metodi PECS, kot sredstvo za spreminjanje 

motečega vedenja, ki ima komunikacijsko vlogo in sredstvo podporne in nadomestne 

komunikacije – učenje pridevnikov. 

Za to temo sem se odločila, ker želim pokazati, da lahko z učenjem podporne in 

nadomestne komunikacije po metodi PECS otrokom z avtistično motnjo, ki nimajo 

možnosti razviti jezika ali pa ta ni funkcionalen, izboljšamo kakovost življenja. S 

podporno in nadomestno komunikacijo lahko pomembno soodločajo o svojem 



Prikaz metode PECS pri otroku z avtistično motnjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju                  Neva Izlakar 

 

 
2 
 

življenju, nekaj zahtevajo, izrazijo odločitev, nekaj zavrnejo in imajo neke vrste 

nadzor nad okoljem ter so zato mirnejši, kar posledično privede do manj neželenega 

vedenja.  

 

 

2 AVTISTIČNE MOTNJE 

 

 

2.1 Opredelitev in definicija 

 

Avtistične motnje (v nadaljevanju AM) so kompleksne razvojne motnje, ki se kažejo 

kot kakovostno spremenjeno vedenje na področju socialne interakcije, besedne in 

nebesedne komunikacije ter imaginacije (Macedoni - Lukšič in sodelavci, 2009). Za 

te motnje se poleg termina avtistične motnje ali AM v strokovni literaturi uporabljata 

tudi termin spekter avtističnih motenj ali SAM in termin motnje avtističnega spektra ali 

MAS in sta v diplomskem delu uporabljena kot sinonima. AM spadajo med 

pervazivne razvojne motnje in vključujejo avtizem, Aspergerjev sindrom in pervazivno 

razvojno motnjo – neopredeljeno (Macedoni - Lukšič, 2006). 

 

Na področju vzgoje in izobraževanja je 1. 9. 2013 začel veljati Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami, ki med otroke s posebnimi potrebami uvršča tudi otroke 

z AM kot samostojno skupino otrok s posebnimi potrebami. Zakon o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami v skupino otrok z AM uvršča otroke, ki 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, njihovem 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, in kot 

neobičajni odzivi na senzorne dražljaje. 
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Na podlagi 24. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 

58/11, 40/12-ZUJIF in 90/12) in tretjega odstavka 14. člena Pravilnika o organizaciji 

in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 

88/13) je direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo s soglasjem ministra za 

izobraževanje, znanost in šport izdal Kriterije za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, ki so stopili v veljavo 1. 5. 

2014. Ti glede na stopnjo izraženosti primanjkljajev, ovir oz. motenj ločijo otroke z 

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

in socialni interakciji.  

 

Glede na stopnjo primanjkljajev v socialni komunikaciji in interakciji ločimo: 

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; 

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.  
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Na področju vedenja, interesov in aktivnosti ločimo: 

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 preveč okupiran 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  

 

1.1 Medicinske klasifikacije in diagnosticiranje avtistične motnje  

 

AM je nevidna in kompleksna motnja in vpliva na večino področij razvoja. Čeprav je 

avtizem nevrobiološka motnja, nimamo biološkega testa ali specifičnega biomarkerja, 

ki bi motnjo avtizma lahko odkrival. Postaviti diagnozo AM ni lahko, saj diagnoza 

temelji na vedenju otroka z AM in ne na bioloških, organskih pokazateljih (npr. s 

pregledom krvi, urina itd. ne moremo diagnosticirati avtizma). Diagnostika temelji na 

diagnostičnih kriterijih, opredeljenih v Diagnostic and Statistic Manual of Mental 

Disorders – DSM V in v Mednarodni klasifikaciji bolezni – MKB 10.  

 

Maja 2014 je ameriško psihiatrično združenje (APA) izdalo novo 5. izdajo Diagnostic 

and Statistical Manual DSM 5, ki je nasledila do takrat veljavni diagnostični priročnik 

DSM 4. Nova izdaja je nastajala 14 let in prinaša več sprememb na področju 

razvojno-nevroloških motenj, kamor sodi tudi spekter avtističnih motenj (v 

nadaljevanju SAM in se uporablja kot sinonim za AM). Glede na te spremembe 

obstajajo nekatere razlike med tem diagnostičnim priročnikom in MKB 10. V 
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letošnjem letu naj bi nastala tudi nova izdaja MKB 11. Največja sprememba na 

področju SAM je ukinitev posameznih oblik SAM. V 4. izdaji DSM in v še vedno 

veljavni MKB 10 so navedene naslednje podskupine SAM: avtizem, Aspergerjev 

sindrom, dezintegrativna motnja in pervazivna razvojna motnja – neopredeljena, v 

MKB 10 poleg teh še atipični avtizem. Na osnovi kliničnih in raziskovalnih izkušenj so 

sedaj v DSM 5 posamezne oblike nadomeščene s skupno – SAM. Ukinitev 

Aspergerjevega sindroma je naletela na kritike. Po novem se poleg SAM napiše 

stopnja izraženosti, in sicer blaga, zmerna, huda. Druga sprememba je na področju 

diagnostičnih kriterijev. Trije glavni kriteriji, ki so bili potrebni za postavitev diagnoze 

SAM, ki so veljali do DSM 5, so v DSM 5 nadomeščeni z dvema, in sicer pomemben 

primanjkljaj na področju socialne komunikacije in interakcije ter prisotnost 

ponavljajočih se vedenj, interesov, aktivnosti. Ob tem je nastala nova kategorija izven 

SAM, t. i. motnja v socialni komunikaciji, kadar je prisoten primanjkljaj na področju 

besedne in nebesedne komunikacije brez stereotipnega vedenja in ozko usmerjenih 

interesov. Novost je tudi, da se različne razvojne motnje več ne izključujejo, temveč 

dopolnjujejo. Glede na DSM 5 morajo biti za postavitev diagnoze SAM prisotni 

značilni simptomi v zgodnjem otroštvu (do sedaj je veljajo do 3 let) in se dopušča, da 

simptomi postanejo vidni kasneje, in sicer, ko socialne zahteve presežejo omejene 

kapacitete (povzeto po Macedoni-Lukšič, 2015). 

 

2.2 Vzroki za nastanek avtističnih motenj 

 

Kanner (Dobnik, Renko, 2014) je sprva kot vzrok za AM pripisoval hladnim materam 

in zavračajočim staršem. Bettelheim (Dobnik; Renko2014) je leta 1967 AM opisoval 

kot posledico hladnih odnosov s starši, brez izražanja emocij. Veliko prvih teorij o 

vzroku AM je kot vzrok za nastanek AM povezovalo s kakovostjo starševstva in 

vzorci družinske interakcije, vendar te niso bile dokazane (Dobnik, Renko, 2014). 

Vzroki za AM še vedno niso znani. Strokovnjaki menijo, da gre za vrsto dejavnikov, 

katerih posledica je lahko avtizem. »Za avtizem ni enega vzroka, ni enega gena in ne 

enega okoljskega strupa. Pri vsakem otroku je nabor dejavnikov drugačen« 

(Macedoni, Lukšič, 2014). 
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V nadaljevanju so opisani dejavniki, ki lahko vplivajo na nastanek AM. 

 

1. Genetski dejavniki 

Genetske raziskave izpostavljajo tri ločena dejstva, ki naj bi vodila k domnevi, da je 

otroški avtizem dednega izvora (Žagar, 2012, str. 96): 

 sorodniki avtističnih otrok pogosteje trpijo za avtizmom kot v splošni populaciji. 

Avtizem je različno zastopan glede na spol, kar je povezano s kromosomi (AM je 

pogosteje prisotna pri dečkih kot deklicah, vendar delež deklic, žensk z AM v obdobju 

mladostništva in odraslosti narašča (Macedoni-Lukšić, 2015); 

 nove tehnike so pokazale neobičajne vzorce krvnih proteinov v družinah z 

otroškim avtizmom. 

Tveganje za avtizem pri sorojencih je 2–6-odstotno, kar je 45–90-krat več kot v 

splošni populaciji, pri enojajčnih dvojčkih pa celo 60-odstotno, kar kaže na močno 

genetsko osnovo. Pri AM gre za kompleksno genetsko motnjo z vključitvijo več med 

seboj povezanih genskih področij. Glede na to, da pri veliki večini oseb z avtizmom 

ne gre za motnjo na področju enega gena, se je raziskovanje premaknilo s področja 

genetike na področje genomike (Macedoni, Lukšič, 2006).  

 

2. Metabolne motnje 

Vzrok za AM so lahko motnje metabolizma. Povzročajo ga lahko živila, ki jih telo ne 

more prebaviti do osnovnih delcev. Neželeni toksini, produkti bakterij in kvasovk, 

delno predelane beljakovine se lahko vsrkavajo v kri in s tem povzročijo okvaro celic 

osrednjega in perifernega živčnega sistema. Doslej je najbolj pojasnjena povezava 

med AM in prirojenimi motnjami metabolizma aminokislin (Žagar, 2012). 

 

3. Infekcije 

Okužbe pred in po rojstvu v velikih primerih povzročajo možgansko okvaro oziroma 

motnjo v duševnem razvoju. Veliko raziskav je potrdilo enako vzročno posledičnost 

pri AM. Renko navaja, da je možganska okvara navadno posledica neposrednega 

toksičnega učinka vnetja (encefalitis) ali pa lahko nastane zaradi spremenjenih 

pritiskov v lobanji (poinfekcijski hidrocefalus). V strokovni literaturi pogosto med 

povzročitelji AM najdemo viruse citomegalovirus, herpes, rebula in HIV (Žagar, 

2012).  
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4. Nevrološke ugotovitve 

Več raziskav je dokazalo, da je AM posledica drugačnosti v strukturi možganov in 

njihovega delovanja. Med odmevnejšimi so bile študije, v katerih se je pokazalo, da 

imajo otroci z AM večje možgane, vendar še ne vedo, kaj to pomeni. Veliko otrok z 

AM se rodi z manjšim obsegom glave, v prvem letu pa so ugotovili zelo hitro, 

nenormalno rast možganov na račun bele možganovine. Z AM povezujejo tudi druge 

dejavnike, kot so: nedonošenost, prenošenost, starost matere, krvavitve med 

nosečnostjo, vrstni red rojstva, pretirano uživanje alkohola, uživanje določenih zdravil 

(valproat, talidomit, mizoprostol) (povzeto po Renko, 2014, Macedoni, Lukšič, 2014, 

Žagar, 2012). 

 

2.3 Pogostost avtistične motnje 

 

V zadnjih dvajsetih letih se je incidenca AM zelo povečala. Glede na epidemiološke 

študije naj bi bila pogostost 1–1,6/1000 za AM z rastjo letne incidence 4 % v zadnjih 

10–20 letih (Macedoni - Lukšič, 2006).  

AM so najhitreje naraščajoča razvojna motnja, ki je v zadnjih letih narasla 5–10-krat 

(Macedoni - Lukšič, 2015). Vprašanje je, koliko gre za dejanski porast, koliko pa 

zaradi spremenjenih diagnostičnih kriterijev in določenih družbenih dejavnikov 

(Macedoni - Lukšič 2006). Možni dejavniki za porast so širši spekter AM, spremenjeni 

diagnostični kriteriji, dostop do zgodnje terapije, vključevanje v ustrezne 

izobraževalne programe in medijsko pozornost. Sprememba diagnoze iz MDR v AM 

je prispevala 24,6-odstotni dvig pogostosti AM (Macedoni-Lukšič, 2015). 

 

V Sloveniji nimamo uradnih podatkov o številu oseb z AM, vendar pa je ocena, da se 

pri nas na leto rodi dvesto otrok z avtizmom. Trenutno jih je približno dvajset tisoč 

(Macedoni, Lukšič, 2015).  

 

2.4 Značilnosti otrok z AM 

AM se pri vsakem posamezniku kaže drugače, vendar pa obstajajo značilnosti otrok 

z avtizmom, na katero moramo biti pozorni, da motnjo prepoznamo. 

Značilnosti otrok z avtizmom so (Jurišić, 1991): 
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 motnje v socialnem funkcioniranju: otrok se pridruži k igri le ob pomoči odraslega, 

značilna je enosmerna komunikacija, ne igra se z drugimi otroki, značilno je 

neustrezno smejanje in gibanje, ni očesnega kontakta; 

 komunikacija in govorni razvoj: svoje potrebe izraža tako, da vodi roko odraslega, 

nenehno govori o določeni temi, značilna eholalija, ni očesnega kontakta; 

 odnos do predmetov in igra otrok z avtizmom: otrokom se pridruži k igri le ob 

pomoči odraslega, ne igra se z drugimi otroki, vrti ali kotali predmete, opaziti je 

pomanjkanje kreativne igre; 

 odpor do sprememb: do drugih je ravnodušen, odpor do sprememb; 

 intelektualno delovanje in spoznavne zmogljivosti: nekateri otroci so lahko pri 

določenih stvareh zelo spretni, vendar ne pri nalogah, ki vključujejo socialno 

razumevanje; 

 zaznavanje otrok z avtizmom: vrti ali kotali predmete. 

 

Diagnostični kriteriji (povzeto po DSM 5) so : 

1. trajni primanjkljaj na področju socialne komunikacije in interakcije v 

različnih kontekstih tako v trenutku opazovanja kot v preteklosti (opisi niso 

izčrpni, temveč le za prikaz): 

 primanjkljaj na področju socialno-emocionalne vzajemnosti, odnosov, npr. 

neustrezno socialno vedenje, nezmožnost tvorjenja pogovora, pogovornih 

izmenjav in ne delijo interesov in čustev, neuspešne pobude in odzivi na socialno 

interakcijo; 

 primanjkljaj na področju neverbalne komunikacije, potrebne za socialne 

interakcije, npr. slaba integracija verbalne in neverbalne komunikacije (šibek 

očesni kontakt, govorica telesa, težave z razumevanjem in uporabo gest, s 

katerimi se vzpostavlja socialna interakcija, odsotna obrazna ekspresija in 

neverbalna komunikacija; 

 primanjkljaj na področju razvijanja, vzdrževanja in razumevanja odnosov, npr. 

težave imajo pri prilagajanju vedenja različnim situacijam primerno, odsotna 

domišljijska igra, ne zanimajo se za vrstnike in ne sklepajo prijateljstev. 

Stopnja težavnosti je osnovana na motnjah socialne komunikacije in omejenih 

ponavljajočih se vzorcih vedenja. 
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2. Prisotnost ponavljajočih se vedenj interesov, aktivnosti, stereotipna in 

ponavljajoča se vedenja (ali vzorci vedenja), omejeni, ponavljajoči se interesi 

ali dejavnosti, omejeni na najmanj dva izmed naslednjih trenutno ali v 

preteklosti: 

 stereotipni ali ponavljajoči se motorični vzorci, uporaba objektov ali govora (ali 

vzorci vedenja), kot so zvijanje prstov na roki, hoja po prstih, guganje, postavljanje 

igrač v vrsto po nekem kriteriju, vrtenje vrvice, eholalija besed ali fraz, uporaba 

netipičnih fraz idiosinkratičnih fraz; 

 vztrajanje na enoličnosti, nefleksibilno vztrajanje na specifičnih, nefunkcionalnih 

rutinah oz. rutinskih vzorcih vedenja na verbalnem in neverbalnem nivoju (npr. 

težko prenašajo spremembe, togo mišljenje, želja po rutinah, vedno morajo iti po 

enaki poti, jesti enako hrano); 

 zelo restriktivni, fiksirani interesi, ki so neobičajni po intenziteti ali usmerjenosti 

(npr. močna navezanost na ali trajna preokupiranost z neobičajnim predmetom, 

ekstremno omejeni ali ponavljajoči interesi); 

 hiper- ali hiposenzibilnost na senzorne dražljaje ali pa neobičajno zanimanje za 

senzorne dražljaje v okolju (npr. navidezna neobčutljivost ali preobčutljivost na 

bolečino, temperaturo, močne reakcije na specifične zvoke, pretirano vohanje, 

dotikanje stvari, vonj, vizualne fascinacije, prevzetje nad osvetlitvijo, gibi).  

 

 

Poleg omenjenih značilnosti so pri otrocih z AM odkrili še druge težave (Hannah, 

2009): 

 senzorne težave, 

 težave s spanjem, 

 težave s prehranjevanjem, 

 težave z razvijanjem neodvisnosti, 

 obsedenost z določenimi rituali ali vztrajanje pri njih, 

 strahovi in fobije, lahko tudi pred povsem vsakodnevnimi stvarmi, 

 slabe napredne motorične sposobnosti, 

 slaba prostorska predstava, 

 osredotočenje na nepomembne podrobnosti in nedojemanje širše slike, 
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 pomanjkanje občutka za lastno varnost ali varnost drugih, zaradi česar so zelo 

ranljivi, 

 otroci z Aspergerjem so pogosto zelo nerodni in imajo dispraksijo. 

 

2.5 Avtistične motnje in intelektualne sposobnosti 

 

Avtizem je nevidna motnja in pogosto videz otroka zbuja prepričanje, da so dejanske 

sposobnosti višje, kot jih pokažejo inteligenčni in drugi psihološki testi. 

Otroke z AM najdemo na vseh ravneh intelektualnega funkcioniranja. Njihovo 

intelektualno delovanje je zelo različno in se giblje od nadpovprečnih, povprečno 

inteligentnih do lažje, zmerno, težje in težke motnje v duševnem razvoju. Njihove 

intelektualne sposobnosti so zelo razpršene. Razpršenost sposobnosti znotraj 

posameznika je velika. Veliko oseb z avtizmom kaže vzorce relativnih ali celo 

izjemnih sposobnosti na nekaterih področjih. Največkrat so to močna področja v 

določenem delu pomnjenja, vizualnega zaznavanja ali posebnih nadarjenosti (npr. 

risanje, popoln glasbeni posluh) (povzeto po Center za avtizem – TEACCH, 2005).  

Kanner (Dobnik, Renko, 2014) je zapisal, da imajo otroci z avtizmom, kljub temu da 

so delovali kot otroci z motnjo v duševnem razvoju, dobre kognitivne potenciale. 

Nizke rezultate inteligenčnih testov je zagovarjal z nesodelovanjem in slabo 

komunikacijo teh otrok, dobre potenciale pa je pojasnjeval z izjemnimi sposobnostmi 

in »inteligentnim videzom«. Alpern (Dobnik, Renko, 2014) je bil mnenja, da je 

nesodelovanje in negativizem otrok z avtizmom bolj posledica prezahtevnih nalog, ki 

niso prilagojene otrokovi razvojni stopnji. Za njim so mnogi avtorji te otroke opisovali 

kot nestabilne, a inteligentne. V 60. letih so taka poimenovanja označili kot napačna. 

Fraber in Coppute (Jurišić, 2006) sta med drugim zapisala, da dobre mehanične 

sposobnosti ne pomenijo dobrih kognitivnih potencialov. Starejše raziskave so 

pokazale, da ima dve tretjini otrok z avtizmom tudi motnjo v duševnem razvoju 

(inteligenčni količnik nižji od 70), polovica naj bi imela inteligenčni količnik nižji od 50 

in približno 30 % otrok s SAM naj bi imelo inteligenčni količnik nad 70. Novejše 

raziskave navajajo nižje odstotke oseb z AM, ki imajo pridruženo motnjo v duševnem 

razvoju (Jurišić, 2006). Macedoni - Lukšič (2015) navaja, da ima okoli 40 % otrok z 

AM tudi motnjo v duševnem razvoju.  
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Približno 10–15 % posameznikov, ki imajo avtizem, ima povprečne ali nadpovprečne 

sposobnosti, 25–35 % je oseb z mejnimi inteligenčnimi sposobnostmi ali lažjo 

duševno motnjo, medtem ko imajo ostali zmerno, težjo, težko motnjo v razvoju 

(Center za avtizem).  

Bogdashina (2005) opozarja, da testi, s katerimi merijo inteligenčni količnik osebam z 

AM, niso primerni, ker osebe z AM živijo in doživljajo svet okrog sebe drugače kot 

osebe brez AM. Osebe z AM razvijejo drugačne kognitivne metode in stile za 

procesiranje informacij. Sprašuje se, kaj potem sploh merijo s standardiziranimi testi 

za ugotavljanje inteligenčnega količnika, če ti testi ne upoštevajo omenjenih razlik. 

Meni, da je to enako, kot bi slepo osebo vprašal, naj pove, kakšne barve so predmeti 

pred njo. Tudi če bi si pomagal z rokami, testa ne bi uspešno rešil. Ali je zato manj 

inteligenten? (povzeto Bogdashina, 2005). 

Testi za ugotavljanje inteligenčnega količnika so zasnovani tako, da določijo, ali je 

razvoj otroka v skladu z razvojno stopnjo. Otroci z AM imajo drugačen razvoj od 

tipičnega razvoja in ta od otrok z AM zahteva veliko prilagajanj, kompenzacij. Njihove 

sposobnosti so včasih tako nenavadne, da jih noben obstoječ test ne more izmeriti. S 

testi ugotavljanja inteligenčnega količnika torej osebam z AM merimo, kako dobro ta 

oseba funkcionira v različnem perceptualnem, kognitivnem, lingvističnem in 

socialnem okolju in kako uporablja perceptivne, kognitivne in jezikovne sisteme. Ti 

testi ne izmerijo inteligentnosti oseb z AM ali »autistic intelligence«. Bogdashina 

(2005) je prepričana, da če bi poznali njihove notranje mehanizme, metode in 

strategije, ki jih imajo usvojene, bi lažje učili osebe z AM funkcionirati v neavtističnem 

svetu in posledično bi osebe z AM dosegale višje rezultate na testih inteligentnosti. 

Kot primer navaja deklico Shariso, ki ima cerebralno paralizo, AM in ne govori. Pri 

štirih letih je bil njen inteligenčni količnik 24, pri 12 letih je bil ovrednoten na 10. Po 

dveh letih, ko je osvojila nadomestno komunikacijo, je bil njen inteligenčni količnik 

124. Ti rezultati kažejo na to, da je bila težava o sami komunikaciji in ne v 

inteligentnosti deklice. 

Dobnik Renko (2014) navaja, da normalno razviti otroci z AM, ki nimajo očitnih 

vedenjskih motenj, lahko dokaj dobro kompenzirajo svoje primanjkljaje in na testih 

inteligentnosti dosežejo normalne rezultate. 

»Raven inteligentnosti učencem z AM praviloma ne zagotavlja skladnih učnih 

dosežkov in prav tako ne prilagojenega vedenja za življenje« (Jurišić, 2006, str. 2). 
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Otroci z AM, ki imajo povprečne intelektualne sposobnosti, večinoma ne dosežejo 

enake ravni izobrazbe in učnih dosežkov kot njihovi vrstniki. Zelo podobno velja za 

otroke z AM s pridruženo motnjo v duševnem razvoju. Njihovi razvojni dosežki na 

področju samostojnosti in uporabnega znanja so nižji, če jih primerjamo z vrstniki z 

enako stopnjo v duševnem razvoju in nimajo avtizma (Jurišić, 2006). 

 

2.6 Avtistične motnje in vzgoja in izobraževanje 

 

Usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja otroka z AM je ključnega 

pomena za razvoj otrok z AM. Ustrezen program vzgoje in izobraževanja omogoča, 

da se otrok z AM čim bolj učinkovito in samostojno vključuje v družbo. Otroke z AM 

se v predšolskem in šolskem obdobju usmerja glede na njihove sposobnosti in 

stopnjo izražanja AM v različne vzgojno-izobraževalne programe. 

 

Predšolsko obdobje 

Otroci z AM se v predšolskem obdobju usmerjajo v dva programa vzgoje in 

izobraževanja: program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo (v nadaljevanju DSP) in prilagojen program za predšolske otroke. 

V program s prilagojenim izvajanjem in DSP so usmerjeni tisti otroci z AM, ki imajo 

povprečne sposobnosti ali lažjo MDR (blag zaostanek v razvoju) in prilagojeno 

vedenje, ki jim omogoča sodelovanje in pridobivanje ciljev v tem programu. Njihovo 

prilagojeno vedenje (raven komunikacije – razumevanje govora in govornega 

izražanja, raven socialnega razvoja, spretnosti samostojnosti – skrbi zase) jim mora 

omogočati sodelovanje v skupini vrstnikov, pridobivanje novih spretnosti v skupini 

predšolskih otrok s prilagoditvami, ki jih lahko izvaja vzgojiteljica v skupini z značilnim 

razvojem. Ti otroci imajo lahko tri ure DSP.  

V prilagojen program za predšolske otroke pa so usmerjeni otroci z AM in zmerno, 

težjo ali težko MDR ali pa z ravnjo prilagojenega vedenja, ki zahteva delo v manjši 

skupini, več individualnih postopkov poučevanja in poučevanja ciljev, ki niso del 

običajnega kurikula za predšolske otroke z značilnim razvojem (povzeto po 

Macedoni, Lukšič in sodelavci, 2009).  
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Obdobje šolanja 

Šoloobvezni otroci z AM se praviloma usmerjajo v program s prilagojenim izvajanjem 

in DSP za šolske otroke, prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom in 

posebni program vzgoje in izobraževanja. 

V program s prilagojenim izvajanjem in DSP usmerjajo otroke z AM, ki imajo 

povprečne sposobnosti, povprečne zmožnosti za učenje, povprečno raven 

prilagojenega vedenja, ki jim omogoča sodelovanje v skupini vrstnikov z značilnim 

razvojem, sledenjem pouku s prilagoditvami, sodelovanje pri skupinskem delu, 

večinoma pridobivanje informacij v skladu s programom oz. učnih priložnosti (vsaj 

75 %).  

V prilagojen program z nižjim izobrazbenem standardom usmerjajo otroke z AM, ki 

imajo sposobnosti v obsegu lažje MDR ali pa povprečne in tako nizke učne dosežke 

in raven prilagojenega vedenja, da potrebujejo nižji izobrazbeni standard, večje 

prilagoditve in manjšo skupino oz. razred. Prilagojeno vedenje jim mora omogočati 

sodelovanje v manjši skupini vrstnikov, sledenje pouku s prilagoditvami, pridobivanje 

informacij v skladu s programom nižjega izobrazbenega standarda oz. učnimi 

priložnostmi.  

V posebni program pa usmerjajo otroke z AM, ki imajo sposobnosti v obsegu 

zmerne, težje in težke MDR ali pa tudi višje intelektualne sposobnosti in tako nizke 

učne dosežke in raven prilagojenega vedenja, da potrebujejo poseben program 

vzgoje in izobraževanja. Njihova raven prilagojenega vedenja jim onemogoča 

sodelovanje pri večini skupinskih dejavnosti pri pouku z enakovrednim in nižjim 

izobrazbenim standardom. Izjemoma so v ta program usmerjeni tudi s 

podpovprečnimi intelektualnimi sposobnostmi ali sposobnostmi v območju lažje MDR 

in s tako nizko ravnjo prilagojenega vedenja, da ne morejo slediti programu z nižjim 

izobrazbenim standardom (povzeto po Macedoni, Lukšič in sod., 2009).  

 

 

3 MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 

 

Strokovnjaki definirajo MDR z različnih vidikov. Obstajajo številni kriteriji, zato je 

težko oblikovati eno samo definicijo, ki bi bila dovolj široka, da bi zajela vse 
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značilnosti oseb z MDR in poenotila različna gledanja. Lačen (2001) je zapisal, da 

MDR pomeni pomembno omejitev v vsesplošnem funkcioniranju posameznika. Je 

splošno podpovprečno intelektualno funkcioniranje, ki se pojavlja v razvojni dobi in je 

vezano na neadekventnost adaptivenga reagiranja, in sicer na področjih 

samostojnosti, komunikacije, socializacije in razumevanja. 

Analiza opredelitve motnje v duševnem razvoju (MDR) kaže, da je ta definirana 

takole (Lačen, 2001): 

 definicija opredeljuje MDR razvojno (ni nekaj stalnega, nespremenljivega, oseba 

se opazuje v razvoju in nalogah, ki ustrezajo njeni nalogi); 

 definicija se usmeri na sedanje stanje in ne prognozira za vnaprej (stanje neke 

osebe je danes takšno, v preteklosti je bilo mogoče drugačno, v prihodnje pa lahko 

zopet drugačno); 

 MDR se opredeljuje prek adaptivnega vedenja (izhodišče je v tem, kako neka 

oseba funkcionira, kako je socializirana, kako se odziva v konkretnih življenjskih 

situacijah). 

 

»Oseba z MDR pri testiranju doseže rezultat, ki bistveno odstopa v podpovprečju na 

vseh naslednjih področjih adaptivenga vedenja: komunikacija, skrb za samega sebe, 

domača opravila, znajdenje v okolju, funkcionalna akademska znanja, 

samousmerjanje, zdravje, varnost, prosti čas, delo in zaposlitev, socialno 

interpersonalna sposobnost« (Lačen, 2001, str. 12).  

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev opredeljujejo MDR takole: MDR 

je nevrološko pogojena razvojna motnja, ki nastopi pred dopolnjenim osemnajstim 

letom starosti in se kaže v pomembno nižjih intelektualnih sposobnostih ter 

pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti (Zavod za šolstvo, 2015). 

Glede na stopnjo MDR ločimo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko MDR.  

 

Kriteriji za opredelitev motnje v duševnem razvoju, ki veljajo od 1. 5. 2014, 

opredeljujejo motnjo v duševnem razvoju takole (Zavod za šolstvo, 2015): 

- otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju: otroci imajo znižane sposobnosti za 

učenje in usvajanje splošnih znanj. Znižani so senzomotorično in miselno skladno 

delovanje ter sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, odločanje in izvedbo 

dejavnosti. Miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni ravni. 
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Uporabljajo preprostejši jezik in se nagibajo k nezrelemu presojanju in odzivanju v 

socialnih okoliščinah. Ob individualnem pristopu ter z vsebinskimi, metodičnimi in 

časovnimi prilagoditvami v učnem procesu lahko dosežejo temeljna šolska znanja, 

ki pa ne zadostujejo minimalnim standardom znanja, določenim z izobraževalnimi 

programi, in se usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno 

življenje; 

- otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju: otroci imajo posamezne 

sposobnosti različno razvite. V učnem procesu lahko usvojijo osnove branja 

(osnovnih besed in znakov), pisanja in računanja, na drugih področjih (gibalnih, 

likovnih, glasbenih) pa so lahko uspešnejši. Pri učenju in poučevanju potrebujejo 

prilagoditve in konkretna ponazorila. Svoje potrebe in želje sporočajo, pri tem 

lahko potrebujejo podporno ali nadomestno komunikacijo. Posebno podporo 

potrebujejo pri vključevanju v socialno okolje. Usposobijo se lahko za enostavna, 

nezahtevna opravila, sicer pa potrebujejo podporo in različno stopnjo pomoči; 

- otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju: otroci se lahko usposobijo za 

najenostavnejša opravila. Razumejo enostavna sporočila in navodila ter se 

ustrezno odzovejo nanje. Zmorejo sporočati svoje potrebe in želje, pri tem lahko 

uporabljajo podporno ali nadomestno komunikacijo. Orientirajo se v ožjem okolju, 

vendar pri tem potrebujejo varstvo in vodenje. Naučene veščine in spretnosti so 

samo avtomatizirane. Pri skrbi zase potrebujejo pomoč drugih. Pogosto imajo 

težave v gibanju, druge razvojne motnje in bolezni; 

- otroci s težko motnjo v duševnem razvoju: otroci se lahko usposobijo le za 

sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Razumevanje in upoštevanje navodil je 

zelo omejeno. Redko razvijejo osnove govora in sporazumevanja. Prav tako sta 

omejena zaznavanje in odzivanje na zunanje dražljaje. Potrebujejo stalno nego, 

varstvo, pomoč in vodenje. Omejeni so v gibanju, večinoma imajo težke dodatne 

motnje, bolezni in obolenja. 

 

Motnje v duševnem razvoju se lahko pojavljajo skupaj z drugimi razvojnimi motnjami.  

 

3.1 Vzroki za nastanek MDR 

 

MDR je lahko organska ali funkcionalna. O organski motnji govorimo, ko z 

diagnostičnimi postopki pri otroku ugotovimo organski vzrok, ki je povzročil MDR. O 
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funkcionalni motnji pa govorimo, ko organske okvare ne moremo odkriti, otrok pa 

funkcionira kot otrok z MDR (Novljan v Rebršek, 2005). MDR lahko povzročajo 

različni dejavniki: genetski, prenatalni, perinatalni, postnatalni in kulturni. Žagar 

(2012) kot posamezne možne vzroke za nastanek MDR navaja: 

 virusne okužbe, npr. rdečke med nosečnostjo, 

 pomanjkanje kisika med porodom, 

 možganska poškodba, 

 materino uživanje drog in alkohola med nosečnostjo, 

 kromosomske nepravilnosti, npr. Downov sindrom, 

 nedonošenost oz. prezgodnji porod. 

 

Največkrat je težko natančno določiti samo en vzrok za nastanek MDR, saj gre 

najpogosteje za več različnih vzrokov, ki se med seboj povezujejo. 

 

3.2 Značilnosti zmerne motnje v duševnem razvoju 

 

Ker ima deček, s katerim sem izvajala metodo PECS, poleg AM tudi zmerno MDR, 

bom podrobneje opisala značilnosti in funkcioniranje otrok z zmerno MDR. Tabela 1 

prikazuje značilnosti otrok z zmerno MDR po področjih. 

 

PODROČJE ZNAČILNOSTI 

JEZIK/GOVOR Govor se razvije kasneje ali pa se sploh ne.  

Omejena je sposobnost razumevanja, slaba artikulacija, 

skromna govorna produkcija, uporabljajo enostavna slovnična 

pravila, prisotna je govorna stereotipija, veščine pisanja in 

branja se težje osvojijo, imajo skromen besedni zaklad. 

MOTORIKA Je eden prvih pokazateljev zaostanka v razvoju, sploh če je ta 

velik in je opazen skozi celo otroštvo. Kaže se predvsem v 

motorični kontroli, motoričnem načrtovanju in slabši 

koordinaciji, telesni sposobnosti in zmogljivosti. Zaradi težav v 

motoričnem razvoju je zmanjšana manipulacija s predmeti in 

omejene perceptivne izkušnje, kar ovira razvijanje sheme, ki 

predstavlja nadaljnji kognitivni razvoj otroka. Slabo je razvita 

fina motorika prstov in rok. 

POZORNOST Je kratkotrajna, odkrenljiva, prehaja s predmeta na predmet. 

Niso sposobni daljše časovno obdobje vzdrževati pozornosti v 

usmerjenih aktivnostih, še posebej če te zahtevajo mišljenje. 
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Niso sposobni abstraktnega mišljenja. Generalizacija izkušenj 

je slaba, zato se težko prilagodijo novim situacijam. 

POMNJENJE Težko si zapomnijo bistvene podatke, informacije in jih lahko 

in hitro pozabijo. Pomnjenje je zelo selektivno in čustveno 

obarvano. Sposobnost učenja je slabša. Transfer je slab, ker 

se večino akademskih veščin naučijo mehansko. Imajo slabe 

količinske in časovne predstave. 

ČUSTVOVANJE Čustva so slabo izdiferencirana, so površna in spremenljiva. 

Zelo so navezani na ožje družinske člane. Zaradi nenehnega 

neuspeha prilagajanja okolici in novim situacijam se večkrat 

pojavi anksioznost. Odnosi z vrstniki so trenutni in površni, 

zato se težko vključijo v strukturirano igro. Imajo slabo 

iniciativnost, pomanjkljivo samokontrolo, težko odložijo 

trenutne želje. 

Tabela 1: Značilnosti oseb z zmerno MDR (Mentalna retardacija, 2010) 

 

Otroci z zmerno MDR imajo posamezne sposobnosti različno razvite. V učnem 

procesu lahko usvojijo osnove branja (osnovnih besed in znakov), pisanja in 

računanja, na drugih področjih (gibalnih, likovnih, glasbenih) pa so lahko uspešnejši. 

Pri učenju in poučevanju potrebujejo prilagoditve in konkretna ponazorila. Svoje 

potrebe in želje sporočajo, pri tem lahko potrebujejo podporno ali nadomestno 

komunikacijo (Zavod za šolstvo). 

 

3.3 Avtistične motnje s pridruženo motnjo v duševnem razvoju 

 

Za otroke z AM in MDR je značilen velik zaostanek v razvoju govora ali pa govora 

sploh ne razvijejo, imajo stereotipno vedenje, kot je npr. zibanje, in razvijejo rutine, ki 

jih zelo težko prekinemo. Pogosto imajo še druge nevrološke motnje, kot npr. 

epilepsijo, in izkazujejo več neželenega vedenja.  

Otroci z AM in z zmerno, s težjo ali težko MDR imajo običajno poleg znižanih 

kognitivnih sposobnosti tudi specifične razvojne zaostanke pri usvajanju mejnikov na 

področju motorike ter govora in jezika (Barbirić in sodelavci, 2014). Ena izmed 

osnovnih značilnosti otrok z AM z zmerno, s težjo in težko MDR je zaostajanje 

govorno-jezikovnega razvoja ali popolna odsotnost razvoja govorjenega jezika brez 

spremljajočih poskusov kompenzacije govora s pomočjo alternativnih načinov 

komuniciranja, kot so geste ali mimika (Barbirić in sod., 2014). Pri otrocih, pri katerih 

sta jezik in govor razvita, se kažejo izrazite težave v injiciranju komunikacije, 
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stereotipni ali repetitivni uporabi govora (eholalija) in pomanjkanju spontanega 

komuniciranja (Barbirić in sodelavci, 2014).  

Pri otrocih z AM in MDR se pogosto kažejo neobičajna vedenja (Barbirić in sodelavci, 

2014): 

 ozko usmerjeni interesi in preokupacija z nekimi specifičnimi interesi ali predmeti,  

 nefleksibilno, togo upoštevanje nefunkcionalne rutine,  

 stereotipni in repetativni motorični manirizmi (ploskanje, zibanje, hoja po prstih, 

udarjanje po predmetih itd.),  

 preokupacija z deli predmetov,  

 navdušenje nad gibanjem (obračanje vrtavk, vrtenje kolesa na avtomobilu, 

padanje peresa itd.),  

 vztrajanje na stabilnosti, enakosti, odpor do sprememb,  

 neobičajne reakcije na senzorne dražljaje. 

 

Socialne interakcije otrok z AM in MDR so pogosto omejene in rigidne zaradi težav s 

procesiranjem govora in z nebesedno komunikacijo. Pogosto ne razumejo socialnih 

okoliščin. Opažajo se torej težave na pragmatični ravni (sposobnost uporabe govora 

v komunikaciji). Pri prilagajanju socialni interakciji otroci z AM in MDR pogosto 

uporabljajo neprimerna vedenja in geste, ne prepoznajo pa nebesednih vedenj in 

gest drugih oseb. Otroci z AM in MDR se pretirano ali neprimerno smejejo, hihitajo; 

težijo k igri z igračami in s predmeti na neobičajen, stereotipen način; ne sledijo 

tipičnemu vzorcu pri razvoju igre, pogosto je odsotna domišljijska igra; nekateri se 

igrajo v bližini drugih otrok, a brez sodelovanja in izmenjevanja, ali pa se popolnoma 

umaknejo iz socialne situacije. Za druge se večinoma zanimajo samo zato, da bi 

zadovoljili svoje potrebe. V igri oziroma v interakciji na splošno težje sprejemajo 

pravila in kompromise. Pogosto jih moti delo v skupini, težko se prilagajajo 

spremembam in dnevnim rutinam, pogost je pojav trme, uničevanja svoje in tuje 

lastnine, lahko so agresivni ali avtoagresivni. Nepredvidene spremembe dnevnega 

ritma ali drugi nepredvidljivi dogodki pogosto izzovejo izbruhe nekontroliranega 

vedenja (jok, agresija, avtoagresija). Vzroki za takšno vedenje so lahko 

nerazumevanje zahtev, nezmožnost izražanja lastnih želja in potreb, težave pri 

vzpostavljanju in razumevanju socialnih interakcij ter njihovem vzdrževanju (povzeto 

po Barbirić in sodelavci, 2014).  
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V Tabeli 2 so prikazane razlike med otroki z AM, ki nimajo MDR, in otroki z AM, ki 

imajo pridruženo MDR. 

 

 

PODROČJE OSEBA Z AM IN MDR OSEBA Z AM BREZ MDR 

JEZIK  Močneje izraženo 

zaostajanje v 

govornem razvoju 

 Govorni razvoj ostaja 

na zelo nizki ravni 

 Pogosto ne razvijejo 

govora 

 Močneje izražena uporaba 

značilnega govora: imajo lahko 

bogat besednjak, ne uporabljajo 

narečja, inverzija zaimkov, pogoste 

so motnje prozodijskih elementov 

(ritem, melodija, intonacija, višina 

naglas), obvladajo slovnična pravila, 

artikulacija je lahko monotona, 

nefleksibilna 

SOCIALNO 

VEDENJE 

 Izrazito neobičajne 

oblike vedenja v 

medosebnem odnosu 

 Zelo izražene motnje 

vedenja v socialnih 

stikih z odraslimi 

 

 Predvsem okvarjen socialni stik z 

vrstniki (v manjši meri z odraslimi) 

PRISILNA 

DEJANJA, 

OBREDI, 

STEREOTIPIJE 

 Večja togost za 

spremembe v okolju 

 Pogosta navezanost 

na nenavadne objekte 

 Množica enostavnih 

motoričnih stereotipov 

 Težave pri prilagajanju na nove 

situacije, bolj kompleksni obredi 

NEŽELENO 

VEDENJE 

 Pogosta prisotnost 

neželenega vedenja 

(izbruhi besa in 

agresivnosti) 

 Odstopanja ali motnje v vedenju do 

okolice so zmerne (če se sploh 

pojavijo), prisotne so lahko 

konfliktne situacije z drugimi otroki 

Tabela 2: Primerjava značilnosti oseb z AM in MDR in otrok z AM brez MDR (Novljan) 
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4  METODA PECS – PICTURE EXCANGE 

COMMUNICATION SYSTEM 
 

 

PECS je ena izmed uspešnejših metod podporne in nadomestne komunikacije (v 

nadaljevanju PINK), ki je bila najprej razvita za pomoč otrokom z AM in je razširjena 

po celem svetu. The National Professional Development Center (NPDC) je proučeval 

metode za otroke z AM z namenom, da ugotovijo, ali so učinkovite ali morda celo 

škodljive. Leta 2008 je NPDC sprejel PECS kot eno izmed 24 praks, ki temelji na 

dokazih (»evidence-based practises« – EBP), od tega so štiri namenjene 

komunikaciji (Oggel, 2010).  

PECS je vidna komunikacijska metoda, s katero posamezniki z zakasnelim ali 

nerazvitim govorom uporabljajo simbole za izražanje potreb in želja. Sistem sta 

razvila psiholog Andy Bondy in logopedinja Lori Frost iz ZDA. PECS je metoda 

učenja komunikacije, ki ima natančno definirane korake in pravila. Je sistem 

poučevanja komunikacije, ki uči funkcionalno komunikacijo v šestih korakih (Bondy 

2011): 

1. kako komunicirati, 

2. kako upoštevati razdaljo in vztrajnost,  

3. razlikovanje slik,  

4. tvorjenje povedi, uporaba pridevnikov,  

5. odgovoriti na vprašanje »KAJ ŽELIŠ«,  

6. komentirati.  

 

Več o posameznih korakih je napisano v poglavju Učenje PECS-a. V primerjavi z 

drugimi slikovnimi komunikacijskimi sistemi je prednost metode PECS v tem, da 

spodbuja otrokovo interakcijo z drugo osebo in da ima ta interakcija svoj namen. 

Otrok je tisti, ki interakcijo začne, komunikacija je smiselna in funkcionalna (povzeto 

po Bondy, 2012). Suchowierska (2013) navaja, da je bilo v zadnjih petnajstih letih 

opravljenih več kot šestdeset empiričnih študij in nekaj metaanaliz, povezanih z 

metodo PECS. Suchowierska (2013) je zapisala, da nekateri strokovnjaki PECS 

opisujejo kot uveljavljeno in učinkovito intervencijo, drugi pa kot obetavno metodo 

učenja veščin komunikacije. Strinjajo se, da metoda PECS razvija komunikacijske 

veščine, spodbuja govor in je sredstvo za spreminjanje motečega vedenja. V 
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slovenskih Smernicah za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami 

(Macedoni, Lukšič et al., 2009) je metoda PECS omenjena med priporočenimi 

terapevtskimi pristopi.  

 

Razvoj PECS-a 

 

Bondy in Frost sta razvijala komunikacijske spretnosti pri majhnem dečku z AM, ki ni 

glasovno imitiral ali kazal na sličice. Učili so ga metode kazanja na sličico želenega 

predmeta, ki jo je moral izbrati med mnogimi sličicami. Pri tem so naleteli na veliko 

težav. Prva težava, ki jo je imel deček, je bila, da ni mogel pokazati, se dotakniti 

sličice le z enim prstom. Pogosto je ob kazanju na sliko z očmi spremljal dogajanje 

zunaj, zato niso bili prepričani, če je tisto, kar je pokazal, tudi tisto, kar želi. Ugotavljali 

so, ali si mogoče želi tisto, kar opazuje skozi okno, ali pa mu je bil preprosto všeč 

zvok tapkanja po slikovni tabli. Ko so opazovali otroke z AM, ki so jih učili kazanja na 

sliko, so ugotovili, da pogosto niso bili »slišani«. Zgodilo se je, da so sedeli zadaj v 

razredu, kazali na sliko predmeta na slikovni tabli, vendar nihče ni tega opazil, razen 

če je slučajno kdo pogledal vanje. Ugotovili so, da so se naučili pokazati na sliko, ne 

pa interakcije z drugo osebo – komunicirati. Tako sta Bondy in Frost prišla do 

spoznanja, da tradicionalen način učenja kazanja na slike ni najbolj učinkovit. 

Tradicionalen način učenja spretnosti kazanja na sliko poteka tako, da sliko prirejajo 

predmetu, ki ga kažemo (učenec s prstom pokaže na sliko). Veliko strokovnjakov je 

mnenja, da predno otroka učimo prirejanja slik k predmetu, moramo biti prepričani, 

da je sposoben najti predmetu enak predmet. S tem se Bondy in Frost nista strinjala. 

V vseh teh pristopih učenja je učitelj tisti, ki prevzame spodbudo interakcije, in ne 

otrok. Otroci so bili odvisni od spodbud odraslih, da so lahko vstopili v komunikacijo. 

Ni jim bilo dano, da začnejo interakcijo z drugo osebo. 

Ker deček, s katerim sta razvijala komunikacijo, ni bil sposoben imitirati njunih dejanj, 

sta morala oblikovati metodo, ki ga bo naučila funkcionalno komunicirati brez 

imitiranja. Pri tem sta si pomagala z vedenjem, da se običajno otroci naučijo 

komunicirati neodvisno od imitiranja in že pri 18. mesecih brez oblikovanja formalnih 

sporočil pristopijo k odrasli osebi in z njimi stopijo v interakcijo. Odločila sta se, da 

bosta dečka naučila, da jima izroči sliko, na kateri je željen predmet. S tem ko bo 

prinesel sliko, bo pristopil k osebi. Začeli so s sliko preste, ker jo je imel zelo rad. 

Eden od njiju ga je mamil s presto, drugi pa mu je pomagal izročiti sliko z vodenjem 
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za roko. Postopoma sta ga naučila, da je posamezno sliko zamenjal za presto. Čez 

čas sta zmanjševala fizično pomoč in dodajala slike predmetov in aktivnosti, ki jih je 

imel rad, v njegov »besedni zaklad«. Sčasoma sta ga naučila nastaviti več slik v vrsto 

in tvoriti stavek. Tako je nastal sistem PECS (povzeto po Bondy 2011). 

 

Z metodo PECS so želeli doseči, da bo otrok spodbudil komunikacijo in ne bo 

odvisen od spodbude odrasle osebe, da bo našel komunikacijskega partnerja, 

pristopil do njega in uporabil eno sliko in se tako izognil zmedi, ki se dogaja v zgodnji 

fazi učenja diskriminacije med dvema slikama (povzeto po Bondy 2011).  

Hkrati pa so se želeli z metodo PECS izogniti naslednjim težavam (Bondy, 2011): 

 otrok ne bo odvisen od spodbud odraslih, 

 otroku ni treba znati imitirati dejanj ali ponavljati besed pred začetkom treninga, 

 otrok ne potrebuje očesnega kontakta, da lahko začne z učenjem, 

 otroku ni treba sedeti pri miru na stolu, 

 otroku ni treba obvladati prirejanja slike k predmetu, da se lahko uči komunikacije. 

Seveda je za vse navedeno pomembno, da se otrok nauči, vendar pa te veščine niso 

pogoj za začetek izvajanja PECS-a. 

 

Primeren kandidat za PECS 

 

Ni potrebno, da otrok ne govori, da uporablja PECS. Cilj prve stopnje PECS-a je 

naučiti se komunicirati. PECS se najpogosteje uporablja pri otrocih, ki nimajo 

razvitega govora, vendar je učinkovit tudi pri otrocih, ki imajo nekaj besed, a jih ne 

uporabljajo kot sredstvo komunikacije (Bondy, 2011). 

V Tabeli 3 so prikazana vprašanja, na podlagi katerih se lažje odločimo, ali bo PECS 

pomagal otroku. 
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Ali otrok uporablja funkcionalno 

komunikacijo? 

NE – PECS je primeren 

DA – PECS je lahko primeren 

Ali je komunikacijski model razumljiv 

širši populaciji? 

NE – PECS je primeren 

DA – PECS je lahko primeren 

Ali otrok začne sam s komunikacijo? NE – PECS je primeren 

DA – PECS je lahko primeren 

Ali lahko PECS razširi besedni 

zaklad/sporoči kompleksnejša 

sporočila? 

NE – PECS je primeren 

DA – PECS je lahko primeren 

Tabela 3: Kriteriji izbora za uporabo PECS-a (Bondy, Frost, 2011) 

 

Prednosti uporabnika sistema PECS 

 

Sistem takoj od uporabnika zahteva, da vstopi v interakcijo z drugo osebo. Kazanje 

na sliko ne zagotavlja, da je dejanje usmerjeno na drugo osebo. Element, zaradi 

katerega je PECS drugačen, je, da od uporabnika zahteva, da je v interakciji s 

komunikacijskim partnerjem. Pristopiti mora h komunikacijskemu partnerju in mu 

izročiti sliko: 

 začetne stopnje PECS-a so osredotočenje na učenje uvajanja v interakcijo z 

osebo, ni treba čakati na vprašanje, kaj oseba želi; 

 začenja se z zahtevo po želenem predmetu in ne s komentiranjem. Ta strategija je 

uspešna za osebe z AM, saj ima za njih materialna spodbuda večjo težo kot 

socialna nagrada; 

 elementi PECS-a so osnovani na osnovi podrobne analize vedenja. 
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Napačna prepričanja o PECS-u 

 

V Tabeli 4 so prikazana napačna prepričanja o PECS-u. 

 

Vsaka uporaba slik ni PECS. PECS zahteva izmenjavo slik in je 
ekspresivna komunikacija. Uporabniki 
PECS-a spontano komunicirajo, če nekomu 
rečemo, pojdi po sliko, to ni PECS.  
 

Uporabljamo slikovni urnik – uporabljamo 
PECS. 

Zelo dobro je, če uporabljamo slikovne 
urnike, saj so osebam z AM v veliko pomoč, 
vendar to ni PECS. S slikovnimi urniki 
pomagamo osebam z AM, da oni razumejo 
nas in ne obratno. 

PECS je primeren le za tiste, ki nimajo 
razvitega govora. 

Pri tem je treba poudariti, da s PECS-om kot 
podporno komunikacijo lahko uporabnik 
pove več besed, komunicira pogosteje, 
oblikujejo kompleksnejše stavke. 
 

PECS je primeren samo za otroke. Raziskave so pokazale, da se lahko uporabe 
PECS-a naučijo tudi najstniki in odrasle 
osebe. 
 

Če uporabljamo PECS, otrok ne bo razvil 
govora oz. bo nehal uporabljati besede, ki jih 
ima osvojene. 

V dvajsetih letih ni bilo primera, da bi 
uporaba PECS-a negativno vplivala na 
razvoj ali uporabo govora. 
 

PECS je samo za osebe z AM. Ker se je PECS razvijal z otroki z AM, je 
nastalo prepričanje, da je ta primeren le za 
osebe z AM. Primeri iz literature in raziskave 
so pokazali, da je ta uporaben za vse, ki 
imajo težave z govorom. 

PECS uči samo izražati zahtevo po želenem 
predmetu. 

V začetnih stopnjah je res poudarek na 
zahtevi po želenem predmetu, vendar 
kasnejše stopnje učijo uporabljati pridevnike 
in komentirati. 
 

Tabela 4: Napačna prepričanja o PECS-u 

 

4.1 PECS kot podporna in nadomestna komunikacija (PINK) 

 

Podporna in nadomestna komunikacija ali PINK je vrsta podporne tehnologije, je 

vsako orodje, naprava, slike, besede, simboli ali kretnje, s katerimi kompenziramo 

deficit komunikacije (Cafiero, 2005). 

PINK je katera koli oblika komunikacije razen govora, ki otroku pomaga v socialno 

komunikacijskih interakcijah. »Nadomestna in alternativna oblika komunikacije 
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obsega procese in postopke, ki jih preučujemo v otrokovem naravnem okolju (torej v 

šoli ali doma)« (Jurišić, 2012 str. 6).  

 

Komu je namenjena PINK? 

 

S PINK podpremo besedno komunikacijo, ki ni razumljiva sogovornikom. Z njo 

nadomestimo besedni govor. 

Cafiero (2005) navaja, da so kandidati za PINK otroci ali odrasli, ki: 

 ne govorijo, 

 imajo zakasnel govor, 

 imajo nerazumljiv govor, 

 imajo omejen besedni zaklad (1–20 besed), 

 uporabijo besede, fraze enkrat, potem nikoli več, 

 uporabijo govor le, ko si nekaj zelo močno želijo, 

 uporabljajo samo besedo za zahtevo (»DAJ MI«), ampak ne uporabljajo besed, ki 

so abstraktne, kot so žeja, mraz ali piškot je zelo dober, 

 uporabijo jezik samo mehansko, ponavljajo besede, fraze (eholaljia), 

 težko izrazijo prošnjo, 

 imajo težavno vedenje, 

 ne odgovarjajo na vprašanja, 

 imajo težave s kratkoročnim spominom, 

 težko vzpostavijo interakcijo, 

 težko komunicirajo z drugimi, 

 komunicirajo samo o določenih temah, 

 postanejo frustrirani iz neznanega razloga, 

 postanejo vznemirjeni in zafrustrirani iz znanega, a nesmiselnega razloga. 

 

Prednosti PINK 

Prednosti podporne in nadomestne komunikacije so (Cafiero, 2005): 

 PINK kot ekspresivni jezik lajša povezavo z družino, vrstniki in izboljša socialne 

veščine; 
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 z uporabo vizualne opore oseba z AM bolje razume okolje in rutine ter 

pričakovanja, povezana z njim. To zmanjšuje anksioznost, kar vpliva pozitivno na 

njihovo vedenje; 

 pri osebah z AM se zmanjša neželeno vedenje (jeza, agresija, avtoagresija), ki 

ima komunikacijski namen; 

 osebe z AM pričajo, da se z uporabo PINK razkrijejo skrite kognitivne sposobnosti 

in potenciali; 

 osebam z AM omogoča večjo inkluzijo na področju izobraževanja, zaposlitve in na 

drugih področjih; 

 efektivna komunikacija pozitivno vpliva na samopodobo, povečuje kakovost 

življenja osebe z AM in kakovost življenja ljudi, s katerimi so v interakciji. 

 

Kako ocenimo izbiro PINK pri posameznem otroku 

 

Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, ko ocenjujemo izbiro PINK, je, kako naj 

uvedemo sistem PINK, da zadostimo potrebam posameznika. Vprašanje ne sme biti, 

ali naj ima posameznik sploh možnost vključevanja v sistem PINK (Jurišić, 2012).  

»Nikomur ne bi smeli odrekati te pravice, ne glede na vrsto in ali stopnjo motnje 

komunikacije, jezika ali kakšne druge motnje« (Asha, 2005, str. 1, v Jurišič, 2012). 

 

Preden se odločimo za PECS kot podporno in nadomestno komunikacijo, moramo 

proučiti, ali je ta primerna za učenca. Pri tem nam je v pomoč ocena izbere PINK. 

Ocena izbire sistema PINK obsega (Fossett, Mirenda v Jurišić, 2012): 

a. oceno možnosti v okolju: pogoji, ki morajo biti zakonsko zagotovljeni, da bo otrok 

lahko komuniciral v vrtcu, šoli, imel dostop do opreme, strokovnjakov, ki mu bodo 

zagotavljali storitve PINK, znanje in spretnosti osebja, ki mora zagotoviti 

komunikacijsko podporo; ovire v stališčih učitelja, terapevtov, sodelavcev, 

vrstnikov; 

b. oceno posameznikovih zmožnosti: prepoznavanje razlik med posameznikovimi 

sedanjimi komunikacijskimi zmožnostmi in njegovimi komunikacijskimi potrebami; 

ocena posameznikovega razumevanja simbolov – slike, fotografije, grafični 

simboli, pismenost, ocena kulturnih in drugih potreb družine. 
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Vpliv PINK na razvoj jezika 

 

Ko otrok uporablja PINK, je največja skrb staršev in tudi učiteljev, kako bo uporaba 

PINK vplivala na razvoj govora pri osebah z AM. Veliko dokazov priča o tem, da 

uporaba PINK ne vpliva na razvoj govora in jezika, raziskave celo kažejo, da PINK 

lahko pri posameznikih pozitivno vpliva na razvoj govora in jezika. Nedavno je 

skupina raziskovalcev proučevala PINK-kretnje (Millar, Light, Schlosser, 2006 v 

Bondy, 2011). V raziskavi, kjer je sodelovalo 72 otrok, ki so uporabljali kretnje, ni bilo 

pri nobenem opaziti zmanjšanja govorne produkcije. Isti avtorji so proučevali tudi 

uporabo »low tech« PINK (komunikacijo brez tehničnih pripomočkov). V raziskavo je 

bilo vključenih 167 otrok. Pri vseh so opazili govorni približek. Na koncu so naredili še 

dve študiji o vplivu uporabe sintetizatorjev govora na razvoj govora. Vseh devet otrok, 

vključenih v raziskavo, je napredovalo na področju govora. Leta 2009 je Millar 

(Bondy, 2011) posodobil izsledke z dodatnimi raziskavami, ki so vključevale 

posameznike z AM. Rezultati raziskav so pokazali, da uporaba PINK ne vpliva na 

razvoj govora in da nekaterim posameznikom pri razvoju govora pomaga. 

Ko razmišljamo o potencialnih težavah, ki jih otrok lahko ima, če nima sredstva za 

komunikacijo, ugotovimo, da je PINK nujno potrebna. Na osnovi informacij o vplivu 

PINK na razvoj govora je dobro vzpostaviti PINK zelo zgodaj. Nekateri otroci bodo ob 

PINK razvili primeren govor in PINK ne bodo več potrebovali, nekateri jo bodo 

uporabljali v kombinaciji z govorom, nekateri pa bodo PINK potrebovali celo življenje. 

Medtem ko čakamo, ali se bo govor pri otroku z AM morebiti razvil, uporaba PINK 

zmanjšuje otrokove frustracije, sproščenost in neželeno vedenje in povečuje 

vključenost v družbo. Ob vseh pozitivnih vidikih PINK pa obstajajo tudi negativna 

prepričanja. 

 

Napačna prepričanja o PINK (Romski, Sevic, 2010, str. 178, v Jurišić, 2012): 

 PINK je zadnja možnost v logopedski obravnavi; 

 PINK zavira ali celo preprečuje razvoj govora; 

 otroci morajo že obvladati nekatere spretnosti, da se vključijo v program PINK; 

 pripomočki PINK, ki proizvajajo govor, so le za otroke s povprečnimi 

sposobnostmi; 

 šele, ko je otrok dovolj star, ga lahko vključimo v program PINK; 
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 upoštevati je treba predstavno hierarhijo simbolov – od predmeta do napisane 

besede. 

 

4.2 PECS kot metoda modifikacije vedenja 

 

Kadar oseba ne more komunicirati o stvareh, ki so ji najbolj pomembne, potem je 

odvisna od nas, da ji zagotovimo pravo stvar v pravem trenutku. Četudi smo še tako 

ljubeči in skrbni, lahko pri tem naredimo napake.  

 

Otroci, ki imajo težave s komunikacijo (Whitaker, 2011): 

 ne morejo sporočiti svojih potreb: kadar si nekaj zelo želimo in tega ne dobimo, 

smo zelo razočarani in počnemo stvari, ki niso prijetne za druge in niti za nas. 

Otroci lahko ob pomembnih komunikacijskih izzivih postanejo agresivni, 

avtoagresivni zaradi frustracije, ker ne dobijo točno tistega, kar željo. Primer: otrok 

si želi keks, mama mu da napolitanko. Otrok je dobil priboljšek, vendar ne keksa, 

ki ga je želel. Otrok je razočaran in to izkaže z neželenim vedenjem; 

 ne morejo se upreti zahtevam, reči NE: kadar od otrok zahtevamo preveč, nam 

običajno otroci to sporočijo in zavrnejo zahteve in prosijo za odmor. Če nam otrok 

tega zaradi nesposobnosti komunikacije ne more sporočiti, se zateče k fizični 

rešitvi. Ta se pogosto manifestira z obliko neželenega vedenja; 

 ne morejo sodelovati v pogovoru: če otrok lahko sporoča osnovne potrebe, a ne 

zmore komentirati stvari, se pogovarjati o dogodkih, ki so se zgodili čez dan, se ne 

more pogovarjati o socialnih dogodkih, ne zmore interakcije z vrstniki, ne more 

razvijati prijateljstva; 

 ne razumejo drugih: če otroci ne razumejo, kaj jim govorimo, za njih postane dan 

skrajno kaotičen. Ne vedo, kaj se dogaja, kaj sledi, kaj se od njih pričakuje, kam 

naj gredo, kaj morajo narediti … Če ne razumejo, kaj jim govorimo ali kažemo (v 

primeru vizualne opore), je njihovo življenje zmedeno, strah vzbujajoče. 

 

Zaradi naštetih težav se večkrat zatečejo k neželenemu vedenju. V Tabeli 5 so 

poudarjene nekatere temeljne težave v komunikaciji in posledično težave, ki jih 

ustvarjajo pri otroku (Whitaker, 2011). 
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TEMELJNA ZNAČILNOST PODROČJE, NA KATEREM SE USTVARI 

TEŽAVA 

Neizražanje potreb  Povedati nekomu, kaj hoče 

 Prositi za pomoč 

 Razložiti, da je zaskrbljen ali da ga kaj boli 

 Razložiti, da ne razume 

 Pokazati, česa ne mara 

Neraba jezika v socialnih 

situacijah 

 Pokazati, da želi nekaj povedati 

 Vztrajanje pri pogovoru 

 Paziti, da druga oseba pride do besede v 

pogovoru 

 Vedeti, ali druga oseba razume povedano in ali jo 

to zanima 

Nerazumevanje jezika in 

komunikacije drugih 

 Razumeti, kaj drugi želijo, da naredi 

 Razumeti, česa naj ne stori 

 Razumeti, zakaj naj bi to upošteval 

 Interpretacija telesne govorice, obraznih izrazov 

in tona glasu 

Dobesedno dojemanje  Kako vedeti, ali nekdo res misli to, kar govori, ali 

pa gre le za frazo 

 Kako se izogniti, da ne izpadeš trapasto 

Tabela 5: Težave v komunikaciji in posledične težave (Whitaker, 2011) 

 

Vedenje ima komunikacijsko funkcijo takrat, kadar je prisotna druga oseba in se z 

vedenjem obrača na komunikacijskega partnerja. Če otrok izraža neko vedenje, ko 

smo prisotni in ga izraža tudi, ko nas ni, potem ne moremo govoriti, da je to vedenje 

usmerjeno proti komunikacijskemu partnerju. To vedenje nima komunikacijske 

funkcije. Ko ugotovimo, zakaj otrok izraža neželeno vedenje, in ga skušamo 

nadomestiti z novim, sprejemljivim vedenjem, s katerim otrok doseže enak cilj, smo 

na dobri poti, da odpravimo neželeno vedenje. Če želimo uspešno odpraviti ali 

nadomestiti moteče vedenje, moramo to vedenje opazovati tudi kot komunikacijsko 

sredstvo z nekim namenom. Zavedati se moramo, da če želimo moteče vedenje le 

odpraviti, bo otrok slej kot prej to vedenje nadomestil z nekim novim vedenjem, ki bo 

lahko prav tako moteče. Uspešnejši bomo, če bomo prepoznali otrokov 

komunikacijski namen in ga obenem naučili, kako enak cilj doseže z drugačnim, 

sprejemljivejšim vedenjem (povzeto po Jurišić, 2011). 
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Otroci z AM in MDR, ki ne zmorejo komunicirati, ostajajo nerazumljeni, polni 

frustracij, stisk, strahov. Svoje želje, zahteve in potrebe pogosto izražajo v obliki 

motečega, neželenega vedenja, npr. s kričanjem, z metanjem po tleh, z avto- ali 

heteroagresivnim vedenjem, s stereotipijami itd. Zelo pomembno je, da razumemo, 

da je lahko to njihov način komunikacije, ker drugače ne znajo komunicirati. Z 

vključitvijo otroka v zanj primeren sistem PINK lahko zmanjšamo pogostost 

neželenega vedenja, ki ima komunikacijsko vlogo. PECS je lahko tudi sredstvo za 

spreminjanje vedenja. Strokovnjaki funkcije motečega vedenja večkrat ne prepoznajo 

kot komunikacijsko sredstvo, s katerim se sporočajo potrebe, želje, mišljenje, čustva 

in občutki, in so zato pri modifikaciji neuspešni.  

 

4.3 Trening in učenje PECS-a 

 

4.3.1 Priprava okolja za komunikacijo  

 

Komunikacija je aktivnost, ki traja cel dan, vsak dan in skozi cel dan imamo priložnost 

komunicirati, kolikor hočemo, če imamo nekoga, da nas posluša. Okolje, ki spodbuja 

komunikacijski razvoj otrokove komunikacije: 

a) ponuja priložnosti za komunikacijo; 

b) poznati moramo otrokove trenutne komunikacijske veščine in načrtovati 

poučevanje naslednje ravni; 

c) pričakovati moramo komunikacijo.  

 

Številne priložnosti za komunikacijo 

Ustvariti moramo čim več priložnosti za komunikacijo med dejavnostmi, ki jih 

izvajamo doma, v šoli, v vrtcu. Te ustvarimo tako, da ustvarjamo situacije, v katerih 

bo otrok nekaj potreboval, si želel, da ga bomo naučili, kako s komunikacijo do 

želenega. Stvar, ki jo ima rad, »izgine« za toliko časa, da stvar spet potrebuje. 

Poskrbeti moramo, da do tega predmeta fizično ni lahko priti, npr. igračo skrijemo na 

vidno mesto, vendar otrok je ne more doseči, bombone damo v embalažo, ki je ne 

more odpreti. Učencem moramo zagotoviti, da imajo komunikacijske priložnosti 

znotraj vsake dejavnosti. 
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Poznavanje otrokove komunikacijske veščine in načrtovanje učenja naslednje 

Če učenca učimo zahteve, prošnje, moramo vedeti, kako zahteva, prosi zdaj. Zatem 

moramo vedeti, katero spretnost ga bomo učili. Če otrok ne dobi določenih kosmičev, 

ki jih je pričakoval za zajtrk, ga učimo, kako izmenjati sliko za kosmiče, če že zna 

prositi za določene kosmiče s sliko ali besedo, ga naučimo uporabo fraze – povedi. 

 

Pričakovanje komunikacije 

Ko smo ustvarili primerno okolje, ki spodbuja komunikacijo, ki izzove komunikacijo in 

vemo, katero veščino bomo učenca učili, moramo pričakovati, da bo učenec 

komuniciral. 

Če vedno delamo vse namesto učenca (mu v celoti pripravimo jedilni pribor, 

potrebščine) ali uberemo vedno lažjo pot in učencem v izogib neželenega vedenja 

vse pripravimo, mu ponudimo vedno eno stvar, ne moremo učiti komunikacije. 

PECS je metoda učenja komunikacije, ki ima natančno definirane korake in pravila. 

Za izvajanje PECS-a se je treba dodatno izobraževati in pridobiti certifikat, s katerim 

lahko izvajamo metodo PECS. Vodilna ustanova v Evropi, ki to izobraževanje ponuja, 

je Pyramid Educational Consultants UK. Občasno to izobraževanje izvedejo tudi v 

Sloveniji v okviru društev za avtizem. Predpogoj, preden začnemo z metodo PECS, 

je, da otrok pokaže, da ima nekaj rad, da seže po priboljšku, igrači ali drugih manjših 

predmetih in smo prepričani, da otroka lahko naučimo, da seže po sliki namesto 

želenem predmetu. Tudi če ima težave s fino motoriko, lahko slike preoblikujemo 

tako, da jih lažje prime, npr. prilepimo na kocko ali na sliko prilepimo moznik, da lažje 

prime in odloži sliko. S PECS-om lahko začnemo tudi, če ne pozna pomena slike. 

Prvi korak uči, kako začeti komunikacijo z drugo osebo. Šele v tretji fazi se 

osredotočimo, da uporabnik izbere med slikami. Tudi če otrok govori, a govora ne 

uporablja v komunikacijske namene, je PECS primerna metoda. Za začetek PECS-a 

ni starostne omejitve oz. razvojne starosti, niso potrebne veščine kot očesni kontakt, 

tiho sedenje na stolu, slediti seriji enostavnih navodil, prirejanje slik k predmetu.  

Preden začnemo z učenjem komunikacije, mora obstajati dober razlog, da bo otrok 

želel komunicirati. Dva najpomembnejša razloga, zaradi katerih komuniciramo, sta: 

1. dobimo konkreten predmet, aktivnost, dogodek; 

2. dobimo socialno nagrado, npr. pozornost, pohvalo.  
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Pri otrocih z AM so ugotovili, da socialna nagrada ni učinkovita motivacija, zato je bolj 

učinkovito, če jih učimo komunicirati s stvarmi, ki jih imajo radi in jim jih lahko 

zagotovimo (povzeto po Bondy, Frost, 2002)  

 

4.3.2 Ocena okrepitelja  

 

Preden začnemo s treningom PECS-a, moramo določiti, kaj ima otrok rad – določiti 

več okrepiteljev, nagrad. Okrepitelji morajo biti nekaj, kar imajo radi in spoštujejo. Da 

lahko določimo okrepitelje, moramo sistematično opazovati otroka, kaj dela med 

nestrukturiranimi, prostimi dejavnostmi. Pri določevanju okrepiteljev nam lahko 

pomagajo tudi starši, skrbniki. V razredu ustvarimo različne situacije in opazujemo 

reakcijo otroka, npr. v odprti dlani držimo bombon ali pa ga položimo na mizo in 

opazujemo, če bo otrok posegel po njem, na mizo zložimo vrsto igrač in opazujemo, 

s katero se bo igral. Opazujemo tudi, kaj otrok rad dela, čemu nameni več časa; če 

sestavlja kocke znova in znova, lahko predpostavljamo, da rad sestavlja kocke. 

Pozorni moramo biti, da niso med okrepitelji samo priboljški in pijača. Če so med 

okrepitelji samo slednji, je velika možnost, da bo otrok omejil komunikacijo samo, ko 

bodo na voljo priboljški. Ko določimo okrepitelje, te razvrstimo v lestvico. To 

naredimo tako, da otroku ponudimo na izbiro dva okrepitelja, npr. v eno roko 

bombon, v drugo avtomobilček in potem menjamo okrepitelje. Učencem moramo 

ponuditi izbiro, saj so okrepitelji dobri, če jih sam izbere. Ko oblikujemo lestvico 

okrepiteljev, je treba določiti tudi stvar, ki jo zavrača. Ta bo pomembna, ko bomo 

učenca učili mirno zavrniti stvar in ko ga bomo učili izbirati med dvema stvarema. Če 

ne najdemo okrepitelja ali pa je otrok preveč pasiven in vloži premalo energije, da bi 

želeno stvar dobil, potem mu moramo pomagati določiti, kaj ima rad, preden 

začnemo s PECS-om (povzeto po Bondy, Frost, 2002). 

 

4.3.3 Priprava materiala 

 

Ko smo ocenili učenčeve komunikacijske veščine in naredili lestvico okrepiteljev, 

moramo pripraviti material. Prva stvar, ki jo moramo pripraviti, je simbol, ki ga bomo 

uporabili na začetku. Od nas je odvisno, s katerim simbolom bomo začeli. Uporabimo 

lahko fotografije, logotipe, 3D-slike (magneti za na hladilnik), komercialno dostopne 

črno-bele črtne slike. Simboli so lahko barvni ali črno-beli. Veliko primernih simbolov 
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je dostopnih v formatu za tiskanje ali pa v računalniški opremi. Slike so 

najpomembnejši element začetnega izvajanja PECS-a. Poleg simbolov potrebujemo 

še: 

 ježke, 

 komunikacijsko knjigo, 

 stavčno ploščico, 

 folijo. 

Vsak učenec mora imeti svojo komunikacijsko knjigo. Uporablja se mali fascikel s 

tremi rinkami in tremi vrsticami ježkov na naslovnici in na straneh v knjigi. Na četrti 

stopnji vsakemu učencu dodamo še stavčno ploščico (povzeto po Bondy, Frost, 

2002). 

 

4.3.4 Popravljanje napak  
 

Najbolj učinkovite so ure, kjer učenec naredi malo napak. Nemogoče je preprečiti vse 

napake, zato je treba napake minimizirati in korigirati. Če dobro načrtujemo uro, 

potem pride do manj napak. Pozorni moramo biti, da ne pride do frustracije. Napake 

moramo popraviti, ne pa reševati problema namesto otroka. Če si otrok ne zaveže 

čevlja, mu ga lahko mi zavežemo – rešimo problem (otrok se ne bo ničesar naučil kot 

to, da rešujemo problem namesto njega). Strategija poprave napake je odvisna od 

cilja prvotne učne preizkušnje. Kadar gre za diskretno učno preizkušnjo, uporabimo 

4-stopenjsko popravo napak: demonstracija – model, spodbuda, zamenjava, 

ponovitev. 

 

 

KORAK ANALIZA 

Demonstracija pravilnega odziva Otrok imitira 

Ponovno spodbujanje odgovora Otrok lahko ponavlja zadnji pravilni odziv 

Preidemo na novo nalogo Otrok se preusmerja na nekaj drugega 

Ponovimo prvotno spodbudo Otrok se odzove neodvisno 

Tabela 6: 4-stopenjska poprava napake 

 

  



Prikaz metode PECS pri otroku z avtistično motnjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju                  Neva Izlakar 

 

 
34 

 

KORAK UČITELJ UČENEC 

 Kateri dan je danes? Torek 

MODEL Ne, sreda je. Sreda 

SPODBUDA Kateri dan je danes? Sreda 

MENJAVA Tako je. Kako ti je ime? Timi 

PONOVITEV Kateri dan je danes? Sreda 

Tabela 7: Primer popravljanja napake 

Kadar gre za zaporedno učno preizkušnjo, pa uporabimo strategijo vzvratnega 

veriženja. Otroka vodimo nazaj po korakih; vse od zadnjega koraka, ki ga je opravil 

uspešno (povzeto po Bondy, Frost, 2002). 

 

4.3.5 Stopnje PECS-a  
 
V tem poglavju so opisane stopnje metode PECS. Koraki posameznih stopenj so 

predpisani in jih je treba dosledno upoštevati. Metodo PECS lahko uporabljajo le 

osebe, ki so usposobljene za pravilno izvajanje. 

 

 

I. stopnja: Kako komunicirati 

 

Cilj: učenec vidi željen predmet, pobere sličico predmeta, iztegne roko proti 

komunikacijskemu partnerju in izpusti sliko v njegovo dlan. 

 

 

Potreben material:  

 dva ali trije okrepitelji, 

 slike fotografije, logotipi produktov ali druga oblika vizualne asociacije za 

okrepitelja. Ti naj bodo na tršem papirju za pogosto manipuliranje. Papir 

plastificiramo, da se slike lažje ohranijo, se ne poškodujejo. Slike naj bodo v 

velikosti 2 x 2. Na začetku se izogibajte malim sličicam. 

 

Potrebni predpogoji: najti močne, prave okrepitelje za posameznega otroka. 

 

Popravljanje napak: vzvratno veriženje, postopoma zmanjšujemo fizično pomoč (od 

dlani k zapestju, h komolcu …).  
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Potrebne osebe: dva učitelja; prvi otroka mami z okrepiteljem in mu tega da, ko 

otrok opravi zahtevo, drugi učitelj asistira s fizično spodbudo. 

 

Okolje: otrok naj bo med dvema učiteljema v dosegu rok vsakega učitelja. Slika naj 

bo med otrokom in učiteljem, ki drži okrepitelja. Otroku ni treba sedeti na stolu. To 

uro izvedemo, ko smo našli najmočnejšega okrepitelja. To je lahko na tleh, v 

peskovniku, pred televizijo ali na kakšni drugi zanimivi lokaciji. Učitelj, ki nudi fizično 

pomoč, mora biti za otrokom. 

 

Organizirano učno okolje: 

1. potrebna sta dva učitelja, 

2. na tej stopnji besedno ne spodbujamo, 

3. hkrati ponudimo le eno sliko, 

4. celotnega treninga ne smemo izvesti v eni obravnavi – urediti moramo vsaj 30–40 

priložnosti čez dan, ki bodo otroku omogočile izmenjavo, 

5. uporabiti moramo različne okrepitelje (hrana, igrača ...), 

6. simbole, slike prilagodimo otrokovim motoričnim sposobnostim. 

 

Trening naj traja toliko časa, dokler kaže učenec zanimanje. Ko otrok ne kaže več 

zanimanja, lahko zamenjamo okrepitelja ali pa zaključimo trening. Število 

predstavljenih slik na prvi stopnji je odvisno od števila okrepiteljev in od števila 

ponovitev, ki jih učenec potrebuje, da obvlada 1. stopnjo. Če smo našli 5 močnih 

okrepiteljev in učenec potrebuje več časa, da osvoji prvo stopnjo, potem predstavimo 

5 sličic itd. (povzeto po Bondy, Frost, 2002). 

 

 

II. stopnja: Razdalja in vztrajnost 

 

Cilj: učenec gre h komunikacijski tablici/knjigi, vzame sličico, gre do učitelja 

(komunikacijskega partnerja), pridobi njegovo pozornost, položi sliko v učiteljevo 

roko. 

Na prvi stopnji se učenec nauči izmenjavo slike z želenim predmetom, kar dosežemo 

z ustvarjanjem situacij, ko je komunikacijski partner pred otrokom in otrok mora le 
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stegniti roko, da izmenja sliko s predmetom. V vsakdanjem življenju ni običajno, da je 

komunikacijski partner vedno pred nami v dolžini iztegnjene roke, zato se mora ta na 

drugi stopnji odmikati od otroka. Nova spretnost, ki jo urimo, je »potovanje« do slike 

in komunikacijskega partnerja. Učimo nenehno komunikacijo v različnih okoljih, za 

različne okrepitelje, z različnimi komunikacijskimi partnerji skozi različne ovire.  

 

Koraki na II. stopnji: 

1. odstrani sličico iz komunikacijske mape, 

2. povečaj razdaljo med učiteljem (komunikacijskim partnerjem) in učencem, 

3. povečaj razdaljo med učencem in komunikacijsko knjigo, 

4. odstrani vse spodbude in namige za komunikacijo. 

 

Potreben material:  

 več okrepiteljev, 

 slike fotografije, logotipi produktov ali druge oblike vizualne asociacije za okrepitelja, 

komunikacijska mapa. 

 

Potrebni predpogoji: najti močne, prave okrepitelje za posameznega otroka. 

 

Popravljanje napak: vzvratno veriženje. 

 

Potrebne osebe: dva učitelja: en učitelj (komunikacijski partner) se obrača stran od 

otroka in postopoma ukinja namig s telesno držo, ustrezno nagradi novo vedenje v 

razmiku pol sekunde, uči otroka, da potuje po razredu in ne vztraja pri govorjenju.  

Drugi učitelj (telesni pomočnik) čaka na otrokovo pobudo, pomaga otroku, da 

odstrani sliko iz knjige (če je to potrebno), telesno vodi otroka do komunikacijskega 

partnerja (če je to potrebno), uporabi vzvratno veriženje (če je to potrebno). 

 

Organizirano učno okolje: okrepitelj prilepimo na sprednjo stran komunikacijske 

mape. Učitelj in učenec sedita za mizo ali na tleh kot pri prvi stopnji. Imeti moramo 

nekaj okrepiteljev in njihove slike. Na drugi stopnji: 

 besedno ne spodbujamo, 

 uporabljamo različne okrepitelje – enega naenkrat, 
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 z različnimi komunikacijskimi partnerji, 

 omogočimo več priložnosti za komunikacijo med dnevnimi aktivnostmi, 

 nova veščina je potovanje, 

 ustvariti moramo uro, ki ne bo videti kot učna ura. 

 

Naslednjo stopnjo začnemo učiti, ko je otrok sposoben potovati po sobi, da ponosno 

pridobi sliko, ko je sposoben priti do komunikacijskega partnerja in uporablja 5–10 

okrepiteljev (povzeto po Bondy, Frost, 2002). 

 

 

III. stopnja: Razlikovanje slik 

 

Cilj: otrok zahteva želeni predmet tako, da gre do komunikacijske knjige, izbere 

ustrezno sliko, gre do komunikacijskega partnerja in mu sliko izroči. 

Otrok že zna poiskati komunikacijskega partnerja in zamenjati sliko za željen 

predmet. Na tretji stopnji pa ga naučimo, kako izbrati določeno sliko. To zahteva 

učenje diskriminacije med slikami. Učenje začnemo z dvema slikama. Pri izbiri slike 

imamo dve možnosti: slika okrepitelja in slika stvari, ki je ne mara, jo zavrača, ali pa 

slika okrepitelja in slika predmeta, ki se od slike okrepitelja zelo razlikuje. Učenec se 

nauči, da z izmenjavo določene slike dobi željen predmet, medtem ko z izmenjavo 

druge slike dobi predmet, ki ga ne želi. Tretjo stopnjo delimo na stopnji A in B. 

 

Stopnja 3A – preprosto razlikovanje: učencu predstavimo možnost izbire dveh slik, 

to je sliko želenega predmeta in sliko predmeta, ki ga ne mara, ga odklanja. Otroka 

izzovemo in čakamo na odziv. Če poseže po pravi sliki, ga besedno spodbudimo (da, 

pravilno), in ko poda sliko v roko, mu damo materialni okrepitelj (želen predmet). Pri 

tem upoštevamo polsekundno pravilo. Če učenec naredi napako, uporabimo 

strategijo štirih korakov. 

 

Stopnja 3B – razlikovanje med dvema slikama zelo želenih predmetov: ko 

učenec uspešno izbere med dvema slikama, postopoma dodajamo več slik in 

ponujamo več podobnih predmetov, ki si jih želi. Sčasoma mora izbrati med dvema 

zelo želenima predmetoma. Cilj stopnje 3B je razlikovanje med dvema zaželenima 
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predmetoma. Ugotavljamo, ali je učenec izbral sliko predmeta, ki ga res želi – 

preverjamo skladnost. Otroku ponudimo dva želena predmeta in rečemo »dobro«, 

»vzemi«, ko nam da sliko, in nato opazujemo, ali bo izbral res predmet, ki ga je 

zahteval. Če seže po npr. čokoladnem piškotu, dal pa nam je sliko marmeladnega 

piškota, potem sklepamo, da je naredil napako. Predpostavljamo, da želi čokoladni 

piškot, in ga naučimo izbrati sliko čokoladnega piškota. Če naredi napako, moramo 

uporabiti strategijo sistematičnega popravljanja napak. Zatem učenca učimo 

razlikovanja med več slikami. Slike dodajamo postopoma. Trening zaključimo, ko se 

nauči razlikovati med petimi predmeti.  

 

Potreben material: slike predmetov (želenih in neželenih) in predmeti, 

komunikacijska mapa. 

 

Potrebni predpogoji: najti okrepitelje in predmete, ki jih ne mara. 

 

Potrebne osebe: en učitelj. 

 

Popravljanje napak: štirje koraki. 

 

Organizacija okolja: učenec in učitelj sedita za mizo obrnjena drug proti drugemu. 

Na razpolago moramo imeti slike želenih in neželenih predmetov ter pripadajoče 

predmete. Upoštevati moramo naslednja navodila: 

 ni besednih spodbud, 

 pogosto ponovimo oceno okrepitelja, 

 poleg učne ure moramo ustvariti veliko priložnosti za spontano izražanje zahtev 

med vsakodnevnimi aktivnostmi, 

 uporabljamo različne pozicije slik v komunikacijski mapi, vse dokler ne obvlada 

diskriminacije slik. 

 

Stopnjo zaključimo, ko se učenec nauči razlikovati med petimi slikami in jih poišče v 

komunikacijski knjigi (povzeto po Bondy, Frost, 2002). 
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IV. stopnja: Tvorjenje stavka 

 

Cilj: otrok zahteva prisoten ali neprisoten (ki ga ne vidi) predmet tako, da uporabi 

večbesedno poved, gre do knjige, izbere sličico, simbol »DAJ MI«, to položi na 

stavčno ploščico, odstrani ploščico iz knjige, se približa komunikacijskemu partnerju 

in mu izroči stavčno ploščico. Ob koncu tega obdobja ima običajno učenec v 

komunikacijski knjigi 20 ali več slik in komunicira z različnimi partnerji. 

Do zdaj so se učenci učili zahtevati različne želene predmete, komunicirati z 

različnimi komunikacijskimi partnerji v različnih situacijah. Na tej stopnji naj bi osvojili 

komunikacijsko veščino komentiranja. Naučili ga bomo enostavno frazo oz. začetek 

povedi »DAJ MI«. 

Zaporedje, ki se ga otrok uči, je: 

 gre do knjige, 

 odstrani simbol »DAJ MI« iz komunikacijske knjige, 

 pritrdi simbol »DAJ MI« na stavčno ploščico, 

 odstrani sliko okrepitelja in jo pritrdi na stavčno ploščico, 

 odstrani stavčno ploščico, 

 stavčno ploščico da komunikacijskemu partnerju. 

 

Koraki na IV. stopnji: 

1. učenec doda okrepitelja na stavčno ploščico. Simbol »DAJ MI« je pred začetkom 

ure pritrjen na levi strani stavčne ploščice, 

2. dodajanje slike »DAJ MI«,  

3. branje povedi. 

 

Potreben material: komunikacijska knjiga, stavčna ploščica, slika »DAJ MI«. 

 

Potrebne osebe: en učitelj.  

 

Popravljanje napak: vzvratno veriženje. 

 

Organizacija okolja: pripravljeno moramo imeti komunikacijsko knjigo in stavčno 

ploščico z ježki ter sliko »DAJ MI«, želene predmete in skladne slike. Ker se učenčev 
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»besedni zaklad« širi, so lahko slike v knjigi organizirane po skupinah. Upoštevati 

moramo naslednja navodila: 

 ne uporabljamo verbalnih spodbud, 

 za učenje tvorjenja povedi uporabljamo strategijo vzvratnega veriženja, 

 poleg učne ure moramo ustvariti veliko priložnosti za spontano izražanje zahtev 

med vsakodnevnimi aktivnostmi, 

 ko dodajamo nove slike – besede (širimo besedni zaklad), nadaljujemo z 

ugotavljanjem skladnosti, 

 poenostavimo pričakovanja, ko učimo novo vedenje.  

 

POMEMBNO: 

 nikoli ne vztrajamo, da otrok govori, 

 ne preprečimo mu dostopa do okrepitelja, ker ne govori, 

 če opravi izmenjavo in pri tem ne govori, mu vseeno zagotovimo željen predmet, 

 če govori, naj dobi večje število predmetov, večjo količino ali pa ima predmet lahko 

dalj časa. 

Ko osvoji cilje 4. stopnje, lahko nadaljujemo po dveh poteh: učimo uporabo 

pridevnikov in širimo besedni zaklad in gremo na 5. in 6. stopnjo (povzeto po Bondy, 

Frost, 2002). 

 

UČENJE PRIDEVNIKOV 

Cilj: učenje pridevnikov. Otrok izrazi potrebo po prisotnem ali neprisotnem predmetu, 

gre do komunikacijske mape, sestavi stavčno ploščico s sličico »DAJ MI«, sličico 

pridevnika in sličico okrepitelja in nato izmenja stavčno ploščico s komunikacijskim 

partnerjem. Otrok uporablja različne sličice pridevnikov in jih kombinira tako, da 

oblikuje stavke, ki obsegajo več kot tri sličice.  

 

Potreben material: kartice s pridevniki.  

 

Potrebne osebe: en učitelj.  

 

Popravljanje napak: štirje koraki. 
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Organizacija učnega okolja: 

 ne uporabljamo verbalnih spodbud, 

 redno preverjamo okrepitelje, 

 uporabimo različne učitelje, 

 po strukturiranih učnih preizkušnjah ustvarjamo številne priložnosti za spontano 

izražanje zahtev med običajnimi in dnevnimi dejavnostmi, 

 uporabimo številne primere za vsak cilj. 

 

Koraki pri učenju pridevnikov (povzeto po Bondy, Frost, 2002): 

1. oblikovanje stavka s tremi sličicami (brez razlikovanja med sličicami), 

2. razlikovanje med sličico želenega in neželenega pridevnika, 

3. razlikovanje med sličicami, ki predstavljajo dva ali več primerov priljubljenega 

predmeta,  

4. povečanje zahtevnosti razlikovanja pridevnikov, 

5. uvajanje dodatnih primerov predmetov za enake pridevnike. 

 

 

V. stopnja: Odgovor na vprašanje »KAJ ŽELIŠ?« 

 

Cilj: učenec spontano zahteva različne predmete in odgovori na vprašanje »KAJ 

ŽELIŠ?«. 

Na tej stopnji otroka prvič vprašamo, kaj želi. Ko enkrat vprašamo otroka, kaj želi, 

zelo hitro pozabimo na spontano izražanje zahteve, ki se jo je otrok naučil s PECS-

om. Na tej stopnji je zato zelo pomembno, da še vedno ustvarjamo veliko priložnosti 

za spontano izražanje zahtev po določenem predmetu, aktivnosti.  

 

Potreben material: komunikacijska mapa s sličico »DAJ MI«, s stavčno ploščico, 

sličice predmetov in nekaj okrepiteljev, vendar naj bodo nedostopni. 

 

Popravljanje napak: ta strategija bi morala biti brez napak; če otrok ne odgovori 

brez zakasnitve, potem naša pomoč ni učinkovita in potrebujemo drugo vrsto 

spodbude. 
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Organizacija učnega okolja: 

 dostopna komunikacijska knjiga, 

 stavčna ploščica s kartico »DAJ MI«, 

 sličice več predmetov, 

 več različnih okrepiteljev, vendar nedostopnih. 

 

Koraki na V. stopnji: 

1. brez zakasnitve: hkrati pokažemo s prstom na sličico »DAJ MI« in vprašamo, 

»KAJ ŽELIŠ?«; izražanje zahteve je veščina, ki se jo je otrok že naučil na prejšnjih 

stopnjah PECS-a. Otrok bo vzel sličico »DAJ MI« in opravil izmenjavo. Če tega ne 

stori, ga fizično vodimo, da vzame sličico »DAJ MI« in opravi izmenjavo; 

2. povečamo interval zamika: postopoma povečujemo čas med vprašanjem »KAJ 

ŽELIŠ?« in kazanjem na sličico »DAJ MI«. Otroka vprašamo: »KAJ ŽELIŠ?« 

naredimo 1–2 sekundi premora in nato pokažemo sličico »DAJ MI«. Postopoma 

povečujemo časovni interval za 1–2 sekundi. Naš cilj je, da otrok premaga pomoč; 

3. prehajanje med izražanjem zahteve kot odzivom na vprašanje in spontanim 

izražanjem zahteve: pomembno je, da ustvarimo okoliščine za spontano izražanje 

zahtev. Znotraj strukturiranih aktivnosti naredimo premor med preizkušnjami »KAJ 

ŽELIŠ?« in otroka izzovemo z želenim predmetom. Otrok bo spontano izrazil 

zahtevo, če bo videl predmet, aktivnost, ki si jo zares želi. 

 

POMEMBNO (povzeto po Bondy, Frost, 2002): 

 veščino moramo poučevati v različnih okoliščinah in različnih okoljih, 

 pozorni moramo biti, da uvajamo »potovanje« od knjige do komunikacijskega 

partnerja (II. stopnja PECS-a), 

 med dnevnimi aktivnostmi večkrat otroka vprašamo: »Kaj želiš?« Vprašanje naj se 

nanaša na različne predmete v različnih aktivnostih in nalogah.  
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VI. stopnja: Komentiranje 

 

Cilj: otrok odgovori na vprašanja »Kaj želiš?«, »Kaj vidiš?« in »Kaj je to?« in pa 

spontano komentiranje. 

 

Potreben material: komunikacijska knjiga s sličico »RAD BI« in »VIDIM« ter 

podobne sličice za začetek stavka, npr. slišim …, slike ali predmete, ki jih učenec 

pozna in jih ima v komunikacijski mapi. 

Ta stopnja je ena najzahtevnejših, saj se večina otrok z AM ne odziva na socialne 

okrepitelje. Začnemo z že osvojenimi odzivi na vprašanje »Kaj želiš?« in kasneje 

preidemo na vprašanje »Kaj vidiš?« oziroma »Kaj je to?«. Otroci komentirajo ob 

presenečenjih, spremembah, novostih, neobičajnih dogodkih, zato moramo ustvariti 

dejavnosti, ki vsebujejo te elemente. 

 

Koraki na VI. stopnji (povzeto po Bondy, Frost, 2002): 

1. odgovor na prvo vprašanje s komentiranjem, 

2. razlikovanje med začetnimi sličicami stavka, 

3. ohranjanje spontanega izražanja, 

4. spontano izražanje. 

 

 

 

V Tabeli 8 so prikazane stopnje PECS-a in kaj posamezne stopnje učijo. 

STOPNJA PECS-a  

I. stopnja Kako komunicirati 

II. stopnja Razdalja in vztrajnost 

III. stopnja Razlikovanje slik 

IV. stopnja Tvorjenje stavkov 

Učenje pridevnikov  

V. stopnja Odgovor na vprašanje »KAJ ŽELIŠ?« 

VI. stopnja Komentiranje 

Tabela 8: Stopnje PECS-a 

V empiričnem delu diplomske dela bom prikazala učenje pridevnikov in V. stopnjo 

PECS-a, tj. odgovoriti na vprašanje »KAJ ŽELIŠ?«. 
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5 EMPIRIČNI DEL 
 

 

5.1 Problem in cilj raziskave 

 

Ena od značilnosti otrok z AM je ta, da imajo težave na področju socialne 

komunikacije in interakcije. V primeru, da imajo poleg AM tudi MDR, so te težave še 

izrazitejše. Pri otrocih z AM in MDR je govorni in jezikovni razvoj praviloma v 

zaostanku ali pa govora in jezika sploh ne razvijejo. V kolikor sta jezik in govor 

razvita, pa imajo velike težave na področju pragmatike govora (govora ne uporabljajo 

v funkciji komunikacije). Nesposobnost komuniciranja zavira njihov razvoj in otežuje 

njihovo vključevanje v družbo. Ker ne morejo sporočiti svojih potreb, ne morejo 

nečesa zavrniti, dobiti, zahtevati, ta občutja običajno izkazujejo v obliki neželenega 

vedenja. 

Vse osebe imajo temeljno pravico, da skozi komunikacijo vplivajo na pogoje svojega 

bivanja. Če otrok z avtistično motnjo govora ne uporablja v funkciji komunikacije, je 

njegova pravica, da kot sredstvo komunikacije uporablja podporno in nadomestno 

komunikacijo, ki mu mora biti vedno na voljo. 

Za učitelje in starše je pomembno, da otroka vključijo v zanj primeren sistem 

nadomestne in podporne komunikacije. PECS je metoda podporne in nadomestne 

komunikacije, ki je primerna za otroke z avtistično motnjo. Zanima me, v kolikšni meri 

je ta metoda ustrezna za otroke z AM in zmerno MDR in kakšen je njen vpliv na 

neželeno vedenje. 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali lahko pri dečku z AM in zmerno MDR s pomočjo 

PECS-a dosežemo spremembe na področju komunikacije in neželenega vedenja, ki 

ima funkcijo komunikacije. Osnovni cilj diplomskega dela je predstaviti in opisati 

metodo PECS pri osem let starem otroku z AM z zmerno MDR. 

 

Za uresničitev cilja so oblikovani še nekateri podcilji: 

 prikaz uporabe stopenj metode PECS pri otroku z zmerno MDR in AM, 

 prikaz ključnih elementov stopenj metode PECS (npr. načrtovanje, izvedba in 

vrednotenje uporabe pridevnika), 
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 proučitev vpliva uporabe metode PECS na neželeno vedenje. 

 

5.2 Raziskovalna vprašanja  

 

V okviru diplomskega dela sem si zastavila tri raziskovalna vprašanja: 

1. Ali se bo pogostost udarjanja po ušesih in drezanje sošolcev v oko z uporabo 

PECS-a zmanjšala? 

2. Ali deček lahko osvoji četrto stopnjo PECS-a in jo uporabi v komunikaciji? 

3. Ali bo zahtevo po točno določenem predmetu izrazil z uporabo pridevnika? 

 

Poleg teh treh raziskovalnih vprašanj sem skušala v okviru diplomskega dela 

ugotoviti še:  

 kako otrok komunicira, 

 katere vrste komunikacije uporablja, 

 kakšen je namen njegove komunikacije, 

 kako komunicira s pomočjo metode PECS, 

 kateri elementi metode PECS so najbolj izraženi, pogosti pri načinu komunikacije, 

 katere neželene oblike vedenja izraža in kakšen je namen neželene oblike 

vedenja, 

 na kakšen način spremeniti to neželeno vedenje. 

 

5.3 Metoda dela 

 

Osnovna raziskovalna metoda je singularna študija primera, s katero bom 

sistematično analizirala in predstavila primer otroka z MAS in zmerno MDR. Namen 

študije primera je pojasniti posamezen primer, ga razumeti in razložiti (Mesec, 1998). 

Ker se bom omejila le na eno osebo, bo to poizvedovalna raziskava. Longitudinalno 

spremljanje dečka bo zajemalo opazovanje, opis in analizo dela z otrokom z AM in 

MDR. Raziskava je trajala deset mesecev. 
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Vzorec  

 

V raziskavo in delo po metodi PECS je bil vključen deček, ki ima zmerno MDR in 

MAS. Star je osem let in obiskuje prvo stopnjo posebnega programa vzgoje in 

izobraževanja. Diagnoza AM je bila potrjena pri starosti treh let, zmerna MDR pa ob 

vstopu v šolo. Zaradi varstva osebnih podatkov ga bom imenovala deček. 

Za otroke z AM, ki ne govorijo ali pa je njihov govor nefunkcionalen, se je v praksi 

zelo dobro uveljavila nadomestna in podporna komunikacija, in sicer sistem z 

izmenjavo slik – PECS (Picture Exchange Communication System). PECS je PINK in 

sredstvo za spreminjanje neželenega vedenja, ki ima vlogo komunikacije. Po izvedbi 

ocene usvojenih veščin PECS-a sem spoznala, da je deček obdržal veščine prvih 

treh stopenj, kot je bilo zapisano v poročilu specialne pedagoginje, ki je z njim 

razvijala veščine po metodi PECS pred dvema letoma. Težave je imel pri »branju 

povedi«. Mama se je z oceno veščin PECS-a strinjala in povedala, da deček doma 

dokaj dosledno uporablja PECS, ker to od njega zahtevajo. V šolskem okolju pa 

uporabe metode PINK ni uporabljal dosledno, ker tega od njega nismo zahtevali. Po 

oceni usvojenih veščin sem se odločila, da bova osvojene veščine PECS-a prenesla 

tudi v šolsko okolje. To bomo dosegli z dosledno komunikacijo s PECS-om. Ker sem 

kmalu ugotovila, da je deček večkrat skušal komunicirati s PECS-om, vendar v 

komunikacijski knjigi ni našel ustrezne sličice, sem najprej preverila ustreznost 

besedišča v komunikacijski mapi. V njej je imel veliko sličic za aktivnost in predmete, 

ki ga niso več zanimali. V mapi pa ni imel slik za aktivnosti, ki jih je trenutno rad 

izvajal, in slik predmetov, ki jih potrebuje v šoli. Ker v mapi ni imel ustreznih simbolov 

in posledično ni mogel izraziti svoje želje, potrebe po določeni igrači, aktivnosti, je 

večkrat prišlo do neželenega vedenja. 

 

Merski instrumentarij/pripomoček 

 

Za namen diplomskega dela sem uporabila opazovalni list neželenega vedenja, ki 

sem ga sestavila sama. V njem sem opazovala, kdaj se je neželeno vedenje pojavilo, 

kaj bi lahko bil povod za takšno vedenje, koliko časa je to vedenje trajalo in ali je z 

vedenjem skušal komunicirati in je imelo to vedenje vlogo komunikacije (Priloga A). 

Uporabila sem ocenjevalne liste napredka posameznih veščin v stopnjah PECS-a, 

dobljenih v priročniku za izvajanje metode PECS, ki sem jih ustrezno prevedla in so 
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dodani v prilogi. S starši sem opravila intervju, kjer me je zanimalo predvsem, česa 

deček ne mara, kaj ima rad, kaj ga motivira, kakšne težave ima, ali in kakšne težave 

ima v vedenju, kaj pomaga, kaj ga pomiri, ko izkazuje neželeno vedenje (priloga). 

 

Postopek zbiranja podatkov 

 

S pridobljenim soglasjem staršev sem pregledala dokumentacijo, s katero razpolaga 

šola: strokovna mnenja, poročila o otroku, odločbo o usmerjanju, opisne ocene. S 

starši otroka sem izvedla odprt intervju na podlagi obrazca dr. Branke Jurišić Pismo 

staršev za učitelje (Rovšek, 2008), ki je v prilogi. Starša sta mi dala za potrebe 

diplomskega dela vso medicinsko dokumentacijo, s katero razpolagata. Iz šolske 

dokumentacije in poznavanja dečka sem vedela, da deček pogosto izkazuje 

neželeno vedenje (drezanje v oko, cviljenje) in je bilo ob koncu šolskega leta vedno 

pogosteje. Želela sem ugotoviti vzrok neželenega vedenja, kdaj se to pojavi in 

kakšno vlogo ima. V ta namen sem izdelala tabelo, v katero sem beležila opažanja. 

Opravila sem opazovanje dečka z udeležbo. Opazovala sem ga dva tedna in sproti 

zapisovala ugotovitve v opazovalni list. Podatke, potrebne za diplomsko delo, sem 

pridobila z delom dečka. Metodo PECS sem izvajala v okviru pouka v posebnem 

programu skozi celo šolsko leto in vrednotila njegov napredek z ocenjevalnimi listi 

posameznih veščin. Metodo PECS sem izvajala med poukom in v skupini v času, ko 

so imeli učenci individualne zaposlitve. Obravnava je trajala od 20 do 30 minut 

oziroma čez cel šolski dan, ko sva utrjevala veščine. Vsako učenje nove stopnje sva 

večino izvajala za mizo in sedela vsak na eni strani mize. Sproti sem po potrebi 

izdelovala sličice za predmete in aktivnosti, ki so bile zanj v določenem času 

pomembne. Starše sem z izvajanjem in postopki učenja seznanjala prek beležke in 

jim praktično izvedbo kazala na govorilnih urah. 

 

Postopek obdelave podatkov 

 

Podatki so zbrani na temelju medicinske in pedagoške dokumentacije, s pomočjo 

intervjuja, ocenjevalnih in opazovalnih listov. Opisani so v besedilni obliki in tabelarno 

prikazani. Podatki bodo obdelani z metodo kvalitativne analize, ki je postopek 

kategoriziranja in klasificiranja ključnih enot, na temelju česar se kasneje oblikujejo 

teoretični modeli in pojasnitve (Mesec, 1998).  
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5.4 Rezultati z interpretacijo 

 

Opis otroka na podlagi strokovne dokumentacije 

 

Opis združuje podatke, pridobljene iz dokumentacije ambulante za avtizem in Centra 

za duševno zdravje, nevrološke ambulante in Centra za sluh in govor, odločbe o 

usmerjanju. Dokumentacija vključuje medicinske izvide, poročila, psihološka in 

specialno-pedagoška poročila, strokovna mnenja in odločbe o usmerjanju. Mama je 

od prvega leta dalje opažala odstopanja v sinovem razvoju in ugotovila, da razvoj 

poteka drugače kot razvoj pri bratu dvojčku. Junija, pri starosti dveh let in sedem 

mesecev, sta starša na lastno željo zaradi suma na avtizem sina peljala na pregled k 

psihologinji na Center za sluh in govor v Maribor. Starša sta želela mnenje in 

usmeritev v ustrezno obravnavo. Takrat se je uradno začel postopek diagnosticiranja. 

 

Povzetek družinske anamneze 

 

Mati je imela rizično nosečnost, večkratne krvavitve, medikamentozno terapijo in bila 

je hospitalizirana. Porod je potekal brez večjih zapletov v 35. tednu gastracijske 

dobe. Deček je bil drugi dvojček. Njegova porodna teža je bila 2250 g, dolžina 47 cm. 

En teden je bil v topli posteljici. Zaradi suma na infekcijo je takoj po rojstvu dobil 

antibiotike. Dojen je bil en teden.  

Glavico je začel dvigovati pri štirih mesecih, se nasmihati na prigovarjanje pri petih, 

opazovati predmete pri treh in predmete prijemati pri štirih mesecih. Pri štirih mesecih 

je pasel kravice, pri osmih mesecih je sedel in shodil pri petnajstih mesecih. Vseskozi 

je bil voden v razvojni ambulanti in bil deležen nevrofizioterapije. Zaradi nestabilne 

hoje je bil sprejet na diagnostiko na oddelek za otroško, mladostniško in razvojno 

nevrologijo, kjer so ugotovili, da gre za normalen EEG-izvid in so svetovali redno 

kontrolo in fizioterapijo. Dečkov govor se je normalno razvijal do faze čebljanja. V 

starosti osmih mesecev je ponavljal določene zloge, kasneje pa je govor zamrl. Ob 

prvem pregledu še vedno ni govoril, komuniciral je tako, da je prijel za roko drugo 

osebo in jo peljal do želenega predmete. S prstom ni kazal na predmete. Kot 

dojenček je vzpostavljal očesni kontakt z odraslimi, potem pa zelo redko in za zelo 

kratek čas. Več očesnega kontakta je imel z mamo. Deček je od rojstva naprej slabo 

spal. Po nekaj deset minutah se je zbudil in glasno smejal, nato znova zaspal. Kot 
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dojenček je bil v budnem stanju zelo miren in nezahteven otrok. Starši so opazili, da 

je neobčutljiv za bolečino; le če se je močno udaril, je reagiral. Pri treh letih se je igral 

s kockami tako, da jih je zlagal na kup ali v vrsto in jih nato metal v vedro. Listal je po 

revijah, telefonskem imeniku, strani ni gledal. Na televiziji je gledal vedno iste 

risanke, takrat se je tudi umiril. Bratca je redko opazoval, pri igri se mu ni pridružil. 

Družbe drugih vrstnikov ni sprejemal. V skupinsko igro se ni vključeval, simbolne igre 

ni imel, njegova igra je bila stereotipna. Tudi sicer je v vsakodnevnih aktivnostih želel, 

da potekajo ves čas enako, na isti način. S predmeti se je igral tako, da jih je 

razvrščal. Ni izražal potrebe po hrani in pijači. Starši so opazili, da je postal nemiren, 

ko je bil lačen ali žejen, in mu ponudili hrano oz. pijačo. Pri treh letih ni bil čist in se 

tudi ni zavedal, da se je polulal. Pozornost je bila zelo kratka, pozoren je bil na 

nenavadne zvočne in vizualne dražljaje. Razvil je nerazumljiv strah pred klavirjem, 

harmoniko. Veliko se je smejal, vendar brez vzroka.  

 

Postavitev diagnoze AM 

 

Psihološki pregled pri starosti dveh let in devet mesecev na Centru za sluh in govor v 

Mariboru je pokazal, da je deček oviran na treh razvojnih področjih: socialni 

interakciji, komunikaciji in uporabi domišljije. Dečkovega kognitivnega razvoja ni bilo 

možno oceniti, ker ni sodeloval. Psihologinja je opravila oceno po lestvici CARS – 

The Childhood Autism Rating Scale. Lestvica je sestavljena iz petnajstih podlestvic: 

odnos do ljudi, imitacija, čustva, motorika, odnos do predmetov, privajanje na 

spremembe, vizualna percepcija, avditivna percepcija, okus - vonj - o tip, strah, 

verbalna komunikacija, neverbalna komunikacija, aktivnost, nivo in konsistentnost 

intelektualnega funkcioniranja ter splošni vtis. Rezultate dobimo z opazovanjem 

otroka in njegovo vedenje beležimo na vsaki skali, ki se potem še oceni na 

sedemstopenjski ocenjevalni lestvici (Dobnik, Renko, 2014). Deček je dosegel skor 

43,5 (postavko o oceni nivoja intelektualnega funkcioniranja je psihologinja zaradi 

nesodelovanja izpustila). Dosežen skor je dečka uvrščal med otroke s težjo obliko 

avtizma. Iz anamnestičnih podatkov, opazovanja in ocenitve dečka je psihologinja 

ugotovila, da gre pri dečku za avtizem. Ko je bil star tri leta, so na kliničnem oddelku 

za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo potrdili diagnozo avtistične razvojne 

motnje. 
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Zgodnja obravnava 

 

Ko je bil deček star dve leti in deset mesecev je bil vključen v tim mentalno-

higienskega oddelka zdravstvenega doma (v nadaljevanju ZD) na Metelkovi, kjer je 

imel logopedsko in specialno-pedagoško obravnavo. Starša sta želela sina vključiti v 

vrtec in sta zato oddala zahtevek za usmerjanje. Komisija za usmerjanje je dečka 

umestila v skupino »težka govorno-jezikovna motnja« in »zmerna motnja v 

duševnem razvoju« ter ga usmerila v prilagojen program za predšolske otroke, ki ga 

je vodila vzgojiteljica. V tem času je bil že vključen v logopedsko in specialno-

pedagoško obravnavo v ZD na Metelkovi. Ko je bil star pet let, se je na željo staršev 

vključil v intenzivno obravnavo z učenjem PINK po sistemu PECS. Večinoma so 

učenje izvajali v domačem okolju. Sistem komunikacije PECS je uporabljal tudi v 

vrtcu. Starši so navodila, kako naj sina učijo komunikacije po sistemu PECS, 

prejemali v ambulanti na Centru za duševno zdravje s strani specialne pedagoginje. 

Pred vstopom v šolo sta starša ponovno oddala zahtevek za usmerjanje in komisija 

za usmerjanje je dečka usmerila v prilagojen program z nižjim izobrazbenim 

standardom. Na odločitev komisije sta se starša pritožila in želela, da se sin usmeri v 

posebni program vzgoje in izobraževanja (po nasvetu specialne pedagoginje, ki ga je 

obravnavala v ZD v Ljubljani). 

Ko se je deček vpisal na našo šolo, je zaključil z intenzivno obravnavo na Centru za 

duševno zdravje. 

Pri starosti pet let in deset mesecev (dva meseca pred vstopom v šolo) je specialna 

pedagoginja naredila oceno ravni prilagojenega vedenja z Vinelandsko lestvico, 

intervjujem s staršema. Lestvica ravni prilagojenega vedenja obsega tri razvojna 

področja prilagojenega vedenja: komunikacijo, spretnosti vsakodnevnega življenja in 

socializacije. Dečkovi dosežki so bili pomembno znižani in so ustrezali značilnemu 

profilu otrokom z avtizmom in zmerno MDR.  

Lestvica komunikacije obsega razumevanje govora in govornega izražanja. Višjo 

raven dosega na področju govornega razumevanja kot na področju govornega 

izražanja. Na obeh področjih je bil njegov dosežek občutno pod ravnjo vrstnikov z 

značilnim razvojem. Delno usvojeni cilji oz. spretnosti, ki so se nakazovali v 

funkcioniranju, so: 

 posluša navodila, 
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 razume navodilo, ki obsega en glagol in en samostalnik, 

 poimenuje starša mama, ai – tega še ne uporablja, ko želi pritegniti njuno 

pozornost, 

 poskuša ponavljati običajne besede. 

 

Področje spretnosti vsakodnevnega življenja obsegajo tri lestvice: osebnostne 

spretnosti oz. skrb zase, spretnosti v domačem okolju in v širšem okolju. Na tej 

lestvici je dosegel pomembno višje rezultate kot na drugih dveh. Najvišje dosežke je 

dosegel na področju spretnosti v domačem okolju in osebne skrbi zase. Delno 

usvojeni cilji oz. spretnosti, ki se nakazujejo v funkcioniranju, so: 

 obleče oblačilo, ki je spredaj odprto, 

 sporoči, ko mora na WC, 

 zapenja pritiskače, 

 obuje čevlje ali drugo obuvalo, 

 uporablja milo in vodo pri umivanju in brisanju obraza in rok, 

 umije zobe, 

 pokrije obraz, ko kašlja ali kiha. 

 

Področje socializacije obsega tri lestvice: medsebojni odnosi, igra in prosti čas ter 

samokontrola. Dosežki na teh treh področjih so bili dokaj izenačeni. V splošnem je na 

tem področju dosegel najnižji dosežek (ta je v območju težke motnje v duševnem 

razvoju): 

 izraža naklonjenost nekaterim ljudem v bližini, 

 izraža čustva privrženosti, 

 izraža zanimanje za vrstnike, jih opazuje, se jim smehlja, išče stik, 

 dejavno pokaže zadovoljstvo ali skrb za drugega, 

 igra se z drugim otrokom (ne drži se ob strani), 

 nadaljuje igro z drugimi, četudi odrasli zapusti prizorišče, 

 igra se z enim otrokom več kot pet minut ali pa z več otroki manj kot pet minut, 

 pri družabnih igrah se izmenjava – kdo je na vrsti, 

 upošteva navodila pri preprostih igrah (človek ne jezi se, računalniške igre …), 

 zahvali se, ko nekaj dobi, 

 zaključi pogovor – pomaha, pozdravi, če odhaja. 
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5. 4. 1 Opis otroka s strani staršev 

 

Podatke sem dobila s pomočjo intervjuja. 

 

Močna področja 

Deček je motorično zelo spreten. Rad ima matematiko in zelo dobro uporablja 

računalnik, ga sam prižge, ugasne in nastavi igro, ki jo želi igrati. Računalnik je zanj 

zelo dobra motivacija. 

 

Šibka področja 

Težave ima na področju komunikacije (verbalne in neverbalne). Komunicira s 

podporno in nadomestno komunikacijo PECS, vendar starša opažata, da je v 

zadnjem letu na tem področju nazadoval. Kadar česa ne more sporočiti ali ne more 

uveljaviti svoje volje, kriči in skuša koga dregniti v oko, največkrat brata. Težave ima 

pri spremembi rutine, na sprehod morajo vedno po isti poti, če se spremeni dnevna 

rutina, to s težavo sprejme. Deček se boji frizerja, zato ga striže mama. Deček ne 

zmore gledati lutkovnih predstav ali drugih prireditev za otroke. Ob začetku predstave 

vedno izkazuje že prej omenjene oblike motečega vedenja, ki se konča, ko ga 

odpeljejo iz dvorane.  

 

Želje in pričakovanja staršev ob začetku šolskega leta 

Starša sta ob začetku leta izrazila željo, da se z dečkom intenzivno izvaja in nadaljuje 

metoda PECS, ker opažata, da je v zadnjem letu na tem področju nazadoval, redkeje 

spontano uporablja nadomestno komunikacijo, ni razširil besednega zaklada in 

napredoval po stopnjah PECS-a. Izrazila sta tudi željo, da ga skušamo navaditi na 

obisk frizerja, pripravimo na obisk okulista in navajamo na ogled prireditev za otroke. 

 

  



Prikaz metode PECS pri otroku z avtistično motnjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju                  Neva Izlakar 

 

 
53 

 

5. 4. 2 Opis otroka na podlagi lastnega opazovanja ob začetku šolskega leta 

 

Dečka sem opazovala dva tedna vsak dan v času pouka. Pozorna sem bila 

predvsem na področje komunikacije, spretnosti vsakdanjega življenja, področje 

socializacije, moteče vedenje, motoriko, stereotipno vedenje in pa senzorne 

posebnosti. V pomoč so mi bila priporočila specialne pedagoginje, ki ga je 

obravnavala v ZD na Metelkovi. Ob oceni prilagojenega vedenja je po področjih 

navedla cilje, ki se jim je deček približeval, ki sem jih v obdobju opazovanja preverila.  

 

Komunikacija 

Deček vokalizira in izgovori nekaj razumljivih besed tistim, ki smo z njim vsak dan 

(luat – lulat), ko želi na WC, štetje (ea, da, i), drugih besed ne uporablja v 

funkcionalni rabi. Razume navodila, ki obsegajo en glagol in en samostalnik. Posluša 

krajše izštevanke, uganke, pesmice, zgodbice in usmeri pozornost na osebo, ki bere 

ali pripoveduje. Pesmice in zgodbice morajo biti podprte s slikovnim gradivom, 

animacijami. Občasno uporablja nadomestno komunikacijo PECS za izražanje svojih 

potreb. V šoli PECS večinoma uporablja za zadovoljevanje potreb po priboljških, 

hrani, uporabi WC-ja in pa za zadovoljevanje potrebe po pijači. Za izražanje želje po 

določeni aktivnosti PECS-a ne uporablja. Če želi igračo, odraslo osebo prime za roko 

in jo pelje do omare. S prstom ne pokaže, kaj si želi. Večkrat kot sredstvo 

komunikacije uporabi neželeno vedenje (cviljenje, pokrivanje ušesa in agresijo do 

drugih – drezanje v oko).  
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Tabela 9 prikazuje dečkovo trenutno funkcionalno komunikacijo.  

 

VEŠČINA PRIMER PRIMERNO? 

1. PROSI ZA OKREPITELJ   

priboljške vzame priboljšek z mize, 

prime odraslo osebo in jo 

pelje do omare s priboljški, 

občasno uporabi PECS 

da/ne (ko ne uporabi PECS-

a) 

igrače pelje odraslo osebo do 

omare 

ne 

aktivnosti trma, agresija, cviljenje ne 

2. PROSI ZA POMOČ prime za roko ne 

 

3. PROSI ZA ODMOR vstane od mize ali gre stran 

od aktivnosti, ob spodbudi, 

da nadaljuje, vpije, postane 

agresiven (dregne v oko) 

ne 

4. ZAVRNE fizično odrine igračo, hrano, 

aktivnost 

ne 

5. SPREJME vzame ponujeno stvar da 

6. ODZIV NA »POČAKAJ« počaka, izjema računalnik da/ne (računalnik) 

7. ODZIV NA NAVODILA   

USTNA NAVODILA   

»Odziv na ime« se odzove da 

»Pridi sem« pride da 

»Stop« razen pri računalniku in 

toboganu 

da/ne (računalnik, tobogan) 

»Usedi se« če mu ponudimo všečno 

dejavnost 

da 

»DAJ MI« da da 

»Pojdi …« znana lokacija gre (postavi se k vratom, ko 

je v športni opremi, ko vidi, 

da gremo ven, na kosilo …) 

da 

»Prinesi …« (znane 

predmete) 

prinese da 

»Daj nazaj, spusti« redko ne 

»Gremo«  da 

8. »PREHAJANJE IZ 

AKTIVNOSTI V 

AKTIVNOST« 

brez težav razen pri 

računalniku 

da/ne (računalnik) 

9. SLEDI SLIKOVNEMU 

URNIKU 

da da 

Tabela 9: Ocenjevalni list kritičnih komunikacijskih veščin (Bondy, Frost, 2002) 
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Spretnosti vsakodnevnega življenja 

Uporablja jedilni pribor (vilice in žlico, nož ob fizični pomoči). Zapenja večje gumbe in 

zadrgo, ko ta ni staknjena na enem koncu. Samostojno se preobleče v športno 

opremo, se počeše in namaže obraz in roke s kremo. Potrebe na WC-ju opravi 

samostojno (pozna postopek).  

 

Področje socializacije 

Izraža vedenje, ki izkazuje prijateljstvo z vrstniki (boža sošolce na invalidskih 

vozičkih, prime za roko sošolce, izraža željo po igri z vrstniki). Igra se z dvema 

sošolcema več kot pet minut, igra se neformalne skupinske igre z žogo in kockami. 

Upošteva vrstni red in ve, kdaj je na vrsti, tudi če ga na to ne opozorimo. Rad se 

stisne k učiteljicam, s katerimi je vsak dan. 

 

Moteče vedenje 

Notranje moteče vedenje – občasno je preveč navezan na odrasle ali starše, izogiba 

se drugim in je rajši sam, žalosten je brez očitnega razloga, pogosto zamenja jok in 

smeh, izogiba se socialnim stikom, ima šibek očesni kontakt. 

Zunanje moteče vedenje – občasno je impulziven, načrtno nasprotuje avtoriteti, 

občasno je agresiven do drugih – s kazalcem skuša dregniti v oko najbližjega 

sošolca; pogosto ima napade besa in jeze, je trmoglav in svojevoljen. Večkrat je 

pretirano zaposlen z določenimi predmeti ali dejavnostmi, raje ima predmete kot pa 

ljudi, večkrat se ne zaveda, kaj se dogaja v njegovi okolici – strmi v prazno, kot bi se 

izklopil, boji se določenih stvari – zvokov predmetov. 

 

Motorika 

Na področju grobe motorike nima težav. Je zelo spreten in uspešen pri izvajanju 

zahtevnejših gibalnih dejavnosti, vendar ne predvidi nevarnosti. Njegove reakcije so 

impulzivne, nepredvidljive. Rad pleza, skače po trampolinu, se kotali, vrti. S fino 

motoriko ima težave, grafomotorika je okorna, pritisk na podlago premočan. 

 

Stereotipno vedenje 

Ogleduje si roke, ki jih odmika in približuje k očem, vsak predmet, ki ga dobi, povoha, 

ga gleda od blizu in ko si ogleduje predmete, zapira in odpira oči (kot da ne vidi – 
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pregled pri okulistu ni bil izveden, ker ni želel sodelovati). Večkrat se smeji brez 

razloga in joka, kadar vidi koga, ki joka. 

 

Senzorne posebnosti 

Rad ima vestibularne dražljaje (se obeša čez ograjo, postavlja se na glavo, se vrti, 

kotali, rad opazuje vrteče predmete), ne mara glasne glasbe, predvsem elektronske 

(klaviature), z rokami rad meša, maže vodene barvice, kremo. Zelo rad išče 

predmete med drobnim materialom, kot so npr. riž, pom-pomi, gumbi, mivka, 

žaganje. Rad gleda v vodni stolp in spremlja ribice, kar ga zelo pomiri. Rad je v sobi 

za sproščanje na vodni postelji. Zelo rad skače in je nenehno v gibanju. Rad ima 

senzorne igrače, ki imajo več vidnih dražljajev (svetlikanje, lučke). Ne mara zmešane 

hrane, hrana mora biti ločena. 
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Spremljanje neželenega vedenja 

 
Čas Kaj se je 

zgodilo pred 
tem  

Opis vedenja Možen vzrok za 
vedenje 

Konec 
neželenega 
vedenja 

Komunikacijska 
funkcija – DA/NE 

1. dan      

9.45 
 

Deček si je 
moral sam 
obuti čevlje 
(zna 
samostojno in 
ne potrebuje 
pomoči) 

Zatiskanje 
ušes in  
cviljenje 
 

Težave s 
sprejemanjem 
avtoritete 

10.00 NE 

10.00 
 

Šli smo v levo 
stran 

Cviljenje, 
vlečenje v 
drugo smer 
(smer kombija) 

Spremenjena 
rutina (druga 
smer sprehoda) 
ali pa ga je zmotil 
kombi, ki ga je 
povezal z 
odhodom domov 

10.20–  Spremenjena 
rutina – NE 

 
Želja po vožnji s 

šolskim 
kombijem – DA 

Tabela 10: Spremljanje neželenega vedenja 
 
2. dan      

8.00 
 

V jutranjem 
krogu smo 
poslušali 
glasbeno 
skrinjico 
 

Zatiskanje 
ušes in 
cviljenje ter 
drezanje v oko 
(najbližjega 
sošolca) 

Neprimerna 
glasba – 
občutljivost na 
zvok 
 
 

8.05 NE 

12.10 Prišli so od 
kosila in lahko 
počivali ali pa 
si izbrali 
aktivnosti po 
svojem izboru 

Cviljenje, 
udarjanje po 
ušesu in 
poskus 
drezanja v oko 
sošolca, po 
spodbudi, naj 
uporabi PECS, 
lista po knjigi – 
njegovo 
neželeno 
vedenje se 
stopnjuje 

Ne more sporočiti, 
kaj si želi 

12.30 DA 

12.45 Po končani 
aktivnosti 
(striženju) se 
je neželeno 
vedenje 
ponovilo 

Cviljenje, 
udarjanje po 
ušesu in 
poskus 
drezanja v oko 
sošolca, po 
spodbudi, naj 
uporabi PECS, 
lista po knjigi – 
njegovo 
neželeno 
vedenje se 
stopnjuje 

Ne more sporočiti, 
kaj si želi 

13.00 DA 

Tabela 11: Spremljanje neželenega vedenja 
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3. dan      

/ / / / / / 

Tabela 12: Spremljanje neželenega vedenja 
 
4. dan      

11.20 
 

Na 
računalniku je 
igral igrice 
Miškina mala 
šola 

Jok, cviljenje, 
drezanje v 
oko 
 

Upiranje 
avtoriteti 

11.30 NE 

12.07 Učenci so 
lahko izbirali 
med 
aktivnostmi 

Cviljenje, 
udarjanje po 
ušesu in 
poskus 
drezanja v 
oko sošolca, 
po spodbudi, 
naj uporabi 
PECS, lista 
po knjigi – 
njegovo 
neželeno 
vedenje se 
stopnjuje 

Ne more 
sporočiti, kaj želi 

12.15 DA 

Tabela 13: Spremljanje neželenega vedenja 

 
5. dan      

9.00 
 

V telovadnico 
smo si šli 
ogledati 
lutkovno 
predstavo 
(deček je bil s 
tem 
seznanjen s 
slikovnim 
urnikom) 

Cviljenje, jok, 
drezanje v 
oko, 
kotaljenje 

Telovadnico 
povezuje s 
športno vzgojo 
in ne sprejema 
drugih 
aktivnosti, ki se 
dogajajo v 
telovadnici; tudi 
ob prisotnosti 
staršev 

9.15; dokler 
ga nismo 
peljali nazaj v 
razred 

NE 

Tabela 14: Spremljanje neželenega vedenja 
 
6. dan      

10.30 Pri likovni 
vzgoji smo 
barvali liste za 
likovni izdelek, 
tega je želel 
razrezati 

Zatiskanje 
ušes in  
cviljenje 
 

Težave s 
sprejemanjem 
avtoritete 

10.35; dobil je 
drug list za 
rezanje s 
škarjami 

NE 

12.30 
 

Naveličal se je 
striženja 

Zatiskanje 
ušes in 
cviljenje ter 
drezanje v 
oko 
(najbližjega 
sošolca) 
 

Želel je drugo 
aktivnost 

12.40; ko sem 
ugotovila, da 
se želi igrati s 
frnikolami, ki 
jih mi nismo 
imeli v 
razredu 

DA 
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7. dan      

11.20 
 

Igral je igrice 
na računalniku 

Zatiskanje 
ušes in 
cviljenje ter 
drezanje v 
oko 
(najbližjega 
sošolca) 

Težave s 
sprejemanjem 
avtoritete 

11.30; ko je 
šel na kosilo 

NE 

12.10 Prišli so od 
kosila in lahko 
počivali ali pa 
si izbrali 
aktivnosti po 
svojem izboru 

Cviljenje, 
udarjanje po 
ušesu in 
poskus 
drezanja v 
oko sošolca, 
po spodbudi, 
naj uporabi 
PECS, lista 
po knjigi – 
njegovo 
neželeno 
vedenje se 
stopnjuje 

Ne more 
sporočiti, kaj si 
želi 

12.30; ko sem 
ugotovila, da 
se želi igrati z 
gumbi 

DA 

Tabela 15: Spremljanje neželenega vedenja 
 
8. dan      

10.00 Kolesa na avtu 
se vrte in 
gibalno 
ponazarjanje  

Cviljenje, 
drezanje v 
oko 

Občutljivost na 
zvok 

10.03; ko sem 
ugasnila radio 

NE 

Tabela 16: Spremljanje neželenega vedenja 
 
9. dan      

11.00 
 

Bili smo na 
učnem 
sprehodu in šli 
mimo igral 

Jok, cviljenje, 
vlečenje k 
igralom in 
nato 
drezanje v 
oko 
 

Upiranje 
avtoriteti 

11.15; ko smo 
prišli v šolo 

NE 

12.15 Potem, ko si je 
umil zobe, me 
je peljal do 
omare in nekaj 
želel iz omare, 
česar v omari 
ni bilo 

Cviljenje, 
udarjanje po 
ušesu in 
poskus 
drezanja v 
oko sošolca, 
po spodbudi, 
naj uporabi 
PECS, lista 
po knjigi – 
njegovo 
neželeno 
vedenje se 
stopnjuje 

Ne more 
sporočiti, kaj želi 

12.25; ko sem 
v razred 
prinesla 
frnikole 

DA 

Tabela 17: Spremljanje neželenega vedenja 
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10. dan      

9.30 
 

Ko je rešil 
delovni list in 
ga je moral 
obrezati, da ga 
je lahko prilepil 
v zvezek, ga je 
želel razrezati 

Cviljenje, jok, 
drezanje v 
oko, 
kotaljenje 

Sprejemanje 
avtoritete 

9.35; dokler ni 
dobil revije za 
izrezovanje 

NE 

12.25 Nekaj je iskal 
po razredu, 
listal po PECS-
u 

Cviljenje, jok, 
drezanje v 
oko, 
kotaljenje 

Ne more 
sporočiti, kaj želi  

13.00; dokler 
ni šel v OPB 

DA 

Tabela 18: Spremljanje neželenega vedenja 
 

Prvi dan se je neželeno vedenje pojavilo, ko smo šli na sprehod v okolico šole. Ko 

smo prišli iz šole, je pred šolo stal kombi in poleg njega voznik kombija. V trenutku, 

ko smo šli mimo šolskega kombija, je začel cviliti, me ščipati za roko in se skušal 

usesti na tla ter me vlekel proti šoli ali kombiju. Pomiril se je šele, ko sem ga 

pripeljala nazaj v šolske prostore. Deček je bil seznanjen, da gremo na sprehod takoj 

zjutraj, ko smo v jutranjem krogu nastavili slikovni urnik. S specialno pedagoginjo, ki 

ga je učila preteklo leto, sva ugibali, da bi bila lahko vzrok smer sprehoda ali se je 

želel peljati s kombijem ali pa je želel domov (v šolo se je vozil s kombijem, domov pa 

je šel s starši). Njegovo neželeno vedenje se je pojavilo tudi, ko smo šli na ogled 

lutkovne predstave v šolsko telovadnico. Deček telovadnico povezuje s telovadbo in 

drugih aktivnosti, ki se odvijajo v telovadnici in niso vezane na gibanje in športno 

vzgojo (proslave, lutkovne igrice, delavnice), ne sprejema, kar vedno izraža z 

neželenim vedenjem. Začel se je kotaliti po telovadnici, cviliti, ko sem želela dejanje 

prekiniti, je začel kričati, ščipati in skušal najbližjega učenca dregniti v oko. Ko sem 

ga odpeljala iz telovadnice, se je upiral in celo pot do razreda kričal. Umiril se je šele, 

ko sem ga peljala v sobo za sproščanje. Moteče vedenje v telovadnici je preteklo leto 

izražal tudi ob prisotnosti staršev (na šolskih proslavah). Cviljenje in zatiskanje ušes 

se je pojavilo tudi kadar ni priznaval avtoritete in se je upiral izvajanju zahtevane 

aktivnosti, ki jo zmore, kot npr. ko sem vztrajala, da si sam obuje čevlje in ko je moral 

zaključiti delo na računalniku. Ob spremljanju neželenega vedenja sem ugotovila, da 

se največkrat pojavlja v času prostočasnih aktivnosti oz. v prosti igri, ko lahko sam 

izbere aktivnost, igro, ko aktivnosti niso vodene in usmerjene. To je bilo vsak dan po 

kosilu, ko smo imeli čas za počitek, sproščanje. Kadar je lahko izbiral med 

aktivnostmi, igračami, me je odpeljal do omare in jaz sem mu iz omare morala kazati 

igre, didaktični material, za katerega sem menila, da ga ima rad. Na igrače ni kazal s 
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prstom. Če je bila igrača na dosegu roke, jo je vzel, drugače pa je stal pred omaro, 

me držal za roko in cvilil. Ob vsaki napačno ponujeni igri se je intenzivnost 

neželenega vedenja povečala. Ko sem ga spodbudila, da mi s PECS-om pove, kaj 

želi, je vzel komunikacijsko mapo in listal po njej, jo zaprl in začel še glasneje jokati. 

Ugotovila sem, da mi ne more povedati, kaj želi, ker v mapi nima ustrezne slike. 

Cviljenje je postajalo glasnejše in najbližjega učenca je poskušal dregniti v oko. Šesti 

dan je to neželeno vedenje trajalo pol ure, dokler nisem ugotovila, da si želi igračo, ki 

je v razredu nismo imeli. Jokal je in cvili in me vlekel za roko proti vratom. Potem sva 

stala na hodniku nekaj časa, preden sem ugotovila, da si želi v drug razred. Ko sva 

prišla v drug razred, je samo stal in jokal. Šele čez čas sva skupaj z drugo učiteljico 

ugotovili, da si želi njihovo progo za frnikole. Izjema je bila sreda, ko neželenega 

vedenja ni bilo, saj je že imel frnikole, ki si jih je v tistem trenutku zaželel, na dosegu 

roke. Z analizo tabele sem ugotovila, da ima neželeno vedenje, ki ga je izkazoval v 

času prostočasnih aktivnosti, komunikacijsko vlogo. Ugotovila sem, da ima večina 

motečega vedenja komunikacijsko vlogo, ki bi ga lahko nadomestila z nadomestno 

komunikacijo PECS. 

 

5. 4. 3 Modifikacija neželenega vedenja, ki ima vlogo komunikacije 

 

Ker je bil deček deležen obravnave po metodi PECS v ZD v Ljubljani in je preteklo 

več kot leto dni od zadnje obravnave, je bil moj prvi korak preverjanje že osvojenih 

veščin po sistemu PECS. Da sem to lahko storila, sem morala najprej oceniti 

okrepitelje, s katerimi sem v dečku spodbudila potrebo po komunikaciji s PECS-om. 

S straši sem opravila intervju (vprašalnik za izbor besednjaka v prilogi) in dečka 

opazovala med nestrukturiranimi »prostimi« dejavnostmi (s katerimi igračami se je 

igral). Izvedla sem formalno oceno okrepiteljev in naredila lestvico okrepiteljev. V 

tabelah v nadaljevanju so prikazani okrepitelji, ki jih je deček izbral. 
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Predmet 
 

Zavrne Ne reagira Vzame 
predmet 

Jezen, ko 
mu 
predmet 
vzamemo 

Pokaže 
navdušenje 

Vzame 

Čokoladne 

napolitanke 

  x x x x 

Frnikole   x x x x 

Preste    x x x 

Žogice   x    

Kocke   x x x x 

Medvedek 

(govoreči) 

x      

Krekerji   x  x  

Mehurčki   x    

Tabela 19: Oblikovanje lestvice okrepiteljev 

 

Ko sem mu ponudila čokoladno napolitanko, jo je v trenutku vzel z roke in takoj 

ugriznil košček. Med žvečenjem napolitanke je kazal navdušenje (oblizoval je 

ustnice, z užitkom oblizoval čokolado z napolitanke). Ko sem mu ostalo napolitanko 

vzela z roke, se je razjezil, pričel je cviliti. Takoj sem mu še enkrat ponudila 

napolitanko, vzel jo je še hitreje kot prvič in v usta dal naenkrat preostalo napolitanko, 

kot da bi se bal, da mu jo bom še enkrat vzela. Pokazala sem mu frnikole in vodilo za 

spuščanje frnikol. Igračo je takoj vzel in začel spuščati frnikole po vodilu. Pri tem je 

spuščal glasove navdušenja, ko so frnikole drsele po zvončkih in oddajale zvok. Ko 

sem mu igračo vzela, je nasprotoval s cviljenjem in udarjanjem s celo dlanjo po 

ušesih. Igračo je vzel še enkrat in se z njo igral z enakim navdušenjem kot prvič. Na 

odprti dlani sem držala tri preste. Takoj je vzel eno, jo povohal in celo dal v usta, še 

preden sem mu jo uspela vzeti. Dlan sem zaprla, da ni prišel do preostalih prestic. 

Takoj je začel vleči narazen prste in skušal odpreti mojo dlan, da bi dobil prestici. Ker 

mu ni uspelo, je spet jezo izrazil s cviljenjem, ki je preraščalo v jezo, ker ni prišel do 

prestic. Ko sem odprla dlan, je vzel preostali presti in obe naenkrat »stlačil« v usta. 

Potem sem mu ponudila žogico, ki jo je vzel, malce pogledal, jo nekajkrat zavrtel v 

dlani. Ko sem mu jo vzela, ni reagiral, ko sem mu jo ponovno ponudila, je odšel stran. 

Kocke je takoj sprejel, naredil tobogan in spuščal žogice po njem (zelo podobna 

igrača frnikolam). Ob igranju je kazal navdušenje, glasno se je smejal in vriskal. 

Vzela sem mu žogice, kar je izzvalo cviljenje in jok z udarjanjem po ušesih. Ko sem 
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mu žogice vrnila, je nadaljeval z igro. Za medveda, ki ob pritisku na gumb govori, 

poje, poimenuje dele telesa, se ni zanimal. Ko sem mu ga ponudila, je zacvilil in ga 

odrinil z roko ter šel stran. Ko sem mu ponudila kreker, ga je vzel, si ga ogledal, 

povohal, enkrat odgriznil in preostanek krekerja odložil na mizo. Ko sem mu ga še 

enkrat ponudila, je odšel stran. Podobno se je zgodilo z mehurčki. Ponujene 

mehurčke je vzel, nekajkrat pihnil, ko sem mu jih vzela, je to sprejel mirno in ni več 

kazal interesa zanje, ko sem mu jih ponovno ponudila.  

Naredila sem seznam predmetov, ki jih je otrok vzel, se odzval negativno, če sem mu 

predmet vzela, in jih ponovno vzel ali pa se z njimi igral, ko sem mu jih odvzela. 

Dečku sem ponovno predstavila ta izbor skupine predmetov (2 do 4 hkrati) in z 

znakom + označila predmet, po katerem je prej posegel. Rezultati ocene okrepiteljev 

so prikazani v Tabelah 20, 21 in 22. 

 

Predmet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Čokoladne 
napolitanke 

X+ x+ X+ X+ X+   X+  X+ 7/7 

Preste x  x x  X+ X+ x X+ x 8/3 

Krekerji  x   x x x  x  5/0 

Tabela 20: Ocenjevanje okrepitelja 
 

Predmet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Frnikole X+ X+ X+ X+ X+ X+   X+  7/7 

Kocke x  X x x  X+ X+  X+ 7/3 

Mehurčki  x x   x x x x x 7/0 

Tabela 21: Ocenjevanje okrepitelja 
 

Predmet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Čokoladne 
napolitanke 

X+ X+   X+   X+   4/4 

Preste   X+ X+  X+ X+  X+  5/5 
Frnikole x x x  x x  x x X+ 8/1 
Kocke    x   x   x 3/0 

Tabela 22: Ocenjevanje okrepitelja                                              + posegel po predmetu 

 

Med ponujenimi tremi prigrizki (čokoladne napolitanke, preste in krekerji) je vedno 

izbral čokoladne napolitanke, čeprav je imel preste tudi zelo rad. Zato sem tudi 

ponovila ponovitev izbire med napolitankami in presticami. Med ponujenimi tremi 

igračami je vedno izbral frnikole. Ponovitve sem opravila v različnih dneh, da sem 

dobila res pravi najmočnejši okrepitelj. Med ponujeno napolitanko in frnikolami je 
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vedno izbral napolitanko oz. ko sem mu ponudila presto in frnikole, je vedno izbral 

presto. Dobila sem lestvico najmočnejših okrepiteljev, nepriljubljen predmet in 

nevtralne okrepitelje, ki so prikazani v Tabeli 23.  

 

Priljubljeni Nepriljubljeni Nevtralni 

Čokoladne napolitanke Medvedek – govoreči Krekerji 

Preste  Mehurčki 

Frnikole   

Kocke   

Tabela 23: Lestvica okrepiteljev 

 

5. 4. 4 Ocena že pridobljenih veščin PECS-a 

 

Ko sem dobila lestvico okrepiteljev, sem lahko preverila že pridobljene veščine 

PECS-a. Za to sem uporabila ocenjevalni list že pridobljenih veščin PECS-a. Ker so 

bile čokoladne napolitanke najmočnejši okrepitelj, sem te uporabila za oceno 

osvojenih veščin metode PECS, saj sem z okrepiteljem ustvarila željo po 

komunikaciji. Deček je sedel za mizo in imel pred seboj komunikacijsko mapo. Jaz 

sem sedela nasproti njega. Izzvala sem ga z napolitanko. Najprej je želel takoj seči 

po njej, kar sem mu fizično preprečila in glasno rekla PECS (to metodo doma 

uporabljajo tudi starši). Šel je do mape in nastavil na stavčno ploščico »DAJ MI« 

napolitanko in izmenjal stavčno ploščico. Deček je sestavil poved z dvema sličicama 

»DAJ MI« in okrepitelj napolitanka. Stavka ni prebral. Izročila sem mu napolitanko in 

ga pohvalila. Ugotovila sem, da razlikuje med sličicami in poišče pravo sličico v 

komunikacijski mapi ter sestavi stavek z dvema besedama. Potem sem preverila 

vztrajnost in razdaljo. Medtem ko je jedel napolitanko, sem sličice dala nazaj v mapo 

in mapo odložila na polico. Ko se je igral v bazenu z žogicami, sem se mu pridružila 

in čez nekaj minut iz žepa vzela napolitanke. Kot sem pričakovala, mi je skušal 

napolitanko vzeti iz rok. Opozorila sem ga na PECS. Vstal je iz bazena in šel do 

mape, nastavil ustrezni sličici na stavčno ploščico in mi jo prinesel. Zanimalo me je, 

ali gre po mapo iz razreda v razred. To sem preverila, ko je šel v popoldansko 

varstvo. Čez pet minut sem šla za njim in ga izzvala z napolitanko. Spet je želel 

poseči po napolitanki in ko sem mu rekla PECS, je začel gledati po razredu. Ko je 

ugotovil, da komunikacijske mape nima v tistem razredu, je odšel na hodnik po torbo 

in vzel iz nje komunikacijsko mapo. Naslednji dan sem preverila vse veščine še 
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enkrat, le da je imela napolitanke varuhinja in popoldan še učiteljica podaljšanega 

bivanja. Ugotovila sem, da PECS uporablja tudi z drugimi osebami. Izpolnila sem 

ocenjevalni list pridobljenih veščin PECS.  

 

 

STOPNJA PECS-a OPOMBE 

1. Kako komunicirati  

Vzame sliko + 

Iztegne roko, ponudi sliko + 

Spusti sliko v dlan + 

2. Razdalja in vztrajnost  

Pride do komunikacijskega partnerja + 

Potuje po razredu, da pridobi sliko + 

Potuje iz prostora v prostor + 

3. Razlikovanje slik  

Razlikuje med sliko želenega in neželenega predmeta + 

Razlikuje med dvema zelo želenima predmetoma + 

Razlikuje med več slikami + 

4. Povedi, stavki  

Doda sličico okrepitelja na stavčno ploščico + 

Doda sličico »DAJ MI« + 

»Bere« povedi na stavčni plošči - 

Tabela 24: Ocenjevalni list usvojene veščine PECS-a pred obravnavo 

+  usvojeno,  - nima usvojeno 

 

Iz Tabele 24 je razvidno, da deček uporablja sličice za izražanje zahtev z različnimi 

komunikacijskimi partnerji. Samostojno oblikuje stavke (z dvema sličicama »DAJ MI« 

in okrepiteljem). Poišče komunikacijsko mapo in gre po njo tudi v drugi prostor. Izraža 

zahtevo po določenem okrepitelju. Povedi spontano ne prebere. V šoli je večinoma 

PECS uporabljal za priboljške in WC, za aktivnosti le, če sem ga k temu spodbudila s 

telesno pomočjo. 

Po izvedbi ocen usvojenih veščin PECS-a sem spoznala, da je deček obdržal 

veščine prvih treh stopenj, kot je bilo zapisano v poročilu specialne pedagoginje, ki je 

z njim razvijala veščine po metodi PECS pred dvema letoma. Težave je imel pri 

»branju povedi«. Mama se je z oceno veščin PECS-a strinjala in povedala, da deček 

doma dokaj dosledno uporablja PECS, ker to od njega zahtevajo. V šolskem okolju 

pa uporabe nadomestne komunikacije ni uporabljal dosledno, ker tega od njega 

nismo zahtevali. Po oceni usvojenih veščin sem se odločila, da bova usvojene 

veščine PECS-a prenesla tudi v šolsko okolje, kar bomo dosegli z dosledno 

komunikacijo s PECS-om.  
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Ko sem kmalu ugotovila, da je deček večkrat skušal komunicirati s PECS-om, vendar 

v komunikacijski knjigi ni imel ustrezne sličice, sem najprej preverila ustreznost 

besedišča v komunikacijski mapi. V njej je imel veliko sličic za igrače in aktivnosti, ki 

jih je uporabljal in izvajal v vrtcu ter jih v šoli nismo imeli in ni več izražal želje po teh 

predmetih (šotor, igrača vodilo, natikanje obročkov). V mapi pa ni imel predmetov, 

igrač in aktivnosti, ki jih uporablja, izvaja in potrebuje v šoli. S starši smo skupaj 

posodobili sličice v komunikacijski mapi. Dodala sem sličice za predmete, za katere 

sem v tistem trenutku menila, da jih mora imeti v komunikacijski mapi, ker so zanj 

pomembni. Naredila sem sličico za peresnico, športno opremo in prtiček, lepilo, 

čopič, škarje, copate, vodene barvice. 

 

Pri izdelovanju slik je pomembno, da se, preden sliko izdelamo, posvetujemo s starši, 

da vemo, kako predmet, aktivnost poimenujejo doma. Jaz sem npr. naredila napako 

pri peresnici. V našem okolju peresnici rečemo puščica. Družina ni izhajala iz našega 

okolja in so uporabljali besedo peresnica. Predmete poimenujemo tako, kot jih 

imenujejo doma, četudi beseda ni knjižna (primer: za vzglavnik ima na sličici 

napisano poušter). Za našo regijo je to zelo pomembno, saj v vsakdanji rabi 

uporabljamo veliko narečnih besed. Za otroke z AM pa so to nove, druge besede, ki 

jih ne razumejo.  

 

V komunikacijsko mapo sem dodala slike igrač, s katerimi se je igral v razredu, 

jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju, in sicer frnikole, kocke, vrtavke, senzorne 

steklenico. Deček je brez težav povezal sliko s predmetom, tudi če je bila slika v 

obliki simbola. Za šolske aktivnosti (štetje, računanje, risanje, barvanje, pisanje) sem 

uporabila enake slike, kot sem jih uporabila na slikovnem urniku. Slikovnemu urniku 

je sledil brez težav. Sličice sem v njegovo mapo dodajala postopoma. 

Vedno sem preverila razumevanje uporabe sličic z umetno ustvarjenimi situacijami, 

ko je moral izmenjati stavčno ploščico z novim okrepiteljem. Ko je vzel določeno 

igračo (npr. kocke), sem mu to fizično preprečila in ga za roko vodila do sličice, da je 

nastavil na stavčno ploščico »DAJ MI« in željen okrepitelj, glasno sva prebrala »DAJ 

MI« kocke in sliko dala nazaj v mapo. Ko je ponovno želel seči po igrači (kockah), 

sem mu spet fizično preprečila dostop in mu rekla: »Ne razumem, »KAJ BI RAD,« in 

rekla: »PECS.« Zamenjal je stavčno ploščico z ustrezno sličico. Na takšen način sem 
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uvajala vsako novo sličico. Čez čas tega ni več potreboval, ker je predmet povezal s 

sliko in jo spontano brez treninga aktivno začel uporabljati v komunikaciji.  

 

Besednjak je hitro širil. V dveh mesecih je od začetnih 30 besed besedni zaklad 

razširil na 50 besed. Istočasno sva usvajala veščino branja povedi – korak na IV. 

stopnji. Vsakič, ko je izmenjal ploščico s stavkom, je šel stran ali pa umaknil pogled in 

s tem sporočil, da je končal, »DAJ MI« zahtevano stvar. Takrat sem dečka zadržala, 

obrnila stavčno ploščico tako, da jo je videl, uporabila sem postopek vzvratnega 

veriženja in ga z roko vodila, da je pokazal sliko »DAJ MI« in potem sliko okrepitelja, 

ter hkrati z njim »brala«, poimenovala slike. H govoru ga nisem silila. 

 

Po dveh mesecih uvajanja novega besednjaka in z dosledno komunikacijo s PECS-

om sem ponovno ocenila veščine PECS-a in vpliv PECS-a na neželeno vedenje, ki 

ima funkcijo komunikacije. Kljub načrtovanju in doslednemu dodajanju sličic se je v 

šoli in doma zgodilo, da nismo izdelali sličice za kakšno aktivnost ali predmet, ki je 

bila zanj v določenem trenutku pomembna. V takih primerih je najpogosteje uporabil 

neželeno vedenje kot sredstvo komunikacije. Za lažjo predstavo bom opisala primer, 

ko se je to zgodilo.  

 

Ob koncu šolskega leta smo bili v šoli v naravi in je zvečer, ko je ležal v postelji, jokal, 

cvilil in stiskal uho ob ramo ter klical »me, me, me«. Nisem vedela, kaj naj bi to bilo. 

Pomislila sem na knjigo o kravici Katki, ki jo doma vsak večer preberejo in tudi jaz 

sem mu jo že prebrala tisti večer. Mislila sem, da želi, da mu preberem še eno. Ko 

sem ga vprašala, »KAJ BI RAD«, je vzel PECS in listal po komunikacijski mapi, 

vendar sem kmalu ugotovila, da sličice nima na voljo. Prijel me je za roko in me peljal 

v kopalnico. Gledal je po polički, toaletnih torbicah in naprej jokal in cvilil. Peljal me je 

v kopalnico v drugo sobo, spet vse pregledal in ni našel iskanega. Mama me je pred 

odhodom v šolo v naravi obvestila o večerni rutini, ki jo ima pred spanjem. Vse, kar 

sem imela zabeleženo, sem upoštevala. Mislila sem, da sem mogoče na kaj pozabila 

jaz ali njegova mama. Sodelavka je opazila, da ima na nogi delno odtrgan noht in je 

menila, da ga to moti. Ko sva to težavo odpravili, je nekaj časa nehal jokati, potem pa 

spet jok in »me, me, me«. Še enkrat sva umila zobe, ker sem mislila, da je kaj v zvezi 

z zobmi. Da sem ga potolažila, sem mu na računalnik dala risanko »A, je to«, kot so 
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mi predlagali starši, če bi zvečer jokal. Ob risanki se je umiril in zaspal. Naslednje 

jutro sva govorili z mamico in tudi ona ni vedela, kaj bi pomenilo »me, me, me«, in še 

enkrat sva šli skozi večerno rutino, da česa nisva izpustili. Naslednjo noč se je jok 

ponovil, spet sva prehodila vse kopalnice in ponovno je zaspal ob risanki. Potem je 

vse naslednje noči zaspal brez težav. Ko smo se vrnili domov, deček nekaj dni ni več 

izrazil želje po »me«. Potem pa je enkrat po naključju našel elastiko za lase, jo 

prinesel mami in rekel »me«. Takrat se je mami spomnila, da mu je nekaj dni, preden 

smo šli v šolo v naravi, naredila v kopalnici čop, kjer ima shranjene tudi elastike. 

Takoj mi je napisala v beležko, kaj pomeni »me«, in še isti dan sem dodala sličico 

čopa v mapo. Od takrat je vsak dan do konca šolskega leta mamico zjutraj prosil, da 

mu naredi čop. V šoli se je tudi zgodilo, da smo izvajali kakšno aktivnost, vezano na 

določeno temo, in aktivnost, ki ni bila dnevno na voljo v omari. Primer: ko smo imeli 

temo zdravje, smo se igrali z brizgalkami (injekcijami) in vodo. Na razpolago so imeli 

različne brizgalke po velikosti, debelini. Iz vedra vode so morali z brizgalko napolniti 

vsak svojo plastenko. Deček je pri tej aktivnosti vztrajal zelo dolgo, vendar nisem 

opazila kakšnega pretiranega navdušenja. Naslednji dan je želel aktivnost ponoviti in 

mi tudi ni uspel sporočiti svoje želje, dokler nisem po naključju ugotovila, da se želi 

igrati z brizgalko.  

 

 

5. 4. 4. 1 Ocena PECS-a po dveh mesecih dosledne uporabe  

 

Deček uporablja sličice za izražanje zahtev z različnimi komunikacijskimi partnerji in v 

različnih okoljih. Uporablja tudi sličice, ki jih prvič vidi (iz komunikacijske mape, ki ni 

njegova). Sličice loči in jih samostojno išče v komunikacijski mapi, izmenja ustrezno 

sličico in vzame skladen predmet. Samostojno oblikuje stavke (z dvema sličicama 

»DAJ MI« okrepitelj). Poišče komunikacijsko mapo, gre ponjo v drugi prostor. Izraža 

zahtevo po določenem okrepitelju, četudi ga ne vidi in ga neposredno ne izzovemo z 

njim. Uporablja tudi sličice, ki prikazujejo priljubljene dejavnosti in ne le predmete. Ko 

izmenja stavčno ploščico, poved »prebere«. Občasno potrebuje telesno spodbudo 

(dotik roke). To je zadostovalo za funkcionalno komunikacijo, s katero je zadovoljil 

svoje fiziološke potrebe (po hrani, pijači in prigrizkih, WC-ju) in aktivnosti, ki jih je 

največkrat in najraje izvajal v šoli.  
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5. 4. 5 Spremljanje neželenega vedenja po obravnavi 

 

Po enem mesecu dosledne uporabe PECS-a sem ponovno en teden opazovala 

neželeno vedenje dečka. Opažanja so razvidna iz Tabele 25. 

 

Začetek 
Čas 

Kaj se je 
zgodilo 

pred tem  

Opis 
vedenja 

Možen vzrok 
za vedenje 

Konec 
neželenega 

vedenja 

Komunikacijska 
funkcija – 

DA/NE 

1. dan      

12.00 Zahtevala 
sem, da 
zaključi z 
delom na 
računalniku 

Cviljenje, 
dreganje 
v oko 

Nepriznavanje 
avtoritete 

12.10 ne 

2. dan      

/ / / / / / 

3. dan      

/ / / / / / 

4. dan      

10.30 Ni se smel 
kotaliti po 
travi, ker je 
bila mokra 

Cviljenje, 
jokanje 

Nepriznavanje 
avtoritete 

10.40 ne 

5. dan      

10.00 Pokazala 
sem 
sneženo 
kroglo z 
glasbo 

Zatiskanje 
ušes, 
cviljenje 

Senzorne 
težave ali pa 
strah pred 
igračo 

Ko sem jo 
ugasnila, se 
vedenje ni 
umirilo. Ko 
sem ga 
odstranila, 
pa se je 

ne 

Tabela 25: Spremljanje neželenega vedenja po obravnavi 

 

Ugotovila sem, da je neželeno vedenje izkazoval redkeje kot pred obravnavo in v 

nobenem primeru ni imelo komunikacijske vloge. Neželeno vedenje je nadomestil z 

uporabo PINK PECS. 

 

5. 4. 6 Načrtovanje IV. stopnje PECS-a – učenje uporabe pridevnikov 

 

Ker je imel deček ohranjene veščine prvih štirih stopenj in bi lahko od tu naprej prešel 

na peto stopnjo ali pa na učenje pridevnikov in dodajanje novih besed, smo se skupaj 
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s starši odločili, da bomo dečka učili uporabo pridevnikov in širili besedni zaklad. 

Odločili smo se, da bomo v tem šolskem letu poskušali osvojiti veščino uporabe 

pridevnikov za barve, okus in količine. Učenje pridevnikov sva začela za mizo, ker je 

dečku to ustrezalo. On je sedel na stolu, jaz pa nasproti njega. Komunikacijsko mapo 

je imel pred seboj na mizi. S treningom pridevnikov sva začela v začetku novembra 

2013.  

 

5. 4. 6. 1 Barve 
 

Uporabo pridevnikov sva začela z barvami. Deček je razlikoval in poznal barve. 

Pripravila sem sličice z barvami. Pri tem je pomembno, da sličice za barve ne 

oblikujemo tako, da pobarvamo pravilne oblike, npr. slika za rdečo barvo ne sme biti 

rdeč krog, kvadrat …, ker to otroka zmede in lahko pozornost usmeri na obliko in ne 

barvo (glej v prilogi sliko za barvo). V priročniku (Bondy 2011) in na seminarju so 

nam predstavili učenje barv s pomočjo različnih barv bombonov. Deček je imel 

brezglutensko dieto. Njegovi priboljški so bili zelo omejeni. Najmočnejšega okrepitelja 

(napolitanke) nisem mogla povezati z barvo. Zato sem jih skrivala v barvne ovojnice 

(pisma), tako je bil primoran prositi za ustrezno barvo pisma (namenoma nismo 

uporabili besede ovojnica, ker se ta beseda v njegovem okolju ne uporablja) ali 

škatle. Ko sem ugotovila, da so tudi preste zelo močan okrepitelj, sem največkrat za 

okrepitelj uporabila preste zaradi večjega števila ponovitev, za kar napolitanke niso 

najbolj primerne. Preste pa so se izkazale kot zelo dober okrepitelj. Dečku sem 

ponudila presto, da sem pridobila njegovo pozornost. Pred njim sem presto dala v 

rumeno pismo. Dečka sem izzvala z dvema ovojnicama (rdečo in rumeno). Na 

komunikacijski knjigi je bila le sličica »DAJ MI«, kartica s ciljnim pridevnikom (rumena 

barva) in slika pisma. Deček je izrazil zahtevo »DAJ MI« pismo (nastavil jo je na 

stavčno ploščico). Sličici sem razmaknila in mu ponudila obe ovojnici in vprašala, 

katero. Ko je posegel po rumeni ovojnici, sem mu onemogočila, da jo je vzel. Fizično 

sem ga za roko vodila do kartice z rumeno barvo, da jo je vzel iz mape in jo postavil 

med sličico »DAJ MI« in pismo. Prebrala sva stavek »DAJ MI« rumeno pismo in mu 

dala rumeno pismo. Iz pisma je vzel presto in jo pojedel. Postopek sva večkrat 

ponovila, rezultati so prikazani v Tabeli 26. 
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Čas Preizkušnja Stavek s 

tremi 

slikami 

Pridevnik Število  

 

Uporaba 

pravilnega 

pridevnika 

Preverjanje 

skladnosti 

slik predmeto

v 

1. ura 1 FP rumen 1 1   

 2 DFP rumen 1 1   

 3 + rumen 1 1   

 4 + rumen 2 1 +  

 5 + rumen 2 1 +  

 6 + rumen 2 2 / + 

 7 + rumen 3 3 / + 

 8 + rumen 4 4 / + 

 9 + rumen 5 4 / + 

 10 + rumen 6 4 / + 

FP – fizična pomoč, DFP – delna fizična pomoč 

Tabela 26: Spremljanje napredka pridevnikov – barve 1 

 

V Tabeli 26 so prikazani rezultati prve ure učenja pridevnikov. Cilj ure je bil, da deček 

nastavi na stavčno tablico stavek s tremi sličicami. Pri prvem poskusu je potreboval 

popolno fizično pomoč, pri drugem le delno fizično pomoč (dotik dlani), od tretjega 

poskusa naprej pa je samostojno sestavil stavke s tremi sličicami. Pri četrtem in 

petem poskusu sem dodala na komunikacijsko mapo še rdečo barvo in mu ponudila 

samo rumeno pismo. Brez pomoči je sestavil pravilen stavek z uporabo pravilnega 

pridevnika. V šestem poskusu sem mu poleg rumenega pisma ponudila tudi rdeče 

pismo, v katerega sem prav tako dala presto. Zdaj je imel na izbiro dve pismi, dva 

želena predmeta in pripadajoča pridevnika, zato sem preverila tudi skladnost. Imel je 

možnost izbire med rumenim in rdečim pismom s presto. Brez pomoči mu je uspelo 

sestaviti stavek s pridevnikom in temu primerno izbral tudi ustrezno pismo. Sestavil je 

stavek »DAJ MI« rumeno pismo in skladno s pridevnikom izbral ustrezno barvo 

pisma. V sedmem, osmem, devetem in desetem poskusu sem povečevala število 

ponujenih barvnih pisem s presto in v komunikacijsko mapo dodala njim pripadajoče 

sličice pridevnikov. Uporabila sem modro, zeleno, roza, belo pismo in njim 

pripadajoče slike pridevnikov. Ker je že prvo uro brez težav uporabljal barve, sva 
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naslednji dan izvedla trening z različnimi ciljnimi pridevniki, in sicer z vsemi barvami, 

v katerih sem imela na razpolago pisma, kar je razvidno iz Tabele 27.  

 

Datum Preizkušnja Stavek 
s tremi 
slikami 

Pridevnik Število  
 

Uporaba 
pravilnega 
pridevnika 

Preverjanje 
skladnosti 

slik predmetov 

2. ura 1 + rumen 6 4 / + 

 2 + rdeč 6 4 / + 

 3 + moder 6 4 / + 

 4 + zelen 6 4 / + 

 5 + moder 6 4 / + 

 6 + bel 6 4 / + 

 7 + rumen 6 4 / + 

 8 + zelen 6 4 / + 

 9 + bel 6 4 / + 

 10 + rdeč 6 4 / + 

+ – sestavil poved s tremi slikami 

Tabela 27: Spremljanje napredka pridevnikov – barve 2 

 

Iz Tabele 27 je razvidno, da pri sestavljanju povedi z uporabo barve ni imel težav. 

Samostojno je nastavil stavek s tremi sličicami in izbral skladno pismo zahtevanemu 

pridevniku. V vsa pisma sem dala preste, tako da je moral izbrati med želenimi pismi. 

Zato nisem mogla določiti ciljnega pridevnika, tega sem ugotovila, ko sem preverjala 

skladnost.  
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Tretjo uro sem uporabo barv spremljala v spontani komunikaciji v vsakodnevnih 

situacijah skozi dan. V Tabeli 28 so rezultati učenja. 

 

Datum Preizkušnja Stavek 
s tremi 
slikami 

Pridevnik Uporaba 
pridevnika/barva 

Preverjanje skladnosti 

3. ura 1 DFP rdeča / + 

 2 DFP rdeča / + 

 3 + rumena / + 

 4 + rumena / + 

 5 + modra / + 

 6 + zelena / + 

 7 + rdeča / + 

 8 + rdeča / + 

DFP – delna fizična pomoč, + – samostojno sestavil poved s tremi slikami 

Tabela 28: Spremljanje napredka pridevnikov – barve 3 

 

Tretjo uro sem uporabo barv spremljala v spontani komunikaciji v vsakodnevnih 

situacijah skozi dan. Ustvarila sem umetne priložnosti za komunikacijo, kjer je moral 

uporabiti pridevnik – barvo. Po kosilu je prosil za kocke, s katerimi sestavi tobogan in 

po njem spušča žogice rumene, modre, rdeče in zelene barve. Ko je s PECS-om 

izrazil željo po kockah, sem mu jih dala, počakala, da je sestavil tobogan in po njem 

spustil tri žogice. Potem sem mu žogice vzela in čakala na reakcijo. Z neverbalno 

komunikacijo (vlečenjem za roko in rahlim cviljenjem) mi je skušal povedati, naj mu 

vrnem žogice. Rekla sem mu, da ga ne razumem, in ga spodbudila z besedo PECS. 

Stopil je do mape in na stavčno ploščico nastavil stavek »DAJ MI« žogo ter mi izročil 

ploščico. Prebrala sva stavek. Sliki na stavčni ploščici sem razmaknila in ga vprašala, 

katero. Skušal mi je vzeti rdečo žogo, vendar sem mu to fizično preprečila. Z roko 

sem ga vodila do sličice z rdečo barvo, vzel jo je s komunikacijske mape in jo postavil 

med sličico »DAJ MI« in sličico žoge. Ko je segel po ustrezni sličici, sem ga pohvalila. 

Prebrala sem stavek »DAJ MI« rdečo žogo in ga pozvala, naj jo vzame. Vzel je rdečo 

žogo in jo spustil dvakrat po toboganu. Ker zanj ni bilo pomembno, ali ima samo eno, 

dve, tri … žogice, in mu je bilo vseeno, katere barve je, sem mu po dvakratnem 

spustu rdeče žogice po toboganu žogico vzela. Ponovno je skušal vzeti žogico, 
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vendar se je že takoj, ko sem mu skušala fizično preprečiti dostop do žoge, 

samostojno spomnil na PECS in na stavčno tablico nastavil »DAJ MI« žogo. 

Razmaknila sem sličici in se rahlo dotaknila njegove dlani. Izbral je sliko rdeče barve 

in jo položil na stavčno tablico. Prebrala sva stavek »DAJ MI« rdečo žogo in mu 

ponudila vse žoge. Izbral je žogo skladno z zahtevanim pridevnikom. To sva ponovila 

še šestkrat. Ker je na začetku vedno izrazil željo po rdeči žogi, sem to umaknila in jo 

pospravila v škatlo, da rdeče žoge ni imel na razpolago. Tako sem ustvarila situacijo, 

ko je bil primoran zahtevati žogo druge barve. To ga ni zmedlo in samostojno je 

nastavil stavek »DAJ MI« rumeno žogo in izbral skladno žogo z zahtevanim 

pridevnikom. V vseh šestih primerih je samostojno sestavil stavke in zbral skladno 

žogo z barvo, ki jo je izbral. Tako sva se igrala še nekaj dni, da je usvojil veščino 

uporabe barve in je spontano brez fizične pomoči uporabljal barvo, ko je bilo to 

potrebno. Vsakodnevno sem ustvarjala različne priložnosti, da je lahko izrazil oz. 

izbral barvo predmetov, ki si jo je želel. Npr. pri barvanju sem mu vzela barvice in ko 

je prosil za barvico, sem ga vedno vprašala, katero, ter mu jih nekaj ponudila, da je 

vedel, med katerimi lahko izbira, škarje, barvni papir pri likovni vzgoji, žoge, plastelin, 

ko je prosil za sok, sem mu ponudila različne barve slamice, izbiral je med baloni 

različnih barv. Ker mu je za vse naštete predmete, za katere je lahko izbral barvo, 

bilo vseeno, katere barve so, spontano ni nikoli sestavil stavka s tremi slikami. Vedno 

je nastavil stavek z dvema slikama, npr. »DAJ MI« škarje. Vprašala sem ga, katere, 

in mu istočasno pokazala lonček z različnimi barvami škarij, da bi vedel, med katerimi 

lahko izbira, in šele potem je samostojno razmaknil sličice ter vmes dodal pridevnik – 

barvo.  
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Tabela 29 prikazuje oceno veščine uporabe pridevnikov po zaključenem treningu 

uporabe barve za zahtevo predmeta želene barve. 

 

CILJ USVOJENA 
VEŠČINA 

Ko mu pokažemo dva predmeta (želenega in neželenega) in mu 
damo PECS s sličico »DAJ MI« ter sličico za željen predmet in 
sličico barve za željen predmet, učenec prosi za predmet s 
stavkom s tremi sličicami.  

 
 

  

Ko mu ponudimo dva predmeta (želenega in neželenega) in PECS 
s sličico »DAJ MI« ter dve sličici barve (želenega in neželenega), 
učenec sestavi stavek s tremi sličicami in uporabi pravo barvo. 

 
 

  
Damo komunikacijsko mapo, pokažemo dva želena predmeta, ki 
se razlikujeta v barvi, učenec sestavi in izmenja stavčno ploščico s 
pravilno barvo v pravilnem zaporedju ter ko mu rečemo: »Vzemi,« 
vzame skladen predmet. 

 
 

  

 usvojeno 

Tabela 29: Usvojene veščine za uporabo barv 

 

5. 4. 6. 2 Oblike 

Z učenjem oblik sva začela konec novembra. Za učenje oblik sem uporabila darilne 

škatle različnih oblik (okrogle, ovalne, v obliki srčka, kvadratne in pravokotne) in barv 

(rumene, modre, roza).  

 

5. 4. 6. 3 KVADRAT  

Pripravila sem sličice kvadrata, pravokotnika, kroga, srčka. Pri sličicah za oblike je 

pomembno, da jih ne pobarvamo, da ne preusmerimo pozornosti na barvo. 

Najmočnejši okrepitelj – preste sem dala v škatlo. Moral je prositi za škatlo ustrezne 

oblike – tiste, v kateri je bila skrita prestica. 
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Tabela 30 prikazuje učenje kvadratne oblike. 

 

Zaporedna 
ura 

Preizkušnja Stavek 
s tremi 
slikami 

Pridevnik Število  
 

Uporaba 
pravilnega 
pridevnika 

Preverjanje 
skladnosti 

slik predmetov 

1. ura 1 FP kvadrat 1 1   

 2 DFP kvadrat 1 1   

 3 + kvadrat 1 1   

 4 + kvadrat 2 1 +  

 5 + kvadrat 2 1 +  

 6 + kvadrat 2 2 +  

 7 + kvadrat 2 3 + - 

 8 + kvadrat 2 4 + + 

 9 + kvadrat 2 4 + + 

 10 + kvadrat 3 4 + + 

 11 + kvadrat 4 4 + + 

DFP – delna fizična pomoč, FP – fizična pomoč, + samostojno sestavi poved s tremi sličicami 

Tabela 30: Spremljanje pridevnikov – oblike 1 

 

Pred njim sem v kvadratno darilno škatlo dala presto. Izzvala sem ga s kvadratno (v 

kateri je bila prestica) in okroglo škatlo. V prvem poskusu je potreboval fizično 

pomoč, vodenje za roko, da je izbral ustrezno, kvadratno škatlo. V drugem poizkusu 

je potreboval delno fizično pomoč (dotik dlani), da je sestavil stavek s tremi sličicami, 

v tretjem poskusu pa je že samostojno izmenjal stavčno ploščico z »DAJ MI« 

kvadratno škatlo. V četrtem poskusu sem na komunikacijsko mapo dodala poleg 

sličice kvadrata še sličico kroga. Prestica je bila v kvadratni škatli, tokrat sem rumeno 

kvadratno škatlo zamenjala z modro škatlo. Samostojno je oblikoval stavek s tremi 

sličicami in izbral ustrezno škatlo. V šestem poskusu sem poleg slike škatle dodala 

še sličico pisma. Presto sem dala v obe, kvadratno in okroglo škatlo in tudi v tem 

poskusu je brez težav zahteval in izbral ustrezno škatlo glede na zahtevan pridevnik. 

V sedmem poskusu sem kvadratni (spet sem zamenjala barvo in velikost škatle) in 

okrogli škatli dodala še pravokotno škatlo in dodala na komunikacijsko mapo sliko 

pravokotnika. Preste so bile v pravokotni in kvadratni škatli. V tem poskusu je sestavil 

stavek: »DAJ MI« kvadratno škatlo, segel je po pravokotni škatli – neskladnem 

predmetu. Napako sva popravila v štirih korakih, ki so prikazani v Tabeli 31. 
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KORAK UČITELJ UČENEC 

 Izzvala sem ga s kvadratno in s 
pravokotno škatlo. 

 

  Izmenja ploščico s tremi 
sličicami: »DAJ MI« 
kvadratno škatlo. 

 »DAJ MI« hmmm škatlo, vzemi.  

  Posegel je po pravokotni 
škatli. 

 Preprečila sem mu dostop do 
pravokotne škatle. Sličico kvadrata 
postavim nazaj na mapo. 

 

PRIKAZ ALI 
DEMONSTRACIJA 

Poleg kvadratne škatle držim sličico 
kvadrata in potrkam po sličici, da jo 
pogleda. 

 

  Pogleda sličico kvadrata. 

POMOČ Dečka telesno vodim do slike 
kvadrata. 

 

  Doda sliko kvadrata na 
stavčno tablico. 

 Pohvalila sem ga (nisem mu dala 
kvadratne škatle). Sliko kvadrata sem 
dala nazaj na komunikacijsko mapo. 

 

OBRAT Rečem mu, naj mi prinese robček.  

  Prinese robček. 

PONOVITEV Izzovem učenca z obema škatlama, 
kvadratno in pravokotno s presto v 
obeh. 

 
 
 
 

  Doda sliko kvadrata na 
stavčno ploščico. 

 Prebrala sem stavek »DAJ MI« 
kvadratno škatlo, ga pohvalila in mu 
izročila kvadratno škatlo. 

 

Tabela 31: Poprava napake v štirih korakih 

Od osmega do desetega poskusa je samostojno sestavil stavek s tremi sličicami in 

skladno z zahtevanim pridevnikom izbral želeno škatlo. Škatle sem iz poskusa v 

poskus menjavala (barve in velikost). Preste so bile v vseh škatlah, zato je zbiral med 

želenimi predmeti. 
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5. 4. 6. 4 PRAVOKOTNIK 

Pri učenju ciljnega pridevnika oblika – pravokotnik sem presto dala v škatlo 

pravokotne oblike. Tabela 32 prikazuje rezultate učenja pravokotne oblike. 

Zaporedna 
ura 

Preizkušnja Stavek 
s tremi 
slikami 

Pridevnik Število  
 

Uporaba 
pravilnega 
pridevnika 

Preverjanje 
skladnosti 

slik predmetov  

2. ura 1 DFP pravokotnik 1 1   

 2 + pravokotnik 1 1   

 3 + pravokotnik 1 1   

 4 + pravokotnik 2 1 +  

 5 + pravokotnik 2 1 + + 

 6 + pravokotnik 2 2 + + 

 7 + pravokotnik 3 3 + + 

 8 + pravokotnik 3 4 + + 

 9 + pravokotnik 4 4 + + 

 10 + pravokotnik 5 4 + + 

DFP – delna fizična pomoč, FP – fizična pomoč, + samostojno sestavi poved s tremi sličicami 

Tabela 32: Spremljanje napredka pridevnikov – oblike 2 

 

Pri prvem poskusu je potreboval fizično pomoč pri oblikovanju stavka s tremi 

sličicami. Na komunikacijski mapi je imel sliko pravokotnika in sliko škatle. V drugem 

in tretjem poskusu je samostojno sestavil stavek s tremi sličicami – ciljnim 

pridevnikom. V četrtem poskusu sem poleg sličice pravokotnika dala na 

komunikacijsko mapo še sličico kvadrata. Samostojno je sestavil poved s tremi 

slikami in izbral skladen predmet s pridevnikom; pravokotno škatlo, v kateri je bila 

prestica. Prav tako je bil uspešen v petem poskusu, ko je imel na razpolago sličico 

pravokotnika in kvadrata ter sličico škatle. Tokrat sem preste dala v obe škatli, zato je 

moral zbirati med priljubljenima predmetoma. Izmenjal je sličico s tremi stavki in 

skladno s pridevnikom izbral ustrezno škatlo. V petem poskusu sem na mapo poleg 

slike pravokotnika, kvadrata dodala sliko kroga. Preste so bile v vseh treh škatlah. 

Samostojno je sestavil stavek s tremi sličicami in izbral skladen predmet. V šestem 

poskusu je imel na komunikacijski mapi poleg škatle še skodelico. To ga ni zmedlo. 

Izbral je ustrezen predmet in ustrezen pridevnik ter skladen predmet. Od sedmega do 

desetega poskusa sem, kot je razvidno iz Tabele 32, dodajala oblike. Na 

komunikacijski mapi je imel krog, kvadrat, pravokotnik, srček, elipso, med predmeti 
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pa kocke, pismo, skodelico in seveda škatlo. Od šestega do desetega poskusa sem 

spreminjala barve in velikost škatle. V osmem, devetem in desetem poskusu je 

stavčno ploščico izmenjal z varuhinjo, da je menjal komunikacijskega partnerja. Bil je 

uspešen. 

 

5. 4. 6. 5 SRČEK 

Presto sem dala v škatlo v obliki srca in začela z učenjem oblike srček. Tabela 33 

prikazuje rezultate učenja oblike srca. 

Zaporedna 
ura 

Preizkušnja Stavek 
s tremi 
slikami 

Pridevnik Število  
 

Uporaba 
pravilnega 
pridevnika 

Preverjanje 
skladnosti 

slik predmetov 

3. ura 1 + srček 1 1   

 2 + srček 2 2 + + 

 3 + srček 3 3 + + 

 4 + srček 4 5 + + 

 5 + srček 6 6 + + 

Tabela 33: Spremljanje napredka pridevnikov – oblike 3 

 

Ker sva že v spontani komunikaciji skozi dnevne situacije uporabljala pridevnike, je 

že osvojil strategijo in bil že v prvem poskusu uspešen ter sestavil stavek s tremi 

sličicami, zato sem hitreje dodajala slike predmetov in pridevnikov ter izvedla manj 

poskusov. V vseh poskusih je samostojno nastavil stavek s tremi sličicami ne glede 

na število slik pridevnikov in predmetov. Tokrat sem med slike pridevnikov v zadnjem 

poskusu dala tudi barve (rumeno in rdečo). Pri tem sem storila napako, saj je bila 

škatla v obliki srčka rumena. Deček mi je nastavil stavek »DAJ MI« rumeno škatlo, 

kar je bilo seveda tudi pravilno glede na to, da so ostale škatle bile rdeče, modre in 

roza.  

 

  



Prikaz metode PECS pri otroku z avtistično motnjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju                  Neva Izlakar 

 

 
80 

 

5. 4. 6. 6 KROG 

Presto sem dala v okroglo škatlo. V Tabeli 34 so prikazani rezultati preizkušenj. 

Zaporedna 
ura 

Preizkušnja Stavek 
s tremi 
slikami 

Pridevnik Število  
 

Uporaba 
pravilnega 
pridevnika 

Preverjanje 
skladnosti 

slik predmetov 

4. ura 1 + krog 1 1   

 2 + krog 2 2 + + 

 3 + krog 4 5 + + 

 4 + krog 5 5 + + 

 5 + krog 7 6 + + 

 6 + krog 8 6 + + 

Tabela 34: Spremljanje napredka pridevnikov – oblike 4 

 

Kot je razvidno iz Tabele 34, je bil v vseh poskusih uspešen. Tudi slike različnih 

pridevnikov oblik in barv ga niso zmedle. Tokrat sem bila pozorna, da sem na mapo 

namestila slike barv, katerih škatel ni imel na razpolago. Isti dan sem preverila 

uporabo vseh oblik, ki sva jih uvedla v PECS, kar je razvidno iz Tabele 35.  

 

Zaporedna 
ura 

Preizkušnja Stavek 
s tremi 
slikami 

Pridevnik Število  
 

Uporaba 
pravilnega 
pridevnika 

Preverjanje 
skladnosti 

slik predmetov 

5. ura 1 + srček 6 6 + + 

 2 + krog 6 6 + + 

 3 + kvadrat 6 6 + + 

 4 + pravokotnik 6 6 + + 

 5 + krog vse  vse + + 

 6 + kvadrat vse vse + + 

 7 + srček vse vse + + 

 8 + pravokotnik vse vse + + 

 9 + pravokotnik vse vse + + 

 10 + krog vse vse + + 

Tabela 35: Spremljanje napredka pridevnikov – oblike 5 

 

Preste sem vsakič pred njim dala v škatlo druge oblike. V prvem primeru v srček, v 

drugem v okroglo, v tretjem v kvadratno in tako naprej, kot je razvidno iz tabele. V 

prvih štirih primerih sem ga omejila s šestimi slikami pridevnikov (srček, kvadrat, 

pravokotnik, krog, roza, črna) in šestimi predmeti (balon, barvice, škatla, pismo, 
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bombon, slamica). V vseh primerih je bil uspešen. Od petega poskusa do desetega 

pa ga s slikami pridevnikov in predmetov nisem omejila (na razpolago je imel vse 

sličice v mapi), slike je moral poiskati v komunikacijski mapi. Izločila sem le barve, saj 

sem preverjala oblike. V osmem in devetem poskusu sva se zamenjali s sodelavko – 

varuhinjo, ki sodeluje z mano v razredu. Pokazal je, da komunicira tudi z drugimi 

osebami iz okolja. 

Pri uvedbi uporabe oblike v vsakdanjih situacijah sem imela več težav, ker nisem 

imela idej, kako bi jih lahko preverila na več različnih načinov. Največkrat sem 

uporabila nalepke. Ko je dokončal delo v zvezku ali na listu, sem mu za nagrado 

nalepila nalepko, zbiral je med okroglo (smejkoti), srčki in kvadratnimi nalepkami. Iz 

mos pene sem izrezala različne oblike in z enojnim luknjačem na sredini naredila 

luknjice, da jih je nizal na vrvico. Na mizo sem mu položila vrvico in eno obliko, za 

vsako naslednjo je moral prositi. Zelo rad je sestavljal motive, sestavljene iz različnih 

likov na magnetni tabli. Ko je izbral predlogo, je moral prositi za lik, ki ga je 

potreboval oz. želel.  

Tabela 36 prikazuje oceno veščine po zaključenem treningu uporabe oblike za 

zahtevo predmeta želene oblike. 

 

CILJ USVOJENA 
VEŠČINA  

Ko mu pokažemo dva predmeta (želenega in neželenega) in mu 
damo PECS s sličico »DAJ MI« ter željen predmet in sličico oblike za 
željen predmet, učenec prosi za predmet s stavkom s tremi sličicami.  

 
 

  
Ko mu ponudimo dva predmeta (želenega in neželenega) in PECS s 
sličico »DAJ MI« ter dve sličici oblik (želenega in neželenega), učenec 
sestavi stavek s tremi sličicami in uporabi pravo obliko. 

 
 

  
Damo komunikacijsko mapo, pokažemo dva želena predmeta, ki se 
razlikujeta v obliki, učenec sestavi in izmenja stavčno ploščico s 
pravilno barvo v pravilnem zaporedju in ko mu rečemo: »Vzemi,« 
vzame skladen predmet. 

 
 

  

 usvojena veščina 

Tabela 36: Usvojene veščine za oblike 

 

5. 4. 6. 3 Količina 

S treningom količin sva začela januarja. Deček je imel razvite količinske predstave do 

pet, poznal je tudi števila do pet. Predmete je štel tako, da je sproti premikal prste in s 

prsti pokazal, koliko je predmetov. Če si mu pokazal npr. številko 3, je dvigoval prst 
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za prstom in štel »ea, a, i«, za štiri in pet pa je na hitro zamomljal nekaj 

nerazumljivega. Uporabo količine sva se ravno tako učila s prestami. Tabela 37 

prikazuje rezultate učenja usvajanja količin ena in dva. 

 

Zaporedna 
ura 

Preizkušnja Stavek 
s tremi 
slikami 

Pridevnik Število  
 

Uporaba 
pravilnega 
pridevnika 

Preverjanje 
skladnosti 

slik predmetov 

1. ura 1 + 1 1 1 +  

 2 + 1 1 1 +  

 3 + 1 2 1 + - 

 4 + 2 1 2 + + 

 5 + 2 2 3 + - 

 6 + število 5 3 + + 

 7 + število 5 3 + + 

 8 + število 5 vsi + + 

 9 + število 5 vsi + + 

 10 + število 5 vsi + + 

Tabela 37: Spremljanje napredka pridevnikov – količine1 

 

Kot je razvidno iz Tabele 37, je deček samostojno nastavil stavek s tremi slikami. Na 

komunikacijski mapi je imel sliko »DAJ MI«, številko ena in presto. Izzvala sem ga s 

presto. V eni roki sem imela eno presto. Na stavčno tablico je samostojno nastavil 

stavek s tremi slikami »DAJ MI« eno presto in mi izročil tablico. Takoj, ko je segel po 

pridevniku, sem ga spodbudila z besedo bravo, prebrala sva stavek »DAJ MI« eno 

presto in mu le-to izročila. V tretjem poskusu sem mu na komunikacijsko mapo 

dodala poleg številke ena še številko nič. Ponudila sem mu spet eno presto na dlani. 

Takoj, ko je posegel po številki ena, sem ga pohvalila. Ko mi je izročil stavčno 

ploščico, sva stavek prebrala in mu dala presto. V tretjem poskusu je imel na 

komunikacijski mapi slike številk ena, dva, sliko »DAJ MI« in presto. Izzvala sem ga z 

eno presto v desni roki in štirimi prestami v drugi roki. Samostojno je nastavil stavek 

»DAJ MI« dve presti. Posegel je po štirih prestah.  

  



Prikaz metode PECS pri otroku z avtistično motnjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju                  Neva Izlakar 

 

 
83 

 

Preprečila sem mu dostop do prest in pričela s postopkom poprave napake s 

pridevniki in preverjanjem skladnosti v štirih korakih.  

 

KORAK UČITELJ UČENEC 

 Izzvala sem ga z eno in 
štirimi prestami. 

 

  Izmenja ploščico s tremi 
sličicami: »DAJ MI« 2 
prestici. 

 »DAJ MI« HMMMM presto, 
vzemi. 

 

  Poseže po štirih prestah. 
 

 Preprečila sem mu dostop 
do prest.  

 

 Sliko številke dva vrnem na 
mapo. 

 

POKAŽE Z MODELOM Pokazala in potrkala sem po 
sliki številke ena in sliko s 
številko približala h krožniku 
z eno presto. 

 

  Pogleda številko ena. 

SPODBUDA Dečka telesno vodim do 
slike s številko ena. 

 

  Doda sliko s številko ena na 
stavčno tablico. 

 Pohvalila sem ga (nisem mu 
dala ene preste). Sliko 
številke ena sem dala nazaj 
na komunikacijsko mapo. 

 

OBRAT Rečem mu, naj mi prinese 
vrečko s prestami. 

 

  Prinese vrečko s prestami. 

PONOVITEV Izzovem učenca z obema 
krožnikoma: na enem je ena 
presta, na drugem jih je več. 

 

  Doda sliko številke ena na 
stavčno ploščico. 

 Prebrala sem stavek »DAJ 
MI« eno presto, ga pohvalila 
in mu izročila presto. 

 

Tabela 38: Popravljanje napake v štirih korakih 

 

V četrtem poskusu sem ga izzvala s krožnikom, na katerem je bila ena prestica, in 

krožnikom z dvema presticama. Na komunikacijsko mapo sem mu dala sličico s 

številkama ena in dva ter presto in grisini palčko. Na stavčno tablico je nastavil 

stavek s tremi sličicami »DAJ MI« dve presti. Prebrala sem stavek in mu rekla, naj 

vzame. Vzel je krožnik z dvema prestama. V petem primeru sem ga izzvala s tremi in 
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dvema prestama na krožniku ter na komunikacijsko mapo dodala poleg preste in 

grisini palčk še bombon ter številki ena in dva. Na stavčno tablico je nastavil stavek s 

tremi sličicami »DAJ MI« dve presti in mi izročil tablico. Prebrala sem stavek in mu 

rekla, izvoli. Segel je po treh prestah, kar sem mu fizično preprečila in začela 

postopek popravljanja v štirih korakih. 

 

KORAK UČITELJ UČENEC 

 Izzvala sem ga z eno in 
dvema prestama. 

 

  Izmenja ploščico s tremi 
sličicami: »DAJ MI« 2 presti. 

 »DAJ MI« HMMMM presto, 
vzemi. 

 
 

  Poseže po treh prestah. 

 Preprečila sem mu dostop 
do prestic.  

 

 Sliko številke dva vrnem na 
mapo. 

 

POKAŽE Z MODELOM Pokazala in potrkala sem po 
sliki številke dva (sliko s 
številko dva približala h 
krožniku z dvema 
prestama).  

 

  Pogleda številko in krožnik z 
dvema prestama. 

SPODBUDA Dečka telesno vodim do 
slike s številko dva. 

 

  Doda sliko s številko dva na 
stavčno tablico. 

 Pohvalila sem ga (nisem mu 
dala/ponudila preste). Sliko 
številke dva sem dala nazaj 
na komunikacijsko mapo. 

 

OBRAT Rečem mu, naj mi prinese 
vrečko z grisini palčkami. 

 

  Prinese vrečko z grisini 
palčkami. 

PONOVITEV Izzovem učenca z obema 
krožnikoma (dvema in tremi 
prestami). 

 

  Doda sliko številke dva na 
stavčno ploščico. 

 Prebrala sem stavek »DAJ 
MI« dve presti, ga pohvalila 
in mu izročila dve presti. 

 

Tabela 39: Popravljanje napake v štirih korakih 
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V vsakem poskusu, ko je imel na razpolago več prestic od ponujenih slik števil na 

komunikacijski mapi, je izbral krožnik z največ prestami in potem brez težav v 

postopku popravljanja napake v štirih korakih napako popravil. Ugotovila sem, da si 

najbrž želi več prest, zato je izbral največjo ponujeno številko in potem izbral krožnik 

z največ prestami. Zato sem mu v šestem poskusu dala na razpolago slike s 

številkami od ena do pet in tri krožnike s tremi, štirimi in petimi prestami, števila slik 

predmetov nisem spreminjala, ker s tem ni imel več težav. Samostojno je sestavil 

stavek s tremi slikami »DAJ MI« pet prest, stavek sva prebrala in mu rekla, naj 

vzame. Vzel je krožnik s petimi prestami. Moje ugotovitve so bile pravilne, saj je 

izbral največje število, vendar je tokrat tudi izbral skladen pridevnik, ker ga je imel na 

razpolago. Od sedmega do desetega poskusa mu števila ponujenih številk nisem 

spreminjala, prav tako ne predmetov. Spreminjala sem le število prest na krožnikih. 

Vedno je izbral največjo številko in temu pripadajoči krožnik. V devetem in desetem 

poskusu sem vse sličice tako za pridevnike kot predmete – preste dala nazaj v mapo. 

Moral je vzeti slike iz mape in nastaviti stavek s tremi slikami. To je storil samostojno 

in brez težav. Nastavil je stavek s tremi sličicami, mi izročil stavčno ploščico in izbral 

temu pripadajoče število prest. Po tej uri sem skušala to veščino prenesti še na druge 

predmete, ne zgolj na preste. Prva taka aktivnost so bile frnikole. Tabela 40 prikazuje 

rezultate v posamezni preizkušnji.  

 

Zaporedna 
ura 

Preizkušnja Stavek 
s tremi 
slikami 

Pridevnik Število  
 

Uporaba 
pravilnega 
pridevnika 

Preverjanje 
skladnosti 

slik predmetov 

2. ura 1 + število vse vse + - 

 2 + število vse vse + + 

 3 + število vse vse + + 

 4 + število vse vse + + 

 5 + število vse vse + + 

Tabela 40: Spremljanje napredka pridevnikov – količine 2 

 

Ko je zaprosil za frnikole, sem mu dala samo vodilo brez frnikol. Prijel me je za roko 

in me peljal do frnikol ter mi na tak način želel povedati, da želi frnikole. Jaz sem ga 

ignorirala in mu rekla, da ga ne razumem, da ne vem, kaj želi, in ga z besedo PECS 

spodbudila k uporabi PECS-a. Na stavčno kartico je nastavil »DAJ MI« frnikolo. 

Razmaknila sem sličice in ga vprašala, koliko. Nastavil je »DAJ MI« 2 frnikoli. 
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Nastavila sem mu pest s šestimi frnikolami. Zgrabil je vse frnikole, vendar sem mu 

preprečila, da jih vzame. Izvedla sem postopek popravljanja. 

 

Tabela 41: Popravljanje napake v štirih korakih 

 

Frnikoli je spustil po toboganu za frnikole. Frnikole sem mu vzela in čakala, da je 

ponovno prosil zanje. Na stavčno ploščico je spontano nastavil »DAJ MI« pet frnikol 

in mi izročil stavčno ploščico. Medtem ko je spuščal in nastavljal sličice, sem se 

premikala po razredu, delala druge stvari, zato me je moral poiskati v razredu. Izročil 

mi je stavčno kartico in jaz sem mu v dlani ponudila osem frnikol. Z eno roko je jemal 

frnikole z roke, z drugo pa premikal prste in štel. Ko je imel v roki štiri frnikole, so mu 

KORAK UČITELJ UČENEC 

 Izzvala sem ga s pestjo frnikol.  

  Izmenja ploščico s tremi 
sličicami: »DAJ MI« 2 
frnikoli. 

 »DAJ MI« HMMMM frnikole, 
vzemi. 

 

  Poseže po vseh frnikolah v 
roki. 

 Preprečila sem mu dostop do 
frnikol.  

 

 Sliko 2 vrnem na mapo  

POKAŽE Z MODELOM Pokazala in potrkala sem po 
sliki 2 (iz pesti sem z drugo roko 
vzela dve frnikoli) in zraven dala 
številko dve. 

 

  Pogleda v roko in sledi moji 
aktivnosti. 

SPODBUDA Dečka telesno vodim do slike s 
številko 2. 

 

  Doda sliko s številko 2 na 
stavčno tablico. 

 Pohvalila sem ga (nisem mu 
dala/ponudila frnikole). Sliko 
številke 2 sem dala nazaj na 
komunikacijsko mapo. 

 

OBRAT Dam mu presto.  

  Poje presto. 

PONOVITEV Izzovem učenca s pestjo frnikol.  

  Doda sliko 2 na stavčno 
ploščico. 

 Prebrala sem stavek »DAJ MI« 
2 frnikoli, ga pohvalila in mu iz 
pesti z drugo roko dam dve 
frnikoli. 
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te padle iz roke, ker jih je bilo preveč, da bi jih lahko držal v eni roki. Z zanimanjem 

sem opazovala, kaj bo naredil. Pobral je frnikole, jih nesel k toboganu, jih postavil v 

vrsto in še enkrat preštel, se vrnil k meni, vzel še eno frnikolo, mi pred očmi pokazal 

pet prstov in po svoje izgovoril besedo pet, s tem želel je mojo potrditev. Pohvalila 

sem ga (z besedo bravo) in pokazala veselje, ki sem ga ob tem občutila, saj me je s 

tem odzivom zelo presenetil. Nekaj časa sem dovolila, da se je igral s frnikolami. 

Potem sem mu spet vzela frnikole in ko sem pridobila njegovo pozornost (da je gledal 

mene in frnikole), sem te dala varuhinji in zapustila razred. Brez težav je nastavil 

stavek s tremi sličicami na stavčno ploščico »DAJ MI« pet frnikol in jo izročil varuhinji. 

Povedala mi je, da je vsako frnikolo posebej odložil na tla k toboganu in vsakič sproti 

preštel, koliko jih ima (prestavljal je prstke). Na koncu je spet pokazal pet prstov in s 

tem »povedal«, da ima pet frnikol. Postopek sem ponovila še dvakrat, potem pa mu 

izročila frnikole in pustila, da se je z njimi prosto igral. Vsakodnevno sem ustvarjala 

priložnosti, v katerih je moral izražati količino. Največkrat je spontano, brez spodbude 

z vprašanjem koliko, nastavil stavek na stavčno ploščico s tremi sličicami za preste 

ali druge priboljške. Priboljške je dobil za nagrado za dobro opravljeno delo ali kot 

motivacijo ali pa tudi, kadar je prosil spontano zanje in kadar smo praznovali rojstni 

dan in ni mogel jesti slaščic, ki so jih prinesli sošolci. Kadar sem mu želela sama dati 

priboljšek kot nagrado in ni spontano prosil zanjo, sem postavila škatlo s priboljški na 

mizo. Prišel je k mizi, pogledal, kaj vse je v škatli, in se potem odločil, kaj bi imel. 

Največkrat je uporabil številko pet. Z mamo sva se dogovorili, da s priboljški razen 

presticami ne bova pretiravali, in določili, da lahko poje naenkrat eno napolitanko, 

dva bombona, pri presticah pa sva dovolili, da jih dobi lahko tudi pet. Kadar je izrazil 

željo po petih presticah, sem jih običajno dala na pol, da jih ni pojedel toliko. Če je na 

primer prosil za tri napolitanke, sem rekla: »Ne, eno,« in pokazala en prst. Šel je do 

mape, odložil številko tri v mapo in jo zamenjal s številko ena. Sčasoma se je navadil 

na omejitve in običajno vedel, koliko česa lahko dobi, in tako je prosil za tri preste, 

eno napolitanko in dva bombona ter eno grisini palčko (palčk ni imel ravno rad in je 

izrazil željo po njej, kadar drugih priboljškov ni imel). 
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Tabela 42 prikazuje oceno veščine uporabe pridevnikov po zaključenem treningu 

uporabe števil za zahtevo želenega števila predmetov. 

 

CILJ USVOJENA 
VEŠČINA 

Ko mu pokažemo dva predmeta (želenega in neželenega) in mu damo 
PECS s sličico »DAJ MI« in sličico za željen predmet ter sličico številke 
za željen predmet, učenec prosi za predmet s stavkom s tremi sličicami. 

 
 

  
Ko mu ponudimo dva predmeta (želenega in neželenega) in PECS s 
sličico »DAJ MI« ter dve sličici številk (želenega in neželenega), učenec 
sestavi stavek s tremi sličicami in uporabi pravo številko. 

  

Damo komunikacijsko mapo, pokažemo dva želena predmeta, ki se 
razlikujeta v količini, učenec sestavi in izmenja stavčno ploščico s 
pravilno številko v pravilnem zaporedju in ko mu rečemo: »Vzemi,« 
vzame skladen predmet. 

 
 

  
 usvojeno 

Tabela 42: Usvojene veščine za uporabo količin  

 

5. 4. 6. 4 Okus soka, bombona  

Trening učenja okusov ni bil načrtovan ob začetku šolskega leta. V tem času sem 

ugotovila, da bi bilo zanj pomembno, če bi lahko zbral okus soka, saj ima zelo rad 

sok. Na to idejo sem prišla, ker sem mu pri kosilu vedno okus soka izbrala jaz ali pa 

druga učiteljica. Učenci vsak dan pri kosilu dobijo Fructalov sok v tetrapaku. Na izbiro 

imajo običajno različne, vsaj tri okuse soka. Običajno smo mu učitelji izbrali okus 

soka, ki je bil prvi pri roki na razdeljevalnem pultu, ker ni bil izbirčen pri okusu. Vedno 

si je tudi natančno ogledal embalažo soka, kot bi gledal, kateri sok je dobil. Ker je 

imel rad vsak sok, je moral usvojiti trening razlikovanja med želenimi okusi – 

preverjanje skladnosti. S treningom sva začela marca. Izdelala sem sličice sadja 

(jabolko, pomaranča, ananas, hruška, jagoda, breskev). Vsak dan sem mu ponudila 

dva soka.  
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Rezultati usvajanja so prikazani v Tabelah 42 in 43. 

 

Zaporedna 
ura 

Preizkušnja Stavek 
s tremi 
slikami 

Pridevnik Število  
 

Uporaba 
pravilnega 
pridevnika 

Preverjanje 
skladnosti 

slik predmetov 

1. ura 1 + jabolčni 1 1 + - 

 2 + jabolčni 2 1 + + 

 3 + hruška 1 1 + + 

 4 + hruška 2 1 + + 

 5 +  2 1 + + 

 6 +  2 1 + + 

Tabela 43: Spremljanje napredka pridevnikov – okus 1 

 

Na pladnju sem mu pokazala vodo in jabolčni sok. Počakala sem na izmenjavo 

stavčne ploščice, na katero je nastavil »DAJ MI« jabolčni sok. Ko je posegel po 

jabolčnem soku, sem ga pohvalila. Odprl je slamico in jo vtaknil v sok. Počakala sem, 

da je naredil dva požirka, in mu vzela sok. V drugem poskusu sem sličici jabolka 

dodala sliko ananasa. Čakala sem na izmenjavo stavčne ploščice. Izročil mi je 

stavčno ploščico s sličicami »DAJ MI« jabolčni sok in posegel po jabolčnem soku. 

Takoj, ko je posegel po jabolčnem soku, sem ga pohvalila in mu izročila sok. V 

tretjem poskusu sem mu ponudila vodo in hruškov sok in sličico hruške, vode in 

soka. Izmenjal je stavčno ploščico »DAJ MI« hruškov sok. Prebrala sva stavek »DAJ 

MI« hruškov sok. Iz ponujenega pladnja je vzel hruškov sok, pohvalila sem ga in mu 

izročila zahtevan sok. Po nekaj požirkih sem mu sok vzela in poleg hruške v četrtem 

poskusu dodala še sličico jabolka in čakala na izmenjavo. Po izmenjavi stavka »DAJ 

MI« hruškov sok sva prebrala stavek, mu ponudila pladenj in vzel je hruškov sok. Ko 

je segel po soku, sem ga pohvalila in mu dovolila spiti nekaj požirkov. V petem 

poskusu je zbiral med dvema želenima sokovoma, jabolčnim in hruškovim. Izmenjal 

je stavčno ploščico z »DAJ MI« hruškov sok. Prebrala sem mu stavek in ponudila 

pladenj s sokovoma. Izbral je hruškov sok, sledila je moja pohvala in nekaj požirkov 

hruškovega soka, ki ga je tokrat spil do konca. Prazno embalažo sem postavila nazaj 

na pladenj in čakala izmenjavo. V šestem poskusu je izmenjal sličico »DAJ MI« 

hruškov sok. Prebrala sem stavek »DAJ MI« hruškov sok in rekla, izvoli. Vzel je 

hruškov sok, jaz sem ga pohvalila. Naredil je požirek in ugotovil, da soka ni več. 

Takoj je vzel stavčno ploščico in nastavil »DAJ MI« jabolčni sok ter izmenjal stavčno 
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ploščico. Rekla sem, izvoli, in dovolila, da je popil še jabolčni sok do konca. Še isti 

dan sem prosila drugo učiteljico, da mu je pri kosilu ponudila jabolčni in hruškov sok. 

Deček je samostojno šel do komunikacijske mape, nastavil na stavčno tablico »DAJ 

MI« hruškov sok in skladno s sličico s pladnja vzel hruškov sok. 

 

Zaporedna 
ura 

Preizkušnja Stavek 
s tremi 
slikami 

Pridevnik Število  
 

Uporaba 
pravilnega 
pridevnika 

Preverjanje 
skladnosti 

slik predmetov 

2. ura 1 FP jagoda 1 1 +  

 2 + jagoda 1 1 +  

 3 + jagoda 2 1 +  

 4 + breskev 1 1 +  

 5 + breskev 2 1 +  

 6 +  2 1 + + 

        

 7 +  3 1   

FP – fizična pomoč 

Tabela 44: Spremljanje napredka pridevnikov – okus 2 

 

V prvem poskusu je imel na razpolago jagodni sok. Na komunikacijski mapi je imel 

sličico jagode in soka. Izmenjal je stavčno ploščico s sličicama »DAJ MI« sok. Ko 

sem razmaknila sličice, sem ga narahlo vodila za roko do sličice z jagodo. Potem jo 

je sam nastavil med sliko »DAJ MI« in sokom. Prebrala sem stavek »DAJ MI« 

jagodni sok. Sledila je pohvala in nekaj požirkov jagodnega soka. Enak postopek sva 

ponovila v drugem poskusu. V tretjem poskusu sem na komunikacijsko mapo poleg 

jagode dala še sliko jabolka. Brez težav je nastavil stavek »DAJ MI« jagodni sok, 

prebrala sem stavek in s pladnja je vzel jagodni sok. Po nekaj požirkih sem mu sok 

spet vzela. V četrtem poskusu sem mu ponudila breskov sok. Na komunikacijski 

mapi je imel sličico breskve in sok. Izmenjal je stavčno ploščico s sličicami »DAJ MI« 

breskov sok. Prebrala sem mu stavek breskov sok in ga pohvalila, ko je segel po 

njem. Po nekaj požirkih sem mu sok vzela. V petem poskusu sem dodala sliko 

jagode in čakala na izmenjavo. Izročil mi je stavek »DAJ MI« breskov sok, prebrala 

sem stavek in skladno s pridevnikom je vzel breskov sok. V šestem poskusu sem mu 

ponudila jagodni in breskov sok. Na komunikacijski mapi pa je imel sliko jagode in 

breskve. Nastavil je stavek »DAJ MI« breskov sok in skladno s pridevnikom izbral 

breskov sok. V sedmem poskusu sem poleg slike jagode in breskve dodala še 

hruško in jabolko. Ponudila sem mu spet breskov in jagodni sok. Skladno s 

pridevnikom je izbral breskov sok. Tudi ta dan je pri kosilu lahko izbral med jagodnim, 
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breskovim in jabolčnim sokom. Brez težav je samostojno nastavil poved »DAJ MI« 

jabolčni sok in skladno z zahtevanim pridevnikom izbral jabolčni sok ter stavčno 

kartico izmenjal z učiteljem, ki je ta dan razdeljeval sokove. 

 

Zaporedna 
ura 

Preizkušnja Stavek 
s tremi 
slikami 

Pridevnik Število  
 

Uporaba 
pravilnega 
pridevnika 

Preverjanje 
skladnosti 

slik predmetov 

3. ura 1 + ananas 1 1 +  

 2 + ananas 2 1 +  

 3 + pomaranča 1 1 +  

 4 + pomaranča 2 1 +  

 5 +  3 1 + + 

 6 +  4 1 + + 

+ uspešno; – neuspešno 

Tabela 45: Spremljanje napredka pridevnikov – okus 3 

 

Izzvala sem ga z ananasovim sokom. Ker je bila to že tretja zaporedna ura učenja 

pridevnikov – okus soka, je deček že v prvem poskusu samostojno izmenjal stavčno 

ploščico z »DAJ MI« ananasov sok. Na komunikacijski mapi je imel samo sliko 

ananasa in soka. Prebrala sem mu stavek in ga pohvalila, ko je posegel po sliki 

ananasa. V drugem poskusu sem mu na komunikacijsko mapo dodala sliko jagode. 

Izmenjal je stavčno ploščico z »DAJ MI« ananasov sok. Prebrala sem stavek, sledila 

je pohvala in nekaj požirkov soka. V tretjem poskusu je imel na komunikacijski mapi 

sliko pomaranče in soka. Na stavčno tablico je nastavil »DAJ MI« pomarančni sok. 

Prebrala sem stavek, ga pohvalila in mu ponudila pomarančni sok. Spil je nekaj 

požirkov. V četrtem poskusu sem sliki pomaranče na komunikacijski mapi dodala 

sliko ananasa. Izzvala sem ga s pomarančnim sokom. Samostojno je nastavil stavek 

»DAJ MI« pomarančni sok, prebrala sem stavek, ga pohvalila in mu dovolila nekaj 

požirkov pomarančnega soka. V petem poskusu sem mu na pladnju ponudila 

ananasov in pomarančni sok, na komunikacijski mapi pa je imel sliko ananasa in 

pomaranče. Izmenjal je stavčno tablico z »DAJ MI« pomarančni sok, prebrala sem 

stavek. Ko je posegel po pomarančnem soku, sem ga pohvalila in mu dovolila nekaj 

požirkov pomarančnega soka. V šestem poskusu sem na komunikacijsko mapo 

dodala še sliko jagode, jabolka, hruške. Na pladnju pa je imel ananasov in 

pomarančni sok. Izmenjal je stavčno tablico z »DAJ MI« pomarančni sok. Prebrala 

sem stavek in ga pohvalila, ko je izbral skladen sok z zahtevanim pridevnikom. Sok je 

spil do konca in po mojem navodilu embalažo zavrgel v smeti. Postavila sem ostanek 
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ananasovega soka na svojo mizo. Po učenju PECS-a si je za nagrado izbral 

aktivnost po svojem izboru. Izmenjal je stavčno kartico »DAJ MI« frnikole. Dobil je 

frnikole in se z njimi igral 10 minut (ob peščeni uri). Po pretečenem času je frnikole 

pospravil in se vključil v usmerjeno aktivnost. Ko je z aktivnostjo zaključil, se je kar 

naprej smukal okrog moje mize (nisem vedela, zakaj) in čez nekaj časa mi je prinesel 

stavčno ploščico »DAJ MI« ananasov sok. Prebrala sem stavek in nisem mogla skriti 

zadovoljstva ob tem, spontano sem ga objela in ga pohvalila ter mu dala sok in 

dovolila, da ga je popil. Pri kosilu je vsak dan izbral okus soka, ki je bil v tistem dnevu 

na voljo. Največkrat je zbral pomarančni sok. 

Tabela 46: Ocena veščine uporabe pridevnikov po zaključenem treningu uporabe 

sadja za zahtevo želenega okusa soka, jogurta, sladoleda. 

 

CILJ USVOJENA 
VEŠČINA 

Ko mu pokažemo dva predmeta (želenega in neželenega) in mu damo 
PECS s sličico »DAJ MI« in željen predmet ter sličico sadja za željen 
predmet, učenec prosi za predmet s stavkom s tremi sličicami.  

 

  
Ko mu ponudimo dva predmeta (želenega in neželenega) in PECS s sličico 
»DAJ MI« ter dve sličici sadja (želenega in neželenega), učenec sestavi 
stavek s tremi sličicami in uporabi pravo sadje. 

 

  
Damo komunikacijsko mapo, pokažemo dva želena predmeta, ki se 
razlikujeta v okusu, učenec sestavi in izmenja stavčno ploščico s pravilnim 
okusom v pravilnem zaporedju in ko mu rečemo: »Vzemi,« vzame skladen 
predmet. 

 

  

 usvojena veščina 

Tabela 46: Usvojene veščine za uporabo okusov  

 

V Tabeli 47 sem navedla nekaj idej za uvajanje pridevnikov, ki sem jih uporabila  

v vsakdanji komunikaciji. 

 

PRIDEVNIK PRIMER 

Barva Bomboni, barvice, kolaž papir, barve, baloni, 

sladoled, sok, plastelin, krede, embalaža … 

Količina Kateri koli priljubljen predmet 

Oblika Keksi, kocke, nalepke, škatle, embalaža 

Okus Sok, sladoled, jogurt 

Tabela 47: Primeri uporabe pridevnikov v vsakdanji rabi 
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Opisala bom primer, kako je deček funkcionalno uporabil PECS za sporočanje svoje 
želje.  
Ko smo šli v šolo v naravi na sladoled, je izmenjal stavčno ploščico z natakarico, prav 

tako, ko smo šli s skupino ob koncu leta na sladoled. Zanimivo je, da je enkrat izbral 

za vrsto sladoleda barvo, drugič pa okus. Ugotovila sem, da kadar imajo na tablicah z 

okusi narisano sadje, izbere sličico za sadje, če ne izbere sadnega sladoleda ali pa 

ne ve, kakšnega okusa je, uporabi barvo. Nikoli ni spontano uporabil pridevnika za 

oblike. Običajno je namesto za opis predmeta namesto oblike uporabil barvo in tako 

kljub temu dobil željen predmet. 

 

5. 4. 6. 5 Odgovor na vprašanje »Kaj želi?« 

 

Ker je zelo uspešno napredoval po stopnjah PECS-a in ker je že pri uvajanju 

pridevnikov odgovoril na moje vprašanje, kateri predmet si želi, sem se odločila, da 

greva naprej na V. stopnjo, ki je uvod za naslednjo VI. stopnjo, tj. dajanje 

komentarjev. S treningom sva začela sredi maja. Vmes je bil deček dalj časa odsoten 

zaradi pljučnice. Na komunikacijski mapi je imel sličico »DAJ MI« preste, frnikole, 

kocke, sok, barvice, knjigo, dvigalo, krede (vse te predmete je imel tudi na voljo). 

Istočasno sem s prstom potrkala po kartici »DAJ MI« in vprašala, KAJ BI RAD. 

Namenoma nisem vprašala, kaj želiš, ker v našem okolju v spontanem govoru doma 

kot v šoli uporabljamo frazo KAJ BI RAD in ne KAJ ŽELIŠ. To je pri osebah z AM 

zelo pomembno, ker imata vprašanji zanj lahko čisto nasproten pomen. Tabela 48 

prikazuje rezultate posameznih preizkušenj odgovora na vprašanje »KAJ BI RAD?«.  

 

Ura Preizkušnja Interval 
zakasnitve v 
sekundah 

Odgovori na 
vprašanje 

Premaga 
spodbudo 

Spontano 
izrazi potrebo 

Preverjanje 
skladnosti 

1. 1 0 + ne   

 2 0 + ne   

 3 0 + ne   

 4 2 + ne   

 5 3 + ne   

 6 3 + ne   

 7 3 + da   

 8 4 + da   

 9 6 + da   

 10  +    

+ odgovori na vprašanje 

Tabela 48: Ocenjevalna lista odgovorov na vprašanje 1 
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Deček se na vprašanje ni odzval. Prijela sem ga za roko in ga vodila, da je vzel 

sličico »DAJ MI« ter nato sam posegel po sličici preste in opravil izmenjavo. 

Postopek sva še dvakrat ponovila. V četrtem poskusu sem povečevala interval 

zamika med vprašanjem »KAJ BI RAD?« in kazanjem na sličico »DAJ MI«. Vprašala 

sem ga, »KAJ BI RAD«, in naredila premor dolg dve sekundi in pokazala na sličico 

»DAJ MI«. Ker se na vprašanje ni odzval, sem potrkala po sliki »DAJ MI« in ga 

telesno vodila do sličice »DAJ MI«, potem je opravil izmenjavo. V petem poskusu 

sem zamik povečala na tri sekunde. Po treh sekundah sem se dotaknila sličice »DAJ 

MI« in potem je bil dovolj le dotik roke in ne vodenje, da je nastavil na stavčno 

ploščico sličico »DAJ MI« in presto ter opravil izmenjavo. Postopek sem še enkrat 

ponovila in ponovno je bil dotik roke dovolj, da je izmenjal sličico. V šestem, sedmem, 

osmem, devetem in desetem poskusu je deček premagal pomoč in izmenjal stavčno 

ploščico. 

 

Tabela 49 prikazuje rezultate druge učne ure odgovora na vprašanje »KAJ BI 

RAD?«. 

Ura Preizkušnja Interval 
zakasnitve v 
sekundah 

Odgovori na 
vprašanje 

Premaga 
spodbudo 

Spontano 
izrazi 
potrebo 

Preverjanje 
skladnosti 

2. 1 3 + ne   

 2 3 + da   

 3 4 + da   

 4 4 + da   

 5    +  

 6    +  

 7 4 + da   

+ odgovori na vprašanje 

Tabela 49: Spremljanje napredka odgovora na vprašanje »KAJ BI RAD?« 

 

Drugo uro je imel na komunikacijski mapi sličico »DAJ MI« in sličico soka, frnikol, 

pompomov, knjige, sestavljanke, namenoma med sličice nisem dala prest, ker je 

vedno, kadar je imel na razpolago preste, izbral preste. V prvem poskusu sem ga 

vprašala, KAJ BI RAD, in po treh sekundah pokazala na sličico »DAJ MI«. Nastavil je 

stavek brez vodenja na stavčno ploščico, opravil izmenjavo, stavek prebral. Želel je 

sok in dovolila sem mu, da je celega spil. V drugem poskusu je na vprašanje »KAJ BI 

RAD?« brez pomoči odgovoril in nastavil poved na stavčno ploščico »DAJ MI« 

frnikole. Po petih minutah sem mu frnikole vzela in ga ponovno vprašala, KAJ BI 

RAD. Brez pomoči je odgovoril, da želi frnikole. Opravil je izmenjavo, prebral poved 
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in se zopet igral s frnikolami pet minut. Ob sebi je imel peščeno uro za pet minut. Še 

enkrat sem enak postopek ponovila. V petem poskusu sem na komunikacijsko mapo 

dodala sliko preste, ker me je zanimalo, če bo spontano zaprosil za preste, preden 

ga bom vprašala, KAJ BI RAD. Nekaj časa je gledal, potem pa po kakšni minuti 

nastavil na ploščico »DAJ MI« preste in opravil izmenjavo. Enako je storil v šestem 

poskusu. V sedmem poskusu sem mu pokazala, da prestic ni več. Nekaj časa sem 

čakala in ker spontano ni izrazil svoje želje, sem ga vprašala, KAJ BI RAD. Brez 

pomoči je opravil izmenjavo za frnikole, s katerimi se je lahko potem igral do kosila 

(20 minut).  

Tabela 50 prikazuje rezultate posameznih preizkušenj odgovora na vprašanje »KAJ 

BI RAD?« in spontano komunikacijo. 

 

Ura Preizkušnja Interval 
zakasnitve v 

sekundah 

Odgovori na 
vprašanje 

Premaga 
spodbudo 

Spontano 
izrazi potrebo 

Preverjanje 
skladnosti 

3 1  +    

 2  +    

 3  +    

 4    +  

 5  +    

 6  +    

 7    +  

 8    +  

 9  +    

 10    +  

+ samostojno    P – pomoč 

Tabela 50: Ocenjevanje napredka pri odgovoru na vprašanje »KAJ BI RAD?« 

 

Ko je deček znal odgovoriti na vprašanje »KAJ BI RAD?«, sem mešala priložnosti za 

odgovor na vprašanje »KAJ BI RAD?« in spontano komunikacijo. V prvih treh 

primerih je samostojno odgovoril na vprašanje »KAJ BI RAD?«. Samostojno je 

nastavil na stavčno ploščico odgovor »DAJ MI« vrtavko v prvem in drugem primeru. 

V tretjem primeru sem mu na komunikacijsko mapo dodala sliko soka. Kot sem 

pričakovala, je v tretjem poskusu izbral sok. Dala sem mu sok brez slamice in čakala, 

kaj bo storil. Nekaj časa je čakal, potem pa spontano izrazil prošnjo za slamico. Ker 

je sok spil do konca, je vedel, da ga ne more več dobiti. V petem poskusu sem ga 

spet vprašala, KAJ BI RAD. Samostojno je odgovoril, da želi vrtavko. Po nekaj 

minutah igranja z vrtavko sem mu jo vzela in ga ponovno vprašala, KAJ BI RAD, in 

ponovno je odgovoril, da vrtavko. Ko sem mu jo ponovno vzela, sem na 
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komunikacijsko mapo dodala preste in se umaknila s stola ter šla k svoji mizi. Deček 

mi je prinesel stavčno ploščico z »DAJ MI« presto, brez vprašanja »KAJ BI RAD?«. 

Ko je pojedel presto, me je še enkrat prosil za preste, tokrat je na stavčno ploščico 

nastavil »DAJ MI« 3 preste. Rekla sem, izvoli, in vzel je tri preste ter jih pojedel. Ko je 

pojedel, sem mu rekla, naj vrže vrečko v koš: pokazala sem vrečko in rekla: »V 

smeti,« da je videl, da prestic ni več. V devetem primeru je na moje vprašanje »KAJ 

BI RAD?« odgovoril, da želi vrtavko. V desetem primeru sem mu na komunikacijsko 

mapo dala sliko računalnika in šla stran od mize ter pričela s pospravljanjem igrač. 

Pristopil je k meni s stavčno ploščico »DAJ MI« računalnik in prebral stavek. Iz tabele 

je razvidno, da je deček brez težav prehajal iz veščine odgovora na vprašanje in 

spontane komunikacije. Res je, da sem spontano komunikacijo izzvala z njemu zelo 

priljubljenimi predmeti, kajti, če jih ne bi uvrstila med ponujene, bi se deček sam 

zaposlil s kakšno gibalno aktivnostjo. To je bilo običajno plezanje po ograji postelje.  

Novo dobljeno veščino sem ga potem poučevala v različnih okoliščinah. Čez dan 

sem ga večkrat vprašala, kaj bi rad. Če je spontano prosil za sok, sem mu dala samo 

sok brez slamice in ga potem vprašala: »KAJ BI RAD?« Če sem ga pri likovni vzgoji 

vprašala, KAJ BI RAD, in je izbral vodene barvice, sem mu jih dala brez čopiča in ga 

vprašala, KAJ BI RAD. Deček s spontano komunikacijo ni imel težav, ker sem iste 

okoliščine ustvarjala že na prejšnjih stopnjah in je na tak način komuniciral že prej, 

poleg tega sem že prej večkrat nenamerno vprašala, KAJ BI RAD oziroma sem 

spraševala sošolce in mu vprašanje ni bilo neznano.  

 

CILJ USVOJENA VEŠČINA  

Ko vprašamo, kaj bi rad, učenec odgovori s 
sestavljenim stavkom »DAJ MI« in sliko okrepitelja ter 
stavčno ploščico da trenerju. 

 

  

Ko vprašamo, kaj bi rad ali ko pripravimo priložnost za 
spontano prošnjo, gre učenec do komunikacijske mape, 
sestavi stavek in izmenja stavčno ploščico s trenerjem. 

 

  

 usvojena veščina 

Tabela 51: Usvojene veščine  
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6 SINTEZA UGOTOVITEV NA PODLAGI RAZISKOVALNIH 

VPRAŠANJ 
 

 

R1: Ali se bo pogostost cviljenja, udarjanja po ušesih in drezanja sošolcev v oko z 

uporabo PECS-a zmanjšala? 

 

Pogostost neželenega vedenja v obliki cviljenja, udarjanja po ušesih in drezanja 

sošolcev v oko sem preverjala z opazovanjem pred in po dodajanju ustreznih sličic 

za predmete in aktivnosti, ki so mu bile takrat pomembne. Ocenjevalno listo sem 

pripravila sama. Ugotovila sem, da je neželeno vedenje v funkciji komunikacije deček 

nadomestil z uporabo PECS-a in posledično se je cviljenje, udarjanje po ušesih in 

drezanje sošolca v oko zmanjšalo. Skozi šolsko leto se je občasno še pojavilo kdaj 

neželeno vedenje v funkciji komunikacije. Vzrok za to je bil, ker deček v 

komunikacijski mapi ni imel ustrezne slike. Skozi leto smo dobili nove igrače, izvajali 

nove aktivnosti, ki so mu bile zelo všeč in jih je želel ponoviti. S sodelavkami smo se 

zelo trudile, da smo ga opazovale in takoj, ko smo ocenile, da ga igrača, aktivnost 

zelo zanima, naredile sličico in jo dodale v komunikacijsko mapo ter tako neželeno 

vedenje nadomestile s PECS-om. Redko se je tudi zgodilo, da sličice ni imel na voljo, 

kar je izzvalo neželeno vedenje.  

 

Pred obravnavo Po obravnavi 

Deček v desetih dneh opazovanja 

neželenega vedenja le-tega en dan ni 

izkazal. V desetih dneh je 

sedemnajstkrat izkazal neželeno 

vedenje. Od tega je bilo v osmih 

primerih neželeno vedenje v funkciji 

komunikacije.  

 

Že med uvajanjem PECS-a z 

dopolnjenimi sličicami in dosledno 

uporabo tega sem opazila, da se je 

neželeno vedenje v funkciji komunikacije 

zmanjšalo. Nato sem dečka po obravnavi 

še formalno spremljala pet dni in 

ugotovila, da se je to pojavilo trikrat, 

vendar ne v funkciji komunikacije.  
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R2: Ali je deček sposoben usvojiti in uporabljati v komunikaciji prve štiri stopnje 

PECS-a? 

 

Deček je uspešno usvojil pet stopenj PECS-a, stopnjo več od načrtovanega. V 

začetku šolskega leta je imel deček osvojene veščine, kako komunicirati, razdaljo in 

vztrajnost, razlikovanje slik, tvorjenje stavkov. Do konca šolskega leta je osvojil še 

veščine V. stopnje, in sicer odgovoriti na vprašanje »KAJ BI RAD?«. Predvsem pa je 

napredoval pri širitvi besednega zaklada. V začetku je funkcionalno uporabljal 50 slik, 

po desetih mesecih pa aktivno uporablja več kot 100 slik. Ob začetku leta je za 

branje povedi samo kazal na sličice in ni izgovarjal niti ni poskušal izgovoriti besedne 

zveze »DAJ MI«, ob koncu šolskega leta pa je že »prebral«, razločno izgovoril 

besedno zvezo »DAJ MI«. Za drugo sličico (predmet, aktivnost) na stavčni ploščici pa 

je izgovoril nek govorni približek, ki ga brez podpore slike nismo razumeli. Kljub 

uporabi PECS-a je razvijal jezik. Povedal je nekaj besed, ki so bile razumljive vsem, 

npr. da gre lulat (luat), in jih tudi funkcionalno uporabljal, kar kaže na to, da se je kljub 

uporabi PINK PECS jezik razvijal. Deček je vzporedno z razvijanjem podporne in 

nadomestne komunikacije imel enkrat tedensko logopedsko obravnavo, kjer je na 

željo staršev pridobival glasove. Vse novo pridobljene veščine uporabe PECS-a je 

uporabljal funkcionalno, na različnih lokacijah, z različnimi partnerji, tudi z vrstniki v 

šoli, ki so ga razumeli oz. so ga bili glede na motnjo v duševnem razvoju sposobni 

razumeti. Pri usvajanju prvih štirih stopenj PECS-a ni imel večjih težav, prav teko je 

te stopnje brez težav uporabljal pri vsakodnevni komunikaciji. Ker je deček zelo hitro 

širil besedni zaklad, je komunikacijska mapa postala zelo debela. Deček jo je težko 

prenašal in je potreboval več časa, da je našel ustrezno sličico, s katero je sporočal 

svoje potrebe. Tudi manjši format sličice te slabosti ni odpravil. Dečku sem za 

priložnosti, ko smo šli na sprehod ali na izlet, izdelala manjšo komunikacijsko mapo z 

izbranimi sličicami, za katere sem menila, da jih bo na izletu potreboval (pijača, 

prigrizke, igrala, WC …; odvisno od lokacije). Manjšo komunikacijsko mapo sem 

naredila iz majhnega fotoalbuma, nanj nalepila na strani ježke kot v večji mapi in na 

sprednjo stran pritrdila stavčno ploščico. To komunikacijsko mapo je potem lažje 

prenašal v manjšem nahrbtniku za izlete in sprehode. Ta način reševanja težave s 

težko komunikacijsko mapo se je zelo dobro obnesel. 
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R3: Ali bo deček zahteval točno določen predmet z uporabo pridevnikov? 

 

Deček izrazi potrebo po določenem predmetu z uporabo pridevnikov, vendar mora 

vedeti, da lahko izbira in med čem lahko izbira. V situacijah, ki so največkrat 

vsakodnevne ali pa zelo pogoste (izbira soka, barva papirja, škarij, barvic, 

sladoleda …), uporabi pridevnik spontano. V novih situacijah pa ga je treba, ko 

nastavi stavek, seznaniti, da lahko izbira, in mu pokazati, med čem lahko izbira, ter 

potem spontano za opis predmeta uporabi pridevnik in na stavčno ploščico nastavi 

stavek s tremi besedami. S pomočjo sličic za pridevnike spontano izbere okus soka, 

sladoleda, barvo majice, ki jo želi obleči, pove, koliko prestic, bombonov, kock, frnikol 

želi. Uporabiti zna tudi oblike (krog, kvadrat, pravokotnik, srček), vendar jih v spontani 

komunikaciji ne uporablja. Predmete opisuje običajno z barvo. V umetno ustvarjenih 

situacijah je pri uporabi oblik uspešen, v vsakdanjih situacijah pa nikoli ni spontano 

za opis predmeta uporabil oblike. Najbrž zato, ker mu oblike niso pomembne. 

Veščino »pridevniki« uporablja v različnih okoljih in z različnimi komunikacijskimi 

partnerji. Ob spodbudi (z minimalno fizično usmeritvijo, ko stavčno tablico pokaže 

znani osebi, ga rahlo obrnemo proti neznani osebi in rahlo potisnemo) tudi z 

nepoznanimi osebami (trgovkami, natakarji).  
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7 ZAKLJUČEK 
 

PECS je oblika podporne in nadomestne komunikacije, ki je bila sprva razvita za 

pomoč otrokom z avtistično motnjo, danes pa daje dobre rezultate tudi pri osebah, ki 

potrebujejo nadomestno, podporno komunikacijo in nimajo avtistične motnje. 

Raziskava, ki sem jo izvedla, vsebuje ugotovitve, kako PECS vpliva na komunikacijo 

otroka, ki ima poleg avtistične motnje še zmerno motnjo v duševnem razvoju, in kako 

sposobnost komuniciranja vpliva na neželeno vedenje, ki ima funkcijo komunikacije. 

Metodo PECS sem izvajala z dečkom, starim osem let, z avtistično motnjo in zmerno 

motnjo v duševnem razvoju.  

Priznati moram, da sem bila po opravljenem seminarju za učenje metode PECS 

skeptična, da deček lahko napreduje od IV. stopnje PECS-a naprej, glede na to, da 

ima deček poleg avtistične motnje še zmerno motnjo v duševnem razvoju. Njegovih 

sposobnosti pred pričetkom izvajanja metode PECS nisem poznala. Ko sva začela z 

obravnavo, sem bila pozitivno presenečena nad njegovo motivacijo in vztrajnostjo za 

učenje komunikacije po sistemu PECS. S formalnim spremljanjem napredka sem 

ugotovila, da je deček zelo hitro širil besedni zaklad. V začetku obravnave je deček 

uporabljal 50 besed, po desetmesečni obravnavi pa je aktivno uporabljal več kot 100 

besed, vključno s pridevniki. Usvojene veščine zadoščajo, da je njegova 

komunikacija funkcionalna.  

Dobro bi bilo raziskati, kakšen uspeh bi bil pri otroku, katerega sposobnosti so nižje 

(znotraj zmerne motnje) in s hudo obliko avtistične motnje, in v kolikšni meri, če 

sploh, je metoda PECS primerna za otroke s težjo in težko motnjo v duševnem 

razvoju in avtistično motnjo.  

Metodo PECS bi za otroke, ki potrebujejo podporno nadomestno komunikacijo in so 

primerni kandidati za PECS, priporočila zato, ker je enostavna metoda, ki daje 

rezultate v kratkem času. Poleg tega lahko material, ki ga potrebujemo za 

komunikacijo po sistemu PECS, naredimo sami ali pa ga kupimo po ugodnih cenah 

in je zato lahko dostopen vsem otrokom ne glede na socialno-ekonomski status 

staršev. Tudi izvajanje metode v zavodih in šolah ni odvisno od finančnih pogojev 

vzgojno-izobraževalne ustanove. Večji finančni vložek predstavlja izobraževanje 

kadra, ker je to redko organizirano v Sloveniji. Material za izvajanje metode PECS 

lahko enostavno prilagodimo tudi otrokom, ki so gibalno ovirani ali pa imajo težave s 

fino motoriko.  
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Zaradi modela učenja po sistemu PECS – nagrajevanje z okrepiteljem – je deček 

poleg napredovanja na področju komunikacije napredoval tudi na drugih področjih. Z 

nagrajevanjem sva odpravila neželeno vedenje ob ukinitvi računalnika. V telovadnici 

sicer neželenega vedenja nisva odpravila v celoti, sva ga pa omejila do te mere, da je 

bil sprejemljiv za okolico. Pripravila sem ga na pregled pri okulistu in ob koncu 

šolskega leta sva prvič obiskala frizerja. Najbolj pa sem se razveselila napredka, za 

katerega se sprašujem, ali je bil posledica dela po modelu nagrajevanja ali posledica 

razvoja. Deček je začel novembra imitirati, decembra je že prvič nastopil na šolski 

proslavi v telovadnici in aprila na javnem nastopu v kulturnem domu.  

Brez kakršnih koli pomislekov lahko trdim, da je metoda PECS dečku dvignila 

kakovost življenja, saj lahko izrazi željo po želenih predmetih, aktivnostih in soodloča 

o stvareh, o katerih smo prej odločali mi v njegovem imenu. Kadar oseba ne more 

komunicirati o stvareh, ki so ji najpomembnejše, je ta oseba odvisna od nas, da ji 

zagotovimo pravo stvar v pravem trenutku. Četudi smo še tako ljubeči in skrbni, lahko 

pri tem naredimo napako. Zaradi naučenega načina komuniciranja ima večjo kontrolo 

nad okoljem in je zato mirnejši. Otroci, usmerjeni v posebni program vzgoje in 

izobraževanja, pogosto zaradi sistemske pomanjkljivosti in pomanjkanja logopedov 

niso deležni logopedskih obravnav. Prav je, da tudi specialni pedagogi pridobimo 

znanja s področja podporne in nadomestne komunikacije.  

Nezmožnost komuniciranja osebo oddalji od ljudi, zato mora biti vsak, ki dela z otroki 

z avtistično motnjo, vedno pripravljen iskati in najti način, da ga nauči komunicirati. 

Vsi ljudje imamo pravico komunicirati na način, ki nam ustreza, in to moramo 

spoštovati. Komunikacija je pravica vsakogar in je temelj za vse ostale pravice in ne 

privilegij, ki nam ga lahko nekdo da ali odvzame. 
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9 PRILOGE 
PRILOGA A: OBRAZEC PISMO STARŠEM 

 

B.D.Jurišić : OBRAZEC - PISMO STARŠEV ZA UČITELJE OZ. SKUPINO ZA 
PRIPRAVO IP 

 
Spoštovani ___________________________ ! 

Sva starša____________________, ki bo s 1. septembrom učenka/ec: __________. 

Lansko šolsko leto je bil/a v _____________________. Rada bi vam sporočila nekaj 

stvari za katere meniva, da so za najinega otroka pomembne. 

__________ je star/a _______________. Ima odločbo o usmeritvi in je umeščen/a v 

skupino otrok s posebnimi potrebami: _____________________________________. 

Poleg tega ima še naslednje diagnoze: _______________________________, če 

želite še kakšen podrobnejši izvid ali pa dodatne informacije se brez oklevanja 

obrnite na naju, z veseljem vam bova pojasnila in vam zaupala več o otroku. 

Zelo rad/a ima ________________________________. Doma to pogosto uporabiva 

kot dodatno spodbudo in jo/ga tako motivirava, da naredi tudi kaj manj priljubljenega 

kot npr.: 

___________________________________________________________________. 

Naj opiševa na kratko _____________ težave, oziroma njegove/njene šibkosti: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Skrbi naju, da zaradi tega ne bo zmogel/zmogla slediti običajnemu pouku in pri tem 

potrebuje določene prilagoditve poučevanja. Doma uporabljava tako pomoč: 

Najina največja želja je, da bi v prihodnjem šolskem letu dosegla/el naslednje cilje 

(poleg VIZ, ki so del programa za vse učence v razredu): 

 

 Včasih ima težave v vedenju; naj jih opiševa: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Takrat še najbolj pomaga, če: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Doma jo/ga bova poskušala naučiti predvsem:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Upava, da bova pri tem vztrajna in si seveda želiva tudi vašo podporo in pomoč. Zelo 

vesela bova tudi kakšnega vašega predloga, ko boste____________________ bolje 

spoznali. Zagotovo bova prišla na sestanek na katerem bomo skupaj 

oblikovali IP za ______________ in se tudi osebno pogovorili o sodelovanju v 

prihodnjem šolskem letu. Zaupava v vašo strokovnost in pripravljenost. Veseliva se 

sodelovanja z vami. 

 

Mama _______________in oče ______________________________________ 
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PRILOGA B:  OPAZOVALNI LIST NEŽELENEGA VEDENJA 

Čas Kaj se je 
pred tem 
zgodilo 

Opis 
vedenja 

Možen vzrok 
za vedenje 

Konec 
neželenega 
vedenja 

Komunikacijska 
funkcija – DA/ 
NE 

.dan      

      

 
 

     

 

 

PRILOGA C: OCENJEVANJE OKREPITELJEV 

predmet zavrne ne 
reagira 

vzame 
predmet 

jezen, ko 
mu 
predmet 
vzamemo 

pokaže 
navdušenje 

vzame 
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PRILOGA D: OCENJEVALNI LIST KRITIČNIK KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN 

 

VEŠČINA PRIMER PRIMERNO? 

10. PROSI ZA 

OKREPITELJ 

  

priboljške   

igrače   

aktivnosti   

11. PROSI ZA POMOČ   

12. PROSI ZA ODMOR )  

13. ZAVRNE   

14. SPREJME   

15. ODZIV NA 

»POČAKAJ« 

  

16. ODZIV NA 

NAVODILA 

  

USTNA NAVODILA   

»Odziv na ime«   

»Pridi sem«   

»stop«   

»Usedi se«   

»»DAJ MI« »   

»Go to …« znana) 

lokacija 

  

»Prinesi …« (znane 

predmete) 

  

»Daj nazaj, spusti«   

»Gremo«   

17. »PREHAJANJE IZ 

AKTIVNOSTI V 

AKTIVNOST« 

  

18. SLEDI 

SLIKOVNEMU 

URNIKU 
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PRILOGA E: OCENJEVALNI LIST  ŽE PRIDOBLJENIH VEŠČIN PECS 

 

STOPNJA PECS-a OPOMBE 

1. Kako komunicirati  

Vzame sliko  

Iztegne roko ponudi sliko  

Spusti sliko v dlan  

2. Razdalja in vztrajnost  

Pride do komunikacijskega partnerja  

Potuje po razredu, da pridobi sliko  

Potuje iz prostora v prostor  

3. Razlikovanje slik  

razlikuje med sliko želenega in neželenega 
predmeta 

 

razlikuje med dvema zelo želenima 
predmetoma 

 

razlikuje med več slikami  

4. Povedi, stavki  

doda sličico okrepitelja na stavčno ploščico  

Doda sličico »DAJ MI«  

»bere« povedi na stavčni plošči  
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PRILOGA F: OCENJEVALNA LISTA NAPREDKA UČENJA PRIDEVNIKOV 

 

Čas Preizkušnja Stavek s 

tremi 

slikami 

Pridevnik Število 

 

Uporaba 

pravilnega 

pridevnika 

Preverjanje 

skladnosti 

slik predmetov 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

FP- fizična pomoč, DFP – delna fizična pomoč 
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PRILOGA G: SLIKOVNO GRADIVO PECS 

komunikacijska knjiga PECS 

 

 

 notranjost PECS-a 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stavčna ploščica, pritrjena na platnico 

knjige 
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stavčna ploščica z nastavljenim stavkom  

 

 

 

»DAJ MI« jabolčni sok 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 »DAJ MI« dve prestici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 » DAJ MI« rumeno slamico 
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PRILOGA H: POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI ZA IZVAJANJE PECS-a. 

 


