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POVZETEK 

Avtistična motnja je motnja komunikacije, socialne interakcije in imaginacije, ki pomembno 

vpliva na vse ravni in področja življenja. 

Magistrska naloga preučuje poklicno izobraževanje dijakov z avtistično motnjo vključenih v 

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (v nadaljevanju ZGNL). 

Glavni cilj raziskave je bil preučiti izvajanje odprtega kurikula (v nadaljevanju ODK) v 

programih poklicnega izobraževanja v rednih poklicnih šolah in ZGNL ter na podlagi študije 

primera predlagati prilagoditve in ustrezne načine izvajanja poklicnih programov za dijake z 

avtistično motnjo (v nadaljevanju AM). 

V ta namen sem analiziral priporočila in dejanske vsebine ODK v rednih šolah poklicnega 

izobraževanja. Preučil sem izvajanje prilagojenih vsebin ODK v ZGNL in poglobljeno 

raziskal ključne razlike med izvajanjem ODK v ZGNL in izvajanjem ODK v rednih šolah 

poklicnega izobraževanja. Rešitve dobre prakse sem iskal v tujini. Analiziral sem raziskave, 

opravljene v številnih evropskih državah, ki se ukvarjajo z izobraževanjem dijakov z AM. S 

primerjavo sem raziskal, kakšna so priporočila iz tujine glede izvajanja prilagojenih vsebin za 

dijake z AM, kako izvajanje prilagojenih vsebin ODK vpliva na dijake z AM v ZGNL in na 

koncu, ali je možno izoblikovati model poskusnega izvajanja vsebin ODK, ki bi se lahko 

uporabljal za večino dijakov z AM? 

Na koncu sem izvedel študijo primera na dijaku z AM, ki je bil vključen v nov modul ODK 

Priprava na življenje.   

Modul vključuje komunikacijo, socializacijo, še najbolj pa je namenjen iskanju poklicnih 

interesov in močnih področij posameznega dijaka z AM.  

Glavni cilj je bil, da bi z izvajanjem ur Priprava na življenje (v nadaljevanju PNŽ) spoznal 

spekter dijakovih avtističnih motenj, težav, reakcij, mišljenja, zanimanj in predvsem močnih 

področij, z namenom pravilne usmeritve v ustrezen poklicni program.  

Najprej sem spoznaval dijakove specifične lastnosti, reakcije, težave v načinu mišljenja, 

stopnji socializacije in komunikacije. V nadaljevanju sem dijaka preizkušal na več področjih 

splošne socializacije in komunikacije. Izpostavil sem ga  nepričakovanim situacijam izven 

šole. V zadnjem delu sem dijaka intenzivno preizkušal na vseh močnih področjih. Izvajanje 

sem iz razreda preselil v prirejene delavnice.  



 

 

 
 

V treh letih intenzivnega ukvarjanja z dijakom z AM sem dodobra spoznal precej njegovih 

motenj, močnih in šibkih področij. Spoznal sem ga do te mere, da sem znal predvideti njegove 

reakcije. Na koncu sem spoznal tudi močna področja; končni rezultat je bil preusmeritev v 

zanj primernejši poklicni program.  

Ponujeni odgovori so potrdili domnevo, da se lahko oblikuje poseben program, prilagojen 

dijakom z avtistično motnjo, vseeno pa moramo upoštevati dejstvo, da generalizacija vseh 

prilagoditev in posebnih vsebin izvajanja ODK zaradi heterogenosti dijakov z AM ni možna.  

Analize in rezultati študije primera nam ponujajo dobra izhodišča za nadaljnje raziskovanje. 
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ABSTRACT 

Autistic disorder is a disorder of communication, social interaction and imagination which 

considerably influences all the levels and areas of living. 

This master's thesis will explore vocational education of students with autistic disorder 

(henceforth, students with AD) attending Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (henceforth, 

ZGNL). 

The main goal of this research was to examine the implementation of the open curriculum 

(henceforth, OC) in vocational education programmes in mainstream vocational schools and 

in ZGNL, and on the basis of this study propose customizations and adequate ways of 

implementing vocational programmes for students with AD. 

For this purpose, I analysed the guidelines and the actual content of OC in mainstream 

vocational schools. I studied the implementation of the customized content of OC in ZGNL 

and conducted in-depth research into the key differences between the implementation of OC 

in ZGNL and the implementation of OC in mainstream vocational schools. I also looked for 

solutions in examples of good practice in other countries. I analysed the research performed in 

numerous European countries, dealing with the education of students with AD. I undertook 

comparative research of the guidelines from other countries regarding the implementation of 

customized content for students with AD, research into how the implementation of 

customized content of OC influences students with AD in ZGNL, and finally, research into 

whether it is possible to design a model of trial implementation of OC content which could be 

used for the majority of students with AD. 

In the end, I did a case study of a student with AD who was included in a new OC module 

called Priprava na življenje (Getting Ready for Life, henceforth, GRL).   

The module includes communication, socialization, and it is primarily geared towards finding 

vocational interests and the strong areas of the individual student with AD.  

The main goal was to determine the spectrum of the student's autistic disorder, issues, 

problems, reactions, way of thinking, interests, and above all, strong areas through the 

implementation of GRL lessons for the purpose of correct placement into a suitable vocational 

programme.   

At first I learned about the student's specific characteristics, reactions, problems in the way of 

thinking, level of socialization and communication. Subsequently, I tested the student in 

different areas of general socialization and communication. I subjected him to unexpected 



 

 

 
 

situations outside of school. In the final part I intensively tested the student in all of his strong 

areas. I moved the implementation from the classroom into customized workshops.  

In three years of intensive work with the student with AD, I became familiar with many of his 

disorders as well as his strong and weak areas quite well. I learned about him to the point of 

being able to predict his reactions. Finally, I also learned about his strong areas; the final 

result was a placement into a programme more suited to his needs. 

The findings confirmed my supposition that a special programme customized for students 

with AD can be developed, but we nevertheless need to take into account the fact that a 

generalized application of all the customizations and special content of OC is not possible due 

to the heterogeneity among students with AD. 

The analysis and the results of the case study offer a good starting point for further research. 
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1. UVOD 

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) kot prvi cilj poklicnega 

izobraževanja navaja posredovanje znanja, spretnosti in poklicnih zmožnosti, potrebnih za 

opravljanje poklica in za nadaljnje izobraževanje, ki morajo biti  primerljivi na mednarodni 

ravni. 

Otroci z AM so zelo heterogena skupina, saj se pri vsakem od njih pojavlja kakšna druga 

motnja iz spektra avtističnih motenj. Ker je poklicno izobraževanje zelo strukturiran proces, 

bi vsaka  oseba z AM potrebovala svoj prilagojen kurikul, program izvajanja in osebni 

pristop. Ustrezen program obravnave je potrebno prilagoditi vsakemu posameznemu otroku in 

njegovim posebnim potrebam, ne pa diagnozi AM (Jurišič, 2006). 

V Sloveniji se za osebe s posebnimi potrebami izvaja izobraževanje na treh nivoji, in sicer: 

program z enakovrednim izobrazbenim standardom, program z nižjim izobrazbenim 

standardom in posebni program.  

Ker zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami do sprejetja Kriterijev za opredelitev 

stopnje in vrste primanjkljaja, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (17. 7. 2015), ni 

vseboval termina AM in ker v Sloveniji nimamo specializirane ustanove, ki bi se posvečala 

vzgoji in izobraževanju oseb z AM, so vse otroke z AM usmerjali kot otroke z govorno-

jezikovno motnjo ali pa dolgotrajno bolne.  Posledica tega je bila, da osebe z AM niso bile 

deležne vseh pravic, ki jim pripadajo. 

Deklaracija o pravicah oseb z AM pravi, da imajo pravico do dostopne in primerne izobrazbe, 

pomoči, podpornih storitev, kakor tudi, da niso izpostavljene strahu, grožnjam in zlorabam. 

Podobne termine najdemo zapisane v ciljih izobraževalnega sistema v Sloveniji za 

izobraževanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, ki so 

predstavljeni v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, kjer govorijo o 

spoštovanju otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanju enakih 

možnosti ter razvijanju sposobnosti za življenje v demokraticni družbi, zagotavljanju enakih 

možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami 

(ZOFVI, 2. Člen v Otroci … 2006, str. 10). 

Podobne navedbe najdemo tudi v Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju, kjer  66. 

člen navaja, kaj vse naj bi obsegalo organizirano izobraževalno delo. Že najmanjši 

primanjkljaj na področju komunikacije, socialne interakcije in imaginacije nam da vedeti, da 

bodo nastale velike težave pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu (v podjetju 
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izven šole), pri strokovnih ekskurzijah, kjer so dijaki izpostavljenim novim okoljem in pri 

samostojnem delu. 

Če so vsi programi vzgoje in izobraževanja usmerjeni k doseganju ciljev znanja, ki jih 

predpisuje program, morata biti vzgoja in izobraževanje v posebnem programu usmerjena 

predvsem k osvajanju socialnih, komunikacijskih in tehničnih spretnosti za čimbolj 

samostojno življenje. K temu morajo biti naravnani vsi kurikuli; javno veljavni program in 

posebni kurikuli za osebe z AM. Vsebina kurikulov mora privesti do čim obsežnejše 

generalizacije znanja in spretnosti v spreminjajočih se časovnih, prostorskih in vsebinskih 

okoliščinah (Smernice, 2009). 

 

ZGNL izvaja  prilagojene programe z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe, 

naglušne in dijake z govorno-jezikovno motnjo v različnih smereh: lesarstvo, kovinarstvo, 

grafika, tekstil, računalništvo in medijska smer.  

Večina dijakov z AM se zaradi velikega zanimanja za računalnike skoraj izključno vpisuje v 

računalniško in medijsko smer.  

Ker so programi prilagojeni za gluhe, naglušne in dijake z govorno-jezikovno motnjo in kot 

taki vsebujejo samo prilagoditve za te motnje, imajo dijaki z AM težave.  

Dijaki z AM potrebujejo prilagojene programe z enakovrednim izobrazbenim standardom, ki 

se bodo sposobni prilagoditi vsem njihovim posebnim potrebam in bodo spoštovali vse 

njihove pravice.  

 

Delo z osebami z AM je poklicni izziv, saj mi daje večjo širino razmišljanja, ker se moram 

ves čas postavljati v različne situacije in jih poskušati gledati in obravnavati iz drugačnih nam 

polnočutnim pogosto popolnoma neprimernih zornih kotov. To nas vodi do razmišljanja, da 

vendar ni vse tako logično, kot se na prvi pogled zdi. 

Čeprav poudarjamo, da niti dve osebi z AM nista enaki, ima vendar vsaka oseba z AM 

naslednje skupne značilnosti: slabše socialne zmožnosti, slabše govorne in komunikacijske 

zmožnosti ter omejene interese in ponavljajoče aktivnosti (Stone, 2006). 

 

Glavni problem poučevanja oseb z AM je njihova nesposobnost prenašanja osvojenega znanja 

na realne dnevne situacije, ki se v kasnejšem življenju na vsakem koraku pojavljajo. Eden 

glavnih razlogov za to je izostanek konkretizacije in imaginacije. 
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Zavod za gluhe in naglušne je kot centralna ustanova v RS namenjena za izobraževanje gluhih 

in naglušnih in otrok z govorno-jezikovno motnjo od zgodnjega otroštva do poklicne 

izobrazbe. 

Vpis otrok in dijakov z AM v ZGNL vsako leto  narašča.   

 

Programi na ZGNL so prilagojeni za gluhe in naglušne ter dijake z govorno-jezikovno 

motnjo, v slednjo skupino so tudi razvrščeni dijaki z AM.  

Trenutna zasnova vzgojno-izobraževalnega procesa, poklicnega izobraževanja za osebe s 

posebnimi potrebami, (OPP - v nadaljnjem besedilu) le v izvajanju odprtega kurikula 

omogoča, da se posvetimo njihovim posebnim potrebam ter najdemo njihova močna področja, 

vendar je to glede na potrebe premalo. 

Že najmanjše spremembe na drugih delih kurikula bi vodile v posebne programe, katerih 

končni rezultat je neenakovreden izobrazbeni standard, kar pa ne sme biti naš cilj, saj moramo 

stremeti k temu, da vsak dijak dijaki z AM pridobi ustrezno izobrazbo in si s tem zagotovi 

osnovne pogoje za pridobitev zaposlitve in samostojno življenje.  

Analiza obstoječega izvajanja modulov ODK v izobraževalnem sistemu nam lahko pokaže, da 

je potrebno z dijaki z AM delati po posebnih metodah, v prilagojenih časovnih okvirih, s 

prilagojenim podajanjem snovi, saj gre za skupino oseb, ki se tako po strukturi, kakor tudi po 

zakonitostih bistveno razlikujejo od drugih skupin OPP.  

Zakon nam tu daje možnosti, saj v Izhodiščih za pripravo programov NPI in SPI poleg 

informativnih in formativnih ciljev jasno navaja tudi socializacijske. Le-te tudi natančno 

opiše: 

- razvoj socialno-kulturnih norm poklicnega delovanja in komuniciranja ter norm 

poslovanja;  

- razvijanje strokovne oz. poklicne doktrine ter ključnih osebnostnih lastnosti, ki so 

povezane s kakovostjo dela v nekem poklicu, stroki;  

- razvijanje poklicne oz. strokovne identitete in odgovornosti;  

- razvijanje motiviranosti in sposobnosti za timsko delo, za sodelovanje in reševanje 

problemov in sprejemanje tveganja ter razvijanje samozavesti in socialne integracije v 

podjetju ali delovni skupini. 
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1.1 DEFINICIJE AVTISTIČNE MOTNJE 

Avtistična motnja (AM – v nadaljnjem besedilu) je definirana kot motnja komunikacije, 

socialne interakcije in imaginacije. Pogosto jo spremljajo ponavljajoče se aktivnosti, kot so: 

rigidnost mišljenja, senzorna in emocionalna preobčutljivost, ter motnje koordinacije in 

hranjenja (American Psyhiatric Association (APA), 2013).  

AM so razvojne motnje, ki trajajo vse življenje in v klasičnem medicinskem pomenu zdravila 

zanje ne poznamo. Osnova današnjih terapevtskih pristopov je učenje komunikacije in 

socialno ustreznejših vedenjskih vzorcev. Njihov namen je, da bi bil otrok in pozneje odrasla 

oseba z AM čimbolj samostojna in učinkovita v vsakodnevnem življenju (Macedoni-Lukšič 

idr., 2009). 

Motnja je povezana z biološkimi in nevrokemičnimi spremembami delovanja možganov in 

vpliva na vse vidike socialnega razvoja osebe. 

 

AM je opredeljena v dveh mednarodnih priročnikih za diagnosticiranje duševnih motenj in 

bolezni:  

 DSM-V (»Diagnostic and Statistic Manual«) Ameriške zveze za psihiatrijo (APA – 

American Psychiatric Assotiation) iz leta 2014. 

 ICD – 10 – Mednarodna klasifikacija bolezni Svetovne zdravstvene organizacije iz 

leta 1992, 1993.  

DSM–V deli avtizem na tri podtipe. Na avtistično motnjo Aspergerjev sindrom ter 

pervazivno-razvojno motnjo. 

Glede na stopnjo izraženosti primanjkljajev, ovir oz. motenj ločimo osebe z AM, ki imajo 

lažji, zmerni ali težji primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji.  

1) Lažji primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji. Otrok ima težave pri 

navezovanju stikov.  

2) Zmerni primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji Otrok ima pomembne 

primanjkljaje na področju verbalne in neverbalne socialne komunikacije.  

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.  

IN 

A) Lažji primanjkljaj na področju vedenja, interesov in aktivnosti. Nefleksibilno/rigidno 

vedenje otroka povzroča odstopanja v funkcioniranju na enem ali več področjih.  
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B) Zmerni primanjkljaj na področju vedenja, interesov in aktivnosti. Nefleksibilno/rigidno 

vedenje otroka povzroča pomembna odstopanja pri prilagajanju na spremembe.  

C) Težji primanjkljaj na področju vedenja, interesov in aktivnosti. Nefleksibilno/rigidno 

vedenje otroka povzroča zelo pomembna odstopanja pri prilagajanju na spremembe.  

(Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami, 2015). 

Literatura pogosto govori tudi o spektru avtističnih motenj, v katerega poleg avtizma 

vključuje še Aspergerjev sindrom, Rettov sindrom in neopredeljeno pervazivno razvojno 

motnjo. 

 

1.1.1 Značilnosti oseb  z AM 

Glavne značilnosti oseb z AM so: socialni in komunikacijski primanjkljaj z obsesivnimi in 

ozko opredeljenimi interesi, konkretno in dobesedno mišljenje, nefleksibilnost, slabe 

strategije reševanja problemov, organizacijske težave, težave pri razločevanju pomembnih od 

nepomembnih dražljajev in šibka socialna drža. Ta spekter motenj prepoznavamo ne glede na 

starost oseb z AM.  

Vse te težave so posledica nerazumevanja socialnih in komunikacijskih interakcij, pri čemer 

gre ali za nerazumevanje verbalnih in neverbalnih sporočil ali za nerazumevanje pisanih ali 

nepisanih socialnih pravil vedenja. Primeri v praksi kažejo, da je vsaka oseba z AM drugačna, 

kar pomeni, da osvajanje znanj, veščin in spretnosti poteka na drugačen način kot pri njihovih 

polnočutnih vrstnikih. Ravno zaradi raznolikosti oseb z AM, le te potrebujejo drugačne 

metode poučevanja in drugačen časovni okvir za osvajanje zastavljenih učnih oz. vzgojnih 

ciljev. Pri osebah z AM pogosto ni avtomatičnega prenašanja naučenih znanj, veščin in 

spretnosti v vsakdanje življenjske situacije, zato je potrebno delati na konkretnih, praktičnih 

vsebinah. To pomeni, da moramo teorijo iz razreda podpreti in utrditi na primerih v 

dejanskem življenju (obisk trgovine, banke, gledališča, restavracije, pošte, ipd.)  Pomembno 

je, da neko veščino ali spretnost urimo toliko časa, da jo oseba z AM osvoji in avtomatizira, 

do stopnje smiselnega priklica in uporabe v ustrezni situaciji. (Predlog za uvedbo poskusa 

“Prilagoditve za dijake z motnjo avtističnega spektra v prilagojenih programih z 

enakovrednim izobrazbenim standardom (GLU, GJM) na srednji šoli ZGNL, 2013).  

Kljub temu, da je skupina oseb z AM zelo heterogena, lahko najdemo nekatere značilnosti, ki 

se različno pogosto in močno izražajo prav pri vsaki posamezni osebi z AM.  
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Za lažje razumevanje bom nekaj glavnih podrobneje opisal. 

 

1.1.1.1 Motnje v socialnem funkcioniranju 

Osebe z AM kot dojenčki ne dvigujejo rok, ko se jim kdo približa, da bi jih dvignil in se 

nasploh vedejo, kot da jih kontakt z ljudmi ne zanima. Dajejo vtis samozadostnosti in 

nezanimanja za ljudi in okolico. Tudi kasneje se ljudem izogibajo, bežijo od njih, ne reagirajo 

na svoje ime, odklanjajo telesni stik, ne vzpostavijo očesnega kontakta ipd. Ostalim otrokom 

se pri igri pridružijo samo ob pomoči odrasle osebe, drugače se igrajo sami (Jurišić, 1992).  

Pogosto taki otroci ne razvijejo empatije in ne razumejo osnovnih norm. Raziskava Showa s 

sodelavci (1987) je dokazala, da osebe z AM nimajo samo oškodovanih sposobnosti 

razumevanja čustev drugih, temveč tudi naravno sposobnost izražanja lastnih čustev (povzeto 

po Jurišić, 1991). 

Osebe z AM so zelo posebne. Niso se sposobne vživeti v mentalna stanja drugih ljudi ali v 

njihova čustva. Same so sposobne izražati le osnovna čustva, vendar še ta zelo pogosto ob 

neprimernem času in na povsem neprimeren način. Niso se zmožne nasmejati osnovnim 

šalam, smejale pa se bodo nečemu, kar je drugim povsem nerazumljivo. Strah izražajo na 

nenavaden način, saj jih je strah običajnih stvari, medtem ko se psov ali glasnega ropota 

pogosto ne bojijo. Po navadi se vedejo, kot da jih kontakt z drugimi ljudmi ne zanima. Dajejo 

vtis samozadostnosti, se drugim ljudem izogibajo, ne reagirajo na svoje ime, ne vzpostavljajo 

očesnega kontakta, se bojijo telesnega stika.  

 

1.1.1.2 Motnje pri komunikaciji in govornem razvoju 

V najzgodnejšem obdobju je skoraj nemogoče prepoznati otroka, ki je kasneje diagnosticiran 

kot oseba z AM. Eden od prvih znakov, ki je značilen za AM, je izostanek kazanja s prstom v 

smeri predmeta z namenom deljenja pozornosti in zanimanja z drugo osebo, vendar se 

odsotnost omenjenega vedenja lahko pojavi tudi pri otrocih, ki zaostajajo v razvoju in niso 

avtistični (Milačić, 2006). 

Oseba z AM pogosto tvori nesmiselne stavke ali besede uporablja na neprimeren način. 

Pogosto govori sam s sabo, na način, ki ga ostali prisotni ne razumejo. Govori o določeni 

temi, ki nima povezave z določeno situacijo.  
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Pojavlja se odsotnost socialnega nasmeha, deficit ustrezne mimike obraza, šibka pozornost, 

deficitarnost v socialnih interakcijah, indiferentnost do ljudi, preferenca k samoti, neustrezna 

uporaba očesnega kontakta, odsotnost ustreznih gest, odsotnost izražanja čustev, manj 

gledanja drugih ljudi (Dobnik Renko, 2009). 

Komunikacijske sposobnosti pri osebah z AM se razlikujejo, odvisne pa so od intelektualnega 

in socialnega razvoja posameznika. Ponavadi razvoj komunikacije pri osebah z AM ni podprt 

s socialnim razvojem. 

Lahko se pojavi spremenjena prozodija: spremenjena višina glasu, moten ritem, naglaševanje 

in melodija govora. Pogosto so ravnodušni do govora drugih ljudi, pogosto je moteno 

odzivanje na lastno ime. Pojavlja se tudi nepravilna raba zaimkov – uporabljajo ti ali pa 

on/ona namesto jaz. 

Težave se pojavljajo pri posploševanju pomena besed. Težava je v tem, da osebe z AM ne 

posplošijo tega, kar se naučijo v neki situaciji. Tudi samega pomena besed ne posplošijo 

(pomena besede se v nekem sobesedilu naučijo, a v drugem sobesedilu ga ne razumejo). 

Velikokrat se pojavi dobesedno razumevanje in ne dopuščajo sobesedil (zaradi tega lahko 

pomešajo enakozvočnice in napačno razumejo vljudne prošnje in metafore) (Shields, 2003). 

Tudi Milačić (2006) navaja, da težijo k dobesedni interpretaciji povedanega, in ne razumejo 

sogovornikovega namena. Težave imajo tudi pri razumevanju jezikovnih figur, metafor in 

ironije. 

Pogost je pojav neologizmov. Otrok, ki govori o ledu, lahko led poimenuje kot »vodo v 

kockah.« Pomanjkljiv je lahko tudi receptivni govor, še posebej razumevanje abstraktnih 

pojmov: čas, prostor in čustva (Milačić, 2006) 

 

1.1.1.3 Odnos do sprememb in predmetov 

Osebe z AM razvijejo poseben odnos oziroma močno navezanost do predmetov, ki jih lahko 

tako fascinirajo, da jih občudujejo in če jim tak predmet odvzamemo, sledi napad besa, jeze, 

kričanja ali še česa. Značilnosti igre oseb z AM so: 

 repetitivna in stereotipna manipulacija s predmeti in njihova nefunkcionalna uporaba, 

 pri igri se brez pomoči odraslega ne pridružijo ostalim otrokom, pri svoji igri pa so 

neinovativni, ne razvijejo domišljijske igre;  
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 predmete, s katerimi se igrajo, najraje kotalijo ali vrtijo (Jurišić, 1992).  

Najbolj opazna je prikrajšanost v sposobnosti sodelovanja v skupinskih igrah, ki zahtevajo 

vzajemno komunikacijo in sodelovanje. (Jurišić, 2004) 

Stereotipni gibi, ki so skoraj vedno prisotni, so zelo raznovrstni: najznačilnejši so: zibanje 

telesa, zlasti pred spanjem, zvijanje in stiskanje rok ob večjih psihičnih napetostih, cepetanje z 

nogami ali ritmično prestopanje z ene noge na drugo, tleskanje z rokami, pogosto se tudi 

vrtijo na mestu ali tekajo v krogu (Kržišnik, 1994)  

Sprememba rutine, vedenjskih vzorcev, namestitev pohištva in vrstnega reda vsakdanjih 

aktivnosti, lahko pri osebah z AM povzročijo paničen strah, ki se največkrat odraža v napadih 

besa (Jurišić, 1991).  

Zanimive so številne primerjave v različnih fazah igre pri otrocih z različnimi motnjami. 

Jurišić (1991) navaja, da je večina otrok z Downovim sindromom razvila simbolno igro, 

medtem ko niti en otrok z diagnozo AM nima razvitega tega nivoja igre. 

 

1.1.1.4 Inteligentnost 

Vrsta avtorjev navaja, da testiranja inteligentnosti kažejo na dokaj normalno porazdelitev, se 

pa pogosto postavlja vprašanje o veljavnosti testov, ker gre dvomiti v pravilno razumevanje 

nalog in v korekten in pravilen odnos testiranca in testatorja.  

Dobnik Renko (2009) meni, da se psiholog, ki po navadi izvaja testiranje, srečuje s težavami, 

kot so: pomanjkanje motivacije za sodelovanje, kratkotrajna pozornost, nerazumevanje 

vprašanj, nenavadno izražanje.  

Osebe z AM so na nek način »gluhe«, in sicer »socialno gluhe«, zato pogosto ne bodo 

odgovorile na vprašanje ali sodelovale pri kakšni nalogi in zato tudi ne bodo stopile v 

interakcijo s testatorjem, ki pa je nujna za uspešno izvedbo testa. Vse to se zgodi zaradi tega, 

ker otrok z avtizmom ne zazna iniciative testatorja, ki ga vabi v to interakcijo. Če oseba z AM 

že vstopi v interakcijo s testatorjem, je velika verjetnost, da zaradi svojih posebnih vzorcev 

komunikacije ne bo razumel navodil, ki so potrebna za izvedbo dane naloge - to pa ne 

pomeni, da nima zmožnosti, ki naj bi jo dana naloga merila (Center za avtizem, 2009). 
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Stroka predlaga, da bi se pri testiranju inteligentnosti oseb z AM uporabljali posebni 

neverbalni testi, ki ne bi vsebovali veliko verbalnih sporočil. 

Področja, kjer posamezniki izstopajo: glasba, slikarstvo, kiparstvo, sposobnost pomnjenja 

raznih podatkov ali besednih zvez, matematika, arhitektura, dizajn … Na nekaterih področjih 

zelo spretni, skoraj brez izjeme pa so še vedno zelo šibki na socialnem področju. Tu se kažejo 

otoki nadpovprečnosti, ki pa jih osebe z AM težko uporabljajo v tipičnem okolju. 

Jill Boucher (2009) je ugotovila, da imajo osebe z AM zelo dobro razvit kratkoročen spomin 

– mehaničen spomin za številke, zaporedja, slabše pa za besede in slike. Nekateri imajo celo 

fotografski spomin in so sposobni pomnjenja ogromnega števila slik, znakov in simbolov. 

 

1.1.1.5 Zaznavanje in čustva 

Posebnost v zaznavanju oseb z AM je, da ostaja zaznava detajla ločen fragment in se ne 

poveže v smiselno celoto. Zanje je vsak dražljaj nov. Zgodi se, da istega predmeta ne 

prepoznajo, če ga vidijo v nekoliko drugačni legi (Dobnik in drugi, 2005) 

Osebe z AM se izogibajo dražljajem, tako da gledajo proč, ali si pokrivajo oči, si zatiskajo 

ušesa (hipersenzibilniost), ali pa iščejo stimulacije; privlačijo jih visoki toni, vzorci sence–

svetlobe, si s prsti dražijo oči (hiposenzibilnost). Glede na zaznavanje delimo osebe z AM v 

tri kategorije, in sicer tiste, ki imajo: (Kuhar, 2013) 

1. Kvalitativno prizadetost socialnih interakcij (vsaj dva znaka): 

a. pomembna prizadetost neverbalnega komuniciranja, 

b. ne razvijejo se odnosi z vrstniki, ki bi bili primerni razvojni stopnji otroka, 

c. otrok spontano ne deli interesov, zadovoljstev ali dosežkov z drugimi ljudmi, 

d. odsotnost socialne in emocionalne navezanosti. 

2. Kvalitativna prizadetost komuniciranja: 

a. zapoznel ali nerazvit govor; brez poskusov kompenzacije z mimiko, gestami, 

b. prizadeta sposobnost vzpostavljanja in vzdrževanja dialoga, 

c. stereotipna in repetativna uporaba jezika, 

d. odsotnost simbolične igre ter posnemanja v igri. 

3. Omejeni, stereotipni vzorci vedenja, interesov in aktivnosti: 

a. preokupacija z enim ali več stereotipnimi interesi 

b. nefleksibilno vztrajanje na specifičnih, nefunkcionalnih rutinah in ritualih, 
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c. stereotipni, repetitivni motorični manirizmi, 

d. trajna preokupacija z deli predmetov.  

Strah kot temeljno čustvo je zelo pogosto prisoten pri vseh osebah z AM. Strahovi so različni 

in odvisni predvsem od tega, koliko izkušenj ima posameznik. Ta strah nastopa predvsem 

zaradi motnje v komunikaciji, zaznavanju, dojemanju in sprejemanju določenih dražljajev. 

Zavedati se moramo, da si oseba z AM predstavlja svet okoli sebe na drugačen, pogosto 

nerazumljiv način. Brez imaginacije je predvidevanje težko. 

Podobno je čustvovanje oseb z AM. Na videz so pogosto čustveno hladni in neizrazni, znotraj 

pa kar vre od različnih čustev. Velikokrat čustva kažejo na način, ki je polnočutnemu človeku 

pogosto nerazumljiv in nesprejemljiv. 

 

1.1.2 Teorija uma 

Temeljna teza teorije uma je, da je AM posledica neke specifične miselne disfunkcije. Bistvo 

te teorije je komuniciranje, sporočanje, učenje in poučevanje. Če želimo nekomu nekaj 

pojasniti ali ga česa naučiti, moramo ves čas razmišljati z njegovo glavo, gledati z njegovimi 

očmi in biti v njegovi koži. Velika večina oseb z AM tega ne zmore, saj imajo velike težave 

pri laganju, razumevanju ironije in zavajanju (Frith, 1989). 

Poleg teorije uma je za razumevanje AM pomemben tudi primanjkljaj osrednjega izvršilnega 

sistema, ki nadzoruje tok informacij, pri čemer ga podpirata dva dodatna spominska 

podsistema. Prvi je fonološka shramba, ki sodeluje s tiho ponavljalno zanko pri vzdrževanju 

besednih informacij. Tudi če preberemo besede ali številke, ki so zapisane v vidni obliki, se 

informacija pretvori v fonološki zapis in se v tej obliki shrani v omenjenem sistemu.  Drugi 

podsistem pa je vidno-prostorska skicirka, ki vzdržuje slike ali predmete tako dolgo, da lahko 

z njimi v mislih izvajamo različne manipulacije (Učenje in spomin, 2011)  

Neusklajenost obeh sistemov nam tako pomaga razumeti težave otrok z AM. Poenostavljeno 

to pomeni, da pri šibkem osrednjem izvršilnem sistemu zaradi dreves ne vidimo gozda, pri 

močnem osrednjem izvršilnem sistemu pa zaradi gozda ne vidimo dreves (Frith, 2003).  

Primanjkljaj po teoriji uma ovira socialno učenje, razvoj govora in eksekutivnih funkcij 

(Milačić, 2006). 
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1.1.3 Komunikacija oseb z AM 

Komunikacija je socialna dejavnost, pri kateri  prenašamo neko sporočilo od pošiljatelja do 

prejemnika. Komunikacije ne moremo vzpostaviti, če pošljemo sporočilo, ki ga prejemnik ne 

razume. Razvoj komunikacije lahko razdelimo na obdobje predverbalne in verbalne 

komunikacije. Predverbalna komunikacija traja od rojstva do drugega leta starosti. Znotraj 

predverbalne komunikacije pa ločimo predintencijsko in intencijsko komunikacijo. Za 

predintencjsko obdobje je značilno, da otrok svojega sporočila ne pošilja namerno (ne ve, da 

njegova obnašanja vplivajo na druge ljudi), ta je odraz njegovega telesnega in emocionalnega 

stanja, starši pa nanje reagirajo, kot bi to bili voljno odposlani komunikacijski signali 

(Ljubešić, 2001). 

V starosti devet mesecev pa bo otrok izmenično pogledal predmet interesa in odraslo osebo 

(kot, da bi od nje pričakoval pomoč). Če mama ne reagira takoj, bo otrok ponovil, okrepil ali 

zamenjal prvotni signal, dokler ne dobi želenega predmeta (Ivšac, 2003). 

Tu se prične intencijska komunikacija, v kateri želijo otroci pri odraslih osebah s pomočjo 

predjezičnih gest in prvih besed doseči določen učinek (Ivšac, 2003). 

Prehod iz predintencijske v intencijsko komunikacijo ne bi bil mogoč brez združene 

pozornosti. To je socialno-kognitivna sposobnost, do katere pride takrat, ko otrok združuje 

svojo pozornost s pozornostjo odraslega na isti objekt, obvlada način, kako usmeriti pozornost 

odraslega na želeni objekt (Ljubešić, 2001). 

Od trenutka, ko otrok prične integrirati pozornost odrasle osebe v svojo aktivnost ali predmet 

interesa, se pričnejo pojavljati interakcijske epizode, ki imajo lastnosti triadne komunikacije 

(jaz in ti o nečem tretjem) (Ivšac, 2003). 

Interakcije, v katerih se pozornost otroka in starša koordinirano srečata na istem predmetu, 

pogojujejo osvajanje jezika, učenje novih besed in kakovostne konverzacijske interakcije 

(Tomasello, 1995, v. Ivšac, 2003). 

Za zgodnji komunikacijski razvoj je pomembno tudi imitacijsko učenje. Že novorojenček 

imitira telesne premike odraslih (predvsem premike ustnic, jezika). 

Lastnosti prvih gest, ki se pojavljajo v otrokovem razvoju, so: diadične (odsotnost nekega 

predmeta), imperativne (sledijo želji otroka) in ritualizirane. Deklarativne geste se pojavijo v 
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triadni komunikaciji (pred 12. mesecem starosti). Takrat otroci pričnejo na različne načine 

kazati, npr. z iztegnjeno roko, prstom (Ivšac, 2003). 

Obdobje predverbalne komunikacije, predvsem obdobje predintencijske komunikacije, je 

pomembno za zadovoljevanje otrokovih telesnih potreb in zgodnje učenje, s katerim se otrok 

psihično oblikuje (Olson, Bates in Baley, 1984, v Ljubešić, 2001). 

Prehod iz neverbalne na verbalno komunikacijo se ne zgodi nenadoma, ampak se ustvarja od 

trenutka, ko je otrok v drugem letu starosti pričel uporabljati prve besede. To obdobje se 

imenuje tranzicijsko obdobje v razvoju verbalne komunikacije (Ljubešić, 2001). 

Otroci se v komunikaciji pričnejo vedno bolj posluževati besed (okoli drugega leta starosti), 

saj jih sedaj obvladajo že več kot deset, ki jih medsebojno kombinirajo in tako počasi 

uporabljajo kratke enostavne stavke. Z lingvističnega vidika je sposobnost kombiniranja 

besed pokazatelj pojava gramatike v obvladanju maternega jezika (Ljubešić, 2001). 

Zakasnitev verbalne komunikacije lahko povzroči skrb pri starših, katerih otroci zaostajajo za 

rednim (koledarskim) razvojem. Zavedati se moramo, da je verbalna komunikacija utemeljena 

na oralno-motoričnem, fonološkem, kognitivnem in socialno-komunikativnem aspektu 

predlingvističnega razvoja.  

Zelo pomemben v razvoju zgodnje verbalne komunikacije je način uporabe pridobljenega 

jezičnega znanja v komunikaciji. Dewart in Summers (1995, v. Ljubešić, 2001) predlagata, da 

naj bo središče analize sprememba v treh glavnih aspektih v pragmatičnem razvoju.: 

 razvoj komunikacijskih funkcij (sposobnost, da se jezik uporablja za zahteve, zahvale, 

obljube),  

 način, kako otrok razume druge v komunikaciji in kako reagira,  

 način, kako otrok sodeluje v interakciji in konverzaciji (sposobnost izmenjave vloge v 

razgovoru, sposobnost, da prične in obdrži komunikacijo in samopopravljanje). 

Poznamo instrumentalno, regulacijsko in interakcijsko komunikacijsko funkcijo. 

»Ko bo otrok obvladal jezik, bo verbalno zahteval, kar potrebuje (instrumentalna funkcija), z 

verbalnimi izrazi bo vplival na akcije drugih ljudi (regulacijska funkcija) oziroma verbalno bo 

ohranjal socialni kontakt z drugimi ljudmi (interakcijski funkcija). Otrok, ki govori, a svoje 

verbalne sposobnosti ne uporablja za te pragmatične komunikacijske funkcije, ima 

pragmatično motnjo.« (Ljubešić, 2001). 
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Ko otroci spregovorijo, se njihova uporaba jezika hitro poveča. V tem obdobju je izrednega 

pomena, na kakšen način otroci osvajajo besede in njihov pomen (semantika) (Vasta, 

Marshall in Miller, 1998). 

Po dopolnjenih 18 mesecih starosti pride do nagle razširitve besednega zaklada. To naglo 

razširitev imenujemo eksplozija imenovanja. Večino otrokovega zgodnjega besednjaka 

predstavljajo samostalniki (Vasta, Marshall in Miller, 1998). Razumevanje besed prehiti 

produkcijo (otroci razumejo več besed, kot jih govorijo) (Benedict, 1979, v Vasta, Marshall in 

Miller, 1998). 

Razvoj gramatike v otrokovem govoru se vidi v napredovanju, v dolžini in sestavljenosti 

izraza (Vasta, Marshall in Miller, 1998). 

V obdobju od dvanajstega do štiriindvajsetega meseca starosti otroci za poimenovanje in 

izražanje zahtev koristijo izraze, ki vsebujejo eno besedo (Greenfield in Smith, 1976, v. 

Vasta, Marshall in Miller, 1998). 

Proti koncu drugega leta starosti uporabljajo izraz, sestavljen iz dveh besed. Pogosto ta izraz 

vključuje pravila, zgrajena okoli posamezne besede – npr. kombiniranje izraza »ni« z 

različnimi samostalniki. Ko stavki postajajo daljši, se javlja telegrafski govor (Vasta, Marshall 

in Miller, 1998). 

Po dopolnjenih dveh letih otroci pričnejo z uporabo osebnih zaimkov, pridevnikov, pomožnih 

glagolov, veznikov, predlogov (v, na). Okoli tretjega ali četrtega leta otrok osvoji gramatične 

osnove maternega jezika in uporablja gramatično pravilne stavke (še vedno pa nadaljuje z 

osvajanjem bolj sestavljenih gramatičnih struktur) (Blaži, 2003). 

Poleg proučevanja strukture (gramatike) in pomena (semantike) jezika je pomembno tudi 

proučevanje uporabe jezika v socialnem kontekstu (pragmatike). Pragmatika temelji na 

funkcionalističnem prepričanju, ki pravi, da so otroci motivirani osvojiti jezik, da bi 

učinkoviteje komunicirali svoje želje in potrebe (Vasta, Marshall in Miller, 1998). 

Poleg pravil pa je v razgovoru pomembna tudi vsebina. Otroci se ne morejo pogovarjati, 

dokler ne vedo, o čem naj govorijo. Prvi pogovori otrok so zgrajeni okoli scenarija (Nelson in 

Gruendel, 1986, v Vasta, Marshall in Miller, 1998). 

Še naprednejša oblika razgovora vključuje sposobnost učinkovitega komuniciranja 

informacije o nečem, kar drugemu članu razgovora ni poznano (npr. ko nek otrok opisuje 
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svojo novo računalniško igro drugemu otroku in to na način, da ta drugi razume, kako se 

igra). Ta komunikacija se imenuje socialna referencijska komunikacija (Whitehurst in 

Sonnenschein, 1985, v Vasta, Marshall in Miller, 1998). 

Področje pragmatike je področje, na katerem se kažejo posebnosti oseb z AM. 

Za prenos informacij uporabljamo različna komunikacijska sredstva: 

 največ uporabljamo govor, 

 pisanje, 

 izraz na obrazu, 

 elektronska sporočila preko mobilnih telefonov ali elektronske pošte 

Komunikacija služi naslednjim namenom: 

 izmenjavi informacij in usklajevanju mnenj; 

 vplivanju na drugo osebo oziroma na več oseb; 

 reševanju problemov in nesoglasij; 

 vzdrževanju stikov in razvoju odnosov. 

Osebe z AM izražajo kvalitativno drugačne namere komunikacije od drugih otrok z motnjami 

v komunikaciji in razvoju, kar je neposredno povezano z motnjami na  socialnem področju 

(Jurišić, 1991). 

Zaradi velikih razlik med vsemi in vsakim posameznikom z AM, je tudi način komunikacije 

prav pri vsakem drugačen. Stopnja komunikacije je odvisna tako od socialnega kakor tudi 

intelektualnega razvoja posameznika.  

Govor je le eno od področij, kjer starši in strokovnjaki najprej opazijo drugačnost oseb z AM 

(Siegel, 1996).  

V interakciji z osebo z AM se pogosto zgodi, da se zdi, kot da sploh ne slišijo, saj se niti ne 

odzivajo na svoje ime. 

Ker osebe z AM  pogosto ne vedo, kdaj naj bi se nek pogovor zaključil, včasih govorijo in 

govorijo o svoji najljubši temi in pri tem ne opazijo, da so jih drugi prenehali poslušati ali da 

se želijo pogovarjati o nečem drugem (Faherty, 2000).  

Ker ni razvitega čuta za ohranjanje primerne razdalje do sogovornika med pogovorom, 

pogosto stojijo preblizu sogovornika in tako vstopajo v njegov osebni prostor.  
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Pri osebah z AM naletimo tudi na stereotipne gibe, kot so: poskakovanje na mestu, nenehno 

dvigovanje rok … (Baker, 2003). 

Stock (2007) je mnenja, da je včasih težko razumeti njihovo telesno govorico, saj se izraz na 

obrazu, premiki in geste, redko ujemajo s tistim, kar govorijo.  

Skoraj vedno je neprimerna tudi uporaba očesnega kontakta, saj ali strmijo v osebo, ki ji 

pripovedujejo, ali pa očesnega kontakta sploh ne uporabljajo in gledajo stran (Sherratt, 2005). 

 

1.2 PRAVICE OSEB Z AM 

Združenje Autism Europe Listino pravic oseb z AM prvič predstavi na 4. kongresu Autism-

Europe, leta 1992 v Haagu. Leta 1996 je Listino pravic oseb z AM sprejel Evropski 

Parlament.  

Listina pravi, naj imajo vse osebe z AM enake pravice in privilegije kot vsi državljani 

Evropske Unije, če so te ustrezne in služijo interesom posameznikov z AM. Pravice oseb z 

AM je treba povečevati, ščititi in zagotavljati z ustrezno zakonodajo v vsaki državi članici 

Evropske Unije. Še posebej je treba upoštevati naslednje pravice: (Listina pravic oseb z 

avtizmom, 2010). 

1. Pravica oseb z AM do neodvisnega in polnega življenja v mejah njihovih sposobnosti. 

To je osnovna pravica vseh ljudi v civilizirani družbi. Če se človek rodi z določenimi 

zmanjšanimi sposobnostmi, to ne sme biti vzrok, da se mu ukinejo ali zmanjšajo pravice, ki so 

jih deležni ostali člani družbe. Nasprotno, te pravice in privilegiji naj bodo pri osebah z AM 

razširjeni, zagotoviti je treba, da ne bodo zatrti z ignoriranjem, brezčutnostjo in predsodki. 

 

2. Pravica oseb z AM do dostopne, nepristranske in pravilne diagnoze in ocene. 

Diagnoza mora temeljiti na kriterijih, ki so sprejeti v večini svetovnih držav kot 

najzanesljivejši in najbolj točni. Diagnozo naj postavljajo službe, ki jim niso v interesu 

rezultati diagnostičnih postopkov. Rezultati diagnoze naj bodo posredovani dotični osebi, če 

je to možno, in/ali njenim najbližjim sorodnikom ali skrbnikom. 

 

3. Pravica oseb z AM do dostopnega in primernega izobraževanja. 

Vsako osebo z AM bi moral oceniti izkušen pedagog in določiti njene individualne 

izobraževalne potrebe. Potrebno je izdelati individualni izobraževalni načrt, prilagojen 
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vsakemu posamezniku. Z individualnim načrtom se lahko posameznik z avtizmom vključi v 

redni šolski sistem (s posebnim programom, kjer je to potrebno). Tudi če posebnega programa 

ne potrebuje, bi se morali učitelji zavedati, da imajo osebe z AM in njihove družine posebne 

potrebe. OAM bi morali biti na voljo posebni razredi ali šole in, kjer je to potrebno, tudi 

možnost nastanitve. Individualizirani program naj bo zasnovan tako, da bodo posamezniki z 

AM izpostavljeni karseda raznolikim izkušnjam, prilagojenim zanje. V prvi vrsti pa mora biti 

oblikovan tako, da zagotavlja čim manj moteče okolje. Napredovanje vsakega otroka je treba 

spremljati in nadzorovati v skladu s postavljenimi kriteriji. Omogočanje ustreznih možnosti 

izobraževanja in razvoja za družino ne sme predstavljati prevelikega finančnega bremena. 

Možnosti izobraževanja se med državami razlikujejo, vendar pa bi se moralo v državah, kjer 

je šolanje brezplačno, enake pravice zagotoviti tudi osebam z AM in njihovim družinam. 

 

4. Pravica oseb z AM (in njihovih skrbnikov) do soodločanja o vsem, kar vpliva na njihovo 

prihodnost; želje posameznikov naj se izpolnijo in spoštujejo v največji možni meri. 

Težave imajo pri sprejemanju odločitev iz dveh razlogov: nezmožnosti predvidevanja 

posledic svojih odločitev in nezmožnosti izražanja svojih stališč in prepričanj. Zaradi tega 

odgovorni, ki izvajajo storitve za osebe z AM pogosto želijo sprejemati odločitve v njihovem 

imenu, osebe z AM pa postanejo frustrirane in razočarane zaradi odločitev, ki so sprejete v 

njihovem imenu. Pri pojasnjevanju o različnih možnostih se je treba zelo potruditi, tudi če to 

vzame veliko časa in tudi, če oseba razlage ne razume. Tisti, ki sprašuje, ne sme z zvijačami 

ali izpuščanjem pomembnih dejstev poskušati doseči predvidenih odgovorov. Osebam z AM 

moramo omogočiti možnost izbire. Njihovega mnenja ne smemo pridobiti na osnovi lažne, 

nepopolne ali neprimerne informacije, saj s tem izkoriščamo njihovo ranljivost. Izkoriščanje 

ranljivosti oseb z AM tako, da ji omogočimo izraziti mnenje na osnovi lažne, nepopolne ali 

neprimerne informacije, je slabše kot da se ji izbira sploh ne omogoči. Celo osebe z najtežjimi 

oblikami prizadetosti lahko v večini primerov jasno pokažejo svoje preference. Samo v 

primeru, ko je res nemogoče odkriti željo posameznika z AM, se lahko posvetujemo s 

sorodniki, vzgojitelji, skrbniki, zastopniki in prijatelji (posebno tistimi, ki imajo sami 

avtizem). 

 

5. Pravica oseb z AM do dostopnega in ustreznega bivališča. 

Oseba z AM si ne more priskrbeti bivališča ali plačati tržne cene zanj brez pomoči drugih. 

Kadar je takšna pomoč potrebna, naj bo zagotovljena s strani države. Ponujena prebivališča 
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naj bodo v skladu s potrebami, sposobnostmi in, kolikor je to mogoče, željami posameznika, 

katerega stanovanjski problem se rešuje. Prebivališče naj ne bo daleč in izolirano od 

skupnosti, temveč naj bo, če je le mogoče, v bližini družine in prijateljev. Kvaliteta bivališča 

oseb z AM naj bo enaka kvaliteti bivališč ostalih prebivalcev. Prostori s skupnimi spalnicami, 

strogo nadzorovani prostori ter bivališča s skupnimi toaletnimi prostori in prostori za osebno 

higieno niso primerni za osebe z AM. 

 

6. Pravica oseb z AM do opreme, pomoči in podpornih storitev, ki so potrebne za njihovo 

ustvarjalno, dostojanstveno in neodvisno življenje. 

Osebe z AM je treba spodbujati k izkazovanju primerne samozavesti. Njihova obleka naj bo 

enake kvalitete kot obleka, dostopna običajni populaciji. Osebe z AM bodo vedno potrebovale 

določeno stopnjo kontinuirane podpore. V nekaterih primerih je lahko ta podpora le v obliki 

»biti pri roki«, ko je že samo zavest o tem, da je podpora dostopna, zadostna spodbuda. Za 

veliko večino pa je potrebna večja podpora, ki naj jim bo na voljo v primernem obsegu. 

Takšna podpora naj ne bo povezana le s skrbjo za prehrano, higieno in prevzemanjem 

odgovornosti za odločitve o posamezniku. Podpora naj bo usmerjena v spodbujanje 

samostojnosti oseb z AM s tem, da mu pomagamo prevzemati odgovornost. Čeprav to ni 

vedno očitno, so osebe z AM ponosne na svoj izgled, dosežke, veščine in samostojnost. 

Razvijanje vseh teh področij vodi k povečevanju njihove samozavesti in dostojanstva. 

 

7. Pravica oseb z AM do dohodka ali nadomestila, ki jim zagotavlja primerno hrano, obleko, 

prebivališče in zadovoljevanje drugih življenjskih potreb. 

Če želimo ohraniti dostojanstvo posameznika z AM, naj bo na voljo dovolj finančnih sredstev 

za nakup ustreznih potrebščin in izvajanje individualiziranega načrta. Sredstva naj bodo 

naslovljena na osebo, tako da je denar, vedno dostopen, tudi če pride do zamenjave 

prebivališča, šole, ponudnika storitev ipd. Kadar se podpora nanaša na delovni program, v 

katerega je vključena oseba z AM, in se nakazuje v obliki štipendije, naj se ob odhodu iz 

programa nadaljuje. Finančno breme plačevanja storitev, naj v največji možni meri prevzame 

širša skupnost in naj ne pade v celoti na pleča družine osebe z AM. To seveda ne izključuje 

nakupa dodatnih stvari ali storitev s strani družine. Finančna podpora naj bo v določeni meri 

pod neposredno kontrolo oseb z AM. Del podpore naj oseba z AM svobodno porabi, če izbor 

ne škodi njej ali komu drugemu. 
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8. Pravica oseb z AM do sodelovanja, kolikor je to mogoče, pri razvoju in vodenju storitev za 

njihovo dobrobit. 

Osebe z AM spodbujajmo, da sodelujejo v procesih sprejemanja odločitev o storitvah, ki se 

izvajajo v njihovo korist. Vključeni morajo biti v sprejemanje odločitev glede vseh aktivnosti, 

ki so povezane z njihovim prostim časom, hrano, opremo, dekoracijo, pravili, časovnim 

razporedom aktivnosti, izhodi, zabavo, delovnimi izkušnjami ter načrti za prihodnost in 

razvoj. Celo ko oseba z AM očitno malo prispeva h končni odločitvi, bo njena prisotnost in 

možnost sodelovanja omejila zaščitniško obnašanje, hkrati pa se bo doseglo njeno 

samozaupanje in samospoštovanje. 

9. Pravica oseb z AM do ustreznega svetovanja in skrbi za njihovo fizično, mentalno in 

duševno zdravje, kar vključuje dostopnost do primerne obravnave in zdravljenja, ki delujeta v 

najboljšem interesu za posameznika in ga ščitita. 

Osebe z AM pogosto ne znajo oziroma ne zmorejo izraziti bolezenskega stanja, se ne 

pritožujejo nad bolečinami, zato je pomembno, da so na to pozorni tisti, ki zanje skrbijo. Tudi 

osebe z AM imajo enak spekter zdravstvenih težav kot ostali ljudje. Na sistematičnih 

pregledih mora biti pregledan vid, sluh, zobovje, krvni tlak, višina holesterola ipd. Ko se 

odkrijejo težave, se je treba držati enakih standardov zdravljenja kot pri zdravljenju ostale 

populacije. Učinkovitost vsake uporabe zdravila naj se redno spremlja. Vsako zdravljenje, ki 

se izkaže kot neustrezno, neučinkovito ali celo škodljivo, naj bo takoj prekinjeno ali 

zmanjšano na najbolj varno stopnjo. Uporaba zdravil, terapije ali pomoči se lahko uporabi le 

takrat, ko je to v izključno dobrobit osebe z avtizmom. Zdravljenje se ne sme nikoli predpisati 

izključno v korist tistih, ki za osebo skrbijo. 

 

10. Pravica osebe z AM do smiselne zaposlitve in strokovnega usposabljanja brez 

diskriminacije; usposabljanje in zaposlitev naj bosta v skladu s sposobnostjo in izbiro 

posameznika. 

Osebe z AM velikokrat opravljajo nesmiselne in ponavljajoče se delovne naloge, katerih 

smisel je le zapolnitev časa. Problem teh oseb je v nezmožnosti pravilne komunikacije, a to ne 

pomeni, da so tako neumne, da bodo takšne delovne naloge zanje postale nagrajujoče. Zato bi 

morali poiskati delovne naloge, ki ustrezajo njihovim sposobnostim in željam, vendar ob 

pomoči in sodelovanju ostalih sodelavcev. Četudi je oseba z AM zadovoljna s svojim delom, 

je zanjo dobro, da poskusi opravljati še kakšno drugo delo. Če še vedno raje opravlja prvotno 

delo, bi morala imeti možnost vrnitve. Vse osebe z AM bi morale imeti priložnost, da 
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sodelujejo pri vzdrževanju njihovega »doma«. Čeprav lahko strokovnjaki pomagajo ali 

nadzorujejo takšne naloge, naj bodo posamezniki z AM vključeni v čiščenje, vzdrževanje in 

pripravo hrane v njihovem domu, kot tudi v opravila povezana z njihovo osebno higieno in 

oblačenjem. Ta opravila se ne smejo v celoti prepustiti negovalkam ali gospodinjam. 

 

11. Pravica oseb z AM do njim dostopnega prevoza in svobodnega gibanja. 

Brez dostopnega prevoza in svobode gibanja lahko postane življenje oblika zapora. Imajo naj 

dostop do vseh oblik prevoza, ki ustrezajo njihovim potrebam in sposobnostim. Tiste, ki 

imajo zadostne sposobnosti, je treba spodbujati k uporabi enakih oblik prevoza, kot jih 

uporablja splošna populacija. Treba je vzpostaviti načrt usposabljanja za uporabo javnih 

prevoznih sredstev. Včasih je smiselno omogočiti in jih spodbujati k uporabi avtomobila ali 

kolesa. V subvencijo, rento ali nadomestilo, ki ga zagotovi država ali kakšen drug družbeni 

fond, naj se vključi tudi »nadomestilo za mobilnost«, namenjeno plačilu prevoza. Če sredstva 

za prevoz ponujajo storitvene organizacije, naj bodo ta kolikor je le mogoče podobna 

običajnim vozilom. Uporaba ambulantnih ali drugih z institucionalnim znakom označenih 

vozil stigmatizira tiste, ki se vozijo, kar spodbuja koncept »biti drugačen«, proti čemur se 

borimo.  

 

12. Pravica oseb z AM do vključevanja v kulturne, zabavne, rekreacijske in športne 

aktivnosti. 

Osebe z AM potrebujejo sprostitev in rekreacijo v enaki meri ali še bolj kot ljudje brez težav v 

razvoju. Treba jim je omogočiti raznolike kulturne, zabavne, rekreacijske in športne 

aktivnosti, v katerih lahko sodelujejo ali pa jih samo opazujejo. Posameznike je treba k 

aktivnemu vključevanju v te aktivnosti spodbujati, ne pa siliti. Zelo pogosto je pri tem 

potrebna določena mera prepričevanja zaradi pomanjkanja samozaupanja, ki izhaja iz AM. 

Čeprav jim bolj ustrezajo individualne aktivnosti v zaprtih prostorih, naj se spodbuja tudi 

uporaba zunanjih prostorov, kjer se s prostočasnimi aktivnostmi ukvarjajo tudi ljudje brez 

težav v razvoju. Takšne aktivnosti naj bodo zanimive in raznolike. Golo ponavljanje ritualov 

in drugih nesmiselnih aktivnosti ni niti stimulativno niti terapevtsko upravičeno. Osebe z AM 

imajo lahko koristi od sodelovanja v vrhunski umetnosti, glasbi in drugih kreativnih 

aktivnostih. 
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13. Pravica oseb z AM do enakopravnega dostopa in uporabe vseh možnosti, storitev in 

aktivnosti v skupnosti. 

Osebe z AM moramo podpreti in spodbuditi, da zavzamejo enakovredno mesto v naši družbi. 

Dostopnost do vsega, kar je dostopno tudi ostalim članom družbe, je pogoj, da bi takšni cilji 

postali realnost. Ovire, ki preprečujejo aktivno vključevanje, so največkrat posledica 

nerazumevanja. Po eni strani se splošna javnost boji vseh vrst zmanjšanih sposobnosti, zato jo 

je z izobraževanjem in osveščanjem treba prepričati, da te osebe ne predstavljajo nikakršne 

nevarnosti in da lahko s sodelovanjem povečujejo njihovo zadovoljstvo. Po drugi strani pa 

morajo starši, vzgojitelji in osebe z AM same sprejeti izzive, ki jih predstavlja običajno 

življenje. Zaradi strahu ali pretiranega zaščitništva ne smemo omejiti njihovega sodelovanja v 

različnih aktivnostih. Izkušnje so pokazale, da lahko ob ustreznih navodilih in podpori 

dosežejo veliko več od tistega, kar se zdi na prvi pogled izven njihovih zmožnosti. Vzgojitelji 

in splošna javnost so bolj nesamozavestni, nerodni in zmedeni kot osebe z avtizmom. Takšne 

reakcije lahko preprečimo samo z izkušnjami, pojasnjevanjem in druženjem. 

 

14 Pravica oseb z AM do seksualnih in drugih odnosov, vključno z zakonsko zvezo, brez 

izkoriščanja in prisile. 

Osebe z AM lahko velikokrat prepričamo, da podajo neko izjavo, tudi če je ta v nasprotju z 

njihovo naravo. Skrbniki morajo zagotoviti, da se bo vsaka oseba z AM zavedala posledic 

svojih odločitev in dejanj. Osebe z AM težko uživajo v kakršnem koli odnosu brez spodbude 

in podpore s strani skrbnikov, ki poznajo problematiko AM. Posebej tiste, ki so težje 

prizadete, pokažejo zelo malo interesa za spolne odnose. Nekatere pokažejo več zanimanja, 

vendar pa jim manjkajo komunikacijske in socialne veščine, ki so potrebne, da bi izrazili 

svoja nagnjenja in želje. Za vzpostavitev uspešnih odnosov potrebujejo nasvet in podporo. 

Zato naj jim bo pomoč pri vzpostavljanju odnosov zagotovljena. 

 

15. PRAVICA oseb z AM (in njihovih skrbnikov) do pravnega zastopanja in pomoči in do 

zaščite vseh državljanskih pravic. 

Osebe z AM ne bi smele izgubiti pravice, ker se niso zmožne samostojno zastopati. Zaščita bi 

morala biti uzakonjena v skladu z njihovo povečano ranljivostjo. Osebe z AM verjetno niso 

sposobne zahtevati in voditi pravnih postopkov za zaščito svojih pravic. V takšnih primerih je 

treba posameznikom oz. njihovim skrbnikom nuditi brezplačno neodvisno pravno zastopanje 
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in pravno pomoč. Če se sodnim stroškom za zagotavljanje interesov oseb z AM ne moremo 

izogniti, naj jih pokrije ustrezna ustanova.  

 

16. Pravica oseb z AM, da se jih neupravičeno ne ustrahuje in jim grozi z zaprtjem v 

psihiatrično ali drugo ustanovo zaprtega tipa. 

Izločanje oseb z AM, ki niso naredile kaznivega dejanja, iz družbe, je nedopustno in 

neupravičeno. Njihova izolacija je zločin in vsaka država, kjer takšna praksa obstaja, zasluži 

strogo obsodbo. Obstajajo sicer osebe z  AM, ki se zelo neprimerno vedejo in je zanje 

najprimernejša psihiatrična ustanova z izobraženim kadrom, vendar o tej možnosti razmislimo 

le takrat, ko lahko oseba škodi sebi ali drugim. Če ugotovimo, da je psihiatrična ustanova 

ustrezna rešitev zanje, jim je treba tam zagotoviti program izobraževanja in usposabljanja, ki 

je opisan v tej Listini. Treba je spremljati napredek in kontinuirano ocenjevati stanje osebe ter 

ob prvi možni priložnosti nadaljevati rehabilitacijo v manj zaprtem okolju. 

 

17. Pravica oseb z AM, da niso fizično zlorabljene ali zanemarjene. 

Vsaka terapija, ki se izvaja za pomoč osebam z AM, mora biti zanje koristna. Metode, ki 

temeljijo na kakršnikoli obliki kaznovanja zaradi neželenega vedenja, v družbi niso  

sprejemljive, kar velja tudi za osebe z avtizmom ali druge osebe z zmanjšanimi sposobnostmi. 

Nesprejemljiva so naslednja dejanja: 

 dokazana fizična bolečina ali neugodje, 

 fizična poškodba, bolečina ali stres, 

 besedna zloraba ali razžalitev, 

 grožnje, ki povzročijo strah in tesnobo, 

 odrekanje hrane, toplote, osnovne higiene ali drugih življenjskih potreb, 

 ponižanje, diskriminacija ali degradacija, 

 zanemarjanje. 

Če se takšna dejanja pojavijo, bi se morala takoj prenehati. Če se nadaljujejo, je treba proti 

posameznikom, ki ta dejanja izvajajo, ukrepati v skladu z zakonom. 

 

18. PRAVICA oseb z AM, da niso zlorabljene v farmakološke namene in da jim niso 

predpisana napačna zdravila. 

Zdravila naj se uporabljajo v minimalnih količinah in le takrat, ko je res potrebno. Zdravila ne 

smejo biti nikoli sprejeta kot nadomestilo za primerno nego in skrb. Vsako zdravilo, razen 
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tistih brez recepta, mora biti uporabljeno na predpisan način in pod nadzorom kompetentnega 

zdravnika. Ni zdravil brez stranskih učinkov. Tisti, ki zdravila predpiše, bi moral biti 

prepričan o njihovi koristnosti. Če obstaja verjetnost stranskih učinkov, na bo oseba pod 

nadzorom, dokler jemlje zdravila. Reakcije posameznika na zdravilo naj se beležijo. Uporaba 

vsakega zdravila, ki ne deluje, naj bo takoj prekinjena. Kadar stranski učinki postanejo očitni, 

jih je treba zmanjšati v največji možni meri. Osebe z AM, ki jemljejo zdravila, je treba stalno 

opazovati, da lahko opazimo morebitne zgodnje znake pojava dolgotrajnih posledic zaradi 

jemanja zdravil. 

19. Pravica oseb z AM (in njihovih skrbnikov) do dostopa do vseh informacij, ki se nahajajo v 

njihovih osebnih, zdravstvenih, psiholoških, psihiatričnih in izobraževalnih dosjejih. 

V večini držav je prebivalcem pravno omogočen dostop do vseh informacij, ki so shranjene v 

njihovih kartotekah, čeprav lahko stopnja dostopnosti variira. Nedopustno je, da so te 

informacije dostopne drugim, ne pa tudi osebam z AM oziroma njihovim zastopnikom. Skrb 

in obravnava teh oseb temeljita na partnerskem odnosu veliko služb in institucij. Takšno 

sodelovanje je lahko uspešno samo takrat, ko vsi partnerji delajo skupaj, na skupnih ciljih in 

na osnovi istih informacij. Treba je upoštevati temeljno človekovo pravico, da so vse 

informacije in podatki zaupni in so drugim dostopni le s privoljenjem oseb z AM oziroma 

njenih zastopnikov. 

 

Nekatere pravice oseb z AM, ki se dotikajo neposredno šolanja in zaposlitve,  tesno sovpadajo 

s splošnimi cilji vzgoje in izobraževanja.  

V Beli knjigi tako preberemo, da je eden glavnih ciljev vzgoje in izobraževanja zagotavljanje 

enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje vsakega posameznika (ne glede na spol, socialno 

in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, svetovnonazorsko pripadnost in telesno 

ter duševno konstitucijo) ter nudenje ustrezne pomoči in spodbud posameznikom oz. 

skupinam priseljencev, ki prihajajo iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja in 

osebam s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, kamor osebe z AM spadajo 

(Bela knjiga, 2011). 

Njihove pravice se skladajo tudi z načeli vzgoje in izobraževanja OPP, v delu, kjer Bela 

knjiga govori o: (Bela knjiga, 2011) 

 enakih možnostih s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok, 
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 ohranjanju ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega in 

duševnega razvoja, 

 inkluzivni vzgoji in izobraževanja, 

 vključevanju staršev v proces vzgoje in izobraževanja, 

 zagotovitvi ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj 

posameznega otroka, 

 pravočasni usmeritvi v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, 

 organizaciji vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 

 celovitosti in kompleksnosti vzgoje in izobraževanja, 

 individualiziranem pristopu, 

 kontinuiranih programih vzgoje in izobraževanja, 

 interdisciplinarnosti. 

 

Poseben poudarek gre ciljem vzgoje in izobraževanja OPP, kjer se moramo zavzemati za: 

1. Enakovredno vključevanje vsakega otroka s posebnimi potrebami v VIZ sistem, mu 

omogočiti doseganje izobrazbene ravni in znanja, ki je skladno s posameznikovimi 

zmožnostmi, in mu omogočiti polno vključenost v družbo. 

2. Otrokom, ki imajo posebne potrebe, omogočiti strokovno pomoč, ki je skladna z njihovimi 

posebnimi potrebami. Pri tem je treba posebno pozornost namenjati otrokom, ki imajo 

raznovrstne posebne potrebe kot posledice sopojavnosti več motenj (npr. hkrati motnje vida in 

sluha). 

3. Stalno sodelovanje s starši OPP in zagotavljanje stalne strokovne in osebne podpore celotni 

družini. Starše je treba pravočasno obvestiti o zaznanem sumu o posebnih potrebah, ki so 

povezane z motnjami, ovirami ali primanjkljaji, in jim ponuditi takojšnjo ustrezno svetovanje 

o možnostih različnih oblik pomoči. S starši je treba sodelovati pri načrtovanju oblik pomoči, 

tako da jim omogočimo stvarne informacije o posebnih potrebah, dosežkih otroka in 

možnostih načrtovanja nadaljnjega izobraževanja, ki bo vodilo do čim bolj samostojnega 

življenja in čim manjšo odvisnost od pomoči.  

4. Reorganizirati sistem VIZ in ustvariti takšne pogoje, da bodo OPP oz. njihove družine 

imele možnost izbire, znotraj kontinuuma pomoči dostopnost različnih programov VIZ 

(referenčne šole, specializirane ustanove ipd.) in oblik pomoči čim bliže kraju bivanja, v 
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običajnem šolskem okolišu, v skladu z mrežo vrtcev, šol in drugih institucij. Da bi bil ta cilj 

dosežen, mora država stalno skrbeti za ustrezno organiziranost mreže vrtcev, šol in drugih 

institucij. 

5. Vsem OPP zagotoviti obravnavo in poučevanje z najučinkovitejšimi (sodobnimi) metodami 

in pristopi (metode in pristopi morajo biti strokovno argumentirani, njihova učinkovitost mora 

biti preverjena); o uporabljenih metodah in pristopih morajo biti obveščeni tudi starši otrok s 

posebnimi potrebami.  

6. Sodelovanje med strokovnjaki, ki so vključeni v postopek usmerjanja, spremljanja otroka, 

izvajalci VIZ programov in starši OPP, tako da vsi delujejo v otrokovo največjo korist. 

Zagotoviti vzgojiteljem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem v VIZ ustrezne pogoje za 

dostop do informacij, potrebnih znanj, storitev svetovanja in podpore, da bodo lahko delovali 

skladno s posebnimi potrebami otrok in njihovih družin, ki so vključeni v vrtec/šolo.  

 

1.3 USMERJANJE DIJAKOV Z AM 

Vključevanje OPP v redne oblike vzgoje in izobraževanja je pomembno za njihov boljši 

razvoj in napredek v njihovi neodvisnosti in socialni integraciji (Lebarič, Kobal Grum in 

Kolenc, 2006). 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s 

posebnimi potrebami urejata usmerjanje OPP (otrok s posebnimi potrebami). V kateri 

program vzgoje in izobraževanja se bo otrok usmeril, določa strokovna komisija. Komisija 

določi tudi obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči, vrtec in šolo, kamor bo otrok s 

PP hodil ter druge pomembne razmere. Pri usmerjanju je glavno vodilo komisije, da upošteva 

vsakega posameznika posebej in upošteva vse njegove individualne sposobnosti (Rovšek, 

2006) 

Poseben izziv med otroki s PP so otroci z AM, saj so izjemno heterogena skupina, zato zanje 

ni mogoče oblikovati enotnega programa vzgoje in izobraževanja. V smislu heterogenosti 

osebe z AM izstopajo še najbolj, saj imajo težave povezane s širšo komunikacijo, to je 

uporabo simbolnega sistema jezika. V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(ZUOPP), v preteklosti niso bili opredeljeni kot posebna skupina. Danes pa so opredeljeni kot 

otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 
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izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja, 

vzgojne programe oz. posebne programe vzgoje in izobraževanja.  

Na odločitev o izbiri ustreznega programa za osebe z AM bolj vpliva raven prilagojenega 

vedenja kot njegove intelektualne sposobnosti, kar terja ustrezno pedagoško obravnavo v 

enem izmed obstoječih vzgojno izobraževalnih programov (Jurišić, 2011). 

Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe oseb z AM izhajajo iz pomembnega deleža vsem 

podobnega funkcioniranja na področjih komunikacije, socializacije in omejenih interesov, ki 

se pomembno razlikujejo od funkcioniranja otrok, ki so umeščeni v druge skupine OPP.  

Poleg medicinske diagnoze AM je pomembna tudi »pedagoška diagnoza«, ki zavzema 

ustrezno usmerjanje otrok v programe vzgoje in izobraževanja. Pri tej »pedagoški 

diagnostiki« se osredotočamo na otrokove potrebe učenja.  

Pri tem je treba hkrati upoštevati več dejavnikov (Jurišič, 2005): 

 ocena sposobnosti: kakšni so otrokovi potenciali, katere so njegove prednosti in 

pomanjkljivosti. Pri mlajših otrocih se uporabljajo različni razvojni preizkusi, pri 

starejših pa testi inteligentnosti. 

 psiho-edukacijski profil oziroma ocena dosežkov (učnih ali razvojnih): kaj zmore 

otrok samostojno, kaj ga je potrebno še naučiti. 

 adaptivno oziroma prilagodljivo vedenje: ocena otrokove samostojnosti, kako zna 

skrbeti zase, obvladovanje spretnosti, ki so potrebne za samostojno življenje. 

Mnenje Jurišićeve je, da so osebe z AM večinoma v prezahtevnih programih, ker so bili 

izbrani na temelju intelektualnih sposobnosti, ki pa niso ustrezno vodilo pri opredeljevanju 

njihovih potreb. V šolskih programih naj bi več poudarka dajali spretnostim s področja 

socializacije in skrbi za samega sebe, kot pa akademskemu učenju in ocenam (Jurišić, 2005). 

Zelo pomembno je mnenje, ki pravi, da je pri usmerjanju otrok s PP, kamor sodijo tudi osebe 

z AM, v rednem izobraževanju potrebno upoštevati ne le značilnosti posameznikove 

osebnosti, ampak tudi socialno okolje, v katerem se je posameznik razvijal in v katerem živi. 

Načrt pomoči je treba oblikovati na posameznikovi socialni mreži. Zanimati nas morajo 

posameznikove močna področja in ne samo njegovi primanjkljaji (Peček 1999). 
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1.4 SMERNICE ZA IZOBRAŽEVANJE OTROK Z AM 

Ameriški nacionalni svet za raziskovanje pri Akademiji za znanost je pooblastil skupino 

uglednih strokovnjakov iz različnih področij in z različnimi pogledi (razvojno ali vedenjsko 

usmerjenimi), da oblikujejo smernice za izobraževanje oseb z AM. Ugotovitve o tem, kaj je 

potrebno upoštevati pri izobraževanju oseb z AM, so zajete v knjigi "Izobraževanje otrok z 

avtizmom" (Jurišić, 2006) in so strnjene v šestih točkah: 

1. Spodbujamo funkcionalno komunikacijo (vse, kar je spontano in uporabno v različnih 

okoliščinah in z različnimi osebami – namesto treninga besednjaka in struktur jezika, ki so 

zunaj socialnih povezav).  

2. Učenje socialnih veščin izvajamo v različnih okoliščinah; samo tako lahko spodbujamo 

posploševanje rabe spretnosti socialne komunikacije in razumevanje različnih socialnih 

dogodkov. 

3. Spodbujamo učenje spretnosti igre in ustrezne rabe igrač z vrstniki. 

4. Načrtujemo poučevanje, ki vodi k posploševanju in vzdrževanju kognitivnih ciljev v 

naravnih povezavah. Poudarek je na funkcionalnih ciljih na kognitivnem področju, področju 

socializacije in komunikacije. 

5. Pri reševanju vedenjskih težav uporabljamo pozitivne pristope. Kadar je le mogoče, 

preprečimo moteče vedenje tako, da poučujemo spretnosti komunikacije, ki otrokom 

omogočajo socialni nadzor s socialno sprejetimi sredstvi (npr. učimo jih, kako naj izrazijo 

nasprotovanje, zahtevo po odmoru in podobno). 

6. Poučujemo uporabno akademsko znanje (namesto pomnjenja odgovorov, ki pomenijo 

usvajanje minimalnih standardov znanja). Pri sodobnem poučevanju je uporabnost in 

smiselnost prednostna naloga vsakega šolskega programa. 

Jurišićeva navaja, da je za uspešno izobraževanje oseb z AM treba začeti zelo zgodaj. Ob tem 

je treba slediti priporočilom za zgodnje ukrepanje, in sicer: 

 Vključitev v ustrezen program ukrepanja takoj, ko obstaja resno razmišljanje o  tem, 

da gre lahko za diagnozo AM. 

 Aktivna vključitev v intenzivni program, ki traja 5 dni v tednu (vsaj 25 ur tedensko), s 

celoletnim načrtom, ki je prilagojen otrokovi starosti in razvojni ravni. 
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 Priložnosti za učenje naj bodo ponavljajoče se in načrtovane. Predvsem za majhne 

otroke naj bodo te priložnosti primerno kratke (npr. 15 do 20-minutni intervali) in naj 

obsegajo zadostno mero pozornosti odrasle osebe v individualnih stikih ali pa v 

majhnih skupinah, da bi otrok dosegel individualizirane cilje. 

 Starši naj bodo dejavno vključeni in naj bodo deležni primernih navodil za delo z 

otroki. 

 V skupini otrok naj razmerje med otrokom in učiteljem ne presega dveh oseb z AM v 

skupini/razredu. 

 Opredeljeni naj bodo načini za sprotno ocenjevanje programa in oceno otrokovega 

napredka, kar posledično pomeni tudi sprotne prilagoditve načrtovanega programa. 

V Smernicah za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami je natančno 

zapisano, v katere programe osnovno šolskega izobraževanja se lahko vključujejo. Osebe 

z AM se tako lahko izobražujejo v naslednjih programih: (Smernice, 2009) 

1. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP – v 

nadaljnjem besedilu).  

Sem so usmerjeni tisti, ki imajo povprečne intelektualne sposobnosti, povprečne 

zmožnosti učenja, še ustrezne učne dosežke in hkrati prilagojeno vedenje, ki jim omogoča 

sodelovanje v skupini otrok z značilnim razvojem. Smisel programa s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ni zgolj v vključitvi učenca s AM v razred in v 

zagotavljanju dodatne strokovne pomoči zunaj razreda, individualno. DSP lahko obsega 

učno pomoč in dodatno strokovno pomoč zaradi primanjkljajev na različnih področjih 

delovanja učenca z AM. Pri vsakem posameznem učencu z AM je treba opredeliti njegove 

posebne potrebe in v skladu s tem izdelati program ustrezne pomoči.  

2. Prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom 

Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom vsebuje minimalne standarde 

znanja, ki naj jih učenec doseže ob napredovanju v naslednji razred oziroma ob koncu 

šolanja. Zato so načela dela z učenci z AM v prilagojenem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom povsem podobna kakor pri delu v programih z enakovrednim 

izobrazbenim standardom. Zaradi raznolikosti učencev in njihovih posebnih potreb sta 

nujna velika notranja diferenciacija pouka in individualno delo – glede na dokaj nizek 
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predlagani normativ ciljev, ki naj bi jih dosegli vsi učenci v programu z enakovrednim 

standardom).  

3. Posebni program vzgoje in izobraževanja 

Tisti učenci z AM, ki imajo sposobnosti v območju zmerne, težje in težke motnje v 

duševnem razvoju (–3SD) ali pa imajo tudi višje intelektualne sposobnosti in nizke učne 

dosežke in nizko raven prilagojenega vedenja (nižje kakor –2SD), potrebujejo posebni 

program VIZ. Ti učenci imajo takšno raven prilagojenega vedenja, ki jim ne omogoča 

sodelovanja pri večini skupinskih dejavnosti pri pouku v programu z enakovrednim ali 

nižjim izobrazbenim standardom. Izjemoma lahko v posebni program VIZ usmerjajo tudi 

učence s podpovprečnimi intelektualnimi sposobnostmi ali sposobnostmi v območju lažje 

motnje v duševnem razvoju. Kadar je le možno, je treba učencem z AM omogočiti 

prehajanje med programi: v program z nižjim izobrazbenim standardom (tako jim 

omogočimo učenje socialnih ciljev in ciljev prilagojenega vedenja).  

Smernice v nadaljevanju definirajo tudi oblikovanje individualiziranega programa 

prilagoditve prostora, opreme, podajanja novih vsebin, pa tudi, kakšna morajo biti znanja 

strokovnih delavcev, ki sodelujejo v teh programih. Tako lahko beremo, da mora vsak IP 

za učenca z AM obsegati: analizo motečega vedenja s cilji želenih nadomestnih 

vedenjskih vzorcev, program posploševanja osvojenih spretnosti (ne glede na razvojno 

področje ali učne cilje) in načrt postopnega zmanjševanja pomoči ali pobud, ki jih učenec 

potrebuje za dosego ciljev. Vsak IP mora obsegati cilje iz obeh triad primanjkljajev AM, 

tako socialni primanjkljaji, primanjkljaji v komunikaciji in empatiji oziroma imaginaciji 

mišljenja drugih, kakor tudi upoštevati izrazita in ozka področja zanimanja, ponavljajoče 

se vedenje in »otočke izoliranih sposobnosti«.  

Vsi učitelji, ki poučujejo učenca z AM, morajo biti seznanjeni z njegovimi posebnimi 

potrebami, pa tudi s splošnimi značilnostmi skupine učencev z AM. Učitelji, ki poučujejo 

učence z AM, morajo imeti znanje za poučevanje teh učencev: pridobijo ga na seminarjih 

ali s študijem strokovne literature. Pridobivanje tega znanja jim mora omogočiti ravnatelj 

oziroma Ministrstvo za šolstvo in šport (Smernice, 2009). 

Učenci z AM potrebujejo časovne prilagoditve pri pridobivanju nove učne snovi ali novih 

spretnosti adaptivnega vedenja, pri utrjevanju učne snovi oziroma spretnosti (posebej je 

treba nameniti čas poučevanju posploševanja v različnih učnih okoliščinah, z različnimi 
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osebami) in pri preverjanju učnih dosežkov. Čas, ki ga učenec z AM potrebuje, da osvoji 

neko spretnost, je nujno treba prilagoditi njegovim individualnim posebnim potrebam in 

ne učnemu programu. Ob koncu šolskega leta pa moramo objektivno oceniti raven 

doseženega znanja in spretnosti (Smernice, 2009). 

Tako kakor drugi učenci s posebnimi potrebami, imajo tudi učenci z AM možnost 

nekaterih prilagoditev preverjanja znanja. Najpogostejša prilagoditev preverjanja znanja je 

časovna (podaljšanje časa za preverjanje znanja do 50 %) prilagoditev, ki učencu z AM 

ponudi dodatni čas za predelavo informacij, priklic informacij in samo izvedbo 

(najpogosteje pisanje zaradi šibke vizualno-motorične integracije). Kadar so kaki senzorni 

dražljaji za učenca izrazito moteči (to je razvidno iz ocene sedanje ravni delovanja), je 

smiselno preverjanje znanja v okolju, kjer je čim manj motečih senzornih dražljajev 

(včasih je to lahko tudi v ločenem prostoru). Preverjanje po delih je smiselno, kadar 

učenec z AM v eni učni uri ne zmore izkazati osvojenega znanja (zaradi počasnosti). V 

takšnih primerih lahko učitelj učno enoto porazdeli v dva dela in ločeno preveri osvojene 

cilje. Previdni moramo biti pri določanju oblike preverjanja znanja (ustno ali pisno), da ne 

bi bil način preverjanja v neskladju s ciljem (kadar je cilj pisna obnova berila, učenec ne 

bo dosegel cilja, če bomo obnovo besedila preverjali ustno) (Smernice, 2009). 

 

1.5 POUČEVANJE OTROKA Z AM 

Glavni problem poučevanja osebe z AM je njegova nesposobnost prenašanja osvojenega 

znanja na realne dnevne situacije, ki se mu v kasnejšem življenju na vsakem koraku 

pojavljajo. Ravno zaradi te težave je AM ena najtežjih motenj. 

Ključno vprašanje, na katerega moramo odgovoriti v specialno-pedagoški obravnavi je, kako 

naj učimo osebo AM in kaj naj jo učimo.  

Pri delu z osebami z AM vedno težimo le k enem cilju; to je čim večja samostojnost v 

vsakodnevnem življenju. Zato moramo vsa podajanja novih vsebin čim bolj poenostaviti in 

podpreti z dodatnimi ponazoritvami.  

Znanstveniki navajajo dve glavni metodi poučevanja otrok z AM (Jurišić, 2011): 

1. učenje s preizkušnjami in  

2. naključno učenje. 
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1. Pri učenju s preizkušnjami se otrok uči v točno določenem zaporedju. Vsaka 

preizkušnja je sestavljena iz zaporedja štirih korakov:  

 spodbuda/zahteva, 

 otrokov odziv, 

 posledica, 

 odmor.  

Če se otrok z AM pri uporabi odzove drugače in ne s pričakovanim oz. želenim odzivom, ga 

učitelj ignorira. Vsako učno preizkušnjo ponavljamo toliko časa, da ciljno vedenje osvoji in 

opravi brez težav.  

2. Pri  naključnem učenju pa poučujemo novo obliko vedenja v običajnem naravnem 

okolju med značilnim dogajanjem, ki je čim bolj naravno in smiselno. 

Različni avtorji navajajo, da je naključno poučevanje tudi priložnost, ki jo spodbudi odziv 

otroka v naravnem okolju. Pobudnik učenja v naključnem poučevanju je vedno otrok, kar 

prispeva k motivaciji in sodelovanju (Duker, Didden, Sigafoos, 2004). 

Po mnenju Lopes, Hill, Shaw in Gabriels (2007) je treba upoštevati naslednje napotke, ki nam 

lahko znatno povečajo uspeh pri poučevanju.  

 Uporabljamo pogojevanje. Če boš naredil to, boš dobil to. (vzrok – posledica) 

 Če delamo v skupini, vedno zastavimo naloge, za katere realno pričakujemo, da jih bo 

otrok z AM rešil in se tako izognemo neuspehu in kritiki.  

 Z otrokom z AM govorimo enozvočno in usmerjeno.  

 Vzgajamo ga k samostojnem odločanju.  

 Neprimerno vedenje, kot posledica slabe socializacije, korigiramo (natančno 

pojasnimo, zakaj vedenje v določeni situaciji ni primerno), vendar delujemo pozitivno 

in ne slabšalno. Včasih tako vedenje celo delno ignoriramo. 

 Vse aktivnosti časovno omejimo. 

 Vsako dejanje ima vedno posledico. Če je tako dejanje neprimerno, sledi tudi graja ali 

kazen. 

 Pohvala in nagrada. Spodbujamo močna področja in jih tudi nagradimo. 
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1.6 POKLICNO IZOBRAŽEVANJE V RS 

Ustava Republike Slovenije v 57. členu določa, da je izobraževanje svobodno. Država 

ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo. V zadnjem desetletju 

je bila glavna prioriteta povečati delež izobraženih in omogočiti vsem prebivalcem Slovenije 

enake možnosti izobraževanja, ne glede na kraj bivanja, kulturo, narodnost, socialni status, 

zdravstveno stanje in spol (Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji, 2014).  

V Sloveniji se po končanem obveznem (osnovnošolskem) izobraževanju začne srednješolsko, 

ki je razdeljeno na splošno (gimnazije), poklicno in strokovno izobraževanje.  

Glavni cilji srednješolskega izobraževanja so: (Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji, 

2014)  

 zagotoviti vsem prebivalcem možnost za pridobitev ISCED 3 stopnje izobrazbe, 

 omogočiti  vsem  prebivalcem,  da  pridobijo  najvišjo  možno  raven  izobrazbe  in  

hkrati ohraniti visoke standarde znanja, 

 povečati ustvarjalnost pri čim večjem številu prebivalcev, 

 spodbujati razvoj družbe, 

 omogočati vključevanje dijakov v evropske integracijske procese.  

Cilji poklicnega in strokovnega izobraževanja ter usposabljanja pa so že bolj definirani in 

govorijo o: 

 razvoju ključnih sposobnosti, spretnosti in poklicnih kvalifikacij na mednarodno 

primerljivi ravni, 

 zagotavljanju znanja in spretnosti za zaposlitev, 

 ponujanju dodatnega izobraževanja in vseživljenjskega učenja.  

Nižje poklicno izobraževanje traja od dve do tri leta in se zaključi s končnim izpitom. Po 

zaključku so dijaki usposobljeni za samostojno opravljanje preprostih poklicnih nalog, ki se 

izvajajo v skladu s standardiziranimi postopki dela in ustreznimi navodili. 

Poklicni programi trajajo tri ali štiri leta in se zaključijo z zaključnim izpitom. Po uspešnem 

zaključku so dijaki usposobljeni za samostojno delo v poklicih  s  širokim  profilom.  Uspešen  

zaključek izobraževanja s končnim  izpitom omogoča kandidatom nadaljevanje izobraževanja 

v ustreznih tehničnih oz. poklicnih tečajih. Tisti, ki se ne odločijo za nadaljevanje 

izobraževanja, temveč se zaposlijo, lahko po treh letih delovnih izkušenj pri obrtni ali 
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gospodarski zbornici opravijo mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, s katerim si 

pridobijo kvalifikacijo tehnika, ki je enaka kvalifikaciji, pridobljeni v srednjem strokovnem 

izobraževanju. 

Strokovni izobraževalni programi trajajo štiri do pet let in se zaključijo s poklicno maturo, s 

katero pridobijo kvalifikacijo tehnika, ki dijakom omogoča, da bodisi vstopijo na trg dela 

bodisi nadaljujejo izobraževanje po vertikali v visokošolskem  izobraževanju.  Dijaki,  ki  

končajo  ta  program,  so  usposobljeni  za neodvisno izvajanje kompleksnih, nestandardnih, 

tehnološko bolj zapletenih delovnih procesov in nalog. 

Kombinirani program poklicno-tehniškega izobraževanja traja približno dve leti  in se zaključi 

s poklicno maturo. Tak program poklicno usposobljenemu kandidatu omogoča pridobitev 

tehnične kvalifikacije in s tem dostop do visokošolskega izobraževanja. Značilnosti in cilji 

izobraževanja so enaki značilnostim in ciljem tehničnega izobraževanja. 

Kompetence so zmožnosti posameznikov, da uporabljajo znanje, spretnosti in sposobnosti za 

ustvarjalno, učinkovito ter etično delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in spremenljivih 

okoliščinah v poklicu, družbenem in zasebnem življenju.  

Učenci, ki so izpolnili obveznosti obveznega izobraževanja, niso pa uspešno zaključili 

osnovne šole (ali dokončali izobraževalnega programa za otroke s PP), se lahko vpišejo v 

nižje poklicno izobraževanje.  

Najdaljše trajanje izobraževalnega programa je 42 tednov v posameznem šolskem letu, z 

največ 36 šolskimi urami (45 minut) pouka na teden. Praktično usposabljanje z delom poteka 

na delovnem mestu pri delodajalcu ali v medpodjetniških centrih, ki izvajajo usposabljanja na 

delovnem mestu za več podjetij.  

 

1.7 KURIKUL IN ODPRTI KURIKUL 

Kurikul se deli na zaprti kurikul, kjer so vsi postopki detaljno določeni, na odprti kurikul, kjer 

so določeni samo cilji, in prikriti kurikul, kjer vsebine niso neposredno opredeljene. 

Kurikul je realna sestavina vzgojno-izobraževalnega procesa; zajema vse objektivne in 

subjektivne dejavnike, ki vplivajo na realno dogajanje v vzgojno-izobraževalnem sistemu. 

Kurikul je dinamična tvorba (curriculum lat. -  tek, krog), kar pomeni, da se nenehno 

spreminja. Predhodno stanje pogojuje naslednje. To je tudi njegov temeljni namen; načrtovati 
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vsebine, metode in načine sodelovanja in jih tudi izvajati ter ocenjevati. Kurikul mora 

zajemati osnovne dimenzije načrtovanja in prakse: procedure za njihovo izvedbo, dejanske 

izkušnje dijakov (rezultat učiteljevih poskusov uresničiti lastne ali načrtovalske namene), 

“skrito” učenje (stranski produkt organizacije kurikula in šole) ( Kroflič, 2002). 

Moduli ODK so namenjeni uresničevanju ciljev na regionalni in lokalni ravni. Šola v 

sodelovanju s socialnimi partnerji z letnim delovnim načrtom definira cilje in vsebino 

modulov ODK, v katerem dijaki lahko pridobijo dodatne poklicne kompetence, razvijajo 

praktične veščine, poglabljajo in širijo znanje strokovne teorije in razvijajo ključne 

kompetence. Moduli ODK dajejo šoli priložnost samostojne opredelitve dodatnih poklicnih in 

poklicno-specifičnih kompetenc, ki jih bo ponudila svojim dijakom. Vsebinsko lahko te 

kompetence pomenijo razširitev ali poglobitev že obstoječih vsebin ali dodatek novih. Za te 

kompetence naj bi se zapisali poseben katalog znanja in konkretne cilje (CPI, 2006). 

Moduli ODK so opredeljeni kot prostor za zadovoljevanje specifičnih izobraževalnih potreb 

gospodarskih panog, regij in posameznih socialnih skupin, kot so odrasli, osebe s posebnimi 

potrebami, narodnostne manjšine in drugi (Izhodišča, 2001). 

Država določi 80% vsebin oziroma ciljev izobraževalnih programov, šole pa naj bi skladno s 

poklicnimi standardi na nacionalni ravni in v sodelovanju s socialnimi partnerji v regiji 

opredelile 20% vsebin oziroma ciljev izobraževalnih programov ODK, ki  naj bi bili usklajeni 

s socialnimi partnerji, s programskim učiteljskem zborom (PUZ) in dijaki.  

Šola v ODK ponudi module za uresničevanje ciljev splošnoizobraževalnih predmetov, in sicer 

s ciljem, da: 

 dijaki zaradi pomanjkljivega predznanja in drugih primanjkljajev dosežejo zahtevani 

standard splošnoizobraževalnega znanja,  

 dijaki dosežejo dodatne splošnoizobraževalne cilje, ki jih zahtevajo delodajalci,  

 se dijaki pripravijo na opravljanje petega predmeta splošne mature.  

Tudi pri modulih ODK pripravimo kataloge znanj ali delne kataloge znanj, med katerimi bi 

šola izbirala pri oblikovanju dodatne ponudbe za dijake. Seveda pa šola lahko sama oblikuje 

ustrezne kataloge znanja.  

Za vsako šolo oblikovanje modulov ODK prestavlja izziv oziroma razvojno priložnost, 

predvsem za dodatno sodelovanje med šolo in podjetji, stalno kurikularno načrtovanje, 

vpeljevanje novih oblik in metod poučevanja, izvajanje individualiziranega pouka, povezano 
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izvajanje različnih izobraževalnih programov ter hitro vključevanje novih poklicev v 

programe. 

 

1.8 SREDNJA ŠOLA ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA 

Leta 1900 je bil v Ljubljani na Zaloški cesti odprt zavod za gluhe z uradnim imenom Kranjski 

ustanovni zavod za gluhoneme, ki je bil v začetku zasebni zavod za vzgojo in izobraževanje 

gluhih otrok, leta 1905 pa je postal državni zavod. Leta 1937 je bila pri Zavodu ustanovljena 

posebna šola za učence v gospodarstvu, kjer so se gluhi učiti obrti (Publikacija 2011/2012). 

Po drugi svetovni vojni sta bili za Zavod pomembni dve pridobitvi: ustanovitev poklicne šole 

»Center za rehabilitacijo sluha in govora« leta 1946 in ustanovitev Učnih delavnic za gluho 

mladino leta 1948, kjer so se usposabljali in zaposlovali gluhi učenci. Leta 1966 je bil zavod 

preseljen na Vojkovo ulico, leta 1988 pa prenovljen (Publikacija 2011/2012). 

Od ustanovitve poklicne šole pa vse do leta 1981, ko je prišlo do prehoda na usmerjeno 

izobraževanje, je poklicno šolo uspešno zaključilo 539 slušno in govorno prizadetih oseb 

(največ grafikov, tekstilcev, kovinarjev, ličarjev in drugih poklicev).  

28. 8. 1978 je bil v centru v Ljubljani na strokovnem zboru prvič obravnavan osnutek Zakona 

o usmerjenem izobraževanju. Dani so bili predlogi v treh smereh: 

 predlog za usposabljanje za enostavno delo, 

 predlog za manj zahtevno strokovno izobraževanje, 

 predlog za srednje strokovno izobraževanje. 

Do uvedbe diferencialnega programa, ki je bil sprejet na strokovnem svetu leta 1995 (prvi 

vpis je bil v šolskem letu 1996/1997), so absolventi srednje šole lahko pridobili le III. ali IV. 

stopnjo izobrazbe. 

Intenziven razvoj Zavoda za gluhe in naglušne se je začel s poklicno-

tehničnim izobraževanjem, sprejetim na strokovnem svetu leta 1995. Prvi vpis v ta program je 

bil v šolskem letu 1996/1997 in je dijakom omogočal pridobitev tehnične izobrazbe z 

modelom 4+2 (v rednih srednjih šolah je to model 3+2) za vse usmeritve v strojništvu, grafiki, 

tekstilstvu in lesarstvu. Program so dijaki zaključili zaključnim izpitom.  
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Z diferencialnim programom se je odprla možnost tudi za prehod na visoke strokovne šole in 

fakultete. Zaradi tega se je vpis v teh letih bistveno povečal.  

ZGNL je leta 1999 kot prva ustanova za mladostnike in osebe s posebnimi potrebami v 

Sloveniji pričela izobraževati odrasle gluhe in naglušne odrasle (Publikacija 2011/2012). 

Uvedba poklicne mature v šolskem letu 2001/02 je dijake v poklicno-tehničnih programih 

postavila v enak položaj z vsemi slišečimi vrstniki. Matematika in slovenščina sta predmeta, 

ki sta enaka za vse absolvente in se tudi ocenjujeta po kriterijih, ki jih določi državni izpitni 

center. S tem so nehote pridobili primerjavo o ustreznosti svojega izobraževanja (Kokalj, 

2005). 

Prenova programov leta 2002 je bila mejnik v srednješolskem izobraževanju, ker sta bila v 

predmetnik uvedena predmeta angleščina in slovenski znakovni jezik, pripravili so nov 

program srednjega strokovnega izobraževanja medijski tehnik, programi pa so bili prenovljeni 

tudi za dijake z jezikovno in govorno motnjo (Kokalj, 2005). 

Leto 2002 je bilo za srednjo šolo ZGNL prelomno tudi zato, ker je ministrstvo ukinilo 

možnost dopolnjevanja oddelkov s polnočutnimi dijaki. Število samostojnih oddelkov se je 

zmanjšalo, je pa zato nastalo veliko kombiniranih oddelkov, sestavljenih iz dijakov različnih 

usmeritev v okviru istega izobraževalnega nivoja. 

V naslednjih letih so se na ZGNL začeli intenzivno vpisovati otroci z AM. V poseben poskus 

vzgoje oseb z AM se je najprej vključil vrtec, nato so podoben poskus izvedli tudi v osnovni 

šoli. Rezultati so bili ugodni, zato se je posledično povečeval tudi vpis dijakov z AM v 

srednjo šolo. V letu 2006 je v okviru srednje šole na ZGNL zaživel še program Računalnikar, 

v katerega se v povprečju sedaj vpisuje največ dijakov.  

Srednjo šolo ZGNL v šolskem letu 2015/2016 obiskuje 69 dijakov, od tega: 

- 29 dijakov z govorno-jezikovno motnjo, 

- 19 gluhih dijakov, 

- 16 dijakov z AM, 

- 5 naglušnih dijakov.  
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1.8.1 Prilagojeno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa na ZGNL 

V ZGNL se za poučevanje gluhih, naglušnih, in otrok z govorno-jezikovno motnjo uporablja 

različne načine prilagojenega izvajanja pouka.  

1. Prilagoditve za gluhe in naglušne dijake delimo na prilagoditve prostora, opreme, časa 

poučevanja, načine podajanja novih vsebin in načine preverjanja znanja (Navodila za 

izobraževalni program, 2004). 

 

 Prilagoditve prostora 

V vzgojno-izobraževalnem procesu gluh dijak spremlja razlago preko odgledovanja z 

ustnic sogovornika, dijak s slušnimi ostanki pa tudi s pomočjo »poslušanja« preko 

individualnega slušnega aparata. To pomeni, da dijak ne sliši le slabše, ampak predvsem 

drugače. Za dobro poslušanje s slušnimi aparati so pomembne akustične razmere v 

učilnici oziroma v prostoru, v katerem se izobražuje. Šola mora zagotoviti tudi ustrezen 

prostor za individualno strokovno obravnavo dijaka.  

 Didaktični pripomočki in oprema 

Naglušnemu ter gluhim, ki uporabljajo individualni slušni aparat, omogočimo uporabo 

brezžičnega elektroakustičnega sistema, ki okrepi zvok in nudi dijaku možnost 

sprejemanja zvoka tudi po slušni poti. Brezžično ojačevalno napravo uporabljata učitelj in 

dijak. Dijaku je potrebno zagotoviti čim več pisnega gradiva v razumljivi obliki (priprava 

miselnih vzorcev, ključnih besed, kratkih povzetkov …) in mu tako zagotoviti učenje iz 

korektno pripravljenih virov. Zagotoviti je treba uporabo vseh kanalov za sprejem 

informacij (slušnega, vidnega, taktilnega, proprioceptivnega, olfaktornega, 

spacioceptivnega), ki pomagajo gluhemu in naglušnemu.  

 Organizacija časa 

Gluhi in naglušni dijaki potrebujejo več časa (do 50 % daljši čas) v procesu sprejemanja 

nove učne snovi, razumevanja, utrjevanja in preverjanja znanja. Težje sprejemajo in 

predvsem predelujejo dobljene informacije. Potrebujejo ponovitev razlag z različnih 

vidikov in sprotno preverjanje razumevanja. Gluh ali težko naglušen dijak, ki je vezan le 

na odgledovanje z ustnic sogovornika, se hitreje utrudi, zato ob koncu dneva težje sledi 

razlagi. Med učnimi urami lahko potrebuje krajše odmore.  
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 Izvajanje pouka 

Zaželeno je, da je učitelj med učno uro v vidnem polju dijaka, da ima dijak možnost 

odgledovanja z njegovih ustnic. Učitelj naj govori z normalnim tempom, ritmom in 

normalno glasnostjo. Učiteljev obraz naj bo primerno osvetljen. Zavedati se moramo, da 

pri odčitavanju z ustnic sogovornika, gluh dijak lahko odgleda od 30 do 60 % njemu 

poznanih besed. Gluh dijak med razlago zaradi izgube sluha ne more zapisovati snovi, 

zato mu omogočimo vsakodnevno fotokopiranje zapisane snovi v šoli. Med poukom 

večkrat preverimo, če sledi razlagi. Pri sporazumevanju z dijakom postavljamo jasna, 

kratka vprašanja. Če ne razume, vprašanje ponovimo, a skušamo uporabiti druge izraze 

oz. besedne zveze. Dijaka posebej usmerjamo pri vseh aktivnostih in pri tem upoštevamo 

načelo postopnosti, nazornosti in povezanosti teoretičnega znanja s praktičnim. 

Uporabljamo vizualne pripomočke (grafe, tabele, slike, video posnetke, računalniške 

programe ...). Uporabljamo različne metode dela (demonstracije, eksperiment, projektno 

delo, integrirani pouk ...). Multisenzorno učenje - uporablja različne materiale, da jih 

dijaki lahko zaznavajo s kar največ čutili. S sprejetjem Zakona o uporabi slovenskega 

znakovnega jezika imajo gluhi dijaki v času šolanja pravico do tolmača. Potrebo po 

tolmačenju izrazi dijak, šola pa mu je dolžna to pravico omogočiti. Za dijaka je 

tolmačenje brezplačno.  

 Preverjanje in ocenjevanje znanja 

 Gluhemu ali naglušnemu dijaku lahko podaljšamo čas preverjanja znanja (do 50%). Pri 

sporazumevanju se potrudimo, da smo jasni v izgovoru, omogočimo mu odčitavanje z 

ustnic, zastavljamo mu jasna in kratka vprašanja in preverjamo razumevanje vprašanj. Če 

se sporazumeva z znakovnim jezikom, mu omogočimo, da je pri preverjanju znanja 

prisoten tolmač. V individualiziranem načrtu pri posameznih predmetih določimo 

področja, kjer ima gluh ali naglušen dijak pravico do posebnih postopkov in prilagoditev, 

ali jih je povsem oproščen. Npr.: pri slovenskem jeziku glasoslovje in fonetika, pisanje 

narekov in esejev; pri tujem jeziku slušni preizkus in govorno izražanje … Pri ustnem 

preverjanju znanja ne upoštevamo pravilnosti izreke gluhega, temveč pravilno navajanje 

dejstev. Preverjamo in ocenjujemo predvsem znanje v okviru predavanj in tisto, ki je 

pridobljeno iz učbenikov in knjig in manj splošno poučenost, saj izguba sluha zmanjšuje 

možnosti sprejema informacij iz okolja (spremljanje oddaj po radiu, TV …).  
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2. Prilagoditve za dijake z govorno-jezikovno motnjo delimo na prilagoditve prostora, 

opreme, časa poučevanja, načina podajanja novih vsebin in načina preverjanja znanja 

(Navodila za izobraževalni program, 2004). 

 

 Prilagoditve prostora 

Dijak z govorno in/ali jezikovno motnjo naj sedi na prostoru čim bližje učitelju, da je možen 

neposreden stik. To mu omogoča učinkovito pozornost in sprejemanje informacij.  

 Didaktični pripomočki in oprema 

Učna tehnologija (grafoskop, diaprojektor, video film, računalnik, kasetofon, diktafon 

omogoča dijakom z motnjo v govorni in/ali jezikovni komunikaciji večjo uspešnost v vseh 

fazah učenja – pridobivanju, utrjevanju in preverjanju znanja. Pridobivanje nove snovi naj bo 

ob ustni informaciji podkrepljeno z ustreznim pisnim gradivom. Pri učenju obsežnega gradiva 

je potrebno celotno vsebino členiti na manjše vsebinske enote. Dijaki z težjo motnjo branja 

morajo imeti možnost, da na kasetofon posnamejo predavanje in/ali uporabljajo računalnik, ki 

bere tekst. Dijaki z motnjo pisanja naj za pisanje uporabljajo računalnik.  

 Organizacija časa 

V vseh fazah izobraževalnega procesa (pri pridobivanju, utrjevanju in preverjanju znanja) je 

pri dijakih z govorno in/ali jezikovno motnjo potrebno zagotoviti dovolj časa (do 50 % daljši 

čas), da se izognemo časovnemu pritisku. Dijaki rabijo več časa za sprejemanje, predelavo in 

razumevanje informacij. Rabijo dodatno razlago, različne ponovitve ter sprotno preverjanje 

razumevanja posredovanih informacij. Količina dodatnega časa v posamezni fazi procesa 

poučevanja oziroma učenja je odvisna od posebnih potreb posameznika, ki morajo biti 

opredeljene v individualiziranem programu.  

 Izvajanje pouka 

Vsa splošna didaktično-metodična načela poučevanja, ki veljajo »za dobro prakso« in za vse 

dijake, so za dijake z govorno in/ali jezikovno motnjo posebnega in ključnega pomena. 

Kombiniramo direktno poučevanje (jasno določeni cilji, specifični koraki, demonstracija 

korakov in povezav med njimi) ter strateško poučevanje (učenje strategij reševanja nalog). 

Delo naj temelji na konstruktivističnem učenju - razumevanju in obvladovanju pojmov ( 

namesto mehaničnega učenja ) Za prenos informacij so potrebna multisenzornost – sprejem 

informacij po slušni, vidni taktilni poti. Za boljše sprejemanje in razumevanje vsebin je za 
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dijake z govorno in/ali jezikovno motnjo potrebno, da so podane informacije ter navodila 

kratka, jasna, enoznačna, povedana v ustreznem tempu. Domače delo naj temelji na načelu 

kakovosti, ne kvantitete.  

 Preverjanje in ocenjevanje znanja  

Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja in napredka morajo omogočati, da bo dijak 

z govorno in/ali jezikovno motnjo lahko optimalno pokazal svoje znanje. Prilagoditve morajo 

upoštevati njegova močna področja. Preverjanje naj bo raznovrstno. Prilagojen je načinu 

posredovanja vprašanj, ki morajo biti konkretna in enoznačna. Zahtevnejša vprašanja oziroma 

navodila naj bodo razdeljena na podvprašanja. Vedno znova preverjamo razumevanje 

postavljenih vprašanj oziroma navodil. Zaradi težav pri predelavi verbalnih informacij je  

treba dijaku zagotoviti dovolj časa za povratne informacije. Pri ustnem preverjanju znanja 

nikakor ne upoštevamo načina verbalne ekspresije ali izreke, temveč pravilno navajanje 

dejstev. Pri preverjanju in ocenjevanju znanja in napredka naj učitelji iščejo znanje in močno 

področje (referati, seminarske naloge, raziskovalne naloge …). Kadar ima dijak bralno- 

napisovalne težave, se preverjanje in ocenjevanje znanja izvaja pretežno ustno z grafično 

predstavljenimi izdelki ali s pomočjo računalnika. Preverjanje in ocenjevanje znanja naj bo 

napovedano in dijak naj ima možnost sodelovati pri analizi in ocenjevanju svojega dela. 

Posebnost pri izvajanju obravnave vsebin na ZGNL je tudi uporaba tolmača. Tolmač, ki je 

prisoten v razredu, prevaja govor v slovenski znakovni jezik.  

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ) določa pravico gluhih do uporabe 

slovenskega znakovnega jezika (v nadaljevanju: SZJ) in pravico do informiranja v njim 

prilagojenih tehnikah ter obseg in način uveljavljanja pravice do tolmača za znakovni jezik pri 

enakopravnem vključevanju v življenjsko in delovno okolje ter vse oblike družbenega 

življenja ob enakih pravicah in pogojih ter z enakimi možnostmi, kot jih imajo osebe brez 

okvare sluha (Zakon o uporabi SZJ, 2002). 

Zakon definira znakovni jezik kot jezik sporazumevanja gluhih oseb oziroma naravno 

sredstvo za sporazumevanje gluhih oseb. Znakovni jezik je vizualno-znakovni jezikovni 

sistem z določeno postavitvijo, lego, usmerjenostjo in gibom rok in prstov ter mimiko obraza. 

(Zakon o uporabi SZJ, 2002) 
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Zakon definira vlogo tolmača za znakovni jezik. Tolmač je oseba, ki gluhim osebam tolmači 

slovenski govorni jezik v znakovni jezik in slišečim osebam tolmači znakovni jezik v 

slovenski govorni jezik. Pravice po tem zakonu lahko uveljavlja gluha oseba za tolmačenje 

slovenskega govornega jezika v znakovni jezik in znakovnega jezika v slovenski govorni 

jezik (Zakon o uporabi SZJ, 2002). 

 

1.8.2 Predmeti ODK na ZGNL 

Ob prilagajanju programov za gluhe, naglušne in dijake z govorno-jezikovno motnjo se je 

izkazalo, da vsebine obveznega kurikula ne zadostujejo. Učitelji in strokovni delavci ZGNL 

so opažali, da dijaki, kljub uspešno zaključenem izobraževalnem programu, ustanovo 

zapuščajo nesocializirani, slabo opismenjeni, z velikimi problemi v komunikaciji … 

Delo v srednji šoli ZGNL se bistveno razlikuje od dela v osnovni šoli ZGNL, saj od dijakov 

zahteva obvladovanje osnovnih veščin komunikacije in socializacije, kakor tudi samostojnost.  

V prvi fazi sta se oblikovala dva nova programa, ki sta bila usmerjena neposredno v 

populacijo gluhih, naglušnih in dijakov z govorno-jezikovno motnjo. Potrebne so bile 

vsebine, ki so gluhim, naglušnim ter dijakom z govorno-jezikovno motnjo omogočale čim 

boljšo komunikacijo, socializacijo in integracijo v polnočutno skupnost.  

Poglavitni problem komunikacije gluhe osebe je vsekakor jezik, saj že poleg zelo okrnjenega 

razumevanja, mnogi ne uporabljajo SZJ. 

Učitelji na ZGNL pri pouku uporabljajo besedni govor in znakovni jezik, ki je pravzaprav 

slovenščina v kretnjah in se podaja na dva načina:  

 »znakovno natančna slovenščina«, ki je znakovno dobesedno prevajanje slovenščine, 

kjer s kretnjami sledimo slovenskemu besedilu, pri čemer dodajamo posamezni kretnji 

črke enoročne abecede, kar omogoča izražanje glagolskega časa, množine, drugih 

končnic in obrazil. Tak način se uporablja izključno pri šolskem delu.  

 »znakovno podprt verbalni govor«, ki je kombinacija znakovnega in verbalnega jezika 

ter se izvaja simultano tako, da se uporablja besedišče znakovnega jezika (brez 

dodajanja končnic s prstno abecedo) in besedni red verbalnega jezika. 

Tako sta bila leta 2002 po že omenjenem sprejetju zakona o znakovnem jeziku na šolskem 

svetu potrjena dva nova učna predmeta, in sicer Slovenski znakovni jezik (SZJ - v nadaljnjem 



 

41 

 
 

besedilu) in Komunikacija (KOM - v nadaljnjem besedilu). Učna predmeta sta bila 

oblikovana kot predmeta ODK. S temi predmeti je ZGNL postal edina izobraževalna ustanova 

v Sloveniji, kjer se SZJ tudi uradno poučuje. 

 

Uporaba slovenskega znakovnega jezika v ZGNL  

Učenje SZJ je zasnovano in organizirano tako, da stalno povezujemo situacijo s sliko, 

kontekstom, kretnjo, skupino kretenj in pisano besedo. Učenci v SZJ sprejemajo in v 

slovenščini berejo svoji starosti ustrezna besedila. Razvijajo tudi pripravljenost za 

posredovanje v SZJ in pisanje v slovenščini. Tako izražajo svoje misli, čustva, stališča, 

hotenje in izkušnje ter miroljubno rešujejo svoje probleme. Skozi pisna besedila pridobivajo 

tudi pozitivno čustveno in razumsko razmerje do slovenskega jezika; začenjajo se zavedati, da 

je slovenščina kot jezik okolja ena od socializacijskih danosti v njihovem domačem in širšem 

okolju, saj se edino z njo lahko sporazumevajo s slišečimi (Komunikacija, 2006). 

Komunikacija  

Predmet komunikacija (KOM – v nadaljnjem besedilu) je predmet z razvejenimi 

funkcionalnimi in vzgojnimi nalogami. Dijaki se pri njem dodatno usposabljajo za ustrezno, 

razumljivo, pravilno in učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v slovenščini v 

najrazličnejših okoliščinah, za izražanje spoznanj o sebi in svetu, za doživljanje in 

razumevanje neumetnostnih in umetnostnih besedil, za dojemanje slovenskega jezika kot 

jezika svojega okolja. Ob tem pridobivajo tako različna znanja ter se spoznajo z etičnimi, 

estetskimi, moralnimi in drugimi vrednotami v vrednostnem sestavu svojega domačega okolja 

ter se jih naučijo tudi ustrezno izražati. 

Svoje znanje in zmožnost za razumevanje in tvorjenje neumetnostnih in umetnostnih besedil v 

slovenščini in slovenskem znakovnem jeziku dokazujejo dijaki pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja pri predmetu komunikacija, pa tudi pri drugih predmetih, saj se ta predmet neposredno 

navezuje na spretnosti in zmožnosti, ki jih dijaki potrebujejo pri šolskem delu nasploh. 

(Kavšek O., Kuplenik N., Vodopivec D., Gramc Lokar S., Peljhan Ž., (2002).  
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Dijaki pri tem predmetu: 

 Pridobivajo pozitiven čustveni in razumski odnos do različnih načinov 

sporazumevanja, naučijo se uporabiti način komunikacije, ki je v danem položaju 

najustreznejši in najučinkovitejši. 

 Razvijajo pripravljenost za sporočanje svojih misli, čustev, želja, potreb, izkušenj, 

domišljije in ustvarjalnosti. 

 Zavedajo se, da so različni načini komunikacije za gluhe in naglušne v naši državi 

zakonsko priznani in enakovredni. 

 Razvijajo osnovne sposobnosti za uspešno sprejemanje in tvorjenje govornih in pisnih 

besedil. Na govornem področju razvijajo govorni ritem in druge prozodijske elemente 

ter vadijo pravilno govorno dihanje, na pisnem pa urijo bralne veščine. 

 Spoznajo, da je slovenščina kot jezik njihovega okolja zanje socializacijska danost, saj 

se z njo vseskozi in najlažje sporazumevajo s svojim domačim in širšim okoljem.  

 Spoznajo, da je njihov izbrani jezik pomembna prvina njihove osebne identitete in 

njihova najbolj naravna socializacijska danost, saj se v njem vseskozi, najlažje in 

najuspešneje izražajo.  

 Spoznajo, da so za gluhe in naglušne v naši državi priznani in enakovredni različni 

načini sporazumevanja. 

 Bogatijo svoje praktično-sporazumevalno in strokovno besedišče, povezano z drugimi 

predmeti.  

 Se naučijo pogovarjati vljudno in strpno; spoštujejo mnenje drugih, izražajo svoje 

mnenje in ga utemeljijo. 

Gluhi opazujejo čustva preko mimike obraza in govorice telesa. Če želimo, da postanejo 

kompetentni na vseh ravneh, potrebujejo kvalitetno in živo komunikacijo s starši, ob uporabi 

vizualnega jezika od ranih let. Prav tako morajo biti povezani z gluhimi vrstniki in odraslimi. 

Leta 2009 se je v predmete ODK uvedel nov modul, in sicer Čustveno opismenjevanje in 

socializacija (ČUS). 

Čustveno opismenjevanje in socializacija (ČUS) 

Modul ČUS se izvaja v prvem letniku eno uro tedensko. Delo poteka postopno in najprej 

začne z osnovnimi definicijami in vprašanji čustev in čustvovanja, nato pa se stopnjuje do 

igranja socialnih iger na temo čustvena opismenjenost.  
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Posebnost tega modula je, da se najprej razvija precej oseben odnos z dijaki. Teme izhajajo iz 

vsakdanjega življenja mladostnikov, ki jih podpiramo in povezujemo s teoretičnimi spoznanji. 

Izkušnje so pokazale, da je delo bistveno uspešnejše, če pouk poteka v mešanih razredih 

(fantje in dekleta). Dijakov, ki ne želijo deliti svojih izkušenj z drugimi, ne silimo k 

sodelovanju. Bistveno je, da ob vnaprej pripravljenih aktivnostih, o čustvovanju razmišljajo in 

spremljajo mnenja in izkušnje sošolcev. Na teh urah pridejo na dan tudi zelo osebne izpovedi 

dijakov, na katere se moramo ustrezno odzivati. Potekajo tudi pogovori o zaupnosti – ne le 

učiteljev, ampak tudi dijakov. 

V višjih letnikih vsebine modula ČUS nadomesti modul ODK z imenom Socializacijsko 

komunikacijske veščine (SOK). 

 

Socializacijsko komunikacijske veščine (SOK). 

SOK so logična nadgradnja ČUS, kjer se poglobljeno posvetimo posebnostim v 

funkcioniranju gluhih in naglušnih ter dijakov z GJM. Vsebine so prvič prilagojene tudi 

dijakom z AM.  

Z realizacijo novih vsebin se je začel reševati tudi problem pogosto pretirano zaščitniškega 

načina izobraževanja. Nekateri dijaki so v ZGNL že od od 3. leta dalje. Posledično skoraj 

nimajo pravih socialnih izkušenj s polnočutnimi, imajo manj stikov z realnim življenjem in 

živijo v okolju, ki se jim v največji meri prilagaja.  

Zaradi tega so se pojavljale težave z vključevanjem in sprejemanjem dijakov z AM v to zaprto 

okolje. Gluhi in naglušni dijaki so pogosto javno izražali nezadovoljstvo ob interakcijah z 

dijaki z AM. 

Vsebine SOK se ukvarjajo tudi s problemi nizke splošne poučenosti in posledično pogosto 

zelo slabe samopodobe. Gluhota bistveno okrni možnosti dostopanja do različnih informacij.  

Vsebine modula SOK so: zgodovina gluhih, Gluha skupnost, dijaki s posebnimi potrebami – 

vrste posebnih potreb in prilagoditve, obisk Zavoda za slepe in CIRIUS Kamnik, pravice in 

dolžnosti dijakov, čustva, odvisnosti, zlorabe, vrstniško nasilje, ljubezen, zaljubljenost, 

družina, partnerstvo, prijateljstvo … 

Z naraščajočim vpisom dijakov z AM na srednjo šolo ZGNL so se pojavljale nove in doslej 

neindetificirane težave.  
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Nevključenost in nesprejemanje “drugačnih” s strani gluhih, nestrpnost do drugačnega 

vedenja, ki se je pojavljalo tako v razredih kakor tudi med odmori, nerazumevanje in 

zmedenost dijakov z AM ob takih ravnanjih, so bili razlogi za spremembe. Prvi korak je bila 

modifikacija modula ČUS tudi za dijake z AM.  

 

Modifikacija ČUS za dijaki z AM 

Mnogi dijaki z AM v srednjo šolo ZGNL prihajajo iz rednih osnovnih šol, kakor tudi srednjih 

šol, kjer so bili bolj ali manj uspešno integrirani. Zato se niso nikoli zares srečali z gluhimi in 

naglušnimi in dijaki z govorno-jezikovno motnjo, pa tudi z ustanovo in njenim delovanjem 

ne. 

Program dela se začne s spoznavanjem ustanove, spoznavanjem organizacije šolskega dela in 

učenja. Sledi spoznavanje bližnje in širše okolice ustanove in  možnih poti do doma. Bolj 

kompleksne vsebine sledijo napredku posameznega dijaka. Učijo se reševanja aktualnih 

problemov, se ukvarjajo z lastno identiteto, poskušajo odkrivati močna področja, razvijati 

pozitivno in predvsem realno samopodobo, se učijo samostojnosti, obvladovanja čustev in 

uspešne komunikacije.  
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2 PROBLEM IN CILJ 

Glavni cilj raziskave je preučiti smernice za oblikovanje ODK, jih primerjati z dejanskim 

izvajanjem ODK v programih poklicnega izobraževanja v ZGNL in med rednimi poklicnimi 

šolami, preučiti primere dobre prakse iz tujine in na podlagi študije primera ter lastnih 

spoznanj in izkušenj,  predlagati prilagoditve in ustrezne načine izvajanja ODK za dijake z 

AM. 

 

2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Kakšna so priporočila in kakšne dejanske vsebine ODK v rednih šolah poklicnega 

izobraževanja? 

Kakšne so prilagojene vsebine ODK v ZGNL? 

Katere so razlike med izvajanjem ODK v ZGNL in rednih šolah poklicnega izobraževanja? 

Kakšna so priporočila iz tujine glede izvajanja prilagojenih vsebin za dijake z AM? 

Ali je možno izoblikovati model poskusnega izvajanja vsebin odprtega kurikula, ki bi se 

lahko uporabljal za večino dijakov z AM? 
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3 METODA 

Za izvedbo raziskave bom uporabil metodo akcijskega raziskovanja.  

S to metodo se raziskovalec v sodelovanju s posamezniki ali skupinami na raziskovalni 

podlagi loteva socialnih sprememb in inovacij (Cerar, Marentič - Požarnik, 1990).  

Te pristope sem izbral, ker sem kot raziskovalec vključen neposredno v inovacijski proces, v 

snovanje novosti, njihovo izvajanje, preizkušanje, vrednotenje in izpopolnjevanje.  

Gre za raziskovanje, ki je bolj usmerjeno v induktivno analizo podatkov in pridobivanje 

hipotez, kot pa v vnaprejšnje deduktivno postavljanje hipotez in njihovo kasnejše preverjanje 

(Sagadin, 1991a).  

Raziskava je kvalitativna, saj jo sestavlja osnovno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, 

besedni opisi ali pripovedi. Gradivo je obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe 

merskih postopkov, ki dajejo števila in brez operacij nad števili (Mesec, 1998).  

Podatke za tovrstne raziskave sem zbiral v naravnih situacijah, npr. v učilnici, na ulici, v 

neposrednem stiku s preučevanimi osebami. Zbrani podatki so bolj v besedni in slikovni 

obliki. 

Raziskovalec s takim načinom opazovanja vidi tudi tisto, česar z besedami ni mogoče izraziti 

(npr. želje, pričakovanja, interese, potrebe, osebne poglede, subjektivna doživetja), vendar pa 

mora biti pri zaključkih previden, saj pogosto že samo s svojo prisotnostjo vpliva na 

dogajanje, ki ga opazuje. Poleg rezultata je pomemben sam proces. Takih raziskav navadno ni 

mogoče ponoviti, saj se socialne okoliščine nenehno spreminjajo (Vogrinc, 2008).  

Pri zbiranju podatkov se ne bom omejil na en vir oz. eno tehniko zbiranja podatkov, zato bom 

pred študijo primera z uporabo deskriptivne in primerjalne metode analiziral dejansko 

izvajanje učnih procesov in preučil primere dobre prakse iz tujine. Raziskave bodo temeljile 

na analizi pisnih sekundarno pridobljenih virov in podatkov. Analiziral bom dokumente in 

raziskave, jih primerjal med seboj in iskal povezave in podobnosti na področju, ki zadeva 

osebe z AM.  

Zavedam se, da z induktivno metodo raziskovanja, kjer ugotovitve raziskave na posamezniku 

prenašamo na splošno populacijo, težko dobimo uporabne in merljive rezultate. V mojem 

primeru je to še težje, saj reakcije posameznika posplošujem na populacijo oseb z AM.  
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Ena glavnih značilnosti populacije z AM je ravno izredna heterogenost. Trdimo lahko celo, da 

je ta populacija najbolj heterogena od vseh populacij oseb s posebnimi potrebami. Zaradi vseh 

teh dejstev, sem navedel le zaključke in rezultate, ki sem jih navzkrižno preveril z literaturo, 

teorijo dobre prakse, dejanskim izvajanjem na terenu in z reakcijami obravnavanega dijaka z 

AM v študiji primera.  

Za to bom izbral metodo akcijskega raziskovanja (deduktivna metoda).  

Za prvi korak pri študiji primera sem uporabil intervju. Intervju je tehnika zbiranja podatkov s 

pogovorom, je pogovor med dvema osebama, od katerih ena sprašuje, postavlja vprašanja, 

druga pa nanje odgovarja. Lahko uporabimo tudi neformalni razgovor z osebami v 

raziskovalnih situacijah (Sagadin, 1991b). 

Drugi korak je bila uporaba metode aktivne observacije, za katero Griffinova (2008) navaja, 

da je najpomembnejši način, da razvijemo naše razumevanje o vsakem posamezniku. 

Opazovanje predpostavlja navzočnost v določeni okoliščini in zbiranje podatkov o tem, kaj se 

pri tem dogaja. Opazovalec zbira podatke predvsem z vidom, uporablja pa tudi druga čutila. 

Opazovalec podatke zbira v naravnem okolju; pridobi lahko podatke, ki jih z drugimi 

tehnikami ne more.  

Ob koncu vsake raziskovalne enote sem opravil evalvacijo. Rezultat evalvacije naj bi 

pripomogel k razumevanju, kako različni pristopi (metode, oblike dela) delujejo v različnih 

okoljih; identificiranje različnih dejavnikov vključitve oseb s posebnimi potrebami v okolje in 

obratno; nadzor in iskanje učinkov in rezultatov projekta. Smiselno je, da se v vsaki raziskavi 

kombinira čim več različnih tehnik, virov podatkov, metod, raziskovalcev, teorij in 

znanstvenih disciplin, kar nam omogoča bolj celovito poznavanje proučevanega pojava 

Vogrinc (2007).  

 

3.1 PRIDOBIVANJE PODATKOV 

Metodologija raziskovanja bo razdeljena v dva dela. V prvem bom uporabil deskriptivno in 

primerjalno znanstveno metodo, ki bo temeljila na analizi pisnih, sekundarno pridobljenih 

virov in podatkov. 
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V drugem delu bom s pomočjo študije primera, ko preko preučevanega posameznika želimo 

razumeti splošne lastnosti skupine, opisal in analiziral dijaka z AM, ki je vključen v poklicno 

izobraževanje v ZGNL. 

 

3.2 VZOREC 

Glede na dvodelno strukturo raziskave bo vzorec za študijo primera dijak, ki je bil vključen v 

posebno izvajanje odprtega kurikula z imenom Priprava na življenje (PNŽ v nadaljnjem 

besedilu). Vzorec pisnih, sekundarno pridobljenih virov in podatkov bo obsegal vire iz 

različnih baz (npr. SAGE in drugih podobnih baz), do dokumentov zakonodaje bom dostopal 

preko spleta, primere dobre prakse pa bom iskal ciljno na straneh ustanov, združenj, ki se 

specifično ukvarjajo z avtizmom  

(npr. https://www.disabilityscoop.com/,  

http://autismcanada.org/, http://www.autism.org.uk,  

http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/research.html). 

Pomemben vir gradiva bodo predstavljali zapiski opazovanj s hospitacij po različnih vzgojno- 

izobraževalnih ustanovah v Veliki Britaniji, kjer sem spoznaval posebne metode dela z dijaki 

z AM. Drugi, dodatni, lastni zapiski in dokumenti so nastajali v desetletnem delu z različnimi 

dijaki z AM. 

 

3.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Prek analize podatkov bom najprej ugotavljal odstopanja od smernic za oblikovanje ODK, ki 

so zapisane v izhodiščih za pripravo srednješolskih programov.  

Zatem bom opravil analizo poročila o spremljanju strukture ODK v programih poklicnega in 

srednjega strokovnega izobraževanja. V poročilo te raziskave so vključene vse šole v 

Sloveniji (96 šol), ki izvajajo programe srednjega poklicnega in srednjega strokovnega 

izobraževanja in so imele v letu 2010 vsaj deset vpisanih dijakov, kakor tudi vsi zavodi, ki 

izvajajo prilagojene izobraževalne programe za dijake s posebnimi potrebami. V raziskavi so 

bile uporabljene raziskovalne metode, ki temeljijo na analizi podatkov zbranih z anketnim 

vprašalnikom in statistično deskriptivno raziskovalno metodo, s katero opisujemo pojave. 

https://www.disabilityscoop.com/
http://autismcanada.org/
http://www.autism.org.uk/about/what-is.aspx
http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/research.html
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Glavni cilji te raziskave so bili: kako šole in zavodi oblikujejo strukturo odprtega kurikula, 

kakšne rešitve v praksi uporabljajo za oblikovanje modulov ODK in kakšne značilnosti in 

trendi se pojavljajo pri oblikovanju modulov ODK. Izsledke in ugotovitve bom primerjal z 

izvajanjem in vsebinami modulov ODK na ZGNL. Za to bom izbral metodo akcijskega 

raziskovanja (deduktivna metoda).  

V prvem letu opazovanja, ki je bilo namenjeno spoznavanju dijakovih specifičnih lastnosti, 

reakcij, že osvojenih znanj in težav v načinu mišljenja, in izvajanju programa, ki je večinoma 

potekal v razredu, sem uporabil tehnike strukturiranega in nestrukturiranega opazovanja. Pri 

nekaterih specifičnih vsebinah sem uporabil tudi intervju.  

V drugem letu, ko sem dijaka z AM preizkušal na več področjih splošne socializacije in 

komunikacije, je bil izpostavljen nepričakovanim situacijam izven šole. Z metodo 

nestrukturiranega opazovanja sem se osredotočil predvsem na njegove spontane reakcije.  

V nadaljevanju šolanja, ko sem intenzivno preizkušal njegova močna področja in poklicne 

interese, pa sem ga opazoval in analiziral na vseh nivojih. Izvajanje odprtega kurikula se je iz 

razreda preselilo v realne situacije vsakdanjega življenja.  

Celotna analiza bo narejena na sistematično pripravljeni dokumentaciji. Končna analiza bo 

primerjalne narave, in sicer med trenutno situacijo in primeri dobre prakse oz. smernicami 

optimalne prakse, ter aplikativne narave, kjer bomo poskusili na osnovi študije primera 

predlagati model izobraževanja. 
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4 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

4.1 ANALIZA DOKUMENTOV 

4.1.1 PRIPOROČILA ZA NAČRTOVANJE ODK 

Vsaka šola se mora ob pripravi novih vsebin in modulov ODK držati določeno predpisanih 

smernic, saj morajo biti vsebine vseh modulov ODK merljive. Smernice so zapisane v 

Priporočilih za načrtovanje ODK (Priporočila za načrtovanje ODK, 2010). 

Pri oblikovanju modulov ODK mora šola zagotoviti: 

 usklajenost s potrebami lokalnih partnerjev, posebej podjetij, 

 ustreznost standardov znanja posameznih modulov (metodološka ustreznost, 

usklajenost s celotnim izobraževalnim programom, preglednost ciljev), 

 javnost odprtega kurikula, 

 evalvacijo (presoja ustreznosti, samoevalvacija) in 

 stalno izboljševanje odprtega kurikula. 

 

Za vsako oblikovanje novih modulov ODK se mora pokazati neka potreba, ki lahko izhaja iz: 

 potreb delodajalcev in lokalnega okolja, da bi izobraževalni program prilagodili 

spreminjajočim se tehnološkim zahtevam in proizvodnim programom,  

 posebnosti regionalnega okolja šole,  

 potreb različnih skupin udeležencev izobraževanja na konkretni šoli (odrasli, osebe s 

posebnimi potrebami, narodnostne manjšine, skupine udeležencev s posebnimi 

interesi).  

 

V novih modulih ODK mora šola potencirati tiste svoje močne točke, v katerih lahko 

doprinese k večji konkurenčnosti njihovih dijakov na trgu delovne sile. Postavijo se tudi cilji 

in kompetence.  

Cilji in kompetence modulov ODK sicer lahko predstavljajo nadgradnjo strokovnih in 

splošnih ciljev oziroma kompetenc nacionalnega dela izobraževalnega programa, bolj 

zaželeno pa je, da z novimi vsebinami ODK dosegamo popolnoma nove cilje.   

Šola ur ODK ne sme nameniti uresničevanju ciljev nacionalnega kurikula.  
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Pri podrobnem oblikovanju modulov ODK mora šola najprej slediti razvoju ključnih 

kompetenc, nato pa še razvoju poklicnih kompetenc. 

Razvoj ključnih kompetenc mora upoštevati (Kurikul na nacionalni in šolski ravni v 

poklicnem in strokovnem izobraževanju, 2006, str. 19): 

 sporazumevalno (jezikovna) zmožnost, 

 matematično zmožnost, 

 učenje učenja (učenje strategij reševanja miselnih problemov, vseživljenjsko učenje), 

 medkulturno zmožnost (zmožnost živeti v večkulturni skupnosti), 

 estetsko zmožnost, 

 družboslovno in naravoslovno zmožnost (zmožnost razumevanja in samostojne ter 

kritične presoje dogodkov in procesov v družbi, naravi in v tehnologiji; zavedanje 

celostnosti in protislovnosti družb in kultur; aktivno državljanstvo; naravnanost za 

trajnostni razvoj), 

 socialno zmožnost (sposobnost razumeti sebe in druge, odgovornost do samega sebe 

in svojega delovanja v naravi in družbi, sodelovalna zmožnost, zmožnost reševanja 

konfliktov), 

 informacijsko pismenost (razvijanje zmožnosti in strategij za delo z viri, podatki in 

gradivom s sodobnimi multimedijskimi tehnologijami, zmožnost za učinkovito 

iskanje, zbiranje, obdelavo, interpretacijo, izmenjavo, predstavitev in vrednotenje 

informacij), 

 varovanje zdravja in skrb za dobro počutje (zdrav življenjski slog in odgovornost za 

ohranjanje lastnega zdravja in zdravja drugih ljudi, športne dejavnosti), 

 podjetnost (razvoj podjetniških lastnosti, zmožnost podjetniškega delovanja, zmožnost 

načrtovanja poklicne in izobraževalne poti). 

Razvoj poklicnih kompetenc mora upoštevati (Kurikul na nacionalni in šolski ravni, 2006): 

 pridobivanje vednosti, tj. teoretičnega, konceptualnega, abstraktnega znanja (uporaba 

teorij, konceptov, znanja strok) – kognitivni vidik, 

 razvoj spretnosti in proceduralnega znanja (zmožnost reševanja problemov v različnih 

življenjskih in delovnih okoliščinah) – funkcionalni vidik, 

 razvoj avtonomne in etične drže v odnosu do sočloveka, skupnosti in okolja, razvoj 

odgovornosti, avtonomnosti – vzgojno-socializacijski vidik. 
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Modul mora biti sestavljen kot določen sklop kompetenc, ciljev in vsebin, v katerem je 

povezano strokovno-teoretično, praktično in splošno znanje.  

Nabor modulov je lahko narejen iz: 

 modulov, ki so že del kateregakoli drugega izobraževalnega programa; lahko jih 

»prevzamemo« v celoti ali pa spremenimo v ciljih, vsebinah in obsegu ter jih temu 

ustrezno tudi na novo poimenujemo; 

 modulov, ki jih šola pripravi sama in jih samostojno opredeli v celoti (v poklicnih 

kompetencah, ciljih, vsebinah, obsegu …) ali  

 modulov, ki so sicer izbirni v istem izobraževalnem programu; s temi si dijaki lahko 

pridobijo dodatno specializacijo; pri tem dijakom ne smemo omejevati izbire, ki jim jo 

daje državni program, praktično to pomeni, da morajo biti ti moduli tudi v odprtem 

kurilu izbirni poleg drugih ponujenih modulov.  

Poklicne kompetence posameznega modula na pregleden način izražajo pričakovane končne 

cilje modula. Ti so razdeljeni na informativne cilje – obsegajo vsebine znanja na različnih 

taksonomskih stopnjah – in formativne cilje – opredeljujejo spretnosti, veščine, delovne 

navade, usposobljenost za uporabo metod, postopkov, obvladanje delovnih procesov, 

konceptov, strategij, ki omogočajo uspešno opravljanje ključnih delovnih nalog v poklicu.  

Poleg pouka in drugih organiziranih oblik učenja se v posameznem modulu predvidi tudi 

individualno učno delo, ki ga mora dijak opraviti, da bi dosegel ustrezno raven pričakovanih 

učnih rezultatov oz. kompetenc. Individualno delo lahko obsega: sprotno učenje, domače vaje, 

priprave na ocenjevanje, študij literature, seminarske naloge, projektno delo ipd.  

 

Delni sklepi 

Ministrstvo za šolstvo je v sodelovanju s Centrom za poklicno izobraževanje osnovalo 

natančna navodila za načrtovanje priporočil za pripravo novih vsebin modulov ODK. Moduli 

ODK obsegajo kar 20% celotnega kurikula, zato je zelo pomembno, da so vsebine usklajene s 

potrebami socialnih partnerjev (podjetij), potrebami uporabnikov (predvsem OPP) in da 

ustrezajo standardom znanja. Glavni cilj novih modulov ODK je ravno doprinos k 

konkurenčnosti dijakov. 
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Na osnovi analize številnih dokumentov menim, da so priporočila za načrtovanje novih 

modulov ODK dobra. Šolam dajejo potrebne smernice, vendar pri oblikovanju novih modulov 

ODK različnim notranjim in zunanjim dejavnikom vseeno puščajo številne možnosti 

prilagajanja. 

 

4.1.2 ANALIZA DEJANSKEGA IZVAJANJA ODK 

Analizo dejanskega izvajanja ODK sem izvedel na osnovi priporočil in poročil o spremljanju 

odprtega kurikula v programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, 

ki jih je  pripravil Center RS za poklicno izobraževanje v okviru projekta ESS Sofinanciranje 

ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem 

poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008–2013, in sicer v sklopu aktivnosti 

Kakovost pedagoških procesov: evalvacija izvedbenega kurikula, odprtega kurikula in 

priznavanja neformalnega znanja – aktivnost evalvacija priznavanja odprtega kurikula.  

Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2008–

2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostna 

usmeritev Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. 

(Poročila o spremljanju strukture ODK, 2008–2012). 

Ker je oblikovaje izvajanja ODK izključno v domeni posameznih šol, se s pravilnostjo 

oblikovanja in izvajanja le tega ukvarja vrsta analiz in raziskav.  

Že prva uvajanja novih modulov ODK so odprla številna vprašanja in dileme. Proste roke 

vsake šole pri oblikovanju odprtih vsebin v velikosti 20% celotnega kurikula so predstavljale 

velik izziv, kakor tudi priložnosti za drugačno delo. Metode, rešitve, vsebine, strukture pa si je 

vsake šola predstavljala drugače. 

Začela so se kazati pomanjkljiva sodelovanja šol s socialnimi partnerji. Nekatere so dobro 

navezale stike z lokalnim gospodarstvom, druge ne. Opaziti je bilo, da se je problem bolj 

pogosto pojavljal na gospodarsko slabše razvitih območjih.  

CPI je prve korake za izboljšanje stanja na tem področju naredil z razpošiljanjem anket in 

vprašalnikov predstavnikom lokalnega gospodarstva. To se je izkazalo kot zelo neučinkovito, 

saj se večina na ankete ni odzvala. Zaradi trenutnega stanja v gospodarstvu, ko je mnogo 

velikih, dobro organiziranih podjetij propadlo, so nastala manjša podjetja; veliko je 
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samostojnih podjetnikov, ki nimajo ne časa ne sredstev, da bi poleg svojih težav reševali še 

druge. 

Za daleč najbolj uspešno in učinkovito povezavo gospodarstva in šol so poskrbeli 

organizatorji1 PUD (praktično usposabljanje z delom). Ti so ob rednih obiskih dijakov 

pridobili največ informacij.  

Večina šol se je oblikovanja modulov ODK lotila dobro in temeljito, saj so v program res 

vključevali nove cilje in kompetence. Našlo se je tudi nekaj šol, kjer se je hitro videlo, da so 

vsebine ODK sledile zgolj interesom šole.  

Problemi so se pojavljali tudi pri oblikovanju strukture ODK, saj v priporočilih najdemo, da 

morajo biti moduli ODK strukturirani tako, da obsegajo celotno generacijo dijakov in niso 

zgolj omejeni na eno šolsko leto. Nekatere šole so tako vsebine pripravljale postopno, za 

vsako leto posebej, brez jasne in celovite predstave o tem, katere cilje želijo z moduli ODK 

doseči.  

Pogost problem je oblikovanje dolgoročne strategije, predvsem za vsebine, s katerimi učitelji 

še nimajo izkušenj in so v veliki meri odvisne tudi od odziva dijakov.  

Modul ODK ni poseben samo zaradi možnosti svobodnega oblikovanja vsebin, pač pa tudi 

zaradi načina izvajanja. Vsak učitelj mora biti inovativen in v stalnem stiku tako s trendi 

razvoja kakor tudi z odzivi dijakov in staršev.   

Pri časovnem razporejanju modulov ODK se je dogajalo, da so šole izvajale ure ODK samo v 

predzadnjem ali zadnjem letniku izobraževalnega programa. Zaradi tega je v procesu 

izobraževanja prihajalo do neenakomerno razporejene učne obremenitve.  

Bistveno lažje je izvajati module ODK, ko že poznaš strukturo dijakov, njihove sposobnosti, 

močna in šibka področja. 

Šole z velikim številom dijakov so pripravile veliko število različnih modulov ODK, nikjer pa 

niso opredelile najmanjšega števila dijakov pri posameznem modulu. To je znatno povečalo 

individualnost, vendar so pri izvedbi nastajali zapleti. Vsak učitelj stremi k čim boljšemu 

znanju dijakov, ki jih poučuje.  

                                                             
1 Vsaka šola ima glede na število dijakov enega ali več organizatorjev PUD. Ti navezujejo stike z delodajalci, z namenom zagotavljanja PUD 

za vsakega posameznega dijaka. Izvajalec PUD se praviloma išče v okolici, kjer dijak biva, predvsem z namenom razvoja posameznih 

področij. Velikokrat je dobro opravljanje PUD, možnost za pridobitev stalne zaposlitve, saj le ta daje možnost izvajalcu PUD, da 

posameznega dijaka dodobra spozna in preizkusi vse njegove sposobnosti in znanja. Ker je PUD razdeljen v celotno trajanje izobraževanja, 

izvajalec lahko spremlja tudi napredek dijaka.   
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Določeni zavodi, ki imajo kombinirane oddelke, so za posamezen modul ODK oblikovali 

skupine dijakov iz različnih izobraževalnih programov. Pojavil se je problem strokovne 

ustreznosti učiteljev glede na različne usmeritve dijakov. Posebnost zavodov in specialnih 

ustanov, kjer imajo srednje poklicno izobraževanje, so majhne skupine in kombinirani 

oddelki. V posameznih zavodih za otroke s posebnimi potrebami imajo tudi do 7 različnih 

srednješolskih usmeritev. Čeprav so normativi v takih ustanovah zelo zmanjšani, obstajajo 

oddelki, v katerih ker so združeni dijaki  različnih usmeritev. Ta druženja se izvajajo v okviru 

istega letnika izobraževanja in iste stopnje usmeritve. Zaradi raznolikosti usmeritev in 

majhnosti skupin je praktično nemogoča delitev v manjše skupine. V teh primerih se izbirajo 

moduli ODK, ki so bolj ali manj prilagojeni vsem usmeritvam.   

V manj primerih se je pojavljal problem izbire imena modula. Navodila pravijo, naj bi ime 

jasno odražalo cilje in kompetence modula. Analiza je pokazala, da so nekatere šole kljub 

spremenjenim ciljem, kompetencam, številu ur in kreditnih točk poimenovale module ODK z 

enakimi imeni, kot jih imajo obstoječi strokovni moduli ali splošnoizobraževalnimi predmeti. 

Izbira enakih imen modulov ODK, kot so imena splošno-izobraževalnih predmetov, je vsaj v 

prvi vrsti zagotovo pritegnila večjo populacijo dijakov. Vsekakor pa to ni ustrezna rešitev, ki 

saj vsebine pogosto niso imele veliko skupnega z dejanskim imenom ali originalnim 

predmetom. 

Nekatere šole so težko sprejele prilagodljiv način zasnove izvajanja modulov ODK. Šola je 

morala tu sama določiti zaporedja doseganja ciljev in kompetenc, način izvajanja posameznih 

modulov, učitelje in načine ocenjevanja znanja. Šola ima s tem dobila možnost, da razvija in 

uvaja nove didaktične metode dela z dijaki, kar pa je bilo v večini primerov popolnoma 

prezrto. Tu se je kazala rigidnost nekaterih šol.  

Podobno se je godilo posebnosti izvajanja modulov ODK na različne načine izvedbe, npr. 

strnjena oblika izvedbe pouka zaradi poudarka na praktičnih veščinah, sodelovanje z 

delodajalcem pri izvajanju terenskega dela … 

Zaradi vseh teh problemov je CPI leta 2010 uvedel prvo evalvacijo modulov ODK. Rezultate 

je primerjal z drugo evalvacijo, ki so jo opravili v letu 2012. (Poročilo o spremljanju strukture 

odprtega kurikula v programih poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, 2012).  

Analiza iz leta 2012 je vključevala večino slovenskih šol, ki so izvajale izobraževalne 

programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in poklicno 
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tehniškega izobraževanja ter poklicnega tečaja. Sodelovale so tudi vse šole in vsi zavodi, ki 

usposabljajo mlade s posebnimi potrebami; analiza je tako obravnavala 121 šol in zavodov.  

S to poglobljeno analizo so skušali ugotoviti, kakšno je trenutno stanje pri načrtovanju, 

oblikovanju in izvajanju modulov ODK v šolah in zavodih, ugotoviti skladnost z dosedanjimi 

dogovori in priporočili za oblikovanje ODK ter prepoznati morebitne trende v razvoju vsebin 

ODK.  

Zastavili so si naslednja vprašanja: 

 kako šole in zavodi oblikujejo strukturo ODK, 

 kakšne rešitve se uveljavljajo v praksi pri oblikovanju ODK, 

 ali obstajajo razlike med obdobji, ko sta bili izvedeni spremljavi, 

 katere značilnosti in trendi se pojavljajo pri oblikovanju ODK na posamezni ravni 

poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja. 

Za osnovna področja evalvacije pa: 

 vsebinsko usmerjenost modulov ODK, 

 časovni obseg modulov ODK, 

 izvajanje modulov z delitvami dijakov v skupine, 

 vključenost praktičnega izobraževanja v module ODK, 

 kreditno ovrednotenje modulov ODK, 

 porazdelitev modulov po posameznih letnikih izobraževalnega programa, 

 možnost izbirnosti modulov ODK, 

 pokritost modulov ODK s katalogi znanja. 

 

V raziskavi so uporabili raziskovalne metode, ki temeljijo na analizi podatkov, zbranih z 

anketnim vprašalnikom in statistično deskriptivno raziskovalno metodo, s katero opisujemo 

pojave. Analiza je potekala v dveh delih, saj so prvo primerjavo izvedli leta 2010. V 

evalvacijo so vključili vse šole v Sloveniji, ki izvajajo programe srednjega poklicnega in 

srednjega strokovnega izobraževanja in so imele v posameznem izobraževalnem programu v 

šolskem letu 2009/2010 vpisanih najmanj 10 dijakov. Izpolnjene anketne vprašalnike je 

poslalo 96 šol, torej 83 % tistih, ki so bile povabljene k sodelovanju. 
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V drugem delu analize pa so ponovno izvedli evalvacijo, ki je vključevala 82 % vseh 

slovenskih šol, ki so izvajale izobraževalne programe nižjega in srednjega poklicnega 

izobraževanja, srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja ter poklicnega 

tečaja.  

Analiza je zajela vse module ODK vseh izobraževalnih programov na vseh šolah. Zajeli so 

podatke o vseh modulih ODK, ki so jih posredovale šole in zavodi glede na svojo ponudbo za 

dijake.  

Za vse ankete so pripravili zaprt vprašalnik, ki je zajemal 9 sklopov, izpolnjevale pa so ga 

osebe, ki so na šolah in zavodih odgovorne za oblikovanje modulov ODK v izobraževalnih 

programih. Vprašalnik je bil izdelan v obliki zbirnika, v katerega so anketiranci vpisovali 

podatke o strukturi ODK. V raziskavi so najprej opravili nekaj splošnih analiz. 

Prva je bila analiza strukture ODK, kjer so z evalvacijo ugotovili, da se struktura zelo 

razlikuje tudi znotraj istih ravni izobraževanja. Kar je bilo pričakovano, saj si vsaka šola po 

svoje razlaga navodila za pripravo modulov ODK. 

Drug pomemben podatek je koliko % od predpisanih 20%, ki so zapisani v Izhodiščih (2001), 

so šole dejansko opravile. Tu je zelo pomembna ugotovitev, čim nižji je nivo izobraževanja, 

tem več modulov ODK so posamezne šole ponujale. Kar preprosto pomeni, nižje kot so 

sposobnosti dijaka, več dodatnih vsebin in znanj bo potreboval, da bo v življenju normalno 

funkcioniral. Te ugotovitve sem bil zelo vesel, saj vidim, da učitelji na splošno ugotavljajo, da 

tudi polnočutni dijaki potrebujejo vsebine za življenje. To podpira tudi mojo domnevo, da se 

morajo moduli ODK v šolah in zavodih, kjer so vključeni dijaki z AM, vsebinsko prilagajati 

njihovim primanjkljajem. 

Sledila so glavna vprašanja analize in dejanske primerjave med posameznimi programi. 

Najprej so analizirali module ODK v vsakem nivoja izobraževanja. Zastavili so si naslednja 

vprašanja: 

 kakšen je status modulov ODK glede na vsebino, namen ali položaj, ki ga imajo v 

izobraževalnem programu, 

 kakšen je časovni obseg modulov ODK, 

 kakšen je delež delitev dijakov v posameznih modulih ODK, 

 kakšen je delež vključenosti praktičnega pouka v module ODK, 

 kakšna je časovna razporeditev ODK po letnikih izobraževalnega programa. 
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Analizo so opravili za posamezen nivo poklicnega izobraževanja. 

Nižje poklicno izobraževanje (NPI) je vključevalo 10 izobraževalnih programov, ki so jih 

izvajali na 36 šolah in zavodih. Status modulov ODK je pokazal, da so šole veliko poudarka 

namenile razvijanju strokovnega znanja. Opaziti je bilo tudi trend razvijanja inovativnih 

vsebin modulov ODK, saj najdemo naslove kot: Kultura in jaz, Vstop v zaposlitev, Zdravo 

preživljanje mladosti, Spoznavajmo sebe in druge, Zabavna elektronika … 

Moduli ODK so bili zelo različno dolgi, od najkrajših, ki so trajali samo 29 ur, pa do 

najdaljših, ki so trajali do 448 ur. Krajši moduli so bili večinoma posvečeni novim 

inovativnim vsebinam, daljši pa predvsem praktičnem pouku. 

Praktični pouk se je kot sestavni del pojavljal kar v 52,5 % vseh modulov ODK.  

Od dijakov v NPI se zahteva hiter prestop v delovno okolje. Izobraževanje v rednih šolah traja 

samo dve leti, v zavodih, kjer izobražujejo dijake s posebnimi potrebami pa lahko traja tudi tri 

leta. Dijak mora biti pri sedemnajstih letih pripravljen na zahteven trg dela. Tak dijak bo 

večinoma opravljal manj zahtevna dela, ki se jih bo predvidoma dobro in hitro priučil. 

Vključiti se bo moral v svet odraslih, kjer bo moral pokazati precejšnjo stopnjo komunikacije 

in socializacije. 

Razporeditev modulov ODK po letnikih izobraževalnega programa je bila enakomerna. Temu 

dejstvu pripisujem precejšnje število ur ODK in relativno kratko dobo izobraževanja. 

 

Srednje poklicno izobraževanje (SPI) 

Na ravni srednjega poklicnega izobraževanja je bilo v spremljavo vključenih 60 

izobraževalnih programov, ki so jih izvajali na 88 šolah in zavodih. Analizirali so 218 

modulov ODK. 

Status modulov ODK je pokazal, da so šole veliko poudarka dale strokovnemu znanju in 

spretnostim, podobno kot v programih nižjega poklicnega izobraževanja. Dijak mora ob 

zaključku programa pokazati veliko samostojnost in iznajdljivost. Mnogi dijaki se 

samozaposlijo ali vključijo v družinska podjetja. Visok nivo strokovnega znanja je zato nujno 

potreben. 

Za razliko od nižjega poklicnega izobraževanja so za nova imena modulov ODK predlagali: 

Raziskujem Slovenijo, Osnove retorike, Bralne in učne strategije, Timsko delo, Odzivanje na 
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socialno okolje ipd. Višji nivo socializacije, splošne razgledanosti in potreb družbe zahteva od 

dijakov, ki so vključeni v take programe, tudi drugačne module ODK. V teh programih gre 

bolj za tehnične poklice, zato primanjkuje splošnih vsebin. Imena modulov ODK povedo vse. 

V primerjavi z nižjim poklicnim standardom je bilo pričakovano opaziti rahel upad vsebin 

praktičnega pouka v modulih ODK. Poleg ročnih spretnosti so v teh programih nujno 

potrebna tudi znanja načrtovanja in organizacije dela, uporabnega računstva …  

 

Srednje strokovno izobraževanje (SSI) 

Tu je bila usmerjenost modulov ODK k strokovnim in splošnim znanjem bolj izenačena. 

Veliko pozornost pa šole in zavodi namenjajo tudi pripravi na poklicno maturo.  

Novi moduli ODK so imeli imena: Celostni razvoj osebnosti, Funkcionalna pismenost in 

retorika, Jaz in svet, Projektni teden, Vzgoja in zdravje, itd.  

Praktični pouk se je kot sestavni del modulov na tej ravni izobraževanja pojavil v 32,9 % vseh 

modulov ODK. Ti dijaki bodo v svojih poklicih le še posredno vključeni v proizvodnje 

procese, zato potrebujejo več strokovnih vsebin, ki vsebujejo organizacijo in vodenje. 

 

Delni sklepi 

Navkljub natančno izdelanim priporočilom za oblikovanje novih modulov ODK, so le-ta v 

nekaterih segmentih vseeno dopuščala precej različne pristope in razlage.  

Prve splošne analize so kazale na slabo sodelovanje šol s socialnimi partnerji, kar je bilo 

dokaj realno, saj šole po ukinitvi dualnega sistema izobraževanja niso imele velikih povezav s 

podjetji. Kazala se je slaba vizija novih modulov ODK, saj jih je bila večina oblikovana samo 

za eno leto. Pokazala se je potreba po večji angažiranosti učitelja pri pripravi novih vsebin 

ODK, saj so bili tako za oblikovanje kakor tudi uspešno izvajanje zadolženi sami. Manjše šole 

so imele velike težave z oblikovanjem novih vsebin ODK, saj pogosto nimajo dovolj kadrov.  

Poglobljena analiza, ki jo je CPI izvedel v dveh delih v letih 2010 in 2012, je zajemala večino 

vseh slovenskih poklicnih šol in zavodov. Pokazala je rezultate, ki so se predvsem na ravni 

NPI zelo skladala z mojimi predpostavkami: 
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 Analiza struktur ODK z vidika poimenovanja modulov je pokazala velike razlike v 

smiselnosti.  

 V modulih ODK izobraževalnih programov, ki so jih šole izvajale v kombiniranih 

oddelkih, so pogosto izbirni strokovni moduli enega ali več programov in tudi taki, ki 

niso povezani s strokovnim področjem.  

 V modulih ODK se pojavljajo vsebine, ki so bile pri prenovi izobraževalnih 

programov ukinjene. 

 Šole so namenile precej pozornosti zaključevanju izobraževalnih programov, 

predvsem poklicni maturi.  

 Proučevanje števila ur modulov ODK je pokazalo, da obstajajo pomembne razlike pri 

oblikovanju modulov ODK v primerjavi z ostalimi ravnmi samo pri nižjem poklicnem 

izobraževanju. Večje število ur je verjetno povezano s predpostavko, da je za 

doseganje ciljev programa potrebno uporabiti drugačne metode dela, prilagojene 

populaciji, ki se izobražuje v teh programih. 

 Opazen je trend povečanja deleža praktičnega pouka v modulih ODK. 

Zadnji dve ugotovitvi sta ključnega pomena za moja raziskovalna vprašanja, saj tudi večinske 

šole ugotavljajo in izvajajo veliko dodatnih vsebin, ki niso direktno povezane s splošnimi cilji 

izobraževalnega procesa za določeni vzgojno-izobraževalni program. Po pričakovanju 

izstopajo socializacijsko-komunikacijske veščine in trend povečanja praktičnega pouka.  

Struktura dijakov v NPI zahteva hiter prestop v delovno okolje, saj izobraževanje v rednih 

šolah traja samo dve leti.  

 

4.1.3 ANALIZA IN PRIMERJAVA IZVAJANJA ODK V ZGNL IN VEČINSKIH 

ŠOLAH 

Osnovna primerjava, iz katere pri primerjavi modulov izvajanja ODK izhajamo, je dejstvo, da 

mora vsaka šola pred oblikovanjem novih modulov temeljito preučiti potrebe delodajalcev, 

lokalnega okolja, kakor tudi potrebe različnih skupin udeležencev, v našem primeru so to 

osebe s posebnimi potrebami – dijaki z AM. 

Končni cilj tako večinskih poklicnih šol kot specializiranih ustanov, na katerih se izvajajo 

prilagojeni programi, je enak. Ta cilj je, da so njihovi dijaki uspešni v poklicnem življenju. 
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Medtem ko se redne poklicne šole za doseganje tega cilja odzivajo zgolj na potrebe 

gospodarstva in svoje dijake skušajo kar najbolj strokovno in praktično pripraviti na nove 

izzive, se v ZGNL najprej soočamo s problematiko dijakovih posebnih potreb. (npr. jezikovne 

prepreke, gluhota, posebnosti zaradi AM ….) 

Analiza modulov ODK v rednih poklicnih šolah je pokazala, da se vsebine socializacije in 

komunikacije izvajajo predvsem v programih nižjega poklicnega izobraževanja, medtem ko 

so to vsebine, ki jih v ZGNL izvajamo na vseh nivojih.  

Tu se izkaže, s kako težko nalogo se soočamo učitelji na specializiranih ustanovah, saj se 

moramo prilagajati tako posebnim potrebam, kot tudi potrebam gospodarstva, za katere pa 

pogosto preprosto zmanjka časa. Žal lahko le s peščico res sposobnih dijakov, katerih posebne 

potrebe niso močno izražene, enakopravno konkuriramo na zahtevnem trgu dela. Z ostalo 

večino pa ves čas »capljamo« zadaj. 

Medtem ko v rednih poklicnih šolah z novimi vsebinami modulov ODK dosegajo tudi 

popolnoma nove cilje (poleg nadgradnje strokovnih in splošnih  ciljev), je izvajanje vsebin 

ODK v ZGNL zaradi posebnih potreb dijakov v glavnem omejeno zgolj na doseganje 

minimalnih standardov.  

Šole morajo module ODK strukturirati tako, da obsegajo celotno generacijo dijakov in niso 

omejeni le na eno šolsko leto.  

Tu se redne šole za razliko od ZGNL povečini srečujejo s problemi, saj vsebine pripravljajo 

postopno, za vsako leto posebej, brez jasne in celovite predstave o tem, katere cilje želijo z 

ODK doseči. Vedeti je treba, da je izvajanje vsebine ODK v veliki meri odvisno tudi od 

odziva dijakov. ZGNL izvaja module ODK skoraj izključno glede na posebne potrebe 

dijakov, zato so ti moduli dobro strukturirani, imajo točno določene cilje in se izvajajo ves čas 

trajanje izobraževanja. Z nekaterimi vsebinami modulov ODK gremo zaradi majhnih 

oddelkov in velike individualizacije celo tako daleč, da jih prilagajamo celo vsakem 

posameznem dijaku in njegovim posebnim potrebam. 

Primerjava pokaže, da so redne šole pogosto pripravile številne različne module ODK, nikjer 

pa niso opredelile števila dijakov pri posameznem modulu. Zaradi razpršenosti dijakov v 

posamezne module in s tem premajhne udeležbe se nekateri moduli niso izvedli. Tega 

problema v ZGNL nimamo.  
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Ravno obratno pa je v ZGNL običajno, da se v kombiniranih oddelkih za posamezen modul 

ODK oblikujejo skupine dijakov iz različnih izobraževalnih programov. Žal se potem izbirajo 

moduli ODK, ki so bolj ali manj prilagojeni vsem usmeritvam.   

Prilagoditve in cilji so usmerjeni zelo ozko, v posebne potrebe dijakov. Naj za primer 

navedem slovenski znakovni jezik, ki se kot predmet izvaja samo v srednji poklicni šoli v 

ZGNL.  

Prav tako cilji modulov ODK komunikacije, čustvovanja in socializacijsko komunikacijskih 

veščin sicer sovpadajo s cilji podobnih modulov ODK, predvsem v programih nižjega 

poklicnega izobraževanja, vendar pa se način podajanja precej razlikuje. 

 

Delni sklepi 

Končni cilj tako večinskih poklicnih šol kot specializiranih ustanov, na katerih se izvajajo 

prilagojeni programi, je enak. Ta cilj je, da so njihovi dijaki uspešni v poklicnem življenju. 

Redne poklicne šole se za doseganje tega cilja usmerjajo skoraj zgolj na potrebe 

gospodarstva, medtem ko se v ZGNL najprej soočamo s problematiko dijakovih posebnih 

potreb (npr. jezikovne prepreke, gluhota, posebnosti zaradi AM ….). 

To pokaže tudi dejstvo, da se v rednih poklicnih šolah vsebine socializacije in komunikacije 

izvajajo predvsem v programih nižjega poklicnega izobraževanja, medtem ko so to vsebine, ki 

jih v ZGNL izvajamo na vseh nivojih.  

Žal ugotavljam, da v rednih poklicnih šolah z novimi vsebinami modulov ODK dosegajo tudi 

popolnoma nove cilje (poleg nadgradnje strokovnih in splošnih  ciljev), izvajanje vsebin ODK 

v ZGNL pa je zaradi posebnih potreb dijakov v glavnem omejeno zgolj na doseganje 

minimalnih standardov.  Z moduli ODK dosegamo zelo dobre rezultate na področjih 

socializacije in komunikacije, vendar se rezultati ne odražajo direktno v konkurenčnosti naših 

dijakov na trgu dela, vsaj ne v taki meri, kot bi si želeli. 

Z novimi moduli ODK v ZGNL sicer dosegamo zelo dobre rezultate na področjih 

socializacije in komunikacije, vendar se ti rezultati ne odražajo direktno tudi na 

konkurenčnosti naših dijakov na trgu, vsaj ne v taki meri kot bi si želeli. 
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ZGNL izvaja module ODK skoraj izključno glede na posebne potrebe dijakov, zato so ti 

moduli dobro strukturirani, imajo točno določene cilje in se izvajajo ves čas trajanja 

izobraževanja. Z nekaterimi vsebinami modulov ODK gremo zaradi majhnih oddelkov in 

velike individualizacije celo tako daleč, da jih prilagajamo celo vsakemu posameznemu 

dijaku in njegovim posebnim potrebam, kar nikakor ni primerljivo z večinskimi šolami. 

 

4.1.4 PRIMERI DOBRE PRAKSE IZ TUJINE 

Pri delu z osebami z AM vedno sledimo končnemu oddaljenemu cilju: da bi v okviru svojih 

zmožnosti postali samostojni. Pogoj za to je, da socialno dobro funkcionirajo in imajo 

zaposlitev; imeti morajo vsaj možnost, da lahko sami skrbijo zase.  

Cilj vsake srednje poklicne šole je, da bi bili njihovi dijaki konkurenčni na trgu dela in 

pridobili zaposlitev, zato je za dosego teh ciljev potrebno analizirati tudi delo, metode in 

postopke, ki jih uporabljajo izven meja naše domovine.  

Obstajajo številne študije, ki se ukvarjajo s prehodom oseb z AM iz osnovnega v poklicno 

izobraževanje in na trg dela, z analizo različnih pristopov poklicnega izobraževanja.  

Povzetke nekaj takih raziskav bom v nadaljevanju predstavil. To bo pripomoglo k 

razumevanju koncepta usmeritve ODK v vsebine, ki so prilagojene osebam z AM. 

 

4.1.4.1 Pristopi k poklicnemu izobraževanju dijakov z AM  

Avtorji David B. Nicholas, Mark Attridge, Lonnie Zwaigenbaum in Margaret Clarke so se v 

raziskavi Pristopi k poklicnem izobraževanju dijakov z AM  (Vocational support approaches 

in autism spectrum disorder) osredotočili na analizo študij, ki so bile opravljene glede na 

kvaliteto opravljenih storitev za zaposlovanje oseb z AM, ki so zaključile šolanje. 

Našli so številne študije, ki so se ukvarjale s tem vprašanjem. Cilj študije je bil ugotoviti, 

zakaj še vedno nastajajo veliki problemi pri prehodu osem z AM v samostojno življenje in 

zaposlitev. 

Avtorji so pred analizo študij najprej analizirali literaturo, ki se ukvarja z omenjenim 

vprašanjem. Navajam nekaj dejstev:  
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 Procent zaposlitve oseb z AM  zelo niha, saj se navajajo podatki od 10-50% (Autism 

Speaks, 2009). Tudi če osebe z AM zaposlitev dobijo, je ta zaposlitev začasna, za 

določen čas (Taylor in Selzer, 2011) in vsebuje zelo nezahtevna dela, daleč nižja po 

zahtevnosti in primernosti, kot pa bi bila dela in naloge glede na doseženo izobrazbo 

(Levy in Perry, 2011). Te ugotovitve so še posebej skrb vzbujajoče, saj vemo, da le 

delo primerno izobrazbi pozitivno vpliva na vsakega posameznika, mu daje 

samopotrditev in samozavest (Shogren in Plotner, 2012).  

 VanBerkgeijk (2008) v svojem članku navaja, da bi moral biti prehod s srednje šole v 

zaposlitev natančno planiran in voden. Osebe z AM bi morale biti ob zaključku 

šolanja  temeljito pripravljene na prehod v iskanje in možnosti zaposlitve. Velik del 

zaključne faze šolanja bi moral biti posvečen raziskavi močnih področij obravnavane 

osebe z AM.  

 Članek avtorja (Shattuck, 2012), ki je zajemal precej obsežno populacijo oseb z AM, 

ki so zaključile šolanje in začele iskati zaposlitev, navaja, da je v obdobju dveh let po 

zaključku šolanja kar polovica oseb z AM še vedno nezaposlenih. Zanimivo je, da je 

ta številka po obdobju štirih let upadla na 11% nezaposlenih.  

 Zaskrbljujoča je tudi ugotovitev, da imajo osebe z AM najnižjo stopnjo zaposljivosti 

glede na vse ostale OPP. V tej skupini so gluhi, naglušni, osebe z govorno-jezikovno 

motnjo, osebe z več primanjkljaji in tudi osebe z duševnimi motnjami (Shattuck, 

2012). 

 Problem so razgovori za pridobitev zaposlitve. Te razgovori zahtevajo najvišjo stopnjo 

socializacije in komunikacije. Potrebna je iznajdljivost, razumevaje poslušanja in 

prilagajanje v pogovoru (Richards, 2012). Za te veščine in znanja pa so osebe z AM 

prikrajšane.  

 Nekateri avtorji navajajo celo, da je eden glavnih problemov tudi obrazna ekspresija, 

ki je pri osebah z AM glede na situacije skoraj vedno neprimerna. 

 

Analiza obravnavanih študij je pokazala naslednja dejstva. 

 Poklicna rehabilitacija, ki je zajemala 30 odraslih oseb z AM v ciljni skupini in 20 v 

primerjalni skupini, razdeljenih v skupine po enaki starosti, izobrazbi in IQ, je 

pokazala, da so posamezniki v ciljni skupini, katerim je bila nudena intenzivna pomoč 
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pri poklicni rehabilitaciji, lažje pridobili zaposlitev, dobivali večje plače in dobili 

zaposlitev za daljši čas (Mawhood L. in Howlin P., 1999). 

 Spremljanje iste študije, ki jo je izvedel Howlin s sodelavci je po 6-letnem izvajanju in 

je zajemala 117 oseb z AM je kazala, da je trend ostajal enak (Howlin P., Alcock J. in 

Burkin C., 2005). 

 Avtor McClannah je s sodelavci spremljal 15 oseb z AM v obdobju od 15 do 25 let, ki 

so bili vključeni v programe poklicne rehabilitacije, in prišel do zaključkov, da je 11 

testirancev dobilo zaposlitev, od tega 4 za nedoločen čas (McClannahan L., et al, 

2002). 

 Avtorja Garcia-Villamisar in Hughes sta opravila analizo 44 oseb z AM, ki so 

sodelovale v programu rehabilitacijske podpore. Pred začetkom vključitve v program 

sta testirala njihove strategije reševanja problemov, pomnenja, planiranja in 

načrtovanja različnih dejavnosti. Rezultate sta primerjala z osebami z AM, ki niso bile 

vključene v program. Po zaključenem programu sta zopet opravila testiranja in 

ugotovila, da osebe z AM, ki niso bile vključene v program, niso kazale nobenega 

napredka, medtem ko so osebe, vključene v program dosegale boljše rezultate. 

(Garcia-Villamisar D. in Huges C., 2007). 

 Avtor Lawer je s sodelavci analiziral 1707 oseb z AM vključenih v sistem ameriške 

poklicne rehabilitacije. Ugotovil je, da jih je kar 56% nezaposlenih, kljub temu, da je 

bilo za njihovo rehabilitacijo porabljeno več sredstev, kot za osebe z drugimi 

posebnimi potrebami (Lawer L., Brusilovskiy E., Salzer MS., 2009). 

 Avtor Lattimore je s sodelavci analiziral 4 osebe z AM stare od 29 do 40 let, ki so bili 

v okviru poklicne rehabilitacije vključeni v simulacijo dejanske zaposlitve. Rezultati 

so pokazali, da so se trije brez večjih problemov vključili v sistem zaposlovanja 

(Lattimore et al, 2006). 

 Hillier je s sodelavci izvedel longitudinalno študijo vpliva programov rehabilitacije na 

stopnjo zaposlitve oseb z AM. Analiziral je 9 oseb in ugotovil, da je vključenost v 

program sicer pozitivno vplivala na iskanje zaposlitve, vendar pa so bila pričakovanja 

nekaterih glede izbire zaposlitve in plače, nerealna. Kljub intenzivni pomoči so imeli 

probleme pri socialnem vključevanju (Hillier et al., 2007). 

 Burke je s sodelavci raziskoval uporabo dlančnikov in tablic pri preverjanju 

pridobljenih znanj in veščin v trajanju poklicne rehabilitacije. Za tablico so priredili 

aplikacijo, ki je preverjala določena znanja in veščine. Ugotovil je, da je kar pet od 
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šestih pokazalo uporabo tablice v taki meri, da so uspešno zaključili aplikacijo (Burke 

et al., 2010). 

Avtorji  navajajo, da po analizi literature in številnih raziskav sicer lahko trdijo, da obstajajo 

posamezni zelo dobri programi in ustanove pomoči za osebe z AM, vendar celostna 

obravnava poklicne rehabilitacije za osebe z AM vseeno ne daje pričakovanih rezultatov 

(Nickolas in Roberts, 2012; Richards, 2012; Van Wieren et al., 2008, 2012). 

 

Delni sklepi 

Po številu opravljenih raziskav in študij lahko sklepamo, da je v poklicno rehabilitacijo oseb z 

AM v tujini vlagajo veliko sredstev. Kljub stalnemu napredku žal še vedno ostajajo področja, 

na katerih ni želenih rezultatov. 

 

4.1.4.2 Prehod s srednje šole v centre za poklicno usmerjanje oseb z AM  

Analiza, ki so jo izvedli avtorji  Michele L. Nuehring in Patricia L. Sitlington  z naslovom  

Prehod s srednje šole v centre za poklicno usmerjanje oseb z AM (Moving from High School 

to an Adult Vocational Service Provider) preučuje izkušnje oseb z AM pri prehodu v centre 

poklicnega usmerjanja.  

Termin prehod je natančno pojasnjen v dokumentu Individuals with Disabilities Education 

(IDEA, 1990, 1997). 

V raziskavo so bili vključen štirje dijaki stari od 15 do 23 let. Trije so opravili prehod s 

srednje šole v različne poklicne centre, eden pa je bil neuspešen na fakulteti in je kasneje 

prestopal v poklicni center.  

Vsi dijaki v raziskavi so bili vključeni v Central High School. Šola je posebej prilagojena za 

dijake z AM. Vsak dijak je za lažjo izbiro nadaljne poti izbral drug center za poklicno 

usmerjanje.  

Intervjuje, zapise in opažanja je vodil učitelj, ki je zaposlen na tej šoli. Učitelj je vse štiri 

dijake dobro poznal in jih tudi poučeval.  
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Vsak od dijakov je bil ves čas spremljan in opazovan. Med raziskavo je potekala intenzivna 

komunikacija med učitelji, starši in delavci centrov za poklicno usmerjanje. Vsa močna 

področja dijakov so bila temeljito analizirana z namenom preusmeritve v vsebinsko pravi 

poklicni center.  

Temeljito je bilo raziskano tudi delovanje vsakega posameznega centra. Centri se med seboj 

razlikujejo po vrstah usmeritev, ki jih opravljajo.   

Avtorji so ugotovitve študij podprli z naslednjimi ugotovitvami: 

 Pogosto je opaziti, da predvsem novi učitelji, ki prihajajo poučevat v šole za OPP v 

specialnih ustanovah, nimajo dovolj znanj in izkušenj (McDonnel, Wilcox in 

Hardman, 1991; Sitlington, Clark in Kolstoe, 2000) . 

 Med procesom prehoda iz šole v zaposlitev in samostojno življenje je vse prevečkrat 

spregledana ocena dejanskih sposobnosti posamezne osebe z AM. Treba je ponovno 

oceniti in evalvirati poklicna znanja, močna področja in interese (Sitlington et al., 

1997). 

 Wehman in Revell (1997) ugotavljata, da kurikul in vsebine srednješolskega 

izobraževanja dijakom z AM ne nudijo ustreznih vsebin in znanj za pravilno odločanje 

o poklicnih usmeritvah in samostojnem življenju.  

 Za pravilno usmeritev oseb z AM v samostojno življenje in pridobitev poklic, je nujno 

dobro sodelovanje med dijakom, učiteljem, starši in delavci centra za usmerjanje 

(Sitlington et al., 2000 in Wehman, 2001). 

Analiza ugotavlja: če šole v zadnjih letnikih pred zaključkom in vpisom dijakov z AM v 

nadaljnje šolanje ne zagotavljajo strokovnega prehoda do centra za poklicno usmerjanje, 

uspeh pogosto izostane že na osnovni ravni. Podobno je z močnimi področji posameznega 

dijaka. Če teh področij ne spoznamo pravočasno, je lahko dijak usmerjen v napačni center 

poklicnega usmerjanja. 

Glavno sporočilo dokumenta je, da se je treba z vsemi osebami s posebnimi potrebami 

poglobljeno ukvarjati pri prehodu iz šole v nadaljnje izobraževanje, pri prehodu v centre za 

poklicno usmerjanje, pri prehodu do zaposlitve in prehodu v samostojno življenje. Pri tem je 

vedno treba upoštevati vse posebne potrebe. 
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Delni sklepi 

Zanimivo je, da je kljub zelo dobri organizaciji in povezavi šol s poklicnimi centri analiza 

vseeno pokazala, da je potrebno še več napora in znanja vlagati v: 

 dodatno izobrazbo tako učiteljev v šoli kakor tudi delavcev v centrih za poklicno 

usmerjanje,  

 iskanje močnih področij dijakov z AM, predvsem z vidika lažje usmeritve na pravo 

nadaljnjo pot posameznega dijaka z AM. Treba je najti in izkoristiti prav vsa močna 

področja posameznika, 

 boljšo povezavo in pretok informacij med dijakom z AM, njegovo družino, učitelji in 

delavci v centrih, 

 usklajevanje in sodelovanje med šolo in centri. 

 

4.1.4.3 Inkluzija in zaposlovanje oseb z AM  

Številne raziskave po svetu kažejo, da ima zelo majhen procent oseb z AM redno zaposlitev. 

Nedavne raziskave v ZDA, Veliki Britaniji, Nemčiji in Avstraliji so pokazale, da ima samo 2-

6% oseb z AM redno zaposlitev na trgu dela. 

Tako kot drugod po svetu tudi v Nemčiji že dalj časa opažajo, da se osebe z AM in njihovi 

starši po dokončanem poklicnem izobraževanju znajdejo v nezavidljivi situaciji. Pogosto ni 

jasne poti naprej. Postavljajo se vprašanja o nadaljnjem izobraževanju ali iskanju zaposlitve.  

Zaradi takih problemov so v Nemčiji ustanovili center za poklicno rehabilitacijo in inkluzijo 

za osebe z AM.  

Avtor Dalferth M. v članku Inkluzija in zaposlovanje oseb z AM v Nemčiji (Employment and 

inclusion of persons with ASD) opisuje poseben program dela Abensberg Vocational Training 

Programme (ATP – v nadaljnem besedilu), ki so ga začeli izvajati najprej v štirih centrih, do  

leta 2010 (čas nastanka članka) pa jih je delovalo že 12. V centre je bilo vključenih preko 300 

oseb z AM. Število udeležencev programa vsako leto raste, tako da so poklicno usposobili že 

88 oseb.  

V centru poudarjajo, da je izobraževanje v centru poklicne rehabilitacije zaradi izrazite 

heterogenosti populacije zelo individualno usmerjeno. Program poklicne rehabilitacije 

uspešno izvajajo v naslednjih poklicih: pomočnik v gradbeništvu, obdelovalec kovin, lesa in  
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tekstilij, vrtnar, elektrikar, računalnikar, pleskar, tesar, skladiščnik, mehanik, pomočnik v 

agronomiji, mesar, pek … 

Strokovnjaki v centru ne dvomijo, da se oseb z AM, še posebej z Aspergerjevim sindromom, 

ne bi daalo usposobiti za naštete poklice. 

Poseben poudarek v centru namenjajo začetni obravnavi in spoznavanju močnih področij. 

Prvi koraki so koraki intenzivne socializacije in komunikacije. Tu delo poteka individualno v 

zato posebej pripravljenem okolju. Ko je ta faza končana, se začne intenzivna poklicna 

rehabilitacija na močnih področjih oseb z AM. Program traja od 3 do 3,5 leta. 

Glavni slogan in moto centra je, da imajo osebe z AM enake možnosti in pravice do 

zaposlitve in samostojnega življenja kot njihovi polnočutni vrstniki, strokovnjaki pa so tam 

zato, da jim to omogočijo. 

 

Delni sklepi 

Z raziskavo so dokazali, da se je polovica vseh, ki so uspešno dokončali tri in pol letni 

program ATP, sposobna zaposliti na trgu dela. To so zelo dobri rezultati. Žal raziskava ne 

vsebuje analize porabe sredstev za delovanje tega programa. 

 

4.1.4.4 Prehod iz primarnega v predmetni nivo osnovne šole pri osebah z AM 

Avtorji Mandy W., Murin M., Bajkaner O., Staunton S., Hellriegel J., Anderson S. in Skuse 

D. v članku Prehod iz primarnega v predmetni nivo osnovne šole pri osebah z AM (The 

transition from primary to secondary school in mainstream education for children with autism 

spectrum disorder) analizirajo prehod med izobraževalnimi sistemi. 

Pred razlago analize je treba pojasniti, da le-ta opisuje prehod iz primarnega v predmetni nivo 

po šolskem sistemu, ki ga imajo v Veliki Britaniji. To ni enako prehodu iz osnovne v srednjo 

šolo po našem šolskem sistemu. Če bi poskušali primerjati omenjena izobraževalna sistema, 

bi ta prehod najlažje razložili kot prehod iz osnovnega v predmetni nivo naše osnovne šole. 

(poenostavljeno: do 5 razreda je osnovni nivo, od 6 do 9 pa nivo na predmetni ravni) 

Analiza je za izhodišče vzela klinično potrjena poročila staršev iz analize avtorja (Tobin, et 

al., 2012) in izsledke raziskave na polnočutnih otrocih avtorja (Coffey, 2013). Rezutati teh 
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analiz kažejo, da je prehod stresen in pogosto povzroča porast problemov na vseh področjih. 

Na osnovi teh izsledkov so avtorji članka predpostavljali, da se bodo spremenjena stanja in 

težave pri otrocih z AM pojavljale še prej in v še večji meri. 

V raziskavo so vključili 28 oseb z AM, povprečne starosti 11,29 let, s povprečnim IQ=87,86, 

ki so obiskovali državno šolo in prehajali iz primarnega v predmetni nivo. Razlike v 

psihopatologijah, spremenjenem funkcioniranju in zlorabah so bile merjene v zadnjem letu 

primarnega in prvem letu predmetnega nivoja. Razlike so beležili testiranci, njihovi starši in 

učitelji, ki so jih poučevali.  

Prišli so do presenetljivih zaključkov. Nihče od testirancev v fazi prehoda ni imel večjih 

problemov. Tudi starši in učitelji niso zabeležili večjih sprememb ali celo težav pri 

prilagajanju ob prehodu v višji nivo.  

Strokovnjaki tako ugotavljajo, da je verjetno prehod med nivoji za osebe z AM veliko bolj 

načrtovan in organiziran, kot pa prehod za polnočutne otroke. 

Delni sklepi 

Pri celotni raziskavi je vprašljiva metoda samoocene, saj so testiranci med drugim ocenjevali 

sami sebe. Prav tako je vprašljivo mnenje učitelj, saj se le-ti ob prehodu v višji nivo pogosto 

zamenjajo. 

Zanimivo je, da do podobnih zaključkov prihajamo tudi v ZGNL. Medtem ko imajo s 

posameznimi otroki v osnovni šoli zelo velike probleme, ti ob vstopu v srednjo šolo izginejo. 

Vsekakor se v srednji šoli spremeni način dela in sošolci.  

 

4.1.4.5 Post 16 Program 

Moji prvi delovni obiski v Angliji so me vodili po državnih in zasebnih osnovnih in srednjih 

šolah, prilagojenih za otroke in dijake z AM. Sistem v Angliji se bistveno razlikuje od našega. 

Vsakega otroka s posebnimi potrebami ocenjuje cela vrsta strokovnjakov in organizacij, ki ga 

kasneje razporejajo v zasebne ali državne šole. Na odločitev, v katero ustanovo se bo 

posameznik usmeril, velikokrat ne vplivajo samo posebne potrebe posameznika, ampak tudi 

višina sredstev, namenjenega za šolanje posameznega dijaka.  
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Program (Post 16), ki ga bom opisal, izvajajo v šolah specializiranih za dijake z AM. Je 

relativno nov program, namenjen podrobnejši analizi dijakovih sposobnosti in močnih 

področij, lažji izbiri nadaljnjega šolanja ali lažjem usmerjanju v poklicno rehabilitacijo. 

Program obiskujejo dijaki stari od 14-19 let, ki so uspešno ali neuspešno zaključili osnovno 

šolo. Pred vstopom v program izvedejo temeljito analizo podatkov o dijaku, opravijo ponovno 

oceno primanjkljajev, izvedejo serije testov, ki analizirajo pridobljena znanja na področju 

maternega jezika, matematike in uporabnega računstva in ga usmerijo v ustrezno 

zahtevnostno stopnjo.  

Prva velika posebnost programa je, da dijaki napredujejo izključno po starosti in ne po znanju. 

To pomeni, da vsak napreduje po svojem individualnem programu, ki se dnevno prilagaja 

njegovim sposobnostim in zmožnostim. Program se zaključi, ko dijaki dopolnijo 19 let.  

V razredu je največ 6 dijakov. Pouk vodi učitelj, pomagajo pa mu asistenti, ki se ukvarjajo z 

vsakim dijakom posebej. Glede na stopnjo primanjkljaja lahko dijaku dodelijo tudi osebnega 

spremljevalca.  

Na tak način lahko v oddelkih s štirimi dijaki delajo štirje tutorji in več spremljevalcev.  

Tutorji se vsako uro menjajo, kar je pomenilo, da je dijak vsako uro delal z drugim tutorjem. 

Tako so se bili dijaki ves čas primorani prilagajati različnim metodam dela tutorjev. 

Glede na oceno tima in serijo testov, ki zajemajo znanja in veščin, se dijaku določi kurikul. 

Kurikul je prilagojen znanjem in sposobnostim posameznega dijaki z AM, vendar sledi ciljem 

nacionalnega kurikula. Za vsakega dijaka posebej se glede na njegove posebne potrebe 

oblikuje Individualni načrt izobraževanja. Vsaka šola glede na vrsto in zahtevnost dijakovih 

posebnih potreb od države pridobi določeno število asistentov. Zanimivo je, da asistenti niso 

direktno dodeljeni posameznemu dijaku, pač pa jih razporeja ravnatelj na podlagi ocene tima, 

za posameznega dijaka, ki ga v dani situaciji potrebuje. Za vsakega dijaka se vodi natančna 

dokumentacija vedenjskih značilnosti. Dokumentacija je tako podrobna, da učitelji polovico 

službenega časa porabijo ravno za izpolnjevanje vseh delovnih listov in poročil.  

Dijak se v času šolanja praktično izobražuje tudi izven šole. Podobno kot naše Praktično 

usposabljanje z delom (PUD v nadaljnjem besedilu) imajo dijaki v času šolanja organizirano 

praktično dejavnost pri podjetjih zunaj šole. Dijaki z več motnjami in nizkimi sposobnostmi 

se pogosto šolajo v posebej prilagojenih delavnicah znotraj šole, kjer se večinoma ukvarjajo s 
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socializacijo in komunikacijo. Tja zaradi specifičnih težav razumevanja spadajo tudi dijaki, ki 

prihajajo z različnih jezikovnih področij.  

Poudarek pri pouku je na razvoju osnovnih funkcionalnih sposobnostih za samostojno 

življenje (samostojno rokovanje z denarjem, samostojen nakup, samostojna priprava hrane, 

samostojen obisk pošte, samostojna pot domov …), zato veliko poučevanja temelji na 

primerih. Glavni predmeti so materni jezik, matematika in informacijska tehnologija. Začnejo 

z zelo osnovnimi nalogami. 

Pouk se izvaja vsak dan od 9.15 do 15.15. Učne ure in odmori so v veliki meri odvisni od 

učitelja, saj le on odloča o času in trajanju odmora. Ko učitelj vidi, da dijaki niso več zbrani, 

se odloči za odmor. Ob odmorih vedno zapustijo učilnico in se ne glede na vreme udeležujejo 

raznih aktivnosti zunaj. Takih odmorov je dnevno lahko tudi do 2 uri in več.  

Vse učilnice so v pritličju, vsaka ima dva izhoda, eden vodi na igrišče. Za obravnavo vseh 

učnih snovi uporabljajo učne liste. Vsi učni listi so pripravljeni vnaprej. Vse dijakovo znanje 

se sproti ocenjuje. Za ocenjevanje se uporablja poseben program, v katerega se vpisuje 

napredek. Program nato sam postavi posameznega dijaka v njemu primeren nivo.  

Kurikul obsega zelo veliko izhodov in vključevanja v realne situacije. Obiski trgovine, banke, 

pošte, zdravstvenega doma je praktično vsakdanja rutina. Bolj sposobne dijake vodijo v 

delavnice ali v podjetja, kjer preizkušajo in se urijo v različnih veščinah. Glede na sposobnost 

posameznega dijaka izvajajo prehajanje med programi. Dijaki se glede na napredek v procesu 

šolanja vključujejo v redne srednje šole, kjer obiskujejo posamezne predmete. Potek 

izobraževanja se prilagaja tudi dijakovim željam in potrebam.  

Vsa znanja in veščine, ki jih je dijak osvojil, se ocenjujejo. Vsaka aktivnost je razdeljena in 

razčlenjena. Vsako osvojeno znanje ima minimalne standarde. Ko posamezni dijak osvoji 

minimalne standarde za določeno veščino, napreduje v naslednji nivo.  

Na koncu šolanja dijak ne prejme klasičnega spričevala, pač pa je njegovo spričevalo opisno, 

glede na aktivnosti, ki jih zmore. Aktivnosti in sklopi znanj so opredeljeni podobno kot 

nacionalne poklicne kvalifikacije2 v slovenskem izobraževalnem sistemu. Na ta način ima 

dijak, kljub temu, da v procesu šolanja ni dosegel formalne izobrazbe, osvojenih precej 

formalno potrjenih znanj in veščin, ki so neposredno vezani na zmožnosti posameznega 

dijaka. 

                                                             
2 Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega 

poklica. NPK vam tako omogoča, da vaša neformalno pridobljena znanja potrdite.  
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Delni sklepi 

Program Post 16 je vsekakor zelo dobro zasnovan in voden. Šole, ki ga izvajajo, dosegajo 

zavidljive uspehe.  

Navajam nekaj smernic in dobrih iztočnic za razmislek. 

 Dijaki napredujejo izključno po starosti in ne po znanju. To pomeni, da vsak napreduje 

po svojem individualnem programu, ki se dnevno prilagaja njegovim sposobnostim in 

zmožnostim. Vsekakor zelo dobra rešitev, ki pa jo zelo težko vključimo v naš sistem 

vzgoje in izobraževanja, kjer se napreduje po uspešnosti. 

 Za vsakega dijaka se vodi natančna dokumentacija vedenjskih značilnosti. 

Dokumentacija je tako podrobna, da učitelji polovico vsega službenega časa porabijo 

ravno za izpolnjevanje vseh delovnih listov in poročil. Nad tem dejstvom so se 

pritoževali celo učitelji, ki sem jih srečeval na hospitacijah. Program je stroškovno 

precej visoko ovrednoten, zato doseganje vseh ciljev sprotno preverjajo, saj mora dijak 

kazati določene napredke. Izvajalce pogosto obiskujejo tudi različne inšpekcije, ki 

vrednotijo učitelje in dijake vključene v program. 

 Izvajalci programa imajo zelo dobro opremljene posebne delavnice, kjer se dijaki z 

več motnjami in nizkimi sposobnostmi večinoma ukvarjajo z vsebinami  socializacije 

in komunikacije, ob napredku pa tudi izpopolnjujejo njihove praktične veščine.   

 Asistent pri pouku je stalnica tega programa. Vsaka šola dobi določeno kvoto 

asistentov, glede na število in posebne potrebe dijakov, ki so v program vpisani. 

Asistenti tako niso dodeljeni posameznemu dijaku, pač pa jih razporeja ravnatelj na 

podlagi ocene tima, za posameznega dijaka, ki ga v dani situaciji potrebuje. 

 Poudarek pri pouku je na razvoju osnovnih funkcionalnih sposobnostih za samostojno 

življenje (samostojno rokovanje z denarjem, samostojen nakup, samostojna priprava 

hrane, samostojen obisk pošte, samostojna pot domov …), zato veliko poučevanja 

temelji na primerih. Odlična iztočnica in recept za uspeh na tem področju. Problem, ki 

sem ga ob tem opažal, je dejansko izmerljivo znanje posameznega dijaka. Kurikul je v 

določenih fazah tako prilagojen in cilji tako osnovni, da je primerjava z našim šolskim 

sistemom v določenih segmentih praktično nemogoča. 

 Učiteljevo pravico, da sam določi pogostost in trajanje odmorov, ocenjujem kot 

odlično rešitev. Ob svojem delu pogosto opažam, da bi lahko dosegal bistveno boljše 

rezultate, če bi ob trenutkih prenasičenosti lahko sam določil čas in trajanje odmora.  
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 Praktično vse učne vsebine v programu so definirane do te mere, da so za vsako 

izvajanje učne ure pripravljeni vsi učni listi. Vsekakor odlična rešitev, ki pa včasih 

omejuje učiteljevo samostojnost.  

 Vse dijakovo znanje se sproti ocenjuje, kar sem včasih ocenjeval kot frustracijo za 

dijake vključene v program.  

  Kurikul obsega zelo veliko izhodov in vključevanja v realne situacije, kot so obiski 

trgovine, banke, pošte, zdravstvenega doma, ipd. Bolj sposobne dijake vodijo v 

delavnice ali podjetja, kjer preizkušajo in se urijo v različnih veščinah. Glede na 

sposobnost posameznega dijaka izvajajo prehajanje med programi. Dijaki se po 

izkazanem napredku v poteku šolanja vključujejo v redne srednje šole, kjer obiskujejo 

posamezne predmete. Potek izobraževanja se prilagaja tudi dijakovim željam in 

potrebam. Odlične rešitve, ki bi jih bilo vredno takoj vključiti v naš šolski sistem. 

 Na koncu šolanja dijak ne prejme klasičnega spričevala, pač pa je njegovo spričevalo 

opisno, glede na aktivnosti, ki jih zmore. Aktivnosti in sklopi znanj so opredeljeni 

podobno kot nacionalne poklicne kvalifikacije3 v slovenskem izobraževalnem sistemu. 

Na ta način ima dijak, kljub temu, da v procesu šolanja ni dosegel formalne izobrazbe, 

osvojenih precej formalno potrjenih znanj in veščin, ki so neposredno vezani na 

zmožnosti posameznega dijaka. Tu vidim določene prednosti, pa tudi pomanjkljivosti. 

Problem programa je, da ne nudi formalne izobrazbe. Kot takega bi ga težko 

implementirali v naš sistem, saj moraš v Sloveniji za zaključek formalnega 

izobraževanja prejeti spričevalo. Prav tako je program zelo podoben vzgojnemu 

programu in ne vzgojno-izobraževalnem programu. Zelo dobra stran je pridobivanje 

določenih poklicnih kvalifikacij. Ta cilj bi brez večjih težav implementirali v naš 

sistem. 

Ocenjujem, da bi z nekaterimi prilagoditvami program Post 16 lahko izvajali tudi v 

Sloveniji. 

  

                                                             
3 Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega 

poklica. NPK vam tako omogoča, da vaša neformalno pridobljena znanja potrdite.  
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4.1.5 POVZETEK ANALIZE DOKUMENTOV 

Ministrstvo za šolstvo je v sodelovanju s Centrom za poklicno izobraževanje osnovalo 

natančna navodila za načrtovanje priporočil za pripravo novih vsebin modulov ODK. 

Vsebine morajo ustrezati standardom znanja in biti usklajene s potrebami socialnih partnerjev 

(podjetij) in uporabnikov (predvsem OPP). Glavni cilj novih modulov ODK mora biti dvig 

konkurenčnosti dijakov. 

Pokazala se je potreba po večji angažiranosti učitelja v pripravo novih vsebin ODK. 

Poglobljena analiza modulov ODK je zajemala veliko večino vseh slovenskih poklicnih šol in 

zavodov; rezultati analize so se na ravni NPI ujemali z dejanskim stanjem izvajanja novih 

modulov ODK v ZGNL.  

Proučevanje števila ur modulov ODK je pokazalo, da se je v NPI izvajalo največ ur novih 

modulov ODK. Povezava s stanjem v ZGNL je dokaj smiselna, saj je za doseganje ciljev 

programa potrebno uporabiti drugačne metode dela, prilagojene populaciji, ki se izobražuje v 

teh programih. Populacija dijakov v NPI se v posameznih segmentih lahko približa populaciji 

v ZGNL. Zaradi podobnega razloga se beleži tudi trend povečanja deleža praktičnega pouka v 

modulih ODK. 

Te ugotovitve so ključnega pomena za moja raziskovalna vprašanja, saj tudi večinske šole 

ugotavljajo in izvajajo veliko dodatnih vsebin, ki niso direktno povezane s splošnimi cilji 

izobraževalnega procesa za določeni vzgojno-izobraževalni program. Po pričakovanju 

izstopajo socializacijsko-komunikacijske veščine in trend povečanja praktičnega pouka.  

Struktura dijakov v NPI zahteva hiter prestop v delovno okolje, saj bo tak dijak kmalu 

izpostavljen svetu odraslih, kjer bo moral pokazati precejšnjo stopnjo komunikacije in 

socializacije.  

Ugotovil sem, da je končni cilj tako večinskih poklicnih šol kot specializiranih ustanov, na 

katerih se izvajajo prilagojeni programi, (ZGNL) enak. Ta cilj je, da so njihovi dijaki uspešni 

v poklicnem življenju. 

Redne poklicne šole se za doseganje tega cilja usmerjajo skoraj izključno na potrebe 

gospodarstva, medtem ko se v ZGNL najprej soočamo s problematiko dijakovih posebnih 

potreb (npr. jezikovne prepreke, gluhota, posebnosti zaradi AM ...) 
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To kaže tudi dejstvo, da v rednih poklicnih šolah vsebine socializacije in komunikacije 

izvajajo predvsem v programih nižjega poklicnega izobraževanja, medtem ko so to vsebine, ki 

jih v ZGNL izvajamo na vseh nivojih.  

Cilji in kompetence ODK v rednih poklicnih šolah, poleg nadgradnje strokovnih in splošnih 

ciljev, z novimi vsebinami modulov ODK, pogosto dosegajo tudi popolnoma nove cilje. 

Pri izvajanje vsebin ODK v ZGNL zaradi posebnih potreb dijakov, so cilji in kompetence 

ODK, pogosto omejene zgolj na doseganje minimalnih standardov, kar pa ne povečuje 

konkurenčnosti naših dijakov na trgu. 

Primeri dobre prakse iz tujine v mnogih segmentih kažejo podobnosti z našim sistemom, v 

mnogih pa so si različni do te mere, da je primerjava dveh na videz podobnih izobraževalnih 

sistemov na zelo podobni ravni, praktično nemogoča.  

Po številu opravljenih raziskav in študij lahko sklepamo, da je v poklicno rehabilitacijo v 

tujini vloženih veliko sredstev. Ugotavljam, da se v segment socializacije, komunikacije in  

poklicne usmeritve v tujini vključujejo organizacije, ki jih v Sloveniji še nimamo. Različni 

svetovalni centri, centri poklicne rehabilitacije, centri za usmerjanje oseb z AM, v tujini 

delujejo v tesnem sodelovanju s šolo, ki jo oseba z AM obiskuje, pa tudi s šolo, v katero se 

ima namen vpisati v bodočnosti.  

Vzroke je mogoče iskati predvsem v tem, da gre za dve ločeni ustanovi, ki zaposlujeta 

drugačno strukturo strokovnjakov; ti imajo enak končni cilj, a različno začrtano pot. 

Tu vidim prednost našega sistema, saj nam z vsebinami modulov ODK dovoljuje, da 

obravnavamo zelo različne vsebine, znotraj istega vzgojno-izobraževalnega sistema. 

Natančna analiza programa Post 16 je pokazala nekaj zelo dobrih iztočnic, ki nas vodijo v 

razmislek in s katerimi lahko potegnemo direktne vzporednice modula PNŽ: 

 Dijaki napredujejo izključno po starosti in ne po znanju. To pomeni, da vsak napreduje 

po svojem individualnem programu, ki se dnevno prilagaja njegovim sposobnostim in 

zmožnostim. Vsekakor zelo dobra rešitev, ki pa jo težko vključimo v naš sistem 

vzgoje in izobraževanja, kjer se napreduje po uspešnosti.  

 Za vsakega dijaka se vodi natančna dokumentacija vedenjskih značilnosti. 

Dokumentacija je tako podrobna, da učitelji polovico vsega službenega časa porabijo 

prav za izpolnjevanje delovnih listov in poročil. Nad tem dejstvom so se pritoževali 
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celo učitelji, ki sem jih srečeval na hospitacijah. Program je stroškovno precej visoko 

ovrednoten, zato doseganje vseh ciljev sprotno preverjajo, saj mora dijak kazati 

določene napredke. Izvajalce pogosto obiskujejo tudi različne inšpekcije, ki 

vrednotijo, tako učitelj kakor tudi dijake vključene v program. 

 Izvajalci programa imajo zelo dobro opremljene posebne delavnice, kjer se dijaki z 

več motnjami in nizkimi sposobnostmi večinoma ukvarjajo z vsebinami  socializacije 

in komunikacije, ob napredku pa tudi izpopolnjujejo njihove praktične veščine. Tu se 

kaže velika razlika v primerjavi z našim vzgojno-izobraževalnim programom. Medtem 

ko so v tujini posebno oblikovane tudi delavnice za razvoj socializacije in 

komunikacije, v slovenskem sistemu najdemo le specializirane delavnice prilagojene 

potrebami posamezne programske usmeritve (kovinar, gradbenik, lesar …).  

 Asistent pri pouku je stalnica tega programa. Vsaka šola dobi določeno kvoto 

asistentov, glede na število in posebne potrebe dijakov, ki so v program vpisani. 

Asistenti tako niso dodeljeni posameznemu dijaku, pač pa jih razporeja ravnatelj na 

podlagi ocene tima, za posameznega dijaka, ki ga v dani situaciji potrebuje. Velika 

prednost pred našim sistemom. V specializiranih zavodih, kakor pogosto tudi v  

programih NPI na večinskih poklicnih šolah, se vsakodnevno kaže pomanjkanje 

izobraženih oseb za pomoč v težavnih situacijah. Delo z OPP je vsakodnevno 

prilagajanje. Naj gre za pomoč pri obravnavi novih snovi ali pa konflikt. Veliko 

konfliktnih situacij lahko predvidimo, vseh žal ne. Dober učitelj bo že ob prvem stiku 

z dijaki zjutraj videl in vedel, kdo bo potreboval pomoč, kdo ima slab dan … 

 Poudarek pri pouku je na razvoju osnovnih funkcionalnih sposobnostih za samostojno 

življenje (samostojno rokovanje z denarjem, samostojen nakup, samostojna priprava 

hrane, samostojen obisk pošte, samostojna pot domov …), zato veliko poučevanja 

temelji na primerih. Odlična iztočnica in recept za uspeh na tem področju. Problem, ki 

sem ga ob tem opažal, je dejansko izmerljivo znanje posameznega dijaka. Kurikul je v 

določenih fazah tako prilagojen in cilji tako osnovni, da je primerjava z našim šolskim 

sistemom v določenih segmentih praktično nemogoča. Opažam, da je naš sistem 

veliko pretesen, saj ne dopušča velikih odstopanj, prehodov in zasilnih izhodov. Take 

prilagoditve so v veliki meri pogojevane z neprimernim vedenjem, ogrožanjem sebe 

ali drugih; rešujemo jih  s Pravilnikom o šolskem redu.  

 Učiteljevo pravico,, da sam določi pogostost in trajanje odmorov ocenjujem kot 

odlično rešitev. Ob svojem delu pogosto opažam, da bi lahko dosegal bistveno boljše 
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rezultate, če bi ob trenutkih prenasičenosti lahko samostojno določil čas in trajanje 

odmora. Ta sistem sem v izvajanju modula PNŽ v veliki meri izvajal, je pa treba 

poudariti, da je šlo tu za zelo individualen koncept. 

 Praktično vse učne vsebine v programu so definirane do te mere, da so za vsako 

izvajanje učne ure pripravljeni vsi učni listi. Vsekakor odlična rešitev, ki pa včasih 

omejuje ali povečuje učiteljevo samostojnost. V primeru dobrega potega 

izobraževalnega procesa, lahko določene vsebine dodaja.  

 Kurikul obsega zelo veliko izhodov in vključevanja v realne situacije, kot so obiski 

trgovine, banke, pošte, zdravstvenega doma, ipd. Bolj sposobne dijake vodijo v 

delavnice ali podjetja, kjer preizkušajo in se urijo v različnih veščinah. Glede na 

sposobnost posameznega dijaka izvajajo prehajanje med programi. Dijaki se po 

izkazanem napredku v poteku šolanja vključujejo v redne srednje šole, kjer obiskujejo 

posamezne predmete. Potek izobraževanja se prilagaja tudi dijakovim željam in 

potrebam. Odlične rešitve, ki sem jih s pridom prenesel v modul PNŽ in so odločilno 

vplivale na pozitiven uspeh. 

 Na koncu šolanja dijak ne prejme klasičnega spričevala, pač pa je njegovo spričevalo 

opisno, glede na aktivnosti, ki jih zmore. Aktivnosti in sklopi znanj so opredeljeni 

podobno kot nacionalne poklicne kvalifikacije4 v slovenskem izobraževalnem sistemu. 

Na ta način ima dijak, kljub temu, da v procesu šolanja ni dosegel formalne izobrazbe, 

osvojenih precej formalno potrjenih znanj in veščin, ki so neposredno vezani na 

zmožnosti posameznega dijaka. Tu vidim tako določene prednosti kakor tudi 

pomanjkljivosti. Problem programa je, da ne nudi formalne izobrazbe. Kot takega bi 

ga težko implementirali v naš sistem, saj moraš v Sloveniji za zaključek formalnega 

izobraževanja prejeti spričevalo. Prav tako je program zelo podoben vzgojnemu 

programu in ne vzgojno-izobraževalnem programu. Zelo dobra stran je pridobivanje 

določenih poklicnih kvalifikacij. Ta cilj bi brez večjih težav implementirali v naš 

sistem. 

Analiza priporočil za pripravo novih modulov ODK, analiza stanja izvajanja modulov ODK, 

primerjava izvajanja ODK v večinskih šolah in v ZGNL in na koncu primerjava dobrih praks 

iz tujine, so odločilno vplivali na zasnovo in izvajanje modula PNŽ. Samo z upoštevanjem 

vseh priporočil in primerov dobrih praks je bilo možno osnovati modul PNŽ, ki je bil 

                                                             
4 Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega 

poklica. NPK omogoča, da vaša neformalno pridobljena znanja potrdite.  
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sposoben prilagajanja vsakodnevnim spremembam v načinu izvajanja, kakor tudi v načinu 

dela in pristopa k osebi z AM.  

 

4.2 ŠTUDIJA PRIMERA 

V drugem delu bom s pomočjo študije primera, ko preko preučevanega posameznika želimo 

razumeti splošne lastnosti skupine, opisal in analiziral dijaka z AM, ki je bil vključen v 

posebno izvajanje modula ODK PNŽ.  

Osnova modula PNŽ in študije primera je bila temeljita analiza priporočil za pripravo novih 

modulov ODK, analiza stanja izvajanja modulov ODK, primerjava izvajanja ODK v 

večinskih šolah in v ZGNL, primerjava dobrih praks iz tujine in nazadnje še analiza predloga 

za uvedbo poskusa, ki sem ga opisal v nadaljevanju. Vsi ti dejavniki in dejstva so odločilno 

vplivali na zasnovo in izvajanje modula PNŽ, saj sem ravno s pomočjo teh zaključkov iskal 

potrditve, potrjeval ali ovrgel predlagane rešitve, spoznaval in iskal močna področja in 

poklicne usmeritve pri dijaku z AM ter neprestano prilagajal izvajanje glede na napredek ali 

trenutne razmere in stanja, v katerih sva se z dijakom z AM znašla. 

 

4.2.1 Prvo srečanje z AM 

Po osnovni izobrazbi sem univerzitetni diplomirani inženir lesarstva. Za poklic učitelja me je 

navdušil oče, ki je poučeval v Zavodu za invalidno mladino v Kamniku. Odraščal sem v 

stalnem stiku z otroki s posebnimi potrebami.  

Leta 2000 sem se zaposlil v ZGNL. Na začetku sem poučeval dijake nižjega poklicnega 

izobraževanja, smer obdelovalec lesa. V dveh razredih so bili vključeni gluhi, naglušni in 

dijaki z govorno-jezikovno motnjo, v tretjem razredu pa sta bila samo dva dijaka. Ta dva 

dijaka sta s svojim vedenjem in komuniciranjem izstopala od sošolcev. Naj za uvod zgolj 

nakažem nekaj svojih osebnih opažanj. 

Čas malice je vedno zelo dober čas za spoznavanje posebnih potreb in navad dijakov. Če so 

vsi dijaki med malico, ki smo jo imeli v popoldanskem času kar v lesarski delavnici, posedli 

po mizah in klopeh in med seboj komunicirali, sta onadva zlezla pod delovne mize, vsak na 

svoj konec delavnice. Če so se drugi dijaki pri pouku vedno hoteli usesti v zadnje klopi, sta 

onadva vedno sedela v prvi klopi, točno pred učiteljevo mizo.  
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Poseben je dogodek iz razreda, ko smo obravnavali  teorijo lesarstva. Ena izmed tem so bile 

tudi vezane plošče, ki so po standardu sestavljene iz lihega števila furnirskih listov. 

Teoretično razlago smo zapisali in tudi narisali v zvezek. Ko sem kasneje preverjal 

razumevanje, sem enega vprašal, iz koliko listov so sestavljene vezane plošče. Kot »iz topa« 

je odgovoril: 2, 4, 6, 8. Popravil sem ga in rekel, da so sestavljene iz lihega števila listov, kar 

je 1, 3, 5, 7. Ob mojem popravku ni niti malo spremenil izraza na obrazu, ko pa sem se obrnil 

stran, mu je njegov sošolec rekel: »Stari, samo bil si pa blizu!« Takrat sem uvidel, kako zelo 

drugače razmišljata in dojemata svet in dogajanje okoli sebe. 

Podobno se je zgodilo, ko smo risali skico preprostega stolčka. Risali smo prostoročno na 

papir. Ko sta bili risbi končani, sem ugotovil, da na eni od risb ne morem prepoznati prav 

ničesar, druga pa je bila dokaj dobra, samo prva noga stolčka je bila vsaj petkrat večja od 

ostalih treh. Noga je bila tako velika, da je dijaku dobesedno zmanjkalo prostora na listu in je 

preostanek noge narisal kar na mizo. Vprašal sem ga, kako da je tako velika, on pa je 

odgovoril, da tako pač vidi. Takrat sta se mi zdela čudna, bila sta slišeča, z njima sem lahko 

komuniciral, vendar sta imela drugačne navade kakor ostali.  

Skozi leta dela s podobnimi dijaki sem ugotovil, da sta bila to prva dijaka z AM, ki sem ju 

poučeval. 

 

4.2.2 Predlog za uvedbo poskusa 

S spreminjanjem populacije dijakov s posebnimi potrebami, ki se je vpisovala v srednjo šolo 

ZGNL, so nastajale težave pri poučevanju, preverjanju znanja in sobivanju oseb z AM z 

gluhimi, naglušnimi in dijaki z govorno-jezikovno motnjo. Delo v izobraževalnih programih, 

ki za dijake z AM niso bili prilagojeni, je postajalo vse težje.  

Ker v Sloveniji nimamo specializirane ustanove, ki bi se posvečala vzgoji in izobraževanju 

osebam z AM in hkrati razvijala metode dela ter izkušnje iz tujine prenašala in jih prilagajala 

našim potrebam in možnostim, se je skupina strokovnjakov različnih profilov v ZGNL lotila 

predloga za uvedbo poskusa. (Predlog za uvedbo poskusa: »PRILAGODITVE ZA DIJAKE Z 

MOTNJO AVTISTIČNEGA SPEKTRA V PRILAGOJENIH PROGRAMIH Z 

ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM (GLU, GJM) NA SREDNJI ŠOLI 

ZGNL« 2013). 
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Osnovi cilj izdelave novega programa je bil, da dijake pred vključitvijo v prilagojene 

izobraževalne programe srednje šole na ZGNL spoznamo, najdemo njihova močna področja, 

jim omogočimo optimalne pogoje za nadaljnje izobraževanje in socializiranje in jih na 

podlagi vseh ugotovitev usmerimo v najprimernejši izobraževalni program.   

Zavedali smo se, da bomo morali dijake z AM najprej socializirati do te mere, da bo vzgojno-

izobraževalni proces lahko potekal ustaljeno. Iz izkušenj smo vedeli, da dijaki z AM 

potrebujejo drugačne metode poučevanja in drugačen časovni okvir za osvajanje zastavljenih 

učnih oz. vzgojnih ciljev. Pri pripravi novega programa smo upoštevali dejstvo, da je ena od 

najpomembnejših značilnosti dijakov z AM skromnejši nabor konkretnih izkušenj in veščin, 

kako ravnati v vsakodnevnih situacijah. Med dogodki zunaj šole in tistimi, ki jih dijaki z AM 

doživljajo v razredu, ni enačaja, kar pomeni, da ne bomo uspeli zgolj s poučevanjem v 

izoliranih situacijah ali z opisom neke situacije in pričakovanjem, da bo dijak z AM to znanje 

prenesel v neko podobno vsakdanjo situacijo. Nov program bo moral biti tak, da bomo dijake 

z AM izpostavili učenju v naravnem okolju (trgovina, banka, gledališče, pošta, kuhanje, ročno 

delo v delavnicah ...), saj je spontano učenje in učenje s posnemanjem pri dijakih z AM 

omejeno ali ga celo ni.  

V ta namen smo v novem programu pripravili in preizkusili prilagoditve v obstoječih 

prilagojenih programih, tako da bo program ustrezal posebnim potrebam dijakov z AM in jim 

hkrati omogočal bolj uspešno vključevanje na trg dela in bolj samostojno življenje.  

Glavne prilagoditve programa gredo na račun ur ODK, ki smo ga v ZGNL razširili za 1234 ur 

v okviru naslednjih modulov: 

1. Modul Projektno delo z vsebinami: 

 Čar lesa (vsebine lesarstva, kjer dijak spozna lastnosti lesa, zakonitosti njegove 

obdelave in samostojno izdela izdelek). 

 Svet kovin (vsebine kovinarstva, kjer dijak spozna lastnosti kovin, zakonitosti njene 

obdelave in samostojno izdela izdelek). 

 Od ovce do izdelka – izdelava polsti (vsebine tekstilstva, kjer dijak spozna lastnosti 

tekstila, zakonitosti njegove obdelave in samostojno izdela izdelek). 

 Od zamisli do grafičnega izdelka (vsebine grafične smeri, kjer dijak spozna lastnosti 

obdelave papirja in kartona, zakonitosti njegove obdelave in samostojno izdela 

izdelek). 
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 Od tipkovnice do animacije (vsebine medijske smeri, kjer dijak spozna lastnosti 

medijev in samostojno izdela animacijo). 

 Animacija in igra (vsebine računalništva, kjer dijak spozna lastnosti dela z 

računalnikom, zakonitosti programiranja in samostojno izdela računalniško 

simulacijo). 

Vsebine tega modula so zelo pomembne, saj odkrivajo možna močna področja in poklicne 

interese dijakov z AM. V tem modulu se z dijaki z AM ukvarjajo strokovnjaki, ki delujejo 

na ZGNL v okviru strokovnih predmetov na različnih poklicnih področij.  

 

2. Modul Emocionalna pismenost in socialne spretnosti z vsebinami: 

 Učenje veščin komunikacije (vstop v komunikacijo z znanimi in neznanimi osebami, 

veščine pogovora, razvijanje zanimanja za druge ljudi, osebna in javna komunikacija, 

medgeneracijska komunikacija, uporaba sodobnih sredstev komuniciranja …) 

 Čustveno opismenjevanje (prepoznavanje lastnih čustev, prepoznavanje čustev drugih, 

načini izražanja čustev, empatija …). 

 Učenje socialne interakcije (interakcija z vrstniki, delavci, sorodniki in sorojenci, 

reševanje konfliktov, razvijanje priložnosti za razumevanje skupinske dinamike, 

razvijanje socialne mreže – pripadnost, navezanost, solidarnost, odgovornost zase in 

za druge, družabne igre …). 

 Učenje veščin socialno sprejemljivega vedenja in odpravljanje motečega vedenja 

(prepoznavanje sprožilnih dejavnikov v različnih situacijah, učenje prilagoditvenih 

spretnosti v varnem okolju, učenje tehnik sproščanja …). 

3. Modul Vzgoja za samostojno življenje z vsebinami: 

 Učenje veščin v šolskem in ožjem okolju (spoznavanje ustanove in delavcev, struktura 

okolja in časa – urnik, prehodi, prehranjevanje, spoznavanje bližnjega okolja, 

samostojno prihajanje v šolo – promet ...). 

 Učenje vsakodnevnih veščin (prepoznavanje lastnih potreb in želja ter potreb drugih in 

njihovo izražanje na socialno sprejemljiv način, spoznavanje in uporaba bontona, 

ravnanje z denarjem …). 

 Učenje veščin skrbi zase (osebna urejenost, skrb za lastna oblačila, raznoliko 

prehranjevanje, spolna vzgoja …). 
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 Učenje učenja (usmerjanje in deljenje pozornosti, aktivno spremljanje razlage učne 

snovi, zapisovanje pri pouku, spoznavanje in uporaba ustreznih tehnik učenja …). 

 

4. Modul Priprava za trg dela z vsebinami: 

 Spodbujanje močnih področij mladostnika (prepoznavanje interesov, hobijev, 

usmerjanje in razvijanje teh interesov, vključitev v obšolske in izven šolske interesne 

dejavnosti …). 

 Učenje veščin za vključitev na trg dela (spoznavanje delovnega okolja, simulacija 

delovnega mesta v šolskem prostoru, simulacija iskanja zaposlitev, prošnje za 

zaposlitev, podjetništvo …). 

Največ ur razširjenega kurikula smo postavili v prvi letnik, saj smo na osnovi izkušenj 

ugotovili, da se učni proces niti ne more pričeti in ni učinkovit, če dijak z AM zaradi težav na 

zgoraj omenjenih področjih ni zmožen slediti učnim vsebinam. Odgovori in vedenje dijakov z 

AM kažejo na neko razliko pri doživljanju in opisovanju skupnih dogodkov. Na posameznih 

področjih socialnih interakcij in komunikacije njihovi rezultati odstopajo od t. i. pričakovanih 

reakcij vrstnikov. Pogosto lahko v interakciji z dijaki z AM, kot smo navedli v uvodu, 

prepoznamo ponavljajoče se in izstopajoče vzorce vedenja. Običajno se tem težavam 

pridružijo tudi posebnosti na čustvenem in socializacijskem področju. Naš cilj je zato bil, da 

bi dijake z AM v prilagojenem programu v kar največji meri pripraviti na osnovne 

socializacijske norme v vsakdanjem življenju in jih naučiti osnovnih življenjskih veščin in 

spretnosti.  

Za podlago smo vzeli obliko modulov, kjer so že sprejeti katalogi znanj znotraj obstoječih 

izobraževalnih programov, ki posamezniku omogočajo pridobiti naziv nižje ali srednje 

poklicne izobrazbe oz. srednje strokovne izobrazbe in pridobitev posamezne poklicne 

kvalifikacije.  

Šolsko leto smo razdelili v tri časovne module. Na ta način je dijaku omogočeno prehajanje 

med nivoji, napredovanje po individualnem načrtu, napredovanje po časovnih modulih ter 

možna odstopanja pri zaključevanju šolskega leta. Glede na različno hitrost napredovanja se 

na ta način dijaki različnih starosti združujejo znotraj enega modula. 

Vsak dijak ima svoj individualiziran program, v katerem so zapisane vse oblike dela na 

posameznih vzgojnih in socializacijskih področjih.  Program je prilagojen individualnim 

potrebam posameznika in kot tak podpre vse njegove potenciale, sposobnosti in zmožnosti za 
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samostojno življenje in za poklicno pot; glede na posameznikove zmožnosti dijake pripravi na 

samostojno spopadanje z lastnimi omejitvami in zahtevami okolja. 

Prvo leto je za vse dijake enotno ne glede na vpisan progam (NPI, SPI, SSI). Urnik za 24 

tednov predvideva izvajanje sklopov v obliki projektnega dela po vseh strokovnih usmeritvah, 

ki se zamenjajo vsake štiri tedne. Po uspešno zaključenih modulih prvega leta dijak nadaljuje 

izobraževanje v izbranem programu. 

Progam se razlikuje od obstoječih sprejetih programih v številu ur in načinu izvajanja 

modulov ODK. Dijak lahko zaključi program v treh (NPI), štirih (SPI) ali petih (PTI) letih, z 

možnostjo podaljšanja za število ur modulov ODK. Za dokončanje izobraževanja in 

pridobitev izobrazbe mora dijak s pozitivnimi ocenami opraviti module splošnoizobraževalnih 

predmetov, obvezne strokovne in izbirne module, module ODK, interesne dejavnosti, 

obveznosti praktičnega usposabljanja z delom in zaključni izpit oziroma poklicno maturo. 

Načrtovali smo tudi sistemizacijo dodatnega strokovnega delavca, in sicer enega na oddelek. 

Njegova vloga je, da dijaka spodbuja, daje konkretna navodila, nudi pomoč pri zapisovanju 

učne snovi, prepozna senzorno prenasičenost, dijaku pravočasno predlaga umik, poskrbi, da 

se dijak umiri in nadaljuje delo. Pomaga tudi učitelju in poskrbi za varnost, ko dijak z 

vedenjem poskuša ogrožati sebe in/ali druge, poskuša povzročiti materialno škodo ali motiti 

delo v razredu. Te delavce bi lahko pridobivali prek javnih del. 

Poskus ni nikoli zaživel zaradi problemov s sistematizacijo in umestitvijo programa v 

obstoječe vzgojno-izobraževalne programe.  

Ključen problem je bil, da usmerjanje dijakov z AM v sistemu poklicnega izobraževanja v 

Sloveniji dovoljuje le vpis v enega od programov, ker pa je imel naš program toliko različnih 

vsebin, se nikakor ni mogel umestiti v nabor poklicev in katalogov znanj.  

 

4.2.3 Modul ODK Priprava na življenje  

Z izvajanjem novih vsebin ODK so se kazali veliki napredki na področjih socializacije, 

komunikacije, čustvovanja … ugotavljali pa smo, da bi bil napredek lahko še bistveno večji, 

če bi lahko izvajali načrtovan poskus. 

Vse bolj izrazito se je kazal problem: zaradi svojega velikega zanimanja za računalnike so se 

dijaki z AM skoraj izključno usmerjali v programa Računalnikar ali Medijski tehnik srednje 
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šole ZGNL. Odločitev so pogosto sprejeli starši, saj so sklepali, da ima otrok, ki rad igra 

igrice, smisel za delo z računalniki. Seveda je bilo to sklepanje v veliki meri napačno.  

Odločil sem se, da bi vsaj v okviru vsebin ODK zasnoval modul, ki bi vključeval 

komunikacijo, socializacijo, še najbolj pa bi bil namenjen iskanju poklicnih interesov in 

močnih področij posameznega dijaka z AM.  

Oblikoval sem nov modul ODK z imenom Priprava na življenje (PNŽ v nadaljnjem besedilu). 

Glavni cilj je bil, da bi z izvajanjem ur PNŽ prepoznal spekter dijakovih težav, reakcij, 

mišljenja, zanimanj in predvsem močnih področij, z namenom pravilne usmeritve v poklic.  

Brez temeljitega poznavanja vseh teh dejavnikov ne moremo vedeti, kako naj takega dijaka 

učimo. Šele ko spoznamo dijaka in predvidimo njegove reakcije, se lahko začnemo ukvarjati s 

problemom, kaj naj ga učimo. 

Program je tako po obsegu in vsebinah zelo fleksibilen, saj se prilagaja posamezniku, 

njegovim posebnim potrebam, napredku in interesom. 

Program lahko izvajamo od enega leta do treh let, in sicer 3 ure tedensko v okviru vsebin 

ODK. 

Prva faza je opazovanje, ki je namenjeno spoznavanju dijakovih specifičnih lastnosti, reakcij, 

težav v načinu mišljenja, stopnji socializacije in komunikacije. V tej fazi je najbolj 

pomembno, da izvajalec programa vzpostavi dober stik z dijakom z AM. Ta mu mora zaupati 

do te mere, da brez težav komunicira o večini tem.  

Ta faza poteka v zato posebej pripravljenem razredu, kjer ni motečih faktorjev, kjer so 

postavitve klopi vedno enake, skratka, kjer se nič ne spreminja. V tej fazi je pomembno, da se 

izvajalec programa (oseba izobražena za delo z osebami z AM) ne menja.  

Delo večinoma poteka po metodi strukturiranega in nestrukturiranega opazovanja. Pri 

nekaterih specifičnih vsebinah uporabljamo tudi intervju.  

V drugi fazi dijaka z AM preizkušamo na več področjih splošne socializacije in komunikacije. 

Dijaka z AM umaknemo iz razreda in ga izpostavimo nepričakovanim situacijam izven šole. 

Z metodo nestrukturiranega opazovanja se osredotočamo predvsem na njegove spontane 

reakcije. S to tehniko pridobimo o njem veliko informacij, ki jih v zaprtem, izoliranem okolju 

šole ne moremo. Vse situacije mora izvajalec skrbno načrtovati, upoštevati je treba vse možne 

reakcije dijaka. Okolje mora biti pripravljeno in varno. 
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Zadnja faza obsega intenzivno preizkušanje močnih področij in poklicnih interesov. 

Opazovanje in analiza poteka na vseh nivojih, uporabljamo lahko vse tehnike opazovanja. 

Izvajanje poteka v razredu (priprava), nato pa v za to prirejenih delavnicah.  

Vzporedno izvajamo sprotno analizo in evalvacijo. Neučinkovite pristope izločimo, z dobrimi 

praksami nadaljujemo.  

Primarni cilj PNŽ je, da dijaka z AM spoznamo do te mere, da se lahko presojamo  ustreznost 

usmeritve. To lahko dosežemo samo tako, da s postopnim in zelo strukturiranim pristopom 

spoznamo večino dijakovih posebnih potreb, značilne reakcije v neznanih situacijah ter vsa 

močna področja. 

 

4.2.4 Miha -  dijak z AM 

Izvleček iz prve odločbe o usmerjanju navaja, da je Miha uspešno zaključil osnovno šolanje v 

Ljubljani, kamor je bil usmerjen kot otrok z več motnjami, in sicer kot dolgotrajno bolan in 

kot otrok z lažjo govorno-jezikovno motnjo. Vključen je bil v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Dodatno strokovno pomoč (5 ur 

tedensko) so izvajali njegovi učitelji. 

Ker je imel v odločbi navedeno tudi lažjo govorno-jezikovno motnjo, ga je komisija v 

septembru 2009 usmerila v prvi letnik srednjega strokovnega izobraževanja - smer medijski 

tehnik na ZGNL.   

Kmalu po vključitvi Mihe na ZGNL se je začel kazati spekter njegovih AM. Kazali so se 

primanjkljaji na področju socializacije, komunikacije, splošnega funkcioniranja v šolskem 

sistemu. Sledile so težave pri razumevanju obravnavanih vsebin in reprodukciji znanja.   

Konec maja 2010 je učiteljski zbor oblikoval poročilo o otroku. Po mnenju komisije je dijak 

težje usvajal šolsko snov, potreboval dodatno vodenje in spodbude. Pri pouku je imel težave s 

pozornostjo, koncentracijo in motivacijo. Pridobljenega znanja ni znal uporabiti v novih 

situacijah. Za doseganje minimalnih standardov bi potreboval bistveno več pomoči in 

individualiziran pristop.  

Ker so vsi ti znaki kazali na motnjo na več področjih spektra AM, je bil Miha redno 

obravnavan tudi pri logopedinji, posebej usposobljeni za delo z osebami z AM. 
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Kljub individualizaciji in velikem prilagajanju, je bil Miha v prvem letniku neuspešen. 

Strokovni tim je podal mnenje, da je program zanj prezahteven in predlagal preusmeritev. Ob 

preusmeritvi so bile navedene dodatne prilagoditve, tudi uvedba spodbujevalca. 

Starši so bili s stanjem seznanjeni, vendar so njihova pričakovanja ostala visoka. Na koncu se 

je oče odločil, da se Miha preusmeri v program srednjega poklicnega izobraževanja – smer 

Računalnikar. Strokovni tim je na to odločitev podal mnenje, da bo brez spodbujevalca in 

izrazite individualizacije uspešnost v tem programu vprašljiva. 

Miha je bil septembra 2010 vključen v srednje poklicno izobraževanje – smer Računalnikar. 

Prvi letnik je zaradi nižjega nivoja opravil z zadostnim uspehom in se vpisal v drugi letnik. 

Ker so se težave socializacije stopnjevale, smo v drugem letniku z Miho začeli delati na 

izvajanju modula PNŽ. Na začetku smo se osredotočili predvsem na spoznavanje Miha in 

vzpostavitev medsebojnega zaupanja. 

Tudi drugi letnik je opravil, vendar so se težave proti koncu šolskega leta stopnjevale. Pri urah 

PNŽ smo delali na socializaciji in preverjanju splošnih znanj in veščin, ki so potrebni za 

nadaljnje življenje.  

V tretjem letniku so nastopile velike težave, saj so se začeli predmeti z izrazito računalniško 

tehnologijo. Potrebno je bilo logično mišljenje, kjer učenje na pamet ni pomagalo. Videti je 

bilo, da Miha ne zmore. Ni več kazal motivacije in pripravljenosti za delo.  

Tretjega letnika Miha ni opravil. Strokovni tim je bil mnenja, da je program še vedno 

prezahteven, zato je preusmeritev nujna, vendar se oče ni strinjal in Miha je tretji letnik 

ponavljal. Pojavil se je izrazit upad na skoraj vseh področjih. Bil je izrazito neuspešen. Pri 

urah PNŽ smo začeli delati na spoznavanju novih možnosti izobraževanja in novih poklicih, 

ki se izvajajo na ZGNL.  

Neuspeh v programu, v katerega je bil vpisan, je bil neizbežen. Zdelo se je, da je edini 

predmet, ki ga rad obiskuje, prav PNŽ. Z Miho smo v okviru modula PNŽ kuhali in delali v 

mizarski delavnici. Miha je odkrival znanja in veščine, za katere ni vedel, da jih ima. 

Miha se je ob ponovnem neuspehu prepisal v program nižjega poklicnega izobraževanja – 

smer Obdelovalec lesa. Prvi letnik je uspešno zaključil in danes obiskuje drugi letnik.  
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4.2.5 Prvo leto PNŽ 

Kratica PNŽ pomeni Priprava na življenje. Ure PNŽ smi izvajale tri leta, in sicer 3 ure 

tedensko v okviru odprtega kurikula. 

Opis stanja Mihe s strani strokovnega tima5. 

Miha ima motnjo avtističnega spektra. Star je 17 let. Po dveh letih šolanja ostali terapevti 

niso našli posebnih močnih področij, kjer bi izstopal. Je dokaj samostojen in povprečno 

socializiran. Za osebno higieno skrbi sam. Če določeno nalogo razume, jo s pomočjo tudi 

dokonča. Ni nasilen. Velikokrat sprašuje tudi stvari, ki jih že ve. Zadovoljivo komunicira in 

navezuje stike. Velikokrat daje vtis, da nalogo razume, vendar temu ni tako. Konstantno 

potrebuje potrditev in spremljanje pri reševanju nalog in opravil. Pohvala mu ugaja in 

pozitivno vpliva na napredek. Rad in pogosto menja temo pogovora in vsiljuje teme, o katerih 

se rad pogovarja. Doma zelo veliko igra igrice na računalniku in gleda televizijo. Stvari in 

dogodke, ki so mu blizu, si dobro zapomni in o njih rad razpravlja. Reševanja problemov se 

pogosto loti s svojo logiko. Čeprav včasih neroden, je vedno dobronameren in neškodljiv. 

Prvo leto pri modulu PNŽ začnem delati na spoznavanju, saj je prvi korak, ki vodi k 

uspešnem učenju dijaka z AM, da vzpostavimo stik z njegovim učiteljem/terapevtom. 

Uporabil sem intervju. 

Prvi intervju6 opravim ravno na Mihov 17. rojstni dan. Ob izrečeni čestitki ni stiska roke, 

izraz na obrazu ostaja popolnoma enak. Ko opisuje pot v šolo, ugotovim, da Miha natančno 

pozna celotno pot, z vsemi prestopi avtobusov.  

Počutje na naši šoli opisuje kot dobro in omenja, da so bili na osnovni šoli slabi učitelji. Kaže 

se dobro pomnjenje, saj še vedno vse učitelje iz osnovne šole pozna po imenu in priimku.  

Miha pove, da ima doma veliko prijateljev, našteva veliko otrok, vendar opažam, da ne 

razlikuje med sošolci in prijatelji. Doma ima tudi najboljšega prijatelja, ki ga pozna še iz 

vrtca, a ga le redko videva, ker je doma na drugem koncu Ljubljane. Najboljši prijatelj je zato, 

pove, ker stanuje v Dolu pri Ljubljani. Miha doma ne dela nič, gleda televizijo in igra igrice 

na računalniku.  Sicer ima svoj denar, vendar je zelo slabo socializiran, sam ne gre nikamor, 

hrane si ne zna pripraviti. Stanuje v hiši, imajo kmetijo z različnimi živalmi (psa, mačko, 

zajca, kanarčka). Poimenoval jih je sam, tako da se vsa njihova imena končajo na i.  Ima 

                                                             
5 Povzetek prve odločbe o usmerjanju. 
6 Priloga 1 Prvi intervju. 
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sestro, ampak ne ve, koliko je stara. Zanimanja za okolico ne kaže.  Pove, da imajo kmetijo, 

vendar nikoli ne pomaga, ker mu potem smrdi obleka. Tipičen način razmišljanja za osebo z 

AM. 

V ZGNL ima prijatelja Tineta7, ki je njegov najboljši prijatelj. Veliko se pogovarjata in igrata 

igro, kdo bo šel v smeti. Čez vikend ga ne pogreša.  

O sebi nima izdelanega mnenja, ni samokritičen. Kljub temu, da ima veliko slabih ocen, se s 

tem ne obremenjuje, mogoče je malo žalosten, ni pa sam kriv, da je dobil slabo oceno. 

Na koncu intervjuja Miha dobi domačo nalogo, in sicer, da se mora s Tinetom  pogovoriti in 

ga vprašati, kje je doma, kaj ga veseli in kaj dela ob vikendih. S Tinetom se ne smeta več 

igrati smeti, ker s tem motita vse okoli sebe, saj se ob tem glasno smejita. 

Miha je skoncentriran največ 30 minut, zato mu predlagam, da mi priskrbi, povezavo do igric 

na računalniku, kjer bo potem za nagrado po vsaki uri nekaj minut lahko igral.  

Združeni povzetki nadaljnjih intervjujev8: 

Po opažanjih se neprimerne zabave s prijateljem Tinetom nadaljujejo. O tem se z Miho 

pogovarjamo. Med temi druženji se pogosto  smejita brez posebnega razloga. Ob takih 

situacijah nastaja konflikt, saj ju gluhi sošolci ne slišijo, zato si mislijo, da se smejita njim.  

Miha ne razume bistva problema. Razlaga s prispodobami ne pomaga, saj jih ne razume. Ne 

pomaga tudi menjava vlog, ker tudi ob primerjavi, kaj bi bilo, če bi bil on gluh, venomer 

zatrjuje, da on ni gluh.  

V pogovoru mu omenjam slabe ocene. Zaveda se vseh slabih ocen, saj takoj našteje predmete, 

kjer ima nezadostne ocene. Doma se ne uči, dela samo domače naloge.  

Svetujem mu glede urnika dela doma, kdaj bi se lahko učil in predvsem, koliko ima res 

prostega časa. Miha samo prikimava, vendar to dela samo zato, da zaključiva to temo.  

Ob pogovorih o različnih temah opažam, da na Mihovem obrazu ni nikakršne reakcije. Deluje 

brezbrižno, nezainteresirano, do sebe ni niti malo kritičen. Miha se preprosto ne obremenjuje. 

                                                             
7 Ime Tine je izmišljeno. Tine je avtist, ki je prišel v ZGNL dve leti pred Miho. Z njim sem prvi dve leti intenzivno delal, saj smo imeli 

velike težave pri vzpostavitvi normalnega načina funkcioniranja v šoli. Tine je bežal, se zaklepal v šolska stranišča, ponavljal nesmiselne 

stavke… Po treh mesecih obravnave sem odkril neverjetne zmožnosti, ki jih je imel. Zelo rad je poslušal radio. To je delal do te mere, da je 

za vsaj šest radijskih postaj točno vedel, kdaj imajo reklamni blok. Ob času reklamnega bloka je zapel in zrecitiral celoten reklamni blok. 

Zelo se je zanimal za nebesna telesa, odličen je bil tudi pri zrcaljenju predmetov. Položaj kazalcev na uri je bil sposoben v trenutku zrcaliti v 

vseh možnih oseh. Socialno je bil zelo šibek. Še danes si ne morem odgovoriti na vprašanje, zakaj sta z Miho prijatelja. Oba namreč nimata 

nobenega drugega prijatelja. 
8 Intervjujev zaradi obsežnosti ne bom navajal v prilogah, jih pa hranim v arhivu. 
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Miha pogosto reagira zelo drugače. Nekatere stvari in dogodki, ki bi motili vse ostale, njega 

ne motijo in obratno. Zanimivo, da ob obravnavah v razredu, kjer so na mizah računalniški 

zasloni, vedno izključi vir napajanja, da ugasnejo vse lučke. To ga moti. 

Ob naslednjih srečanjih vedno pozablja domačo nalogo. Ko mu omenim prijatelja Tineta, se 

spomni, da bi mu moral zastaviti vprašanja.  

Pogovarjava se o starosti staršev in starih staršev. Niti približno ne zna oceniti njihove 

starosti.  

Opažam, da je Miha zelo nezainteresiran za vse stvari. Zanimajo ga samo računalniške igrice 

in televizija. Klasično pogojevanje pri Mihi ne deluje. 

Ob vseh naslednjih srečanjih Miha redno pozablja domačo nalogo. Na enem od srečanj mu 

poskušam vzbuditi slabo vest, zato ga vprašam, če je moj prijatelj. Odgovori, da je in da to 

pomeni, da ga podpiram in mu pomagam. 

Ob naslednjem srečanju opazim, da slabo zgleda. Pravi, da ga zebe. Sumim na vročino in ker 

imamo v zavodu ambulanto, mu predlagam, da jo obiščeva. Prvič vidim, da ga je strah.  

Noče v ambulanto, pravi, da je predaleč, da je preveč stopnic … Na koncu le privoli. Ker 

hočem, da gre v ambulanto sam, se med potjo pogovarjava, kaj bo rekel medicinski sestri. 

Miha gre v ambulanto sam. Nima vročine. Ko greva nazaj v razred, mi prizna, da ga je bilo 

strah. 

Miha ima naslednji dan športni dan. Je zmeden in zaskrbljen, ker ne ve, kako bo športni dan 

potekal.  Ne ve, kdaj bodo šli, s kakšnim avtobusom, s kom bo sedel, kje bo jedel, kam bo 

moral hoditi, kako hitro bodo hodili … Pomiri se, ko mu vse natančno razložim. 

Spet ne opravi domače naloge. Je zelo nezainteresiran, nikakor ga ne morem pripraviti do dela 

ali pogovora. Poskušam ga motivirati tako, da mu ponudim igranje igric pred delom. Ponudbo 

z navdušenjem sprejme, igra igrice in je v svojem svetu. Na koncu moram računalnik fizično 

odklopiti.  

Opažam, da nagrada v naprej z mihi ne prinese zaželenih rezultatov.  

V enem od pogovorov načnem vprašanje kazni.  

»Kaj pomeni kazen?« 
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»Če narediš kriminalen zločin in greš v zapor.« 

»Ali si bil kdaj kaznovan?« 

 »Ne, tudi oče me ni nikdar kaznoval.«  

Dogovoriva se, da bo do naslednjič zagotovo napisal nalogo. Če naloge ne bo, bova v beležko 

napisala, naj mu oče doma vzame računalnik.  

Opažam, da je vidno zmeden. Na pritiske se slabo odzove. Miha kazni ne razume, tudi če jo 

dobi, je ne prepozna kot kazen. Na neugodna vprašanja ne odgovarja. Po menjavi teme se 

vrača nazaj na vprašanje o kazni in se hoče o tem pogovarjati. Opažam, da na nekatera 

vprašanja odgovarja naučeno.  

Naslednjič spet ni pripravljen za delo. Odločim se, da ga odpeljem v lesarsko delavnico. 

Povem mu, da sem razočaran in da greva za kazen v delavnico delat. V delavnici nosiva les iz 

zunanjega skladišča k strojem. Že po petih minutah mi pove, da ni mizar, ampak računalnikar. 

Povem mu, da je to kazen. Na koncu ga vprašam, kako se mu je zdelo. Pravi, da dobro 

oziroma enako kot v učilnici. 

Ker že dokaj dobro poznam Mihove reakcije, opažam, da mu je bilo med nošenjem lesa 

nelagodno. Opazil je, da se mu godi krivica in me je na to tudi jasno opozoril. Upam, da je 

dejanje dojel kot kazen. 

Miha naslednjič preseneti in po treh mesecih končno prinese opravljeno domačo nalogo.  

Na vprašanje, zakaj je domačo nalogo le opravil, pove, da se je čez vikend spomnil in jo 

naredil. Opomnim ga na kazen in takoj pove, da sva zato zadnjič prelagala les.  

Ocenim, da je napredoval in da sva to temo zaključila.  

Pripravim mu vprašanja o samostojnosti doma in prehrani.  

Dogovoriva se, da si bo oblačila za v šolo pripravljal sam. Ob naslednjem srečanju ugotovim, 

da mu oblačila še vedno pripravlja oče, ker je verjetno tako enostavneje. 

Opažam, da nisva dosegla želenega cilja. Verjetno bi se moral prej posvetovati z očetom, saj 

sumim, da Miha očetu ni znal razumljivo razložiti, kaj zahtevam od njega. 

Naslednja srečanja posvetim računalniku in igricam. Za računalnikom preživi tudi do 8 ur na 

dan. Postavim ga pred tablo, da bi izračunal, koliko ur igra igrice, vendar ne uspe.  
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Na vprašanje, kaj bi naredil, da bi bil manj časa za računalnikom, ne ve odgovora.  

Opažam, da igranje igric že meji na odvisnost. 

V Mihovem razredu imam nadomeščanje. Vsakemu dam nalogo. Ostali delajo, Miha pa je 

zelo raztresen.  

Opažam, da Miha v skupini zelo slabo funkcionira. Težko se zbere, vse ga moti. Še posebej 

ga motijo gluhi, ker se pogovarjajo v znakovnem jeziku, ki ga ne razume.  

Miha proti koncu leta preide v puberteto. Mozolje, ki jih dobiva, vedno spraska do krvi. 

Večkrat se o tem pogovarjava, vendar ne ve, kdaj ali zakaj to dela. Stanje se nadaljuje do 

konca šolskega leta. 

Šolsko leto zaključi z izpolnitvijo minimalnih standardov. Napreduje v drugi letnik srednjega 

poklicnega izobraževanja, smer računalnikar. 

 

4.2.6 Drugo leto PNŽ 

Že po nekaj uvodnih srečanjih v novem šolskem letu sem opazil, da je tako, kot da začenjava 

znova. Kot bi celo preteklo leto delala zaman, saj se Miha mnogih stvari ni spomnil, veliko 

dejanj, za katere sva se že zmenila, pa je spet ponavljal. Spet se je začelo pojavljati stalno 

preverjanje informacij, na primer: vedno imava pouk v istem razredu, pa kljub temu vedno 

vpraša, ali bova res v tej učilnici; zmeniva se, da bova nekam šla, do potankosti razdelava 

načrt, pa vseeno sprašuje, kaj in kako ...  

V takih trenutkih sem  občutil, da je pomanjkanje oz. odsotnost kazanja čustev pri osebah z 

AM nekaj, kar kot učitelj težko sprejemam. Ko za polnočutnega otroka narediš nekaj dobrega, 

občutiš neznansko zadovoljstvo, če se ti le-ta nasmehne, zahvali, z gesto pokaže, da ti je 

hvaležen, da je zaradi tega boljši, uspešnejši in bolj zadovoljen. Pri delu z osebami z AM tega 

ni. Skoraj nikoli ne kažejo čustev, vsaj ne na način, ki bi ga razumeli drugi. Izraz na obrazu je 

vselej enak, hladen, nespremenjen, barva glasu je vedno ista, reakcije tudi.  

Znova sva začela na začetku, vendar z novimi, drugačnimi cilji. Začel sem iskati Mihova 

močna področja. Ker je program PNŽ  nastajal izkustveno, sem zastavljenim ciljem,  glede na 

razvijanje dogodkov in napredek Miha, sproti prilagajal program dela. Teoretična znanja sem 

iskal v knjigah in člankih, praktično sem stvari videl na obiskih in hospitacijah v šolah za 

osebe z AM v Angliji. Več kot sem o njem vedel, več stvari sva lahko poskusila.  



 

93 

 
 

Z Miho sem pogosto hodil na malico, kjer sem spoznal veliko njegovih navad.  

Glede hrane je zelo izbirčen. Je samo določene jedi in še to v določeni kombinaciji. Odvračajo 

ga določene barve hrane. Hrano, ki je ne pozna, pred poizkušanjem temeljito ogleduje, 

kasneje voha in potem previdno poskuša. Med poskušanjem je na njegovem obrazu opaziti 

celo vrsto različnih izrazov, od znakov hudega neugodja, bolečine … 

Zato sem se odločil, da poskusiva s kuhanjem . Urnik sem razdelil tako, da sva imela eno uro 

v ponedeljek, preostali dve pa v četrtek, in sicer tako, da se je zadnja ura končala v času 

malice. Očetu sem predstavil načrt dela. 

Kuhanje9 sem izbral zaradi njegovega interesa do hrane. Ocenil sem, da je kuhanje skupek 

opravil, pri katerih moraš biti zbran in dosleden, znati moraš slediti receptu, poznati merske 

količine in imeti tudi nekatere ročne spretnosti. 

Delo sva organizirala tako, da je Miha med vikendom razmišljal o vrstah jedi, ki jih ima rad. 

Te jedi je moral zapisati in o njih sva se pogovarjala v ponedeljkih, ko sva izbirala recepte.  

Za dodatno motivacijo sem Mihu predlagal, da povabiva na kosilo tudi enega od učiteljev. 

Miha je bil s tem zelo zadovoljen, saj je venomer spraševal, koga naj povabi. 

Miha je recepte samostojno iskal na spletni strani www.kulinarika.net10. Zanimivo je, da je 

recepte izbiral izključno glede na fotografije jedi.  

Ko sva izbrala recept, ga je moral prepisati v svoj kuharski zvezek. Miha piše lepo in 

slovnično dokaj pravilno, vendar pogosto ne uporablja ločil ali velikih začetnic. 

Miha je v zvezek napisal, kaj bo prinesel od doma in kaj greva kupit v bližnjo trgovino. 

Poleg kuhanja je bil moj cilj tudi samostojni nakup, zato sva nekaj ur posvetila spoznavanju 

trgovine. Pred prvim obiskom sem se sam oglasil pri vodji trgovine in mu razložil, kakšen je 

Miha in kakšen je najin načrt dela. Sprejeli so naju lepo.  

Ob prvem obisku trgovine sva spoznavala artikle. Miha je hodil gor in dol po trgovini in 

glasno našteval, kaj je na policah. Ljudje so čudno gledali, a Miha se ni dal motiti.  

Dalj časa sva se zadržala pri sladkarijah, bombonih in čokoladah. Za nagrado si je lahko izbral 

sladkarijo po njegovi izbiri. Več kot 30 minut je hodil med policami in se odločal, katero 

                                                             
9 Med kuhanjem sem ga pogosto fotografiral in tudi snemal. Z analizo sem pridobil veliko novih spoznanj. Gradivo zaradi varovanja osebnih 

podatkov ne bom prilagal v priloge. Hranim ga v arhivu. 
10 Priloga 2 Primer recepta, ki si ga je Miha izbral. 
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sladkarijo bo kupil. Ves čas je glasno prebiral imena sladkarij. Miha je ob tem popolnoma 

izgubil občutek za čas.  

Drugi obisk sva namenila spoznavanju cen artiklov. Cene si je zapisoval v zvezek. Večino 

hrane je Miha brez težav prepoznaval. Zadal sem si cilj, da ga naučim tudi samostojnega 

rokovanja z denarjem. 

Konec ogleda trgovine naju je pripeljal do hladilnih omar, kjer sem zopet videl, kaj pomeni 

drugačnost razmišljanja oseb z AM. Miha je našel embalažo, ki je ni prepoznal. V njej je bila 

lazanja. Povem mu kaj je to, poenostavim, iz česa je sestavljeno (palačinke in enaka masa kot 

za čevapčiče, ker vem, da ima oboje rad) in ga vprašam, ali bi jo jedel. Miha odločno 

odgovori, da ne. Vprašam, zakaj ne, saj ima vse sestavine vendar rad. Odgovori, da lazanjo je 

samo Garfield.  

Miha sem pripravil do tega, da sva začela kuhati. Začela sva s preprostimi jedmi, kot so 

palačinke. Jajca in mleko je prinesel od doma, moko sva šla kupit v trgovino. Sprva sem ga 

spremljal tudi v trgovino, kasneje sem ga čakal pred vrati.  

To je bil velik uspeh, saj prej še nikoli ni sam nakupoval. Čeprav tega ni pokazal, se mi je 

zdelo, da je zadovoljen. 

Opazil sem, da je Miha slabši v motoriki. Mešanje, lupljenje in pomivanje so bila opravila, ki 

so mu delala precejšnje preglavice. Na to sem sumil že po načinu njegove hoje, vendar nisem 

mislil, da se bo to odražalo v taki meri.  

Pri kuhanju sem Miha spoznaval, sproti so se kazale tudi vedno nove AM. Jedel je samo tiste 

palačinke, ki so bile svetlo rumene barve. Če sva kakšno malo bolj zapekla, je ni hotel jesti. O 

tem sem bral tudi v literaturi, zato jedi, katerih barv ni maral, nisva več kuhala.  

Zahtevnost kuhanja sva stopnjevala, tako je bil na koncu že sposoben skuhati puranje zrezke v 

smetanovi omaki s pire krompirjem in pudingom za desert. Miha je vabil različne učitelje in 

tudi ravnateljico. Mislim, da se mu je dobro zdelo, ko so ga pohvalili.  

Pri ročni motoriki je napredoval počasi. Lupljenje krompirja mu je vzelo veliko časa, podobno 

je bilo strganjem in podobnimi natančnimi opravili. 

V trgovini se je ob nakupih naučil uporabe denarja do te mere, da je bil ob pomoči sposoben 

izračunati, koliko posamezen obrok stane. Z denarjem je ravnal varčno. Vedno je kupil kar se 
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da malo, da mu je v denarnici ostalo čim več denarja. Največji dnevni nakup je znašal 5€. 

Ostali denar od nakupov je varčeval za nakup igrice.  

Zanimivo mi je bilo, ko sva kupovala meso za telečjo obaro. Kupovala sva še moko in 

nekatere druge sestavine, tako da je končni račun malo presegel 5€. Čeprav je imel v 

denarnici precej več denarja in sem mu razlagal, da bova moko in ostale sestavin potrebovala 

še za naslednje jedi in bo zato posledično račun takrat manjši, je vztrajal, da sva dogovorjena  

za največ 5€. Na koncu sem moral 50 centov plačati sam. Večkrat sem si želel, da bi bil v 

vseh stvareh tako načelen, vendar je načelnost ostala samo tam, kjer je bil izražen njegov 

interes. 

Dogovorila sva se, da se med kuhanjem pogovarjava samo o kuhi in hrani, saj je drugače hitro 

zamenjal temo: računalniške igrice ali kaj delata s sošolcem Tinetom. Med jedjo sva se 

pogovarjala izključno o šoli. Imel je veliko slabih ocen, ni bilo motivacije, snovi so bile zanj 

prezahtevne. 

Pri kuhi je Miha skozi leto neverjetno napredoval. Žal nisem uspel doseči cilja, da bi se 

navdušenje za kuho preneslo tudi domov. Pogosto sva se pogovarjala, da bi lahko doma 

skuhal kosilo, seveda ob pomoči očeta in starih staršev, vendar do tega žal ni nikoli prišlo.  

Menim, da bi bil napredek lahko bistveno večji, vendar se zavedam, da v šoli nekaterih dejanj 

namesto družine ne moremo narediti. 

Prosti koncu leta je postalo jasno, da Miha ne bo zmogel opraviti drugega letnika, smer 

računalnikar. Čeprav smo očeta prepričevali, da je preusmeritev v nižji program nujna, se s 

tem ni strinjal. Miha je drugi letnik ponavljal. 

 

4.2.7 Zaključno leto PNŽ 

V strokovnem timu smo bili enotni, da je program Računalnikar za Miha prezahteven in da ne 

bo uspešen, tudi če drugi letnik ponavlja. Odločili smo se, da še naprej iščemo močna 

področja, predvsem v smislu preusmeritve v drug poklic ali pa zaposlitve, in skušamo 

prepričati očeta k preusmeritvi v drug program. Zaključek šolanja in iskanje zaposlitve sta 

bila zaradi nizke stopnje socializacije zelo vprašljiva. 
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Ker je Miha večkrat omenjal tudi lesarsko delavnico, ki jo imamo v ZGNL, sva začela delati 

na tem področju. Nekaj splošne teorije sva podprla s praktičnim prikazom in delom v 

delavnici. 

Začela sva pri temeljih. Kladivo, žebelj in les. Spoznavala sva lastnosti lesa. Enako velike 

žeblje je zabijal v les. Nato je v les zabijal različno velike žeblje in ugotavljal, da potrebuje za 

večje žeblje več sile. Nato je zabijal enako velike žeblje v različne lesove. Smreka je mehka, 

bukev veliko trša. Sledilo je žaganje, skobljanje, dletenje in brušenje.  

Miha je ob delu užival. Izdelke je nosil domov. Na koncu je bil sposoben sam izdelati 

mesarsko desko, zabojček, preproste vezi. Znal je uporabljati osnovno ročno orodje. 

Motorično je dokaj hitro napredoval.  

Miha je pisal delavniški dnevnik, ki ga je po elektronski pošti redno pošiljal v pregled. Ti 

zapisi so bili zelo dragocen vir informacij, saj so prikazovali principe dojemanja in 

razumevanja določenih situacij, besed in dejanj. 

Zapis ene prvih vaj v delavnici je bil opis žaganja z ročno žago. Miha sem učil, kako mora 

žago držati, v kateri smeri se lažje žaga, katero žago uporabiti za grobi rez … Ker je imel 

pogosto probleme pri začetnem žaganju, sem mu nekoč rekel: »Miha, postavi se kot dedec in 

začni žagati!«  Na koncu ure me je vprašal, kaj pomeni »dedec«. Rekel sem mu, da to pomeni 

»pravi moški«.  

Prilagam izvleček originalnega zapisa11 dnevnika, kjer je Miha napisal: »Žagal sem tudi z 

ročno žago dal sem gor prst pol pa začel počas zagat postavil sem se kot ta prav moški tako da 

sem z desno roko žagal z levo pa držal prst in začel žagati in gledati črto zdaj sem napisal 

dnevnik za ko sem žagal z ročno žago upam da je prav prosim če odgovorite lep pozdrav.«  

Prispodobe, humor, povezovanje dogodkov so le nekatere od sposobnosti, ki jih Miha 

zagotovo nikdar ne bo imel. 

Dnevnike12 dela je pisal redno. 

Po treh mesecih intenzivnega dela v delavnici je Miha sam izrazil željo, da bi se prepisal v 

program obdelovalec lesa. Za domačo nalogo je moral pripraviti predstavitev poklica 

obdelovalca lesa. Dnevnik13, ki ga je napisal, je povedal dovolj. 

                                                             
11 Priloga 3 Zapis dnevnika Miha, ki mi ga je moral vsako nedeljo poslati v obliki elektronskega sporočila. 
12 Priloga 4 Nekaj primerov dnevnikov dela. Ostale hranim v arhivu. 
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Sledil je sestanek z očetom, kjer smo se skupaj odločili, da to leto dokonča, naslednje leto pa 

začne v prvem letniku nižjega poklicnega izobraževanja smer - obdelovalec lesa.  

Miha je odločitev sprejel zelo pozitivno.  

Zaključila sva delo v delavnici in se intenzivno začela ukvarjati z socializacijo. Oblikoval sem 

seznam ustanov in krajev, kjer bi Miha lahko opazoval v dejanskih situacijah.  

Obiskala sva pošto, banko, trgovski center BTC, pokopališče, razne trgovine … Povsod je 

moral samostojno opraviti določeno nalogo. Na oglede sva se odpravljala peš ali z javnim 

prevozom.  

Če sva hodila peš, je Miha na vsa neznana mesta vedno hodil vsaj dva koraka za mano. 

Nikakor ga nisem mogel pripraviti do tega, da bi hodil ob meni,  ne glede na hitrost koraka ali 

temo, o kateri sva se med hojo pogovarjava.  

V situacije sem vstopal minimalno, saj sem večino časa samo sledil toku dogajanj. Reagiral 

sem samo, če je bilo res potrebno. Sprotnih zapiskov si nisem mogel delati, ker je to Miha 

motilo, zato sem po vsaki uri zapisoval svoja opažanja, katerih povzetek vam predstavljam.  

Že med prvimi obiski sem ugotovil, da so bili moji načrti veliko preveč ambiciozni. 

Prenašanje znanj in veščin v nova okolja je predstavljalo velik izziv. 

Prvi tak primer je bil obisk pošte. Načrtovala sva samostojno plačilo s položnico, vendar se je 

vse obrnilo drugače. 

Miha je ob vstopu v poslopje pošte na policah v čakalnici zagledal razne igračke, ki jih 

prodajajo. Med njimi so bile tudi plišaste igračke iz nekaterih filmov in risank, ki jih zelo rad 

gleda. Pogled na igračke mu je popolnoma preusmeril pozornost. Ves čas je razlagal, iz katere 

risanke je ta in iz katere druga igračka, katere ima doma in tako naprej.  

Opaziti je bilo, da je bilo preveč motečih faktorjev, še posebej v  ustanovah, kjer sva bila 

prvič. To se je dogajalo redno, zato sva v vse ustanove prihajala večkrat. Kljub temu so ga 

reakcije v dejanskih situacijah izven varnega šolskega okolja vse prevečkrat zmedle. 

Zmedenost v takih trenutkih je pogosto kazal tako, da je začel razpravljati o kakšnem filmu, ki 

ga je gledal ali kakšni novi igrici.  

                                                                                                                                                                                              
13 Priloga 5 Originalen zapis dnevnika. 
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Iz pridobljenih izkušenj sem se naučil, da sem svoja pričakovanja ob takih nalogah zavestno 

zniževal, saj sem se zaradi intenzivnega ukvarjanja z miho pogosto počutil popolnoma prazen. 

Na ta način se vsaj nisem vračal še razočaran.  

Na Mihov predlog sva šla sva v trgovino Big Bang. Igrice, televizija in digitalni svet so ga 

popolnoma očarali. Ob vrnitvi na avtobusno postajo sva bila za njegov odhod domov še malo 

prezgodnja. Medtem ko sva se pogovarjala o domači nalogi, je zagledal, da se postaji bliža 

avtobus številka 20, s katerim se Miha pelje domov. Takoj me je opozoril, da je to njegov 

avtobus. Rekel sem mu, da se še nisva pogovorila do konca in da bo ta avtobus zamudil.  

Na to ni reagiral. Po desetih minutah, ko sva končala, je Miha v daljavi zagledal nov avtobus 

številka 20. Vprašal me je: »Učitelj, ali bom ta avtobus tudi zamudil?« 

Takrat sem se zavedel, kaj sem pravzaprav rekel in v kakšno dilemo sem ga spravil. Seveda ni 

razumel prispodobe. Od takrat naprej me je vedno, kadar sva šla z avtobusom spraševal, ali bo 

katerega od njih zamudil.  

Miha sem moral pripraviti na Proizvodnjo usposabljanje pri delodajalcu (PUD v nadaljnjem 

besedilu). Vsak dijak poklicnega izobraževanja mora opraviti določeno število ur pri 

delodajalcu. To pomeni, da se šola dogovori z določenim delodajalcem, ki je lahko državno 

ali zasebno podjetje, da vzame našega dijaka na usposabljanje. V srednjem poklicnem 

izobraževanju je v prvem, drugem in tretjem letniku tri tedne, v zadnjem letniku pa pol leta 

PUD-a. Za dijake, katerih avtistična motnja ne omogoča varne udeležbe PUD-a, šola priskrbi 

delo v varstveno delovnih centrih ali najde zaposlitev v šoli. Zadnje leto se je strokovni tim 

odločil, da najdemo za Miha primeren PUD. Izbran je bil VDC v Zalogu. VDC je v urbanem 

okolju, v stanovanjski hiši. Lokacija je zelo oddaljena, tako od našega zavoda kakor tudi od 

postaje Bavarski dvor, kamor je Miha znal priti. To je predstavljalo problem. Še večji problem 

je predstavljala 1 km dolga pešpot od zadnje avtobusne postaje do hiše. Vsaj petkrat 

zaporedoma sva skupaj prevozila in prehodila to pot. Ko sva šla tja zadnjič, me je vprašal, 

kam greva. Povedal sem mu, da greva v Zalog. Rekel je, da sedaj pa res že zna tudi sam tja.  

To je bil eden redkih trenutkov, ko mi je Miha rekel, da kakšno stvar zna. Vselej, ko sem mu 

zastavil vprašanje, je bil njegov odgovor: »NE VEM«.  

Miha je napredoval bistveno počasneje, kot pri delu v šolskem okolju. Vse preveč je bilo 

motečih faktorjev, ki jih kljub zelo skrbni pripravi ni bilo mogoče v celoti predvideti.  



 

99 

 
 

Miha drugega letnika smeri Računalnikar po pričakovanju ni uspešno zaključil. Na to smo ga 

pripravljali že skozi leto, zato se s tem ni obremenjeval.  

Odločen je bil, da hoče postati obdelovalec lesa.  

 

4.2.8 Miha ob zaključku PNŽ 

V treh letih intenzivnega ukvarjanja z miho sem dodobra spoznal precej njegovih motenj, 

močnih in šibkih področij. Njegove lastnosti sem spoznal do te mere, da sem znal predvideti 

reakcije. Ob koncu sem spoznal tudi njegova močna področja; rezultat je bila preusmeritev v 

zanj primernejši poklicni program.  

S stalno analizo vseh teh podatkov, s pomočjo informacij iz literature in upoštevanjem  

primerov dobre prakse iz tujine, sem program sproti dopolnjeval in modificiral v tolikšni 

meri, da sem lahko sledil ciljem.  

Spoznanja o Mihu bom strnil in razložil, saj so temelj za oblikovanje novih modulov ODK 

namenjenih dijakom z AM.  

 

4.2.8.1 Motnje v socialnem funkcioniranju 

Že prva srečanja so potrdila velike izostanke na tem področju. Ob čestitki za rojstni dan ni 

nobene reakcije, na obrazu ni nasmeha, stiska roke ni. Vem, da Miha ne pozna smisla in 

pomena rokovanja.  

Ob delu sva veliko delala na tem. Vedno sem mu dejal, da vsak pravi moški stisne roko ob 

rokovanju. Naposled je stiskal roko, vendar ob tem na obrazu izražal popolnoma neprimerne 

grimase.  

Miha je imel popolnoma neprimeren odnos do dela in opravil poleg šole. Pomanjkanje želja in 

ciljev na začetku je bilo tako veliko, da ni imel želje po ničemer drugem kot po računalniških 

igrah. Sposoben je bil tudi 8 ur na dan igrati igrice. Nezanimanje za okolico je dobilo take 

razsežnosti, da ni niti približno vedel starosti sestre, očeta, starega očeta.  

Stvari je dojemal drugače. Ker imajo doma kmetijo, sem ga vprašal, zakaj ne pomaga pri 

različnih opravilih. Vsak polnočuten najstnik bi zagotovo rekel, da je to težko, da se mu ne 

ljubi, da se mora učiti. Miha je rekel, da ne pomaga, ker mu potem smrdi obleka.  



 

100 

 
 

Miha ni bil niti malo samokritičen. Ni vedel, kaj zmore in česa ne. Kadar sem mu zadal 

nalogo in ga vprašal, ali jo bo naredil, je vedno rekel, da jo bo opravil. Če je ni opravil, je 

mirno rekel, da pač ne ve, zakaj je ni opravil. Ta odziv sva v procesu izvajanja PNŽ sicer 

malo omilila, vendar se še vedno pojavlja. 

Včasih se je vedel povsem najstniško, ko sem mu kakšno stvar že desetič razlagal, je raje 

rekel, da razume, da mu ne bi razlagal še enajstič. 

Metoda klasičnega pogojevanja za dosego določenega cilja z mihi ne deluje. Ko sem mu kot 

pogoj za delo ponudil igranje igric, je bila motivacija tako močna, da ga kasneje nisem več 

mogel vrniti na delo. 

Pri delu sem vedno vztrajal pri kazni, če ni upošteval navodil. Nalogo je moral opraviti, 

drugače je dobil slabo oceno, ni smel igrati igric, nisva šla v trgovino po bombone ...  

Dolgo je trajalo, da je kazen razumel kot nekaj, za kar je kriv in odgovoren sam. Če nečesa ni 

opravil, sva spremenila načrt in delala kaj drugega. V takih primerih je potem pogosto 

spraševal, zakaj ne delava, kar sva se dogovorila. Ko sem mu odgovoril, da za kazen, je vedno 

ponovil »Aha, za kazen.« A nikoli ni kazal znakov obžalovanja. 

Miha slabo funkcionira v skupini. Težko se skoncentrira, s pogledom bega sem ter tja, motijo 

ga gluhi, ker jih ne razume. Te lastnosti nisem uspel korigirati. 

Velik oseben problem sem doživljal, ko se je Miha vračal s poletnih počitnic. Prihajal je 

prazen, kakor, da se ne bi lansko leto nič učila. Izgubila sva tudi ves oseben kontakt.  

Precejšen socialni moment in velik napredek v motivaciji je predstavljalo povabilo učiteljev 

po izbire Miha na kosilo, ki ga je ob moji pomoči skuhal. Menim, da je to odločilno vplivalo 

na nadalje izobraževanje. Miha je v teh trenutkih celo kazal posamezne znake samozavesti, 

poboljšala se je tudi komunikacija. 

Samostojni nakupi in rokovanje z denarjem so vodili Miha še višje. 

 

4.2.8.2 Motnje pri komunikaciji in govornem razvoju 

Miha lepo in razločno govori.  Uporablja samo besede, katerih pomen res razume. Če besede 

ne razume, brez zadržkov vpraša, kogar koli, ki je v bližini o pomenu besede. Besedni zaklad 

si širi samo s pogovorom in gledanjem televizije, saj knjig in revij ne bere.  
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Ob spontanem pogovoru sogovorniku pogosto vsiljuje teme, o katerih se rad pogovarja. Če 

besede ali stavka ne razume, ga glasno ponovi.  

Eholalija se tako v glavnem pojavlja v novih situacijah ali ko je zaradi nerazumevanja 

zmeden.  

Od vsega začetka se pojavlja izrazito pomanjkanje konkretnosti, saj se Miha ni sposoben 

vživeti v drugo vlogo, kot le to, v kateri se tisti hip nahaja.  

Konflikta z gluhimi, ki so mislili, da se Miha smeji njim, nismo rešili. Kljub temu, da sem mu 

razlagal, kako bi se on počutil, če bi se mu  gluhi smejali, on pa ne bi vedel, zakaj, ni bil 

sposoben razumeti. Ves čas mi je zatrjeval, da on ni gluh.  

Pogosto sem v takih razlagah vztrajal, da bi jih Miha na koncu le razumel. Če sva tako kdaj 

nekako prišla do konca in sem mislil, da je razumel, je pogosto rekel: »Ne vem«. 

Na neprijetna vprašanja ni odgovarjal ali pa je uporabil naučene odgovore, nerazumljiva 

vprašanja pa je vedno glasno ponavljal. Tu sva skozi leta šolanja dosegla velik napredek.  

 

4.2.8.3 Odnos do predmetov 

Kljub večletnem delu z Miho nisem opazil nobenih posebnih odnosov, ki bi jih kazal do 

določenih predmetov. 

 

4.2.8.4 Odpor do sprememb 

Velik odpor do sprememb je Miha kazal ob raznih odhodih na športne dneve. Še posebej 

pogosto se je to dogajalo, če na obvestilu niso bile natančno napisane različne podrobnosti. S 

sistematskim delom se je ta problem zelo zmanjšal, saj praktično ni bilo težav, če je bilo 

dovolj informacij. 

V zadnjem letu sva veliko obiskovala tudi razne ustanove (pošta, BTC, banka …) Uspeh 

takega obiska je bil vedno zelo vprašljiv. Bilo je enostavno toliko motečih faktorjev, da nisem 

mogel nikdar vedeti, ali bova na takem izletu izpeljala vse zadane cilje ali ne. Odpor do 

sprememb se je zmanjševal. 
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Velike težave sva imela pri samostojni pripravi oblačil za naslednji dan. To je bila rutina, ki jo 

je opravljal z očetom. Tega do konca nisva uspela spremeniti. 

 

4.2.8.5 Zaznavanje in čustva 

Miha je velikokrat omenjal počutje na naši šoli. Na začetku je pogosto govoril, da se je na 

prejšnji šoli slabo počutil, ker so bili učitelji slabi. Na vprašanje, zakaj so bili slabi, je vselej 

dejal, da zato, ker je imel slabe ocene.  

Pogovore o tej tematiki sva redno načenjala, vendar bistva še danes ne razume, saj so sedaj 

tudi na ZGNL učitelji, pri katerih ima slabo oceno, slabi. Takšno Mihovo razmišljanje mi je 

všeč, saj je v tem mogoče tudi kanček resnice.  

Ena od tem, ki sva jo zelo pogosto obravnavala, je prijateljstvo. Odgovor, ki mi ga je dal na 

prvem intervjuju, da je njegov najboljši prijatelj najboljši le zato, ker stanuje v Dolu, se mi je 

zdel takrat absurden. V letih, ko sem Miha spoznaval z različnih kotov, sem videl, da je tudi 

tu imel neko določeno logiko. Tak način mišljenja je Miha kasneje kazal tudi v drugih 

situacijah in na drugih področjih. 

Z leti šolanja si je pridobil prijatelja Tineta. Z njim sta se družila ob vsakem odmoru. Na 

začetku se nista skoraj nič pogovarjala, sta se pa igrala razne besedne igre, ki sta se jih sama 

domislila. Bistvo in pomen sta največkrat razumela samo ona dva. Včasih sta naštevala 

številke v nelogičnih zaporedjih in se zraven glasno smejala, spet drugič sta besedno metala 

ljudi v koš za smeti. Tem igram sta se pogosto tako predala, da ju je bilo težko ustaviti.  

Za pogovor o teh igrah sva porabila veliko ur. Stanje se je sicer z leti izboljšalo, a kadar spet 

začneta, se ne moreta ustaviti. Prijateljstvo je vsa leta ostalo na ravni skupnega druženja ob 

»njunih igrah«. 

Strah je čustvo, ki ga dijaki z AM kažejo na svojevrsten način. Miha je strah kazal z izrazito 

nejevoljo in odklanjanjem. Pokazal ga je, ko sva šla k zdravniku.  

Vendar pa pri delu na lesnoobdelovalnih strojih ni imel nobenega strahu, kljub močnem hrupu 

in hitro vrtečemu se orodju. Ob močnem hrupu ima Miha pogosto obrazno mimiko, kakor bi 

ga kaj bolelo. Ta grimasa se pojavlja zelo neredno. 

Posebej zanimive so bile grimase ob poskušanju hrane. Spoznal sem, da je Miha občutljiv na 

močne okuse.  
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4.2.8.6 Močna področja 

Kuhanje in nekatera ročna dela so zagotovo močna Mihova področja.  

Pot do teh spoznanj pa je bila zelo težka. Problem je bila prvotna vključenost v program 

računalnikar in njegova odvisnosti od igranja igric. Pokazale so se hude posledice neprimerne 

usmeritve.  

V zadnjem letu eksperimentalnega izvajanja PNŽ je Miha najbolj napredoval. Delala sva v 

delavnici, uporabljal je ročno orodje za obdelavo lesa. Enostavne izdelke je nosil domov. 

Postal je samozavesten in uspešen. Še posebej je ponosen na delovno obleko, ki jo nosi.  

 

4.2.8.7 Koncentracija 

Miha je lahko skoncentriran 30 minut, potem potrebuje odmor, pogovor ... Na tem področju 

skozi ves čas trajanja izobraževanja nisva bistveno napredovala.  

Če ni bilo odmora se je utrudil in začel iskati kontakt s komerkoli. Včasih je začel opravljati 

kakšna opravila, ki z zadano nalogo niso imela nobene povezave.  

 

4.3 ANALIZA ODK IN PNŽ 

Leta 2015 je bila v Evropskem parlamentu podpisana deklaracija o pravicah oseb z AM, v 

kateri so v šestih točkah zapisane njihove pravice, pa tudi dolžnosti držav do oseb z AM. Te 

pravice bi morale biti uveljavljene s primerno zakonodajo v vsaki državi članici. V četrti 

alineji te deklaracije je navedeno, da imajo vse osebe z AM pravico do dostopne in primerne 

izobrazbe.  

Jurišićeva meni, da bi vsako osebo z AM moralo oceniti več strokovnjakov, in sicer njene 

intelektualne in funkcionalne spretnosti. Na podlagi tega bi morali oblikovati individualni 

izobraževalni načrt, prilagojen vsakemu posamezniku in mu omogočiti seznanitev z 

raznolikimi izkušnjami. (Jurišič, 2006) 

Osebam z AM bi morali biti na voljo posebni razredi in šole, saj je treba zaradi številnih 

motenj z njimi delati z drugačnimi njihovim posebnim potrebam prilagojenimi metodami.   

Rovšek navaja, da Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in Pravilnik o postopku 

usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, urejata usmerjanje otrok s PP. Strokovna komisija 

tako določi obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči, vrtec in šolo, ki jo bo OPP 
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obiskoval. Pri usmerjanju komisija upošteva vsakega posameznika posebej in njegove 

individualne sposobnosti, vendar pa je usmerjanje oseb z AM zaradi izredne heterogenosti 

njihovih motenj zelo kompleksen proces (Rovšek, 2006). 

Velik problem predstavlja dejstvo, da imajo osebe z AM težave s sprejemanjem odločitev 

zaradi nezmožnosti predvidevanja posledic svojih odločitev in pogosto tudi nezmožnosti 

izražanja lastnih mnenj. Zato se pogosto dogaja, da so osebe z AM usmerjene v programe, za 

katere njihovi straši mislijo, da so zanje najboljši.  

Pri usmerjanju moramo spoštovati pravice oseb z AM, upoštevati smernice o usmerjanju in 

priporočila; ostaja problem, kako jih spoznati do te mere, da jih lahko v ključnem trenutku 

pravilno usmerimo. Napačna odločitev na tem nivoju predstavlja težavo za osebo z AM, 

vključeno v izobraževalni proces in za starše, ki se morajo skupaj z otrokom soočiti z 

morebitnim neuspehom. 

Vse to je posledica heterogene populacije oseb z AM, nezmožnosti izražanja lastnega mnenja, 

slabe percepcije, nerazumevanja drugih, motnje v komunikaciji … 

Za usmeritev, šolanje in zaposlitev potrebujemo drugačno strukturo in način izobraževanja ter 

dodatna znanja za delo z osebami z AM. Znanja in literature je dovolj, primerov dobre prakse 

iz tujine tudi, problem pa je, kje v šolskem sistemu najti možnost za drugačno izvajanje. 

Primeri dobre prakse iz tujine kažejo na veliko vpletenost različnih institucij v izobraževanje 

oseb z AM že v času osnovnega šolanja. Različne izven šolske ustanove dnevno spremljajo 

napredek posameznih oseb z AM na izobraževalnem in socialno-funkcionalnem področju. 

Tako so že v fazi osnovnega šolanja dokaj natančno klasificirani, njihova znanja, posebne 

potrebe in močne lastnosti pa dobro poznane. Kljub temu so v tujini osebe z AM po zaključku 

osnovnega šolanja, pred usmeritvijo v programe izobraževanja ali iskanje zaposlitve, pogosto 

vključene v strokovne centre, kjer izvajajo programe usmerjanja in iskanje poklicnih 

kvalifikacij. Ti programi lahko trajajo tudi več let (Post 16), uspeh pa redko izostane. 

Poudariti je treba, da se izobraževalni proces v primerih dobre prakse, ki sem jih navedel, 

bistveno razlikuje od našega in kot tak dopušča vse prehode med šolanjem in zaposlitvijo. 

Vendar pa primeri iz tujine kažejo, da tudi v dobro organiziranem in sistematiziranem delu teh 

ustanov, v nekaterih segmentih še vedno prevlada problem izredno kompleksnih in 

heterogenih motenj oseb z AM. Analize kažejo, da se tudi v tujini še vedno soočajo z 

neuspehi pri integraciji in inkluziji oseb AM v polnočutno okolje.  

V Sloveniji ni specializirane ustanove, ki bi se ukvarjala le z vzgojo in izobraževanjem oseb z 

AM, zato praktično vso obravnavo te vrste izvajajo različna društva in zasebne ustanove.  
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V Sloveniji manjka povezanost osnovnega in srednjega šolstva; o posameznem dijaku dobimo 

premalo informacij, ocene komisije pa so za pedagoško delo pogosto preskope. 

Celotno breme pravilne usmeritve in uspešnosti v poklicnem izobraževanju nosijo srednje 

šole.  

Ena od takih šol je tudi srednja šola ZGNL, kamor se v zadnjih letih vpisuje vedno več oseb z 

AM. Ker se dnevno soočamo s problemom pravilne usmeritve, primernega vključevanja in 

uspešnosti vpisanih oseb z AM v naše programe, intenzivno razmišljamo, kako naprej.  

Možnost za doseganje boljših rezultatov na tem področju se je pokazala z oblikovanjem novih 

modulov ODK. Že osnovne definicije modulov ODK so dale jasno vedeti, da je pot prava.  

Kroflič namreč pravi, da je kurikul realna sestavina vzgojno-izobraževalnega procesa, ki 

zajema vse objektivne in subjektivne dejavnike, ki vplivajo na realno dogajanje v vzgojno-

izobraževalnem sistemu. Kurikul je dinamična tvorba, kar pomeni, da se nenehno spreminja. 

Predhodno stanje pogojuje naslednje. To je tudi njegov temeljni namen; načrtovati vsebine, 

metode in načine sodelovanja in jih tudi izvajati ter ocenjevati in po potrebi spreminjati in 

izpopolnjevati (Kroflič, 2002). 

Dodatno potrditev smo našli zapisano v izhodiščih, kjer opredeljujejo modul ODK kot prostor 

za zadovoljevanje specifičnih izobraževalnih potreb gospodarskih panog, regij in posameznih 

socialnih skupin, kot so odrasli, osebe s posebnimi potrebami, narodnostne manjšine in drugi. 

Bolj natančno celo navedejo, da lahko šola v modulih ODK ponudi module za uresničevanje 

ciljev splošnoizobraževalnih predmetov, in sicer s ciljem, da dijaki zaradi pomanjkljivega 

predznanja in drugih primanjkljajev dosežejo zahtevani standard splošnoizobraževalnega 

znanja (Izhodišča, 2011). 

Analiza priporočil za pripravo novih modulov ODK, analiza stanja izvajanja modulov ODK, 

primerjava izvajanja ODK v večinskih šolah in ZGNL in na koncu primerjava dobrih praks iz 

tujine je pokazala, da morajo biti nove vsebine modulov ODK usklajene s potrebami socialnih 

partnerjev (podjetij), potrebami uporabnikov (predvsem OPP) in da morajo ustrezati 

standardom znanja. Njihov glavni cilj pa doprinos k konkurenčnosti dijakov. Pokazala je 

potrebo po večji angažiranosti učitelja v pripravo novih vsebin ODK. 

Študija analize primerjave večinskih šol z ZGNL je pokazala, da se populacija dijakov v NPI 

v posameznih segmentih lahko primerja s populacijo dijakov v ZGNL. Podobnosti najdemo v 

izvajanju socializacijsko-komunikacijskih veščin in trendu povečanja praktičnega pouka.   
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Žal ugotavljam, da v rednih poklicnih šolah z novimi vsebinami modulov ODK dosegajo tudi 

popolnoma nove cilje (poleg nadgradnje strokovnih in splošnih  ciljev), izvajanje vsebin ODK 

v ZGNL pa je zaradi posebnih potreb dijakov v glavnem omejeno zgolj na doseganje 

minimalnih standardov.   

Primeri dobre prakse iz tujine so sicer v mnogih segmentih kazali podobnosti z našim 

sistemom, v mnogih pa so si bili različni do te mere, da je primerjava dveh na videz podobnih 

izobraževalnih sistemov na zelo podobni ravni, praktično skorajda nemogoča.  

Izsledki iz tujine so pokazali, da se v segment socializacije, komunikacije, poklicne usmeritve 

v tujini vključujejo organizacije, ki jih v Sloveniji še nimamo. Različni svetovalni centri, 

centri poklicne rehabilitacije, centri za usmerjanje oseb z AM, delujejo v tujini tesno v 

sodelovanju s šolo, ki jo oseba z AM obiskuje, kakor tudi s šolo, v katero se ima namen 

vpisati v bodočnosti.   

Daleč največ uporabnih in primerljivih rezultatov za načrtovanje novih vsebin modulov ODK 

je ponudila analiza programa Post 16, ki ga izvajajo v Angliji. Nekaj glavnih podobnosti, 

razlik, smiselnih rešitev, ki smo jih poskušali implementirati v nastajanje novih modulov 

ODK, je bilo: da vsak dijak napreduje po svojem individualnem programu; da se za vsakega 

dijaka vodi natančna dokumentacija vedenjskih značilnosti; da učilnice in delavnice opremi 

glede na posebne potrebe; da se uvede asistent pri pouku; da je pri pouku poudarek na razvoju 

osnovnih funkcionalnih sposobnostih za samostojno življenje; da učitelj pri izvajanju 

modulov ODK sam določi pogostost in trajanje odmorov; da sledimo splošnemu kurikulu do 

te mere, da je zaključek šolanja formalno spričevalo. 

Upoštevali smo te izsledke, predloge stroke in zakonske akte oblikovali dva nova modula 

ODK, in sicer SZJ in KOM. V modul KOM so bili prvič že vključeni tudi dijaki z AM.  

Rezultati so bili ugodni, saj so dijaki pridobivali na področjih komunikacije, zato smo cilje 

razvijali dalje in v kratkem oblikovali še dva modula, ki sta bila še bolj usmerjena v 

socializacijo in komunikacijo dijakov ZGNL. Modula ČUS in SOK sta izkazala še boljše 

rezultate.  

Komunikacija, socializacija, čustvovanje in zavedanje o sebi so bile vsebine, ki so naše dijake 

popeljale v višje nivoje, še vedno pa smo se soočali s problemi pravilne usmeritve dijakov z 

AM.  
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Dijaki z AM so se zaradi svojega velikega zanimanja za računalnike skoraj izključno 

usmerjali v program Računalnikar ali Medijski tehnik. Odločitev za to je pogosto pripadla 

staršem, saj so o usmeritvi sklepali le na podlagi zanimanja njihovega otroka za računalniške 

igrice. Seveda je to sklepanje v veliki meri napačno.  

Na osnovi izkušenj in znanj smo hoteli module ODK nadgraditi in jih razširiti v nov program 

prilagojen samo za dijake z AM. Glavni cilj je bila prilagoditev, ki bi znotraj vsebin ODK 

dopuščala, da prvo leto šolanja namenimo socializaciji, komunikaciji in iskanju močnih 

področij. Iskanje močnih področij bi potekalo s predstavitvijo in aktivno udeležbo v vseh 

izobraževalnih programih, ki jih izvajamo na ZGNL.  

Dijak z AM bi se v prvem letu srečal s kopico preizkušenj, ki bi jih izvajali različni 

strokovnjaki. Potekala bi stalna evalvacija napredka, pouk bi izvajali v obliki modulov, za 

določena znanja bi lahko sproti opravljali nacionalne poklicne kvalifikacije, možen bi bil 

prehod med programi. Poskus je bil naravnan zelo napredno, predvideval je veliko različnih 

dejavnikov, upošteval znanja in izkušnje, kakor tudi primere dobre prakse iz tujine. 

Do izvajanja programa ni nikoli prišlo, ker se je zapletlo pri poimenovanju in klasifikaciji 

programa v razvid. Osnovni problem je, da se mora dijak vpisati v določen program in mora 

tudi slediti določenemu kurikulu in vsebinam. Če bi v prvem letniku izvajali vsebine različnih 

izobraževalnih programov (lesarstva, kovinarstva, računalništva …), bi bilo to v nasprotju s to 

zahtevo.  

Vsako leto smo se srečevali z novimi dijaki z AM in ponavljajočimi se problemi.  

Pojavilo se je vprašanje, ali je možno samo v okviru vsebin ODK zasnovati modul, ki bi 

vključeval komunikacijo in socializacijo, še najbolj pa bi bil namenjen iskanju poklicnih 

interesov in močnih področij posameznega dijaka z AM.  

Ob upoštevanju priporočil za načrtovanje novih modulov ODK sem pripravil nov modul in ga 

poimenoval Priprava na življenje (PNŽ).  

V modul PNŽ sem eksperimentalno vključil dijaka, ki je bil izrazito neuspešen v različnih 

programih na srednji šoli ZGNL. 

Glavi cilj je bil, da bi z izvajanjem ur PNŽ spoznal spekter dijakovih avtističnih motenj, 

dijakovih težav, reakcij, mišljenja, zanimanj,  predvsem pa močnih področij z namenom 

pravilne usmeritve v ustrezen poklicni program.  
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Program sem oblikoval tako, da sem ga v obsegu in vsebinah lahko prilagajal, saj je pri delu z 

dijaki z AM dnevno treba upoštevati nova spoznanja in ugotovitve.  

Najprej sem spoznaval dijakove specifične lastnosti, reakcije, težave v načinu mišljenja, 

stopnjo socializacije in komunikacije. Vedno sem delal v enakem okolju – v razredu. 

Uporabljal sem metode strukturiranega in nestrukturiranega opazovanja. 

V nadaljevanju sem dijaka preizkušal na več področjih splošne socializacije in komunikacije. 

Izpostavil sem ga  nepričakovanim situacijam izven šole. Osredotočil sem se na njegove 

spontane reakcije. S tem sem pridobil o dijaku veliko informacij, ki jih v zaprtem izoliranem 

okolju šole ne morem. V zadnjem delu sem dijaka intenzivno preizkušal na vseh močnih 

področjih. Izvajanje sem preselil iz razreda v prirejene delavnice.  

Stalna analiza vseh podatkov, prebiranje literature in upoštevanje  primerov dobre prakse iz 

tujine je omogočala, da sem program sproti dopolnjeval in modificiral do te mere, da sem 

lahko sledil ciljem.  

Miha je imel na začetku primanjkljaje na vseh področjih.  

Spoznal sem: da je imel Miha popolnoma neprimeren odnos do dela in opravil izven šole. 

Pomanjkanje želja in ciljev na začetku je bilo tako veliko, da ni imel želje po ničemer drugem 

kot po računalniških igrah; da ni bil niti malo samokritičen; da se ni zavedal, kaj zmore in 

česa ne; da metoda klasičnega pogojevanja za dosego določenega cilja pri njem ni delovala;  

da je slabo funkcioniral v skupini; da se je težko skoncentriral; da je ob spontanem pogovoru 

sogovorniku pogosto vsiljeval teme, o katerih se rad pogovarja; da je besede ali stavke, ki jih 

ni razumel, le glasno ponavljal; da se ni bil sposoben vživeti v drugo vlogo, kot le to, v kateri 

se tisti hip nahaja; da na zanj neugodna vprašanja ni odgovarjal; da je kazal velik odpor do 

sprememb, na katere ni bil pripravljen ali jih ni dovolj poznal; da so bili velik problem pri 

njegovem funkcioniranju moteči nepredvideni dejavniki iz okolja; da je bil zelo nesamostojen 

pri osebnih stvareh; da je izredno slabo opisoval stanje, v katerem se je nahajal; da ni razumel, 

kaj je prijateljstvo; da je kazal strah na zelo poseben način; da ni bil sposoben obrazne 

mimike, ki bi sovpadala s počutjem ali situacijo; do so bila njegova močna področja zelo 

prikrita in da je zelo kratek čas pripravljen za delo. 

V treh letih intenzivnega ukvarjanja z Miho sem dodobra spoznal precej njegovih motenj, 

močnih in šibkih področij. Spoznal sem njegove lastnosti do te mere, da sem znal predvideti 
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reakcije. Na koncu sem spoznal tudi močna področja, katerih končni rezultat je bil 

preusmeritev v zanj primeren poklicni program.  

Ocenjujem, da je izvajanje modula PNŽ obrodilo pričakovane sadove, saj je: Miha obsesija z 

računalnikom skoraj popolnoma minila, da Miha redno in samostojno obiskuje pouk in 

praktično delo; da se vsaj delno zaveda, kaj zmore in kaj ne; da razume, kaj je to kazen; da je 

toleranten pri delu v skupini; da ne vsiljuje teme sogovorniku; da bolj realno doživlja stanje, v 

katerem se nahaja; je izredno slabo opisoval stanje, v katerem se je nahajal.  

Seveda so nekatera stanja ostala, tako še vedno: ostaja problem pri njegovem funkcioniranju 

pri motečih nepredvidenih dejavnikih iz okolja; ne razume, kaj je prijateljstvo; na zelo 

poseben način kaže strah; ni sposoben obrazne mimike, ki bi sovpadala s počutjem ali 

situacijo, v kateri se je nahajal. Na teh dejavnikih še vedno delamo, vendar mislim, da bodo 

nekatera stanja ostala z njim celo življenje. 

Poudariti je potrebno, da je pri delu z OAM uspeh že če dejanska stanja in lastnosti 

posameznika spoznaš. Nadgradnja tega uspeha, pa je korigiranje teh stanj in lastnosti, ki 

zahtevajo znanje in pravilne pristope.  

Poudariti je potrebno, da splošni kurikul ne predvideva vsebin in predmetov, ki bi reševala 

stanja in probleme v katerih se znajde OAM. 

Poleg spoznanj, ki sem jih navedel, sva z miho skoraj na vseh področjih dosegla napredek, 

katerega rezultat je bila preusmeritev v program nižjega poklicnega izobraževanja, smer 

Oblikovalec lesa, kjer letos uspešno zaključuje drugi letnik. 

 

4.4 MIHA SKOZI ANALIZO DOKUMENTOV, PRIMEROV DOBRE PRAKSE 

IN ŠTUDIJO PRIMERA 

Ob analizah izvajanja ODK, primerih dobre prakse iz tujine in spoznanjih ob študiji primera, 

se pojavlja vprašanje, kakšni bi bili pravi koraki pri za Mihovo obravnavo, usmerjanje in 

izobraževanje.. 

Če povzamem: primeri dobre prakse iz tujine imajo dobre in slabe strani, program POST 16, 

ki ga izvajajo v Angliji, pa ima preveč vzgojnih in premalo izobraževalnih vsebin, da bi z 

njim dosegali cilje splošnega kurikula v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu. 

Ugotovitve vodijo k zaključku, da bi bila najboljša pot usmerjanja, izobraževanja in poklicne 
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rehabilitacije ravno vključitev v program, ki smo ga želeli izvesti v poskusu14 prilagoditve za 

dijake z motnjo avtističnega spektra. Program poskusa je bil namreč načrtno razvit za dijake z 

AM; poseben je po vsebini in načinu izvajanja. Njegova največja prednost je velika 

fleksibilnost v načinu poučevanja; omogoča prilagajanje posameznim potrebam dijaka glede 

na njegov spekter AM. Program je edinstven tudi zato, ker v izobraževalne vsebine vpleta kar 

šest različnih poklicev; posledično v interakcijo z dijakom z AM dnevno vstopa veliko 

različnih strokovnjakov za poučevanje oseb z AM.  

Na podlagi temeljite analize primerov dobre prakse v tujini (predvsem šol specializiranih za 

dijake z AM) in na podlagi dolgoletnih izkušenj z dijaki z AM, menim, da bi vključitev Miha 

v tak program bistveno pripomogla k njegovemu hitrejšemu in predvsem boljšemu razvoju. 

Da bi to trditev dokazal, bom na podlagi preučene dokumentacije in študije primera izvedel 

simulacijo vključevanja in poteka izobraževanja Miha v ta program. 

Glavni smoter novega programa v veliki meri sovpada s spoznanji in končnimi ugotovitvami, 

da Miha ni bil usmerjen v ustrezen srednješolski izobraževalni program. Glavni cilj programa 

namreč pravi, da moramo dijake pred vključitvijo v prilagojene izobraževalne programe 

srednje šole na ZGNL spoznati do te mere, da najdemo njihova močna področja, da jim 

omogočimo optimalne pogoje za nadaljnje izobraževanje in socializiranje in na podlagi vseh 

ugotovitev usmerimo v najbolj primeren izobraževalni program zanje.  

Tu naj še enkrat omenim, da je Miha prišel v ZGNL iz redne šole, kjer je obiskoval prilagojen 

program z dodatno strokovno pomočjo. Informacije o njegovem stanju so bile izredno skope. 

Za spoznavanje spektra AM pa ni bilo časa.  

Glavni problem, na katerega v takih okoliščinah naletimo je, da sprva ne vemo, ali slab 

začetek v vključevanju v vzgojno izobraževalni proces, pomeni le težavo pri prilagajanju 

novim prostorom, osebam in pristopom k delu, ali pa velik primanjkljaj na področju 

socializacije in komunikacije. Kljub bogatim pedagoškim izkušnjam z dijaki z AM, je v 

kratkem času res težko oceniti, kaj je problem.. Oceno je treba podati hitro, ker zakon določa, 

da se mora individualizirani načrt dela za posameznega dijaka izoblikovati v tridesetih dneh, 

in da se prepreči izostanek na področju usvajanja novih vsebin. 

                                                             
14 Predlog za uvedbo poskusa “Prilagoditve za dijake z motnjo avtističnega spektra v prilagojenih programih z enakovrednim izobrazbenim 

standardom (GLU, GJM) na srednji šoli ZGNL (2013).  
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Bistveno lažje je, če se v srednješolski program na ZGNL vpiše učenec, ki je tudi osnovno 

šolo obiskoval v ZGNL. V tem primeru je šolska svetovalna služba ZGNL nekakšen 

rehabilitacijski center, ki nam znatno pomaga k pravilni usmeritvi in obravnavi dijaka v 

začetku srednješolskega izobraževanja v ZGNL. 

Analize študij primerov dobre prakse iz tujine, ki se ukvarjajo s prehodi iz enega 

izobraževalnega procesa v drugega, brez izjeme kažejo: če delovanje teh rehabilitacijskih oz. 

podpornih centrov ni optimalno, uspeh pogosto popolnoma izostane. V Sloveniji pa takih 

centrov, razen nekaj poskusov prostovoljnih društev in nevladnih organizacij, skoraj ne 

poznamo. 

Brez informacij in podpore smo v ZGNL kmalu ugotovili, da pri Mihi običajen sistem vzgoje 

in izobraževanja ni dopuščal spoznavanja njegovih močnih področij in poklicnih usmeritev, 

saj je bil tako slabo socializiran, da vzgojno-izobraževalni proces sploh ni normalno tekel. 

Če to primerjamo z novim programom, so že opazne razlike, saj je zasnova programa tako 

fleksibilna, da omogoča dnevno prilagajanje novim situacijam. Poleg tega nov program 

predvideva tudi drugačne metode poučevanja in drugačen časovni okvir za usvajanje 

zastavljenih učnih oz. vzgojnih ciljev, tako da bi Miha zagotovo dosegal bistveno boljše 

rezultate.  

Z izvajanjem pouka v obliki modulov bi Miha izpostavili različnim poklicnim usmeritvam, 

kakor tudi različnim pedagoškim prijemom, saj bi se dnevno srečeval z različnimi izvajalci 

programov. Ob tem bi se hitreje socializiral, spoznaval bi različne materiale in različna 

orodja. Napredek na vseh področjih bi bil hitrejši, saj bi prek raznih interakcij spoznavali 

njegove posebnosti. Miha je v ZGNL obiskoval različne izobraževalne programe kar štiri leta, 

preden je bil usmerjen v zanj primeren program. Seveda je v tem času bistveno napredoval na 

področjih socializacije in komunikacije, ni pa ob tem dosegel nobenih merljivih znanj.  

Mihu bi izvajanje vsebin emocionalne pismenosti in socialnih spretnosti že v prvem letu 

šolanja ponudilo strukturirano učenje veščin komunikacije, prepoznavanje lastnih čustev, 

prepoznavanje čustev drugih, empatije, učenje interakcije z vrstniki, delavci, sorodniki in 

sorojenci, reševanje konfliktov, učenje prilagoditvenih spretnosti v varnem okolju. 

Vzporednica z mojo študijo primera kaže, da je ravno na teh področjih Miha kazal največje 

primanjkljaje. S poglobljenim in skrbno načrtovanim individualnim delom na tem področju bi 

hitreje napredovali. Pogosto sem opazil, da Miha potrebuje spremembo rutine, da mu 
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interakcija z drugo strokovno osebo godi, zato v takih situacijah večkrat nastopa in reagira 

popolnoma drugače. Tudi na tem področju bi vključitev v nov program kazala bistvene 

prednosti, saj bi bil Miha dnevno v interakciji z različnimi strokovnjaki. 

Vključenost v modul vzgoje za samostojno življenje bi mu nudila poglobljen in načrtovan 

način spoznavanja ustanove in delavcev, strukturo okolja in časa – urnik, bližnjo okolico, 

samostojno prihajanje v šolo - promet, prepoznavanje lastnih potreb in želja, spoznavanje 

bontona in učenje veščin in skrbi zase. V takih situacijah ključno igra tudi skupina in 

medsebojno zaupanje. Medsebojni odnosi so veščina, ki se je žal ne da naučiti in izvajati pri 

individualnem delu; tudi v programu PNŽ nekaterih simulacij resničnega dogodka ni bilo 

možno izvesti, ker bi moralo biti vpletenih več naključnih oseb, to pa bi pri Mihu povzročilo 

težavo, ker oseb ne bi poznal in jim zato ne bi zaupal. 

Z modulom priprave za trg dela bi pri Mihu spodbujali in prepoznavali interese, hobije, 

spoznavali delovno okolje, simulirali delovno mesto v šolskem prostoru, simulirali iskanje 

zaposlitve. Če potegnemo vzporednice z vključenostjo v obstoječi program, lahko rečemo, da 

bi Miha napredoval veliko hitreje, saj bi bil nabor že spoznanih materialov, orodij in delovnih 

postopkov večji in poklicne usmeritve bolj izražene, ker bi veščine in postopke dela spoznaval 

že v prvem modulu.  

Velika prednost v primerjavi z obstoječim programom bi se kazala tudi pri izvajanju pouka s 

pomočjo časovnih modulov, saj bi to omogočilo Mihu prehajanje med nivoji in napredovanje 

po individualnem načrtu. Velika individualizacija bi bila podprta s spremljanjem ugotovitev 

in predpisov, ki bi bili zapisani v individualiziranem načrtu dela.  

Osnova programa, ki predvideva delo v skupini, z dijaki različnih usmeritev in različnih 

stopenj izobraževanja, (NPI, SPI, SSI), bi bilo socializacijsko gledano zelo močno orodje, saj 

bi tak način dela Mihu širil obzorja in spreminjal ozko usmerjene poglede na različne 

vsakodnevne probleme.  

Predvidena vključitev dodatnega strokovnega delavca v nov program bi še povečala Mihovo 

uspešnost, saj bi ga ta spodbujal, nudil pomoč pri zapisovanju učne snovi in prepoznaval 

senzorno prenasičenost in potrebo po premoru.  

V izvajanju PNŽ sem ugotavljal, da nam prevelika osebna vpletenost v delo s samo enim 

dijakom pogosto zastira pogled na realno stanje in izražen napredek. Ker tega napredka ne 

vidimo pravočasno in v zadostni meri, ga ne nagradimo in ne dosegamo najboljših rezultatov. 
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Lahko zaključim, da bi izvajanje novega programa bistveno pripomoglo k boljši in hitrejši 

Mihovi poklicni rehabiltaciji in njegovemu vključevanjuv sistem izobraževanja. Žal 

ugotavljam, da uspeh ne bi bil optimalen, če se v proces prehoda iz osnovne šole v srednjo 

šolo ne bi vključevale zunanje ustanove.. To dejstvo potrjujejo tudi številne tuje študije, ki 

poudarjajo, da je tovrstna obravnava ključna za pravilno usmeritev.  

Končni cilj, ki bi prispeval k rešitvi problema,  je zagotovo ustanovitev strokovnih in 

podpornih centrov, ki bi zaposlovali  in izobraževali različne profile strokovnjakov za to vrsto 

pomoči. Takšni centri bi lahko izobraževali tudi izvajalce dodatne strokovne pomoči, ki bi v 

večinskih šolah, kamor so vključeni učenci z AM, izvajali module ODK s specifičnimi 

vsebinami.  
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5 SKLEPI 

V nalogi smo dokazali, da imajo dijaki z AM v poteku vzgojno-izobraževalnega procesa 

velike težave; opažajo jih starši in učitelji. Dijaki z AM se teh težav ne zavedajo, pač pa se z 

njimi obremenjuje celotna okolica. 

Trenutna zasnova vzgojno-izobraževalnega procesa poklicnega izobraževanja ni prilagojena 

dijakom z AM. Kakor smo ugotovili v poskusu, se posebnim potrebam lahko prilagajamo le v  

izvajanju in vsebinah modulov ODK. Že najmanjše spremembe na drugih delih kurikula 

vodijo v posebne programe, katerih končni rezultat je neenakovreden izobrazbeni standard, 

kar pa ne sme biti naš končni cilj. 

1. Moje prvo raziskovalno vprašanje je bil: kakšna so priporočila in kakšne dejanske 

vsebine modulov ODK v rednih šolah poklicnega izobraževanja? 

Priporočila za oblikovanje vsebin ODK so precej natančno opisana s številnimi 

dokumenti. Vsaka šola mora za oblikovanje novih modulov ODK izhajati iz neke 

potrebe, ki mora biti rezultat analize. Priporočila pravijo, da morajo šole z moduli 

ODK potencirati svoje močne točke, s katerimi lahko doprinesejo k večji 

konkurenčnosti njihovih dijakov na trgu delovne sile. Priporočila natančno 

predpisujejo tudi razvoj ključnih kompetenc in nabora modulov. Zaključujem, da so 

priporočila dobra, natančna in eksplicitna. Izvajanje dejanskih modulov ODK v rednih 

šolah poklicnega izobraževanja sem opravil s preučevanjem analize, ki jo je opravil 

CPI. V analizo so vključili večino slovenskih šol. Prve ugotovitve so pokazale, da si 

metode, rešitve, vsebine in strukture modulov ODK vsaka šola predstavlja drugače. 

Opazno je bilo pomanjkljivo sodelovanje s socialnimi partnerji, še posebej v 

gospodarsko slabše razvitih področjih. V začetnih fazah oblikovanja modulov ODK se 

je našlo precej takih, katerih cilj je bil utrjevanje znanja in priprava dijakov na 

zaključek izobraževanja. Problemi so se pojavljali pri oblikovanju strukture modulov 

ODK, saj so šole vsebine pripravljale postopno, za vsako leto posebej, brez jasne in 

celovite predstave o tem, katere cilje želijo z moduli ODK doseči. Analiza modulov 

ODK po nivojih izobraževanja je pokazala, da v NPI šole veliko pozornosti namenjajo 

razvijanju strokovnega znanja. Opaziti je bilo trend razvijanja novih, inovativnih 

modulov ODK, saj najdemo naslove kot: Kultura in jaz, Vstop v zaposlitev, Zdravo 

preživljanje mladosti, Spoznavajmo sebe in druge, Zabavna elektronika … Podobno 

so tudi v SPI veliko ur ODK namenili strokovnim vsebinam. Velika razlika pa se je 
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pojavljala v izbiri imen modulov ODK. Pojavljala so se imena kot: Raziskujem 

Slovenijo, Osnove retorike, Bralne in učne strategije, Timsko delo, Odzivanje na 

socialno okolje ipd. Ugotovil sem, da višji nivo socializacije, splošne razgledanosti in 

potreb družbe zahteva od dijakov drugačne module ODK. V programih srednjega 

strokovnega izobraževanja (SSI) so šole veliko modulov ODK namenile pripravi na 

poklicno maturo, kar ni popolnoma v skladu s priporočili. Pojavljala so se imena 

modulov ODK, kot so: Celostni razvoj osebnosti, Funkcionalna pismenost in retorika, 

Jaz in svet, Projektni teden, Vzgoja in zdravje itd.  

Končna analiza je pokazala, da šole dokaj uspešno izpolnjujejo priporočila in sledijo 

predpisanim priporočilom. Šole kažejo inovativne pristope pri izbiri novih vsebin in 

jih glede na nivo izobraževanja skladno razvijajo in izvajajo. V manjši meri se 

pojavljajo vsebine modulov ODK, ki so bile pri prenovi izobraževalnih programov 

ukinjene. 

 

2. Drugo raziskovalno vprašanje je bilo, kakšne so prilagojene vsebine ODK v ZGNL. 

Ugotavljam, da so podobne vsebinam ODK v NPI rednega poklicnega izobraževanja, 

bistveno drugačne pa v načinu izvajanja. Prva velika razlika se pojavlja v strukturi, saj 

naše vsebine niso prvenstveno prilagojene potrebam delodajalcev in lokalnemu okolju, 

pač pa posebnim potrebam naših dijakov. V ZGNL se najprej in skoraj izključno 

soočamo s problematiko dijakovih posebnih potreb. Naše prilagojene vsebine ODK so 

v podobnem razmerju kot vsebine ODK v NPI razdeljene med module, ki spodbujajo 

strokovno in praktično znanje in v vsebine socializacije, komunikacije in splošne 

razgledanosti. V ZGNL se v drugem delu še bolj poglobljeno ukvarjamo s temeljnimi 

posebnimi potrebami naših dijakov. Tako sta za gluhe in naglušne dijake ključni 

vsebini ODK modul SZJ in KOM, za dijake z AM pa modula ČUS in SOK.  

 

3. Tretje raziskovalno vprašanje je zahtevalo raziskavo razlik med izvajanjem ODK v 

ZGNL in rednimi šolami poklicnega izobraževanja. Z analizo sem odkril, da so razlike 

v izvajanju velike. Module ODK v ZGNL zaradi zmanjšanih normativov in 

heterogenosti skupin podajamo zelo individualno, in sicer zaradi izvajanja modulov v 

deljenih skupinah. V izvajanju smo se zaradi majhnih skupin sposobni osredotočati na 
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posamezno dijakovo motnjo, analiziramo lahko dijakova posebno vedenje, iščemo 

njegova močna področja. Zaradi teh posebnosti v izvajanju lahko bistveno hitreje 

napredujemo tudi na področju čustvovanja. Ker imamo na šoli relativno malo dijakov, 

se med seboj običajno dobro poznajo, kar nam daje priložnost uporabe različnih metod 

dela (skupinski pogovori, igra vlog ...) Z uporabo poglobljenih znanj in primerov 

dobre prakse iz tujine smo sposobni uvajati nove pristope pri obravnavi dijaki z AM. 

Zaradi posebnosti dijakov v ZGNL je bistvena razlika tudi v podajanju in poučevanju. 

Gluhi, naglušni in dijaki z govorno-jezikovno motnjo zahtevajo posebne načine 

podajanja snovi; dijaki z AM spet drugačne načine in pristope. 

 

4. V četrtem raziskovalnem vprašanju analiziram priporočila iz tujine glede izvajanja  

prilagojenih vsebin za dijake z AM. Preučevanje tuje literature, temeljita analiza 

številnih člankov in hospitacije na različnih specializiranih ustanovah za dijake z AM 

v tujini, so me pripeljale do zaključkov, da smo na tem področju še vedno daleč za 

razvitimi državami. Različne raziskave kažejo, da ravno izvajanje specialnih 

prilagojenih vsebin za osebe z AM, ključno vpliva tako na uspešnost v vseh oblikah 

izobraževanja kot tudi na iskanje zaposlitve. V tujini se z raziskavo teh vsebin in 

realizacijo ciljev pogosto ukvarjajo posebne ustanove.  

Program Post 16 je primer dobre prakse. Z izrednim poznavanjem posebnih potreb, 

poznavanjem prilagojenih pristopov za delo z osebami z AM in poznavanjem potreb 

trga, dosegajo velike uspehe pri izobraževanju in prehodu v poklicno rehabilitacijo. 

Podobne rezultate opažamo tudi v študijah v Nemčiji, ZDA, Kanadi. Splošna poročila 

tujine kažejo na sledeče smernice: 

 Vsebine ODK, torej specialne prilagojene vsebine, se v prvih fazah šolanja najprej 

osredotočajo na vsebine socializacije in komunikacije. S tem osebe z AM 

usposobimo do te mere, da so sposobne nadaljnjega učenja. Ta faza lahko traja 

različno dolgo in je v največji meri odvisna od spektra motenj AM, ki jih 

posamezna oseba ima. Lahko se zgodi, da v celotnem trajanju šolanja z osebo z 

AM nismo sposobni zaključiti te faze. 

 V drugi fazi se začnemo osredotočati na močna področja. Ta močna področja 

lahko iščemo s številnimi raziskovalnimi tehnikami. Tudi ta faza lahko traja 

različno dolgo, saj so pri nekaterih osebah z AM ta močna področja dobro 
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izražena, pri nekaterih pa tako prikrita, da jih včasih zelo težko odkrijemo. Dobri 

primeri prakse iz tujine nam kažejo, da v tej fazi v izobraževalni proces pogosto 

vstopajo razne specializirane ustanove. Te ustanove so običajno tesno povezane s 

šolo in izobraževalnim procesom, v katerega je posamezna oseba z AM vključena. 

Na ta način je doseganje ciljev lahko bistveno hitrejše, saj z osebo z AM naenkrat 

dela več oseb. Dogaja se, da se ob dolgotrajni interakciji z eno samo osebo, 

njegovih vedenj in posebnih potreb tako navadimo, da ne vidimo napredka ali 

možnih pokazateljev močnih področij. 

 Ko dosežemo cilje druge faze, kar pomeni, da smo spoznali močna področja in 

potencialne poklicne želje posamezne osebe z AM, začnemo s tretjo fazo. Ta faza 

se v tujini večinoma izvaja izven šolskega okolja, v posebnih specializiranih 

centrih poklicne rehabilitacije in usmerjanja. Najprej se strokovni tim, v katerega 

so vključeni tudi starši, odloči ali bodo osebo z AM usmerili v nadaljnje procese 

izobraževanja ali bo glavni cilj spodbujanje močnih področij in iskanje zaposlitve. 

Ta faza se izvaja vzporedno z zaključevanjem ene stopnje izobraževanja in 

vključuje različne programe. V nalogi sem opisal program POST 16, obstaja pa še 

vrsta drugih podobnih programov. Na ta način v tujini dosegajo zelo dobre 

rezultate.  

 

5. Moje zaključno in vsekakor najpomembnejše raziskovalno vprašanje, rdeča nit cele 

naloge, je: ali je možno izoblikovati model poskusnega izvajanja vsebin ODK, ki bi se 

lahko uporabljal za večino dijakov z AM.  

Po mojem mnenju je tak model s določenimi prilagoditvami mogoče oblikovati!  

Ta enoznačni odgovor je zelo ambiciozen in skriva mnogo dvomov in vprašanj, zato je 

prav, da jih izpostavim in poskušam razložiti. 

 

Odprta vprašanja:  

 Kaj je naš glavni cilj poskusnega izvajanja vsebin ODK? Seveda boljša 

socializacija in komunikacija. Pri ciljih poklicne rehabilitacije je zadeva žal 

zamujena, saj so osebe že vključene v določen program poklicnega usposabljanja. 
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 Kako se soočamo s problemi heterogenosti populacije oseb z AM? V Sloveniji 

nimamo enotnega modela izobraževanja zanje, zato so večinoma integrirane v 

redne oblike poklicnega izobraževanja po vsej Sloveniji. Pri taki usmeritvi žal 

prepogosto prevlada priporočilo, da se mora vsaka oseba šolati v bližini svojega 

prebivališča. Zaradi te razpršenosti heterogenost populacije ob nizkem številu 

vključenih oseb z AM ni izrazita. Prav tako je oblikovanje novih modulov ODK v 

domeni šole in dopušča delitev oseb z AM v posamezne skupine, kar pomeni, da 

imamo možnost delitev v zelo majhne, interesno ozko usmerjene skupine. 

 Kdo bi te posebne vsebine modulov ODK oblikoval? Glede na zahtevnost in 

potrebna specialna znanja bi morali v oblikovanje vsebin vključiti vse vodilne 

strokovnjake na tem področju, upoštevati primere dobre prakse in izsledke zadnjih 

raziskav doma in v tujini. V Beli knjigi je zapisana formulacija strokovnih in 

podpornih centrov, ki naj bi bili ustanovljeni ravno za te potrebe. Strokovni centri 

bi tako nudili strokovno pomoč podpornim centrom in neposredno vsem šolam. 

 Kdo bi te vsebine izvajal, saj so za to potrebna specialna znanja? Glede na 

populacijo oseb z AM na posamezni šoli bi te vsebine izvajali, v šoli posebej za to 

zaposleni strokovnjaki. Če na določeni šoli ni dovolj oseb z AM katere bi bile v ta 

program vključene in posledično ne bi bil izpolnjen normativ za zaposlitev takega 

strokovnjaka, bi to pomoč izvajal zunanji strokovnjak, ki bi prihajal na šolo v 

okviru  mobilne službe. Ta strokovnjak bi bil zaposlen v strokovnem ali 

podpornem centru.  

Ponujeni odgovori potrjujejo predpostavko, da se tak program da oblikovati, je pa 

kljub temu treba upoštevati dejstvo, da generalizacija vseh prilagoditev in posebnih 

vsebin izvajanja ODK zaradi heterogenosti dijakov z AM ni možna.  

Analize in rezultati študije primera nam ponujajo dobra izhodišča za nadaljnje 

raziskovanje. 

 

Nekaj misli za zaključek. 

Eden naših najboljših alpinistov vseh časov Nejc Zaplotnik, je v svoji knjigi Pot zapisal: 

»Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v 

sebi.«  
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Teh besed sem se velikokrat spomnil, ko sem delal z Miho. Včasih naju je pot vodila desno, 

včasih levo, drugič gor ali dol, prav nikoli nisva šla naravnost in nikdar nisem bil popolnoma 

prepričan, da naju vodi do končnega cilja. 
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7 PRILOGE 

 

Priloga 1 

ID z osebo z AM 

Datum: 19.1.2012 

Čas: sreda 7.10 

Trajanje: 45 minut 

Kaj: Individualno delo 

Zakaj: moteče obnašanja, neuspešnost v šoli, nesamostojnost, nemotiviranost, nezavedanje 

sebe,…. 

Ime in priimek: Miha 

Kdaj in kje si rojen? »Danes imam rojstni dan.« 

Katero osnovno šolo si končal? »Osnovno šolo za Bežigradom. Učili so me učitelji Milan, 

Tone in Klavdija.« 

Kako prihajaš v šolo? »Grem na avtobus, za preduro me pa pripelje oče. Na avtobus grem na 

Bavarskem Dvoru, potem pa prestopam pri Drami. Prejšnji teden so popravljali cesto.« 

Kako se počutiš na ZGNL? »Bolje kot na OŠ, ker tam niso bili dobri učitelji.« 

Ali si imel kaj prijateljev v OŠ? »Veliko!« 

Ali imaš najboljšega prijatelja? »Imam Anžeta, ki ga poznam še iz vrtca. Včasih ga vidim na 

avtobusu.  

Zakaj je Anže tvoj najboljši prijatelj? » Ker stanuje v Dolu pri Ljubljani.« 

Kaj delaš doma? »Gledam televizijo in igram igrice na računalniku. Včasih grem z očetom v 

trgovino. Sam v trgovino ne grem, ker je predaleč. 

Ali imaš svoj denar? »Imam«. 

Kdaj hodiš spat? »Včasih prej, včasih pozno, med 9-10 zvečer.« 
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Ali si kdaj kaj sam skuhaš? »Nikoli, ne znam kuhati.« 

Ali si kdaj sam doma? »Včasih, redko.« 

Kje stanuješ? »V  hiši, imamo kmetijo z živalmi ter psa, muco, zajca, kanarčka vsi imajo na 

koncu imena i.« 

Ali imaš sestro ali brata? » Imam sestro.« 

Ali delaš na kmetiji? »Ne, včasih vozim traktor.« 

Koliko časa že hodiš na ZGNL? »Ne vem. Že nekaj časa. Najprej sem bil medijski tehnik, kjer 

so bili slabi učitelji, sedaj je boljše, ker sem računalničar in je manj predmetov.« 

Ali sta s Tinetom prijatelja? »Sva ja, najboljša.« 

Kaj se pogovarjata? »Najpogosteje se pogovarjava kdo bo šel v smeti in nič drugega.« 

Ali pogrešaš Tineta čez vikend, ko sta vsak na svojem domu?«Ne.« 

 

Naloga: Miha se mora do naslednje srede pogovoriti s Tinetom. Izvedeti mora, kje je doma, 

kaj ga veseli, kaj dela čez vikend, … 

Med odmori, ko se z Tinetom srečujeta in družita se ne smeta igrati igre metanje ljudi v smeti, 

vsaj ne v taki meri, da s tem motita okolico. 

Do naslednjič mi priskrbi povezavo do igric na internetu, katere bo lahko zadnjih 5 minut 

igral, če bo zgledno izpolnjeval navodila, delal naloge in se primerno obnašal.  

 

Opažanja: Miha je aktivno sodeloval 30 minut. Po tem času so se pojavili znaki utrujenosti 

(praskanje po glavi, zehanje, preusmerjanje pogovora v drugo smer,…)  

 

Matevž Stanovnik 
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Priloga 2 

Rižev narastek 2 

pecivo iz riža polito s kompotom 

1 l mleka  

42 dag riža 

4 jajca 

sol 

15 dag sladkorja  

pol margarine  

1 vanilijev sladkor 

jagodni kompot 

 

Mleko zavremo, solimo in zakuhamo opran riž. Kuhamo toliko časa, da riž ni več trd oziroma 

je na pol kuhan, nato počakamo, da se ohladi. 

Posebej stepemo margarino, rumenjake, sladkor in vanilijev sladkor. V drugi posodi stepemo 

še beljake v trd sneg. 

V hladen riž zmešamo zmes iz margarine, nato še previdno primešamo sneg. Vse skupaj 

zlijemo v pekač obložen s peki papirjem. 

Pečemo najmanj pol ure pri 180 stopinjah. 

 

Priloga 3 

Originalni zapis dnevnika dela. 

V petek sva bila v mizarski delavnici kjer me je matevž naučil sestaviti lesno ptičjo hišico Dal 

sem si gor haljo in matevž je vse premešal in sem vse sestavil skupaj. Potem me je naučil 

zabijati žeblje v smrekov les in bukov les. Vzel sem žičnike in zabil velik žebelj z velikim 

kladivom in majhen žebelj z majhnim kladivom. Ugotovim sem da je smrekov les mehak bukov 

les pa je trd in je imel grčo. Potem sem vse žeblje populil s kleščami. Ko je bila ura 14:00 sem 

http://www.kulinarika.net/
http://www.kulinarika.net/zacimbe/123/vanilija/
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pospravil haljo in jo obesil na obešalnik in matevž mi je dal domačo nalogo. Naslednjič me 

bo naučil še žagati. Potem sem se obul in oblekel in šel domov in na avtobus dala sva si tudi 

roke 

Iz flisa sem s škarjami izrezal 4 kose Matevž mi je z ravnilom narisal črte. Pol sem jih pa s 

škarjami izrezal 

V četrtek sva drobila ves na stroj 

V petek sem očistil belo vodo in jih skonflal, pol sem dajal lepilo not in pol sva si voščila 

srečno novo leto pol sem začel pometati. Pol sva hotela v hofer ampak je zmanjkalo časa. 

Zato sem šel domov in matevž mi je dal nalogo. V četrtek pa greva v hofer zjutraj. 

V petek sva imela eno uro delavnico, drugo uro pa hofer. Najprej sem pospravil orodje in si 

dal haljo gor potem pa začel brusiti les z brusilnim papirjem. Potem sem se preoblekel in 

preobul in sem matevža počakal pred rampo. Ko je prišel sva šla do hoferja in tam sem pol 

ure izbiral piškote. Potem sva šla do blagajne in je plačal matevž. Ko je plačal sva šla do šole 

in sem dobil domačo nalogo. Pol me je matevž vprašal če grem kle na avtobus 20.  

V petek sva popravljala cev pol sem odmaknil vse stvari in pometal pol sem dal vse nazaj in si 

dal haljo gor pol sem začel z brusilnim papirjem brusiti les. Ko je bila 14:00 sem dal haljo 

gor in jo obesil in potem sem se preobul in šel počas domov. Matevž mi je dal domačo nalogo. 

V petek sem dal haljo gor pol sem pometal, nesel v kontejner ploh, brusil les robove in 

nastimal kote da je bilo rezilo postrani. 

V petek sem dal haljo gor ampak je bila preveč umazana in sva rekla da jo bova drug teden 

dala prat v pralni stroj. Držal sem mrežo in z električnim izvijačem zavrtel žeblje potem sva si 

dala roke in spihal stroj in začel pometati Ko je bila 14:00 sem šel domov in matevž mi je dal 

nalogo. 

V četrtek sem imel matevža in sem ga čakal potem je pa rekel, da greva v učilnico potem sva 

šla pa v delavnico. Pol sva šla do perice in tam sem dal prat haljo. Jutri nimam matevža 

ampak Danijelo. Ko je bilo konec ure sem šel k naslednji uri VPB in matevž mi je dal nalogo. 
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Priloga 4 

Originalni zapis dnevnika dela. 

Imel sem komunikacijo in sem čakal na naslednjo uro potem sem se šel preobut in počas šel v 

delavnico. Tam me je čakal matevž in ravnateljica potem sem dal haljo gor in povedal 

ravnateljici kaj vse sva delala v delavnici z matevžem  zabijal žeblje žagal v smrekov les in 

bukov les hodila v hofer ravnateljica me je pohvalila in dala sva si roke Danijela je na 

bolniški in pride po prvomajskih počitnicah. Pol je imela ravnateljica sestanek ob 13:00 in je 

mogla počas it pol sta prišla jure in matija. Matevž je rekel da mi bo vpisal v redovalnico 5. 

Matevž mi je rekel da moram očeta vprašat če bi šel za mizarja Ko je bilo dost ura sem šel dat 

haljo dol in jo obesit na obešalnik. Pozabil sem tudi vzet domov dilo in sem jo šel iskat matevž 

mi je dal domačo nalogo in da jo pošljem na njegov elektronski naslov in se vidiva v 

ponedeljek pol sem šel pa počas domov. Naslednjič me bo matevž naučil nekaj novega z neko 

stvarjo ampak ne vem kako se ji reče in ga bom vprašal ko bova imela spet ODK. 

 

Priloga 5 

Mizar je oseba, ki se ukvarja z mizarstvom 

 
 

Rad bi postal mizar ker sem rad v delavnici našega zavoda in jutri imam matevža ODK in 

imava jutri predstavitev in pride ravnateljica  rad bi imel tudi punco avto ženo . 


