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POVZETEK 

Motnje avtističnega spektra (v nadaljevanju besedila MAS) so vseživljenjska razvojna 

motnja, ki se odražajo s težavami na področju socialne interakcije, socialne 

komunikacije in imaginacije ter fleksibilnosti mišljenja. Zgodnja obravnava, ki 

vključuje za MAS specifične pristope, je ključnega pomena za otrokov razvoj na vseh 

področjih in za otrokovo samostojnost. 

V pričujočem diplomskem delu predstavljamo program Zgodnje intenzivne obravnave 

za predšolske otroke z MAS, ki smo ga zasnovali in izvajali v okviru Centra društva za 

avtizem med leti 2010 in 2012. 

Cilj programa Zgodnje intenzivne obravnave za predšolske otroke z MAS je bil 

opremiti otroka z znanji, strategijami in spretnostmi, ki bi mu omogočile čim bolj 

samostojno inkluzijo tako v večinski izobraževalni sistem kot tudi v samo okolje, v 

katerem živi.  

V raziskavo, ki jo podrobneje predstavimo v empiričnem delu diplomske naloge, smo 

vključili 11 otrok, starih med 2,5 in 6 let. Z otroki smo opravili celostno in diferencialno 

diagnostiko s specifičnimi diagnostičnimi sredstvi, prilagojenimi za MAS (ADOS, 3Di) 

ter pedagoško oceno funkcioniranja otroka (PEP-3) in tako merili njegov napredek. 

Na podlagi pedagoške ocene smo načrtovali delo z otrokom, pri katerem smo 

uporabljali specifične pristope, razvite za delo z osebami z MAS (TEACCH, PECS, 

DIR Floortime). Analiza rezultatov, ki smo jih dobili pri merjenju na 6 področjih, je 

pokazala, da so otroci, ki so v povprečju obiskovali program Zgodnje intenzivne 

obravnave za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra 2,5 do 3 mesecev in v 

tem času imeli 38 do 144 ur obravnav, na vseh šestih ocenjevanih področjih skupno 

napredovali za povprečno 5,1 mesecev razvojne starosti. 

Rezultati raziskave jasno kažejo, da lahko zgodnja intenzivna obravnava, ki je skrbno 

načrtovana in izvajana s specifičnimi orodji in pristopi, prilagojenimi za MAS, v 

relativno kratkem času, bistveno izboljša otrokovo funkcioniranje in s tem omogoči 

lažje doseganje zastavljenih ciljev in inkluzijo na vseh področjih otrokovega življenja. 

 

Ključne besede 

Avtizem, otroci z motnjami avtističnega spektra, zgodnja obravnava, strategije in 

metode dela z otroki z MAS 
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English title: Early intervention in children with Autism Spectrum Disorder 

 

ABSTRACT 

Autism spectrum disorder (hereinafter referred to as ASD) is a lifetime developmental 

disorder, which reflects in problems with social interaction, social communication, 

imagination, and flexible thinking. Early intervention, which includes ASD specific 

approaches, is key for child’s general development and their independence.  

The thesis introduces a programme of Early intensive intervention for preschool 

children with ASD, which was conceptualized and implemented by the Centre for 

Autism between 2010 and 2012. The aim of the programme was to provide knowledge, 

strategies and skills for children with ASD that will enable them an independent 

inclusion into a mainstream education system as well as into their living environment.    

The research, which will be presented in detail in the empiric part of this thesis, 

included 11 children between the age of 2.5 and 6 years. They received a 

comprehensive and differential diagnosis with specific diagnostic means adjusted to 

ASD (i.e. ADOS, 3Di) and a pedagogical assessment of child’s functioning (i.e. PEP-3) 

to measure their development.  

Based on the assessment, work with the child was planned using specific approaches for 

working with people with ASD (e.g. TEACCH, PECS, DIR Floortime). The analysis of 

the results, which were obtained through measurements in six different fields, showed 

that children who attended the Early intensive treatment for preschool children with 

ASD programme 2.5 to 3 months and received 38 to 144 hours of treatments progressed 

by 5.1 months of developmental age on average in all six assessed areas.  

Furthermore, the results clearly show that an early intensive intervention, which is 

thoroughly planned and implemented using specific tools and approaches for ASD, can 

in a relatively short time span substantially improve child’s functioning, enable easier 

achievement of goals, and promote inclusion in all fields of child’s life.  

Key words: Autism, Children with Autism Spectrum Disorder, Early intervention, 

Strategies and Methods specific for ASD 
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1. TEORETIČNI UVOD 

O avtizmu se v zadnjih nekaj letih veliko govori, več kot o katerikoli drugi razvojni 

motnji. Vendar pa strokovnjaki in starši, ki se z motnjami avtističnega spektra (v 

nadaljevanju MAS) srečujejo, še vedno čutijo pomanjkanje storitev ter znanja s tega 

področja.  

Po končanem 4. letniku študija in po prvem letu službe (mobilna služba OŠ Gustava 

Šiliha Maribor), sem se, od samega nastanka društva leta 2005, v Centru društvu za 

avtizem udeleževala številnih izobraževanj, kjer so predavali mednarodni strokovnjaki s 

področja avtizma. 

Odločila sem se aktivneje sodelovati v društvu, saj se mi je zdelo pomembno, da se 

otroke z MAS pravočasno vključi v pravilno zgodnjo obravnavo. V tem času sem 

pridobila različna znanja o avtizmu in pristopih ter metodah, ki so se pokazale za 

uspešne pri obravnavi otrok z MAS. Decembra 2006 sem v Veliki Britaniji pridobila 

licenco za program EarlyBird, ki ga je osnovala Nacionalna zveza za avtizem (angl. 

National Autistic Society). Gre za šolo za starše, kamor se, poleg staršev, lahko vključi 

tudi strokovnjak, ki z njihovim otrokom dela v vrtcu ali šoli. Udeležencem pomaga 

razumeti avtizem, kje so odstopanja od »nevrotipičnih« otrok (otrok brez motenj v 

razvoju), katere pristope uporabiti, da se bodo lažje učili in kako preprečiti »težavna« 

vedenja. 

Kasneje sem se v društvu zaposlila in udeležila še drugih izobraževanj v Veliki Britaniji 

(med drugim sem pridobila licenco za SPELL, PECS) in Združenih državah Amerike 

(TEACCH, PEP-3).  

Na društvo so se obračali številni starši, ki v javnem sistemu izobraževanja niso dobili 

ustrezne podpore in razumevanja za njihove otroke z MAS.  

Zaradi izražene potrebe s strani staršev, predvsem pa, ker smo vedeli, da imamo dovolj 

znanja, da lahko storimo več za družine otrok z MAS, smo v Centru za avtizem 

ustanovili tim v tujini visoko usposobljenih strokovnjakov in pripravili Program 

zgodnje intenzivne obravnave mlajših otrok z motnjami avtističnega spektra. Program, 

katerega vodja sem bila, smo začeli izvajati leta 2010 in ga izvajali 2 leti. 

S programom smo želeli pokazati, da se da z razmeroma majhnim finančnim vložkom, 

strokovnim znanjem in v kratkem času, pri otrocih doseči vidne rezultate, katerih 

končni cilj je čim večja samostojnost osebe z MAS (in posledično manjši angažma 
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države in socialne podpore v odrasli dobi te osebe), zato smo program zastavili kot 

interno raziskavo. Rezultati, ki smo jih dobili, so pozitivno presenetili vse. 

Zelo pomembno je, da strokovnjaki (predvsem s področja zdravstva in šolstva) 

razumejo, da pri avtizmu ne gre za klasičen razvojni zaostanek, temveč za drugačen 

razvoj, kar na primer pomeni, da je pri otroku z MAS potek razvoja govora drugačen. 

Na primer: otrok brez razvojnih težav bo začel izgovarjati besede šele, ko jih bo 

razumel; otrok z MAS pa bo besede začel izgovarjati brez pravega pomena – 

nepovezano ali pa se govor sploh ne bo razvil, saj se ne zaveda pomena socialne 

interakcije. 

Večina otrok z MAS, ki nimajo pridružene motnje v duševnem razvoju, lahko ta 

zaostanek nadoknadi, ko je prisotna visoka stopnja individualizacije in ob uporabi za 

avtizem specifičnih strategij in metod dela. 

 

Pri svojem delu z otroki, mladostniki in odraslimi z MAS sem spoznala, da so njihova 

ključna ovira prav težave s fleksibilnostjo mišljenja, kar je treba pri obravnavi posebej 

naslavljati. Težave s fleksibilnostjo mišljenja, ki niso ustrezno podprte, namreč močno 

vplivajo na vse vidike posameznikovega življenja s komunikacijo, socialno 

recipročnostjo in učenjem na čelu, pogosto pa so z njimi povezane različne oblike 

anksioznosti. 

 

 

1.  Motnje avtističnega spektra 

 

Besedo "avtizem" je prvi uporabil  švicarski psihiater Eugen Bleuler v povezavi s 

shizofrenijo (1911). Parnas, Bovet in Zahavi (2002) pišejo, da Bleuler (1911) 

opredeljuje  avtizem kot  izgubo stika z realnostjo: "... So shizofreniki, ki nimajo več 

stika z zunanjim svetom in živijo v svojem svetu. ... To odstopanje od realnosti z 

relativno in absolutno prevlado notranjega življenja, imenujemo avtizem."  

 

Prvo sistematično študijo je v 30-tih letih prejšnjega stoletja naredil dr. Leo Kanner in jo 

leta 1943 objavil pod naslovom »Avtistične motnje afektivnega kontakta« (angl. 

Autistic disturbance of affective contact). 
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Kanner je bil pionir na področju otroške psihiatrije. V študiji iz leta 1938 opisuje 

srečanje z dečkom Donaldom, ki je v starosti dveh let in pol znal našteti imena vseh 

predsednikov ZDA, naštel črke abecede naprej in nazaj ter zrecitiral 23. psalm iz 

Svetega pisma. Deček ni bil zmožen vzpostaviti pogovora. V naslednjih petih letih je 

Kanner opisal še 11 otrok, ki so kazali podobne vedenjske vzorce. Njihovi starši so 

poročali, da so »najsrečnejši, ko so sami«, »se obnašajo, kot da drugi ljudje ne 

obstajajo«, »kot školjke«, »samozadostni«. 

 

Klin (2006) navaja, da je Kanner v omenjeni študiji za te otroke uporabil termin 

»zgodnji otroški avtizem« (angl. early childhood autism), kot znake pa je Kanner 

navedel: 

 globok avtistični umik; 

 obsesivna težnja po istosti; 

 dober rutinski spomin; 

 inteligenten in zamišljen izgled; 

 mutizem ali jezik brez komunikacijske vrednosti; 

 preobčutljivost na dražljaje; 

 navezanost na predmete. 

 

Kanner je pojasnil, da se je pri uporabi termina »avtizem« oziral na Bleulerjevo delo 

(1911), ki je ta termin uporabljal v povezavi z »otroško psihozo« oziroma »otroško 

shizofrenijo«. 

 

V istem času, l. 1944, je tudi dr. Hans Asperger uporabil isti termin, pri čemer je za 

razliko od Kannerja, ki je opisoval klasični avtizem, on opisoval bolj inteligentne in 

funkcionalne otroke, ki jih je opisal kot »male profesorje«.  

Veliko kasneje (1981) je dr. Lorna Wing iz Velike Britanije oblikovala termin 

Aspergerjev sindrom, ki definira bolj funkcionalne posameznike z MAS. 

 

Kljub Kannerjevim in Aspergerjevim objavam v 40-tih letih, je ostal avtizem dolgo časa 

uganka v svetu medicine.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Maja Škrubej Novak, diplomsko delo 

 

- 4 - 

 

Leidler (2004) v članku navaja, da so v 50-tih in 60-tih letih v glavnem verjeli, da so 

otroci, ki imajo avtizem, shizofreniki. To pomanjkanje razumevanje je vodilo v to, da so 

mnogi starši mislili, da so sami krivi za stanje svojih otrok. V večini primerov se je celo 

verjelo, da je izvor avtizma "hladna, neskrbna mati (angl. refrigirator mother)", ki vodi 

otroke v duševno izolacijo. Osnovo za takšno razmišljanje je postavil dr. Bruno 

Bettleheim. V tistem času je bil v psihiatriji v ospredju psihoanalitični pristop, starši so 

večinoma verjeli strokovnjakom. Podobno mišljenje še danes prevladuje v deželah, kjer 

je poudarek na psihoanalizi. 

 

Leta 1964 je dr. Bernard Rimland, psiholog in oče sina z MAS, napisal delo »Infantile 

Autism: The Syndrome and Implications for a Neural Theory of Behaviour«. V tem 

delu dr. Rimland izpostavi, da je avtizem biološka motnja in ne duševna bolezen, kar je 

spremenilo način sprejemanja in dojemanja avtizma.  

Kmalu po tem, ko je bil avtizem potrjen kot biološko stanje, je dr. Andreas Rett (1966) 

prvi opisal Rettov sindrom kot specifično stanje pri deklicah. 

 

Leta 1977 sta dr. Susan Folstein in dr. Michael Rutter objavila prvo študijo dvojčkov z 

MAS in s tem potrdila, da ima avtizem tudi genetsko osnovo. 

 

Dr. Michael Rutter s sodelavci je bil v začetku 70-ih let med prvimi, ki je opozoril na 

vrsto bistvenih razlik, ki ločijo avtizem od shizofrenije (začetek, potek, zdravljenje, 

prognoza in družinska anamneza).  

 

Leta 1980 je bila prvič omenjena v strokovni literature t.i. pervazivna razvojna motnja
1
, 

ki je vključevala avtizem in sorodna stanja. Ta termin je bil najbolj uporabljan v ZDA. S 

tem je bil avtizem jasno razmejen od otroške shizofrenije in drugih psihotičnih motenj. 

Odsotnost psihotičnih simptomov je postal celo eden od diagnostičnih kriterijev. 

 

                                                 
1
 Golubovič, (2006). Predavanje Avtizem – zmote in dejstva v defektologiji:  Pervazivna motnja pomeni, 

da ni moteno le eno področje, ampak da je prizadetih več področij. Razvojna motnja pa pomeni, da gre za 

motnjo v načinu razvoja otroka.   
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Dr. Lorna Wing in dr. Judith Gould sta želeli vzpostaviti red v terminologiji. Njuna 

epidemiološka raziskava (1979) je temeljila na opazovanju otrok mlajših od 15 let. Na 

osnovi opažanj sta vzpostavili hipotezo »avtističnega spektra«. 

 

Njuna hipoteza temelji na predpostavki, da je osnova za vse te motnje oziroma stanja 

primanjkljaj na področju treh vidikov otrokovega razvoja. To sta poimenovali »triada 

primanjkljajev«, ki jo sestavljajo primanjkljaji v socialni interakciji, socialni 

komunikaciji in imaginaciji. Izpostavili sta, da se pri različnih ljudeh ta triada različno 

manifestira, zato govorimo o spektru avtističnih motenj. To opredelitev uporabljamo še 

danes. 

 

Lord, Rutter in LeCouteur (1991) so objavili diagnostični intervju za avtizem (angl. 

Autism Diagnostic Interview). Leta 1992 je Združenje ameriških psihiatrov (APA) 

izdalo Diagnostični in statistični priročnik (DSM-IV)
2
, v katerem so bili določeni 

kriteriji  za diagnosticiranje avtistične motnje. Svetovna zdravstvena organizacija 

(WHO) je podoben priročnik z naslovom Mednarodna klasifikacija bolezni (MKB-10)
3
, 

izdala leta 1993. 

 

 

1.2. Vzroki za nastanek avtizma 

 

Vzrok za nastanek avtizma ni poznan, gre za motnjo z multiplo etiologijo. Iskanje 

vzrokov za  nastanek avtizma je eden večjih izzivov v današnji medicinski znanosti. 

Večina strokovnjakov trdi, da gre za kombinacijo genetskih in okoljskih dejavnikov, ki 

vplivajo na drugačen razvoj možganov že pred rojstvom in imajo posledice v 

spremenjeni strukturi in delovanju osrednjega živčnega sistema. 

 

Okoljski dejavniki, ki naj bi vplivali na nastanek MAS, so motnje presnove 

(preobčutljivost na kazein, gluten), infekcije, vpliv biokemičnih dejavnikov, nevrološke 

motnje.  

 

                                                 
2
 American Psychiatric Association (1992). Diagnostic and statistic manual (DSM-IV) . Washington, 

D.C.:APA Press; 
3
 World Health Organization(1992). MKB-10 klasifikacija za duševne in vedenjske motnje. Geneva.  
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Obstajajo pa še drugi možni vzroki za razvoj MAS, ki pa niso podprti z znanstvenimi 

dokazi in s strani medicinske stroke in sicer: zastrupitev organizma s težkimi kovinami, 

cepljenje. 

 

Zelo verjetno je, da so vzroki za avtizem genetski, saj se staršem, ki imajo v širši družini 

osebo z MAS, pogosto rodi otrok z MAS. Večja je tudi možnost, da bo tudi drugi otrok 

imel avtizem, če starši že imajo enega otroka z MAS. Tveganje za MAS pri sorojencih 

je 4 do 5 odstotno, kar je 40 do 50 krat več kot v splošni populaciji.  

Bailey (1995) in sodelavci so v Veliki Britaniji izvedli študijo enojajčnih in dvojajčnih 

dvojčkov. 

Rezultati so pokazali, da je pri enojajčnih dvojčkih tveganje 60 odstotno: če je eden od 

dvojčkov dosegal kriterije za postavitev diagnoze avtizem, jo te kriterije v 60 odstotkih 

dosegal tudi drugi dvojček. Pri dvojajčnih dvojčkih je bil ta odstotek enak 0.  

Bailey ta rezultat pojasnjuje s tem, da si enojajčni dvojčki delijo vse gene, dvojajčni 

dvojčki pa si delijo v povprečju 50 odstotkov genetskih informacij. Njegova študija 

zagotavlja trden dokaz, da je avtizem pretežno genetsko pogojen.  

 

Obstaja torej določena predispozicija za avtizem, čeprav še ne znajo razložiti, zakaj 

prizadene le nekatere družinske člane. Posledično ne obstaja noben biološki test, ki bi 

določil avtizem.  

 

Prepoznavanje tega stanja temelji izključno na opazovanju vedenja. 

 

 

1.3. Pogostost 

 

V Sloveniji ne obstajajo natančni podatki o prevalenci avtizma, zato si pomagamo s 

tujimi podatki. Ker avtizem ni geografsko, kulturno ali rasno determiniran, 

predvidevamo, da za Slovenijo veljajo isti podatki.  

V tujini obstaja veliko število prevalenčnih študij, ki navajajo med seboj podobne 

rezultate o pogostosti otrok z MAS. 

Raziskava, ki jo je leta 2005 naredil Nacionalni urad za statistiko duševnega zdravja 

otrok in mladostnikov v Veliki Britaniji, poroča o 0,9% stopnji prevalence motenj 
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avtističnega spektra oziroma 90 od 10.000 otrok (Howard, Sparkman, Green, Cohen in 

Stanislaw, 2005). Pri tem niso diferencirali med MAS, Aspergerjevim sindromom ali 

katero drugo motnjo iz avtističnega spektra. 

 

Baird (2006) je objavila študijo, ki je temeljila na raziskavi otrok, starih od 9-10 let, s 

področja South Thames. Raziskava je zajela vse otroke, ki so bodisi že imeli 

postavljeno diagnozo motnje avtističnega spektra ali pa so bili pri zdravnikih oziroma 

logopedih prepoznani kot otroci s socialnimi in komunikacijskimi motnjami. Prav tako 

so v raziskavo vključili otroke, ki so imeli odločbo, da so otroci s posebnimi potrebami. 

Diagnostika je temeljila na kriterijih MKB-10. Rezultati so pokazali prevalenco 38,9 od 

10.000 otrok za avtizem in 77,2 od 10.000 otrok za ostale motnje avtističnega spektra. 

To skupno pomeni prevalenco 116 od 10.000 otrok za ves spekter avtističnih motenj 

(Baird idr., 2006). 

 

V tej študiji je bilo zelo malo otrok z diagnosticiranim Aspergerjevim sindrom. Avtorji 

so poročali, da je bilo nekaj otrok z znaki MAS iz rednih osnovnih šol, ki niso imeli 

odločbe o usmeritvi, izpuščenih iz raziskave, saj niso zadoščali kriterijem za raziskavo. 

Zato so opozorili, da je potrebno obravnavati dobljeno stopnjo prevalence kot 

minimalno (Baird idr. 2006). 

Za to, da je bilo tako malo otrok diagnosticiranih z Aspergerjevim sindromom, obstaja 

še en razlog. Diagnostični kriteriji MKB-10 so namreč takšni, da otroci, ki bi bili po 

kriterijih Gillberga diagnosticirani kot otroci z Aspergerjevim sindromom, bi po 

kriterijih MKB-10 dobili diagnozo otroški avtizem ali atipični avtizem. 

 

Gilberg idr. (2007) in Baron-Cohen idr. (2009) v ločenih študijah ugotavljajo, da ima 

avtizem kar 1 % populacije otrok.  

Polovici diagnosticiranih otrok z MAS, diagnozo postavijo do 6. leta. (Fernell, Eriksson 

in Gillberg, 2009) 

 

Po statističnih podatkih, ki jih je leta 2015 objavil ameriški Nacionalni center za 

zdravstveno statistiko (angl. National Center for Health Statistic), naj bi imelo avtizem 

2.24% prebivalcev ZDA.  
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Prevalenca se torej z leti povečuje. Na to verjetno, poleg povečanega znanja o avtizmu, 

razvoja in razširitve diagnostičnih kriterijev za MAS (ponazorjeno s sliko 1), izboljšanja 

diagnostičnih pripomočkov, ki sedaj »zaznajo« tudi osebe z manj opaznimi težavami, 

vplivajo tudi drugi dejavniki (okoljski, organski, …). 

 

 

Slika 1.1 – Razvoj in razširitev diagnostičnih kriterijev za motnje avtističnega spektra 

(Boat in Wu, stran 242) 

 

Razmerje MAS med spoloma 

Razmerje med diagnosticiranimi dečki in deklicami z MAS  je tri do štiri proti ena, pri 

Aspergerjevem sindromu pa glede na DSM IV in MKB-10 devet proti ena. (Brugha, 

McManus in Bankart, 2011) 

 

 

1.4. Klasifikacije in poimenovanje 

 

Različne klasifikacije uporabljajo različne izraze in nekoliko različna diagnostična 

merila za postavitev diagnoze MAS.  

V svetu se za klasificiranje in poimenovanje različnih motenj uporablja DSM 5 – 

diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj in MKB-10 – mednarodna 

klasifikacija bolezni. 

Priročnik DSM IV je vseboval širše in podrobnejše oznake za različne oblike motenj 

avtističnega spektra, DSM 5 pa vsebuje le diagnostično oznako »spekter avtističnih 
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motenj«, kar med strokovnjaki sproža zmedo. Mnogi še naprej uporabljajo izraze, ki so 

veljali v prejšnji klasifikaciji, npr. Aspergerjev sindrom, otroški avtizem, … 

V Sloveniji v zdravstvenem sistemu uporabljamo Mednarodno klasifikacijo bolezni - 

MKB-10 (2. izdaja). 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz leta 2011, ki je vstopil v veljavo 

1.9.2013, opredeljuje to skupino kot otroci z avtističnimi motnjami (kamor uvršča vse 

motnje avtističnega spektra in pervazivne razvojne motnje). Pred letom 2011 otroci z 

MAS, v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, niso bili samostojna 

skupina, uvrščali so jih v druge skupine otrok s posebnimi potrebami (najpogosteje 

govorno-jezikovne motnje, dolgotrajno bolan otrok, primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja). 

 

V preglednici 1.1. podajam razlike v diagnostičnih oznakah med priročnikoma DSM IV 

in DSM V ter MKB-10. 

 

Preglednica 1.1: Primerjava diagnostičnih oznak obeh sistemov – DSM-5, DSM-4 in 

MKB-10 (Jurišić, 2016, str. 22) 

DSM-5 

(2013 - danes) 

ZDA 

Pervazivne razvojne motnje 

DSM-IV (1994 - 2013) 

ZDA 

MKB-10 (1996 - danes) 

Evropa – tudi Slovenija, Avstralija 

Motnje avtističnega 

spektra 

Avtistična motnja Otroški avtizem 

Aspergerjeva motnja Aspergerjev sindrom 

Atipični avtizem 

Drugačna pervazivna motnja 

Pervazivna razvojna motnja – 

neopredeljena 

Pervazivna razvojna motnja, povezana 

z motnjo v duševnem razvoju in s 

stereotipnimi gibi 

Rettov sindrom Rettov sindrom 

Dezintegrativna motnja v 

otroštvu 
Dezintegrativna motnja v otroštvu 
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1.5. Motnje avtističnega spektra 

 

Ko je definicija avtizma, ki je izhajala iz Kannerjevega opazovanja, postala širše znana, 

je več otrok dobilo to diagnozo. Vendar pa je postajalo vedno bolj jasno, da je Kanner 

opisal le zelo majhno skupino otrok, ki so zadoščali postavljenim kriterijem. 

Strokovnjaki so si bili edini, da je seznam znakov omejen. 

Wing (1988) je predlagala termin »avtistični kontinuum« (angl. Autistic Continuum), ki 

ga je kasneje nadomestila z »avtistični spekter« (angl. Autistic Spectrum; Wing, 1996). 

Motnje avtističnega spektra (MAS) se lahko pojavljajo brez spremljajoče motnje v 

duševnem razvoju in v kombinaciji z njo. Avtizem in Aspergerjev sindrom oba 

umestimo v spekter avtističnih motenj. Ljudje z Aspergerjevim sindromom so po navadi 

povprečno ali nadpovprečno inteligentni in imajo manj problemov z jezikom, čeprav 

imajo verjetno težave s socialno komunikacijo (redko pa imajo ljudje z Aspergerjevim 

sindromom tudi pridruženo motnjo v duševnem razvoju). 

 

Motnje avtističnega spektra so opisane kot kontinuum. Simptomi in značilnosti MAS se 

pri posamezniku z MAS lahko pojavljajo v široki paleti kombinacij, od lažjih do težjih 

oblik. Nekateri otroci so lahko socialno brezbrižni, ne komunicirajo verbalno in so 

predani ponavljajoči se dejavnosti, drugi se lahko socialno zbližujejo in komunicirajo – 

a ponavljajoče govorijo o svojih posebnih interesih. 

 

Dve osebi z enako diagnozo se lahko vedeta povsem različno in imata razvite povsem 

različne spretnosti in zanimanja. (Jordan, 2007) 

 

Slika 1.2 – Diagram avtističnega spektra (Rosenn,  1997) 
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Zgornji diagram (slika 1.2) prikazuje avtistični spekter z različnimi stopnjami izraženih 

pojavnih znakov. 

 

Skupek krogov na zožanem delu spektra prikazuje »težje« oblike avtizma in manjše 

razlike v vedenju, interesih in funkcioniranju. Postavitev diagnoze na tem delu spektra 

ponavadi ni težavna. Posameznikom s t.i. Kannerjevim avtizmom (po MKB-10 – 

otroški avtizem) pa še vedno pogosto napačno pripisujejo tudi pridruženo motnjo v 

duševnem razvoju, ki jo mnogi zamenjujejo z razvojnim zaostankom, ki pa dejansko je 

prisoten. 

V sredinskem delu diagrama, izraženost avtizma bolj variira med posamezniki, kar je 

prikazano s trikotniki in zvezdicami. Pri posameznikih z visoko-funkcionirajočim MAS 

(VFA) in posameznikih z Aspergerjevim sindromom (AS) obstaja največja raznolikost 

v funkcioniranju, kar prikazujejo dodani kvadrati in večja razpršenost preostalih likov.   

Iz diagrama je razvidno, da je posameznikov z otroškim avtizmom znatno manj, kot 

posameznikov na drugem (visoko-funkcionirajočem) delu spektra. 

Posamezniki na ekstremno desnem koncu spektra se ponavadi »zlijejo« z ostalo 

populacijo, redko se jim postavi diagnoza MAS.  

Iz diagrama je razvidno tudi, da je nemogoče nedvomno trditi, da mora imeti oseba z 

MAS določene značilnosti ali da ne more imeti drugačnih značilnosti od uveljavljenih 

diagnostičnih kriterijev. 

 

Ljudje z MAS lahko tekom razvoja in učenja »napredujejo« po spektru: nekdo, ki so mu 

v otroštvu postavili diagnozo otroški avtizem, ima lahko v odrasli dobi diagnosticiran 

visoko-funkcionalni avtizem. Ko posamezniki z MAS rastejo in se razvijajo, jim lahko s 

primerno vzgojo, učenjem in podporo pomagamo, da kar najbolj razvijejo svoj 

potencial. 

 

Edina razlika v postavitvi diagnoze med visoko-funkcionalnim avtizmom in 

Aspergerjevim sindromom je, da pri otrocih z Aspergerjevim sindromom razvoj govora 

poteka po splošnih mejnikih, medtem ko pri visoko-funkcionalnih otrocih z avtizmom 

govorni razvoj zaostaja. 

 

Motnje socialne interakcije so tiste, ki pri osebah z MAS predstavljajo skupne 

značilnosti in jih naredijo podobne med seboj. 
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Vsem otrokom z MAS so skupni primanjkljaji na vseh treh spodaj opisanih področjih 

t.i. triade primanjkljajev, vendar se le-ti med sabo zelo razlikujejo. 

 

 

1.5.1. Triada primanjkljajev 

 

Termin »avtistični spekter« ali »motnje avtističnega spektra« predstavlja širšo definicijo 

avtizma, ki temelji na »triadi primanjkljajev« (slika 1.3). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Slika 1.3 - Triada primanjkljajev 

 

Avtizem se manifestira kot očitni primanjkljaji na vseh treh razvojnih področjih: 

socialne komunikacije, socialne interakcije in na področju imaginacije.  

Vsak del triade primanjkljajev kaže spekter značilnosti oz. simptomov, ti pa se z leti 

pogosto spremenijo.  

 

 

Socialna interakcija 

»Večina otrok so pravi mali strokovnjaki za ljudi (točno vedo, kakšne bodo naše reakcije),  

otroci z MAS pa tega nimajo. Oni so strokovnjaki za predmete.« (Volkmar, 2005) 

 

Medtem, ko tipični otroci kažejo močan interes do drugih otrok, se pri otrocih z MAS 

zdi, kot da jih drugi ljudje ne zanimajo. Celo bolj jih zanimajo predmeti kot ljudje. 

V primerjavi s tipičnimi otroci, ki se na igrišču igrajo skupaj, so otroci z MAS ponavadi 

odmaknjeni od njih in pogosto zatopljeni v ponavljajoče se in čudno vedenje. Otroci z 

MAS ne uporabljajo neverbalne komunikacije (mimike, gest), da bi izrazili svoje želje. 

Prav tako ne zmorejo skupne/deljene pozornosti (Poglej me!, kazanje s prstom…). 

Socialna interakcija 

 

 

 

 

 

Socialna komunikacija        Imaginacija 
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Drugi znaki primanjkljajev na socialnem področju so še drugačen očesni kontakt (ne 

vzpostavljajo očesnega kontakta v socialne namene), neemocionalna mimika, 

pomanjkanje empatije do drugih (povezava z nerazumevanjem čustvovanja drugih). 

 

Jordan (2007) pri svojem predavanju navaja naslednje znake težav pri socialni 

interakciji pri otroku z MAS: 

 Otrok na zmore osmisliti ljudi in so zato zanj strahotno nepredvidljivi; 

 Zdi se, da vzpostavlja boljši kontakt s predmeti kot z ljudmi; 

 Sprejema le pristope zelo poznanih ljudi; 

 Pristopi samo k ljudem, ki jih zares dobro pozna; 

 Zdi se, kot da ljudi »uporablja« - morda za dosego svojih ciljev; 

 Ne upošteva preprostih socialnih pravil in običajev. 

 

 

Socialna komunikacija 

»Vsi otroci in odrasli z MAS imajo težave s komunikacijo. Njihov jezik (gramatika, besednjak,  

sposobnost, da nekaj definirajo in opišejo z besedo) je lahko ali pa ne oslabljen. Težava leži  

v načinu, kako uporabljajo jezik, ki ga imajo.« (Wing, 1998) 

 

Otroci z MAS lahko ne govorijo, imajo zakasnel govor, ponavljajoč ali idiosinkratičen 

govor. 40% otrok z MAS ne govori. Otroci, ki govorijo, lahko imajo težave z 

vzpostavljanjem iniciative ali celo z dvosmerno komunikacijo. (Jordan, 2007) 

Znak, ki tudi kaže na primanjkljaj na tem področju, je nesposobnost vstopanja v 

domišljijsko igro (nezmožnost pretvarjanja), ki vsebuje neverbalno komunikacijo 

(iztegneš roke in se pretvarjaš, da si letalo) ali verbalno komunikacijo (se delaš, kot da 

si avto in oddajaš takšne glasove). 

 

Jordan (2007) pri svojem predavanju navaja naslednje znake težav pri socialni 

komunikaciji: 

 Otrok pozno razvije govor – ali pa ga sploh ne razvije; 

 Če uporablja besede, jih pogosto uporablja izven konteksta in brez 

komunikacijske namere; 

 Otrok lahko ponavlja besede drugih – takoj  ali pa pozneje /eholalija/; 

 Otrok, ki je že uporabljal nekatere besede (govor), jih pozneje lahko »izgubi«; 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Maja Škrubej Novak, diplomsko delo 

 

- 14 - 

 

 Otrok ne vzpostavlja očesnega kontakta; 

 Otrok redko razume in uporablja mimiko in geste. 

 

 

Socialna imaginacija in fleksibilnost mišljenja 

»Stereotipi niso prisotni le pri gibih, ampak tudi v mislih, zato so nevidni.« (Frith, 2008) 

 

Otroci z MAS so lahko hiperfokusirani na eno temo (vlaki, avtobusni vozni red…), 

predmetom (zamaški od steklenic, ventilatorji, pralni stroj…) do točke, ko se zdi, da za 

njih ne obstaja nič drugega. Lahko kažejo tendenco, da se osredotočijo na določeno 

rutino ali ritual (se dotaknejo vsake stene v sobi, preden gredo spat…), imajo 

stereotipne in ponavljajoče gibe (guganje naprej-nazaj, mahanje z rokami, tleskanje s 

prsti…) ali so osredotočeni na en del predmeta npr. na kolesa avtomobilčka). 

Prav tako imajo lahko povečano senzitivnost na določene zvoke, vonje, teksture 

(vztrajajo, da jedo le določeno hrano, pijejo le pijačo določene barve…). 

 

Jordan (2007) pri svojem predavanju navaja naslednje znake težav v fleksibilnosti 

mišljenja pri otrocih z MAS: 

 Otrok ne zmore osmisliti zaporedja dogodkov; 

 Otrok se lahko zelo vznemiri, če se določene, njemu poznane, rutine spremenijo; 

 Otrok pogojuje določene aktivnosti z rutinami; (npr. ne more zapustiti hiše, 

preden se ne dotakne vseh stolov) 

 Otrok velikokrat uporablja stereotipne gibe (npr. kriljenje z rokami); 

 Otrok se upira novim doživljajem – npr. poskušanje nove hrane; 

 Otrok težko prevzema perspektivo drugih – težko predvideva, kaj bodo naredili 

drugi ljudje, težko osmislijo, zakaj ljudje določene stvari počnejo; 

 Otrok veliko počasneje razvije simbolno igro – ali je sploh ne; 

 Otrok posveča pozornost (za nas) neobičajnim detajlom. 

 

 

1.5.2. Psihološke teorije, ki pomagajo razložiti avtizem 

 

Obstajajo različne psihološke teorije o razvoju mišljenja (za splošno populacijo), ki 

pomagajo razložiti funkcioniranje in dojemanje oseb z MAS. Med drugimi tudi: 
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 Teorija uma (angl. Theory of Mind) 

Teorija uma je zmožnost posameznika, da se zaveda lastnih mentalnih stanj ter 

mentalnih stanj drugih ljudi. To mu omogoča razumevanje ljudi in socialnih situacij. Pri 

osebah s tipičnim razvojem se ta zmožnost navadno  razvije do 4. leta starosti. 

Za osebe z MAS je značilna nezmožnost razumevanja mentalnih stanj drugih – ne 

zmorejo se vživeti v razmišljanje drugih ljudi in razumeti, da imajo drugi ljudje 

drugačna prepričanja, želje, interese, čustva, izkušnje. 

»Baron-Cohen (1995) teorijo uma ponazarja z miselno slepoto oziroma z nezmožnostjo 

branja misli. Ko opisujemo čustvene in socialne težave otrok z MAS, večkrat pravimo, 

da otrokom z MAS primanjkuje empatije, čeprav gre pravzaprav za pomanjkljivo 

razvito teorijo uma.  

Šele s teorijo uma so pojasnili, kaj je vzrok pomanjkljivega zavedanja čustvenih stanj 

drugih. Vzrok ni čustvena hladnost niti pomanjkanje motivacije, temveč predvsem 

pomanjkanje ustreznega pojmovanja čustev nasploh. Tako je bolj razumljivo, da o tem 

razmišljamo kot o neke vrsti 'slepoti' kot pa o čustveni motnji.« (Frith, 1989, str. 34) 

 

Primanjkljaje na področju teorije uma Frith (1989) razlaga s pomočjo Sally-Anne testa, 

ki ga uporablja pri ugotavljanju razvitosti teorije uma pri otrocih z MAS.  

 

Teorija uma pomaga razjasniti tudi nekatere druge težave oseb z MAS, kot na primer 

odsotnost skupne pozornosti in težave z dobesednim razumevanjem. 

 

Sally-Anne test temelji na zgodbi. Otroka najprej opozorimo, naj dobro posluša, saj bo 

moral na koncu odgovoriti na vprašanje. Zgodba, ki jo povemo otoku, je: »Sally ima 

košaro, Anne pa ima škatlo. Sally ima frnikolo in jo da v svojo košaro. Nato se gre ven 

igrat. Medtem, ko se Sally zunaj igra, poredna Anne vzame frnikolo iz košare in jo da v 

svojo škatlo. Ko se Sally vrne v sobo, se želi igrati s svojo frnikolo. Kje bo Sally iskala 

frnikolo?« 

 

V okviru testa mora otrok upoštevati perspektivo drugega in se vživeti v njegovo vlogo. 

Otroci, ki nimajo avtizma, zmorejo test opraviti pravilno do dopolnjenega 5. leta, 

nekateri pa že prej. Celo otroci z Downovim sindromom so pri testu uspešni, otrokom z 

motnjami avtističnega spektra pa iskanje odgovora povzroča težave in običajno testa ne 
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opravijo ustrezno (ne zmorejo predvidevati, da Sally ne ve, da je Anne skrila njeno 

frnikolo v škatlo in bo jo bo zato iskala, kjer jo je pustila). 

 

Castelli, Happe in Frith so naredili raziskavo (2000), ki je pokazala, da so pri 

posameznikih, ki nimajo motenj avtističnega spektra, med procesom mentalizacije 

aktivni različni deli možganov kot pri posameznikih z MAS. Pri otrocih z MAS so 

ugotovili manjšo aktivnost v istih delih možganov ter slabšo povezanost med njimi. 

 

 

 Teorija šibke centralne koherence 

»Pojem »centralna koherenca« se uporablja za opis splošne težnje posameznikov, da 

integrirajo oz. simultano procesirajo, sprejete dele informacij v smiselno celoto« 

(Sansosti, Smith, Cowan, 2010, str. 28). Centralna koherenca nam omogoča dojemanje 

bistva. 

 

Uta Frith je teorijo povezala z MAS (1989): po njenem prepričanju ostale teorije 

razlagajo osnovne primanjkljaje posameznikov z MAS, a ne morejo razložiti nekaterih 

njihovih močnih področij. Na primer nekateri posamezniki z MAS imajo t.i. savant 

sposobnosti – izjemne sposobnosti na področju glasbe, spomina, računanja. 

Osebe z MAS lahko blestijo pri osredotočanju na ekstremne podrobnosti in opazijo 

najmanjše elemente izmed množice kompleksnih podatkov ali predmetov.  

Oznaka šibka centralna koherenca bi lahko pomagala razložiti tako primanjkljaje kot 

močna področja.  

Osebe z MAS bodo imele velike težave, kadar naloga/aktivnost od njih zahteva 

izluščenje bistva iz množice podatkov in jim s tem onemogoča, da si ustvarijo širšo 

sliko.  

Kadar pa naloga od njih zahteva izluščenje ekstremnih podrobnosti iz mase informacij, 

bo večina oseb z MAS pri tem zelo uspešna.  

Frithova to poimenuje »na podrobnosti osredotočen kognitivni stil«.  

 

Jordan (2007) izpostavlja, da imajo posamezniki z MAS zaradi šibke centralne 

koherence težave pri: 

- razlikovanju pomembnega od nepomembnega 

- dojemanju bistva 
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- posploševanju 

- konceptih (npr. Zakaj se nekaj dogaja?) 

 

 

 Teorija o motnji izvršilne funkcije 

Teorijo o motnji izvršilne funkcije pri osebah z MAS sta razvila Sally Ozonoff in Bruce 

Pennington (1991). 

 

»Izvršilna funkcija zajema širšo skupino kognitivnih strategij in vključuje delovni 

spomin, načrtovanje, fleksibilnost misli, metakognitivne strategije, samoregulacijo, 

inhibicijo vedenja in pozornost. Ti miselni procesi so ključnega pomena za nadzor 

neprimernega, impulzivnega vedenja, avtomatiziranega vedenja, ohranjanje primernega 

in fleksibilnega pristopa k reševanju  problemov, prehajanje med različnimi aktivnostmi 

in določanje prioritet znotraj časovnega okvirja« (Sansosti idr., 2010, str. 27). 

 

Jordan (2007) v predavanju povzema, da imajo osebe z MAS težave z: 

- načrtovanjem prihodnjih dejanj 

- načenjanjem in opazovanjem dejanj 

- miselno fleksibilnostjo 

- delovnim spominom 

- prehodih med aktivnostmi 

- ciljno usmerjenim vedenjem 

- samoregulacijo in nadzorom svojega vedenja 

- inhibicijo naravnega odziva 

 

Težave oseb z MAS, ki izhajajo iz primanjkljaja izvršilne funkcije, naslavljamo z 

uporabo strukture (vizualna opora). 

 

 

1.5.3. Disfunkcija senzorne integracije 

 

Da lahko delujemo in sodelujemo v svetu, ki nas obkroža,  moramo uporabljati svoje 

čute.  Čuti nam omogočajo edinstvene izkušnje ter interakcijo z družbo in vključitev 

vanjo.  Pomagajo  nam  razumeti  okolje  okoli  nas  in  se  odzivati  znotraj  njega.  
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Imajo pomembno vlogo pri odločanju za dejanja v določeni situaciji. Ko  se  eden  

izmed  čutov  ali  vsi  čuti  izostrijo  ali  sploh  ne  delujejo, to  imenujemo disfunkcija 

senzorne integracije. 

 

Vsakodnevne  funkcije,  ki  se večini ljudi zdijo samoumevne, so za osebe z MAS lahko 

negativne in neprijetne izkušnje. Vedenje osebe z MAS je pogosto neposredni odziv na 

njihovo  čutno izkušnjo.  Zato  je  razumljivo,  zakaj  ustvarijo  rituale  ali imajo  

vedenja,  ki  stimulirajo dražljaje, kot so vrtenje, udarjanje in trkanje, ker jim to daje 

občutek, da imajo nadzor, in se počutijo varni v svojem edinstvenem svetu.  

Nimajo vse osebe, ki imajo disfunkcijo senzorne integracije, tudi motenj avtističnega 

spektra, ima pa kar 95 – 99% oseb z motnjami avtističnega spektra tudi disfunkcijo 

senzorne integracije (Leekam idr. 2007; Marco idr. 2011) v različnih oblikah in 

stopnjah pojavnosti.  

Senzorna integracija (Kranowitz, 2005) je zmožnost pridobivanja informacij skozi 

dotik, gibanje, voh, vid, okus in sluh in združevanje teh informacij s preteklimi 

informacijami, spomini in znanjem, da pridobimo pomen procesiranega dražljaja.  

Regije srednjih možganov in možganskega debla so vključene pri procesih koordinacije, 

pozornosti, vzburjenja in avtonomnih funkcijah. Ko senzorna informacija potuje skozi 

te regije, je pogosto povezana z možganskimi regijami za čustva, spomin in višje 

kognitivne funkcije. 

 

Senzorni sistem 

Da možgani pravilno delujejo, potrebujejo senzorne vnose, ki so hrana za možgane. 

Obstajajo trije nivoji receptorjev, ki delujejo kot sprejemniki dražljajev in nam 

omogočijo pridobiti pomembne informacije o samem sebi in okolju : 

1. Receptorji iz okolice (ekteroreceptorji), ki zaznavajo okus, voh, tip ter vidne in 

slušne dražljaje, 

2. Receptorji iz mišično-skeletnega sistema in glave (proprioreceptorji), ki 

sprejmejo dražljaje preko kit, mišic in sklepov in nam podajo informacijo o 

položaju telesa v povezavi s prostorom, 

3. Receptorji iz notranjosti telesa (interoreceptorji), ki delujejo nezavedno ter nam 

sporočijo lakoto, zaspanost, slabost, interno bolečino, potrebo po izločanju,… 
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Disfunkcija senzorne integracije je nevrološka motnja, ki vpliva na težave s 

procesiranjem informacij, pridobljenih iz 5 osnovnih čutov (vida, sluha, dotika, voha in 

okusa), na težave z vestibularnim sistemom in težavami s propriocepcijo. Osebe z 

disfunkcijo senzorne integracije pravilno zaznajo senzorne informacije, težave pa imajo 

s procesiranjem zaznane informacije – možgani zaznano informacijo analizirajo na 

nenavaden način, ki vpliva na posameznika tako, da je ta zmeden ali v stresu. 

 

Senzorna predelava – Hiposenzibilnost in hipersenzibilnost 

Otroci z MAS se pogosto neobičajno odzivajo na določene senzorne dražljaje: 

posebno na zvok in dotik, tudi na okus, vid, voh ali bolečino. Na senzorne dražljaje 

lahko reagirajo prešibko (hiposenzibilnost) ali premočno (hipersenzibilnost): običajne 

občutke dojemajo izjemno močno ali izjemno šibko. Če le zaslutijo, da bi lahko sledil 

neprijetni občutek, postanejo anksiozni. Lahko pa je isti otrok hkrati na določen dražljaj 

hiposenzibilen in hipersenzibilen. Na primer: otroka lahko zmoti že najmanjši šum do te 

mere, da ne more normalno spremljati dogajanja, hkrati pa isti otrok priljubljeno glasbo 

posluša zelo glasno in pri tem pritiska uho k zvočniku. 

 

Ravnotežje 

Organ za ravnotežje se nahaja v notranjem ušesu in nam sporoča informacije o položaju 

našega telesa v prostoru in  njegovo  hitrost,  smer  in  gibanje,  vse  v  zvezi  z  

gravitacijsko  silo.  Pomaga  nam ohranjati  ravnotežje  in  držo.  

Posameznik  z  MAS  ima  lahko  naslednje težave/razlike: 

Hiposenzibilnost 

• Potreba po zibanju, vrtenju. 

Hipersenzibilnost 

• Težave pri dejavnostih, ki vključujejo gibanje, 

• težave pri hitrem ustavljanju ali med dejavnostjo, 

• slabost med vožnjo, 

• težave pri dejavnostih, kjer glava ni v pokončnem položaju ali stopala niso na tleh. 

 

Propriocepcija 

Propriocepcija je sposobnost telesa, da nadzorujemo svoje okončine, ne da bi jih 

gledali: interpretiranje dobljene informacije v CŽS (centralnem živčnem sistemu) in 
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zavesten ali podzavesten odgovori na stimulus, tako da omogoči ustrezno izvajanje giba 

in vzdrževanje drže, kje se nahaja naše telo glede na okolico. 

Posameznik z MAS ima lahko naslednje težave/razlike: 

Hiposenzibilnost 

• bližina – preblizu drugim / nerazumevanje osebnega telesnega prostora, 

• premikanje po prostorih – izogibanje oviram, 

• zaletavanje v ljudi. 

Hipersenzibilnost 

• Težave pri fino-motoričnih spretnostih, ravnanju z majhnimi predmeti (gumbi, 

zavezovanje vezalk) 

• obrne celo telo, da nekaj pogleda. 

 

Voh 

Poteka  skozi  kemične  receptorje  v  nosu, nas  obvešča  o  vonjih  v  naši  neposredni 

bližini.  Voh  je  čut,  ki  ga  pogosto  zanemarimo  in  pozabimo.  Čeprav je  prvi  čut,  

 na katerega se zanesemo.  

Posameznik z MAS ima lahko naslednje težave/razlike: 

Hiposenzibilnost 

• nekatere osebe ničesar ne vohajo in ne zaznajo niti močnih dišav, 

• nekatere osebe ovohavajo stvari. 

Hipersenzibilnost 

• voh je lahko izostren in zelo občutljiv, 

• težave na stranišču, 

• odpor do ljudi, odišavljenimi s parfumi, šamponi itd. 

• odpor do oblačil, posteljnine oprane z določenimi pralnimi sredstvi. 

 

Vid 

Padec svetlobe v očesno mrežnico, nam pomaga prepoznati predmete, ljudi,  barve,  

kontraste  in  prostorske  omejitve.  

Posameznik z MAS ima lahko naslednje težave/razlike:  

Hiposenzibilnost 

• lahko vidijo stvari temnejše kot so, ne vidijo potez, obrisov, 

• nekateri se osredotočijo na obrobni vid, ker je centralni vid  zamegljen; drugi 

pravijo, da je glavni predmet povečan in stvari na obrobju zamegljene, 
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• slabo zaznavanje globine – težave pri metanju in lovljenju, nerodnost. 

Hipersenzibilnost 

• popačen vid - predmeti in svetlobe lahko »plešejo« 

• razdrobitev podob, kar je posledica preveč virov 

• osredotočenost na določeno podrobnost (zrno peska) je bolj prijetna kot gledanje 

neke celote. 

 

Sluh 

Nastaja v notranjem  ušesu  in  nam  sporoča  informacije  o  zvokih  v  okolju.  

Najpogosteje opazimo prav težave s senzornim zaznavanjem slušnih informacij.  

 

Posameznik z MAS ima lahko naslednje težave/razlike:  

Hiposenzibilnost 

• Zvoke lahko slišijo samo na eno uho, na drugo uho samo delno slišijo ali sploh ne 

slišijo, 

• posamezniki lahko ne zaznajo določenih zvokov, 

• so radi v natrpanih glasnih prostorih, kuhinjah, loputajo z vrati in predmeti. 

Hipersenzibilnost 

• Glasnost hrupa je lahko zvišana in drugi zvoki so popačeni in zmedeni, 

• nesposobnost izločanja določenih zvokov – težave s koncentriranjem, 

• lahko imajo nižji prag sluha, zato so posebej občutljivi na slušne dražljaje, na 

primer slišijo pogovore v daljavi. 

Težave z ustreznim zaznavanjem slušnih informacij lahko neposredno vplivajo na 

sposobnost komuniciranja ter na ravnotežje osebe. 

 

Tip 

Dotike občutimo na koži, največjem organu, ki zaznava dotik, pritisk in bolečino ter 

nam pomagati razločiti temperaturo (vroče in mrzlo). 

Tip  je  pomemben  sestavni  del  pri  socialnem  razvoju.  Pomaga  nam  oceniti  naše 

okolje  in  nam  omogoča,  da  se  primerno  odzovemo. 

 

Posameznik z MAS ima lahko naslednje težave/razlike:  

Hiposenzibilnost 

• Tesno se oprime drugih, 
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• ima visok prag bolečine - temperatura/bolečina, 

• samopoškodovanje, 

• ima rad na sebi težke predmete. 

Hipersenzibilnost 

• Dotik je lahko  boleč in neprijeten, pogosto se umaknejo dotiku, kar lahko zelo 

vpliva na njihove odnose z drugimi, 

• ne marajo, da imajo karkoli na dlaneh ali stopalih (slačenje, sezuvanje), 

• težave pri česanju in umivanju las, zob, telesa nasploh 

• marajo samo določene vrste oblek ali tkanin. 

 

Okus 

Okušanje poteka  skozi  kemične  receptorje  na  jeziku  in  nas  obvešča  o  različnih  

okusih  – sladkem, kislem, grenkem, slanem in pikantnem. Posamezniki  imajo pogosto 

stroge diete (samoomejevanje),  ker  so  njihove  brbončice  tako  občutljive.   

 

Posameznik  z  MAS  ima  lahko naslednje težave/razlike: 

Hiposenzibilnost 

 Imajo radi zelo pikantno hrano, 

 jedo tudi stvari, ki niso primerne/so lahko nevarne za uživanje – zemljo, travo, 

materiale. 

Hipersenzibilnost 

 Nekateri okusi in vrste hrane so za njih premočni, 

 določene  strukture  povzročajo  nelagodje;  nekateri  otroci  jedo  samo  mehko 

hrano, na primer pire krompir ali sladoled. 

 

Dodatne senzorne težave: 

 Sinestezija 

To  je  redko  stanje,  ločeno  od  avtizma,  za  katerega  nekatere  osebe  z  MAS 

pravijo, da ga imajo. To je takrat, ko pride do zmede v čutnih kanalih. Oseba  na  

primer  sliši  zvok (sluh), in ob tem vidi barve (vid). 

 

 Zaznavanje bolečine 

Osebe z MAS so lahko neobčutljivi za nekatere stopnje bolečine, ki jih drugi ljudje ne 

prenesejo. Taka oseba, na primer, se morda ne bo izogibala nevarnim dejanjem, ki 
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povzročajo bolečino, morda ne bo pokazala, da je bolna ali poškodovana, morda bo 

vztrajno želela nositi toplo obleko, ko bo zunaj vroče in obratno ali jesti prevročo hrano.  

 

 

1.5.4. »Težavna« vedenja 

 

Otroke z MAS pogostokrat napačno označijo kot otroke s težavnim vedenjem. Vsako 

človeško vedenje ima vzrok. Težavno vedenje je pri osebah z MAS le manifestacija 

neuspele komunikacije. 

 Ko želimo določeno težavno vedenje odpraviti, moramo najprej poiskati funkcijo tega 

vedenja. Govorimo torej o motnjah komunikacije, ki se izražajo v posameznikovem 

vedenju. 

 

O vedenjskih motnjah govorimo, kadar: 

- otrokovo vedenje ne odgovarja niti starosti niti razvojnemu nivoju otroka, 

- otrokovo vedenje je zanj nevarno, 

- otrokovo vedenje ni v skladu z družbeno zaželenim obnašanjem, 

- otrokovo vedenje predstavlja otroku dodatno težavo, problem - ovira razvojni 

proces. 

 

Z nefunkcionalnimi vedenji otroci z MAS izražajo svoje frustracije, nekatera od naštetih 

vedenj pa so lahko tudi pokazatelj drugih problemov, npr. organskih motenj: 

- težave pri uspavanju, moten ritem spanja, 

- težave v prehranjevanju: odbijanje ali pretirano hranjenje, bruhanje, 

- napadi besa: kričanje, metanje, podiranje, razbijanje, napadanje, 

- poškodovanje samega sebe: udarjanje z glavo, grizenje nohtov, praskanje kože 

do krvi, puljenje las, »mencanje« oči, grizenje, 

- demonstrativno lulanje in kakanje, 

- izolacija (osamitev): beg iz določenega prostora ali situacije, težnja za izolacijo, 

zatekanje v kot, ravnodušnost za dogajanja v okolju, 

- prisilno obnašanje: ponavljajoče, preraste v rituale, potreba po tem, da so stvari, 

predmeti v vrsti ali postavljeni na določen način, na določeno mesto, da se gre 

vedno po isti poti, 
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- stereotipno obnašanje: zavzemanje določenih pozicij, škrtanje z zobmi, sesanje 

jezika, 

- izzivalno, provokativno obnašanje: namerno, kljubovalno ponavljanje ne 

željenega vedenja (prižiganje-ugašanje TV, puljenje cvetja in podobno). 

 

Pogosti vzroki oz. »sprožilci« težavnega vedenja: 

- senzorna deprivacija – otroka prikrajšamo za senzorne dražljaje, ki so  

pomembni, 

- preplavljanje z dražljaji, ki so neprimerni glede na intenzivnost in modalnost, 

- hitra in nepredvidena ločitev od osebe, ki je izvor sigurnosti, 

- slabo zdravstveno stanje, nezmožnost določitve lokacije izvora bolečine in 

slabega počutja, 

- neprimerno kaznovanje: kričanje, grožnje, tepež, izolacija, odtegovanje, 

- občutje zapostavljenosti: neopaženost, nespoštovanje, odrinjenost iz »središča« 

pozornosti, 

- neprimerne zahteve: prevelike (pretežke naloge) ali prenizke (ga delamo 

pasivnega). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Maja Škrubej Novak, diplomsko delo 

 

- 25 - 

 

1.6. Igra pri otrocih z MAS 

 

Ponavadi otroci z MAS ne razvijejo igralnih spretnosti v sladu s tipičnim razvojem. 

Prav primanjkljaji na področju domišljijske igre so del tretjega področja triade 

primanjkljajev – imaginacije.  

Poudarek na opaznejši odsotnosti domišljijske igre v zgodnejših letih, je morda 

nekoliko odvrnil pozornost od atipičnega razvoja funkcionalnih igralnih spretnosti, ki so 

osnova simbolični in domišljijski igri pri tipičnem razvoju.  

 

Williams (1999) je izpostavil, da pri otrocih z MAS obstaja nagnjenje vzpostavljanja 

posebnih odnosov do predmetov: 

- nenavadni vzorci vizualnega pregleda – npr. obračanje, vrtenje predmeta pred 

očmi 

- dolgo časa intenzivno pregledujejo nek predmet ali posamezne dele predmeta 

- nagnjenost k rabi dotika in okušanja 

- ovohavanje in dajanje stvari v usta, da bi raziskali vonj in teksture 

- več časa posvečajo preprosti manipulativni igri (mahanje, udarjanje, dajanje v 

usta) kot bolj funkcionalni in simbolični igri – tudi ko je njihova mentalna 

starost primerna kronološki starosti 

- stereotipna vedenja, kot na primer postavljanje predmetov v vrste, postavljanje 

predmetov enega na drugega, ali ponavljajoče urejanje in prerazporejanje 

predmetov 

- nenavadni odzivi na nekatere predmete – ali jih fascinirajo ali pa prestrašijo 

- tudi ko je prisotna funkcionalna igra, ni tako pogosta ali raznovrstna kot bi 

pričakovali 

 

Ob tem imajo otroci z MAS težave tudi pri razvoju in rabi strategij deljene pozornosti, 

ki bi jim pomagale razviti ravnanje s predmeti, njihova sposobnost posnemanja je 

pomanjkljivo razvita in le redko opazujejo odrasle z namenom opazovanja rabe 

predmetov. 

Otroke z MAS je potrebno direktno učiti funkcije predmetov/rabe igrač in sicer v 

strukturiranih situacijah. 
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Najprej jih je potrebno naučiti zgodnjih igralnih spretnosti, kot so manipulativna in 

raziskovalna igra, igranje z različnimi materiali. Šele nato lahko učimo in razvijamo 

funkcionalno, simbolično, fantazijsko, dramatsko igro in igro pretvarjanja. 

Funkcionalna igra je pravilna raba predmeta pri igri (potiskanje avtomobilčka po tleh), 

povezava predmetov na konvencionalen način (približanje žlice k ustom punčke, dati 

lonček na otroški štedilnik). To ni nujno pretvarjanje – bolje je, da predmete 

predstavimo kot resnične manjše predmete, kot igračo. 

 

V primerjavi z otroki iste mentalne starosti in enako razvitim ekspresivnim jezikom, se 

otroci z MAS krajši čas funkcionalno igrajo. Njihova igra je manj raznolika in 

integrirana. Zanjo je značilno ponavljanje, kot na primer nalaganje in razlaganje 

tovornjaka ali ponavljajoča nesreča letala.  

 

Mlajši otroci z MAS se redkeje spontano igrajo z igračami na ustrezen način in imajo 

težave pri enostavni igri pretvarjanja. Redko spontano razvijejo bolj napreden način igre 

pretvarjanja, kot je raba nekega predmeta, kot nadomestek za drug predmet, igra z lutko 

in ustvarjanje namišljenih predmetov in bitij (Baron-Cohen, 1987, Lewis in Boucher, 

1988). 

Vendar pa se otroke z MAS lahko usmerja, da do neke mere razvijejo igro pretvarjanja. 

Lewis in Boucher sta to dokazala z raziskavami leta 1988 in 1990. Uporabila sta 

preproste rekvizite in figure ter otroke prosila, da pokažejo, kaj se da z njimi narediti. 

Nek otrok je vrvico pritrdil na avtomobilček in povedal, da toči gorivo.  

 

Jarrod (1996) trdi, da tudi ko je pri otrocih z MAS prisotna sposobnost pretvarjanja, 

pokažejo manj novih dejanj, njihova igra pa ostane repetitivna in nefleksibilna.  

 

Pri intervenciji moramo biti pozorni, saj otrok z MAS lahko uporablja detajlno 

zaporedje igre pretvarjanja, ki na prvi pogled vključuje veliko domišljije.  

Primer: Opazovali so deklico z avtizmom pri igri s hišico za punčke in miniaturnimi 

igračkami. Igrala se je tako, da je punčka vstala, pojedla zajtrk, jo peljala v park – na 

tobogan, gugalnico, vrtiljak, jo peljala nazaj domov in jo dala spat. Psiholog je bil 

navdušen nad tem očitnim domišljijskim zaporedjem. Čez nekaj tednov, ko je ponovno 

obiskal vrtec, je deklico ponovno opazoval. Spet se je igrala tako, da je punčka vstala, 
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pojedla zajtrk, jo peljala v park in to v enakem zaporedju – na tobogan, gugalnico, 

vrtiljak.  

»Domišljijska igra« je bilo v bistvu naučeno zaporedje, ki se ga je naučila na 

obravnavah pri logopedinji. 

Harris (1993) trdi, da se otroke z MAS lahko usmeri v pravo igro pretvarjanja, vendar 

pa imajo težave pri samostojnem razvoju svojih načinov pretvarjanja.  

 

1.7. Diagnostično ocenjevanje 

Osnovni pogoj za postavitev diagnoze MAS je, da ima posameznik težave na področju 

socialne komunikacije, socialne interakcije in imaginacije. Primanjkljaji na teh treh 

področjih se  kažejo pri vsakem otroku na različne načine.  

 

Lorna Wing je znotraj MAS identificirala tri kategorije vezane na socialno 

interakcijo: 

 Brezbrižna skupina; 

 Pasivna skupina; 

 Aktivna, čudaška skupina; 

 Preveč napihnjena, formalna skupina. 

 

Preglednica 1.2 prikazuje kriterije za uvrstitev otroka z MAS v posamezno kategorijo 

socialnega funkcioniranja. 
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Preglednica 1.2 – Kriteriji za uvrstitev v posamezno kategorijo funkcioniranja glede na 

socialno integracijo (Wing, 1998) 

OPAZOVANO VEDENJE 

Brezbrižna skupina 

 Se vede, kot da drugi ljudje ne obstajajo  

 Ne pride, ko ga pokličete, ali se ne odziva, ko mu govorite 

 Gleda skozi ali mimo vas  

 Se odmakne, če se ga dotaknete, se upira ljubkovanju  

 Ne kaže zanimanja ali sočustvovanja, ko trpite ali ste žalostni 

 Se zdi, da je v svojem svetu  

Pasivna skupina 

 Sprejema socialno zbliževanje  

 Se ne odmakne od drugih ljudi 

 Ne začne družabne interakcije 

 Očesni stik je slab – razen, če ga opomnite, naj pogleda  

 Je ubogljiv in voljan ustreči. 

 Dovoli, da se v igro vključijo tudi drugi otroci 

Aktivna, vendar čudaška skupina 

 Večkrat pristopa k odraslim kot k otrokom  

 Naveže socialni stik samo, kadar ima kakšne zahteve ali v svojo korist 

 Ne upošteva čustev drugih ljudi  

 Naveže socialni stik s fizičnim stikom: morda premočnim  

 Vedenje postane težavno, če se mu ne posveča  pozornost  

 Hoče imeti nadzor  

Preveč formalna, napihnjena skupina 

 Se kaže izredno vljudnega in formalnega v svojem vedenju. 

 Se poskuša vesti lepo – se drži preveč strogih pravil  

 Ne kaže razumevanja za misli in čustva drugih ljudi 

 

 

1.7.1.  Diagnoza 

 

»Diagnoza: kažipot, ne nalepka«. (Richard Exley) 

 

S konceptom »usmerjanja otrok s posebnimi potrebami« in »individualizacijo« se 

nekaterim staršem in strokovnjakom upravičeno postavlja vprašanje, ali je diagnoza 

sploh potrebna. Včasih lahko sama diagnoza celo »pripomore« k temu, da vidimo 

potrebe motnje in ne potrebe otroka. 

Pa vendar za mnoge starše pomeni diagnoza konec samoobtoževanja, stresa in 

frustracije. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Maja Škrubej Novak, diplomsko delo 

 

- 29 - 

 

Howlin in Moore (1997) sta v raziskavi med 1300 starši ugotovila, da je povprečna 

starost otroka, ko se mu postavi diagnoza motnje avtističnega spektra, okoli 6 let. 

Ponavadi starši postanejo prvič pozorni na to, da je nekaj narobe z otrokovim razvojem, 

v starosti okrog 18 mesecev, v povprečju čez 6 mesecev začnejo iskati pomoč. 

Diagnoza je ponavadi postavljena šele čez nekaj let, ko so starši z otrokom obiskali že 

veliko strokovnjakov (logopeda, psihologa, pedopsihiatra, specialnega pedagoga). 

 

Kot že samo ime spekter pove, se motnje avtističnega spektra pojavljajo od lažje do 

težje oblike. Za opis, kje na spektru se otrok nahaja, uporabljamo izraz visoko-

funkcionalni oziroma nizko-funkcionalni avtizem, čeprav se tovrsten opis v zadnjih 

letih opušča. Otrok, ki ima lažjo obliko avtizma, bo lahko funkcioniral v redni skupini 

otrok (redni oddelek, večinska OŠ), morda bo celo dosegel točko, ko bo njegovo stanje 

tako napredovalo, da sploh ne bo več dosegal kriterijev za diagnozo avtizem. Po drugi 

strani pa otrok, ki ima težjo obliko avtizma, lahko sploh ne govori in ima celo 

pridruženo motnjo v duševnem razvoju.  

 

Motnje avtističnega spektra oziroma avtizem niso bolezen, kot npr. pljučnica ali visok 

krvni tlak (bolezen je v SSKJ definirana kot motnja v delovanju organizma). Avtizem je 

razvojna motnja, pri kateri gre za drugačen razvoj od tipičnega. 

 

Ker zaenkrat ne obstaja noben medicinski (biološki) test, ki bi pokazal avtizem, 

diagnoza temelji na opazovanju prisotnosti in odsotnosti določenih vedenj in veščin 

(»avtizem ni tisto, kar nekdo dela, temveč česar ne počne.« dr. Lee Marcus, Tridnevni 

seminar TEACCH, Center društvo za avtizem, 2005). 

 

 

1.7.1.1.  Pomen zgodnje diagnoze 

 

Strokovnjaki so si edini, da je zgodnja diagnoza, ki vodi k zgodnji obravnavi, pogoj za 

uspešen razvojni izid za otroka v odrasli dobi. Zavedati se moramo, da je avtizem 

stanje, ki traja celo življenje in zgodnja obravnava otroku daje možnost, da v največji 

meri razvijemo njegova močna področja, se izognemo sekundarnim vedenjskih 

posledicam ter mu ponudimo strategije, katere bodo vse življenje zadoščale njegovim 

individualnim potrebam. 
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Napredek in razvoj bolj natančnih in senzibilnih diagnostičnih pripomočkov ter orodij 

nam omogoča vedno bolj zgodnje diagnosticiranje avtizma, celo pred dopolnjenih 

tretjim letom starosti. 

Simptome avtizma lahko prepoznamo že, ko je otrok star 18 mesecev in sicer s pomočjo 

CHAT (Baird idr., 1995) – Ček lista za avtizem pri malčkih (angl. Checklist for Autism 

in Toddlers) in M-CHAT (Robins, 2009) – modificirana ček lista za avtizem pri 

malčkih (angl. Modified Checklist for Autism in Toddlers). Pozorni smo ali otrok kaže s 

prstom z namenom pridobiti našo pozornost, se igra igre pretvarjanja, otrokovi odzivi 

na socialne pobude,… 

Razvili pa so tudi ocenjevalni sistem ADOS-Toddler Module (Lord idr., 2012), za 

uporabo pri otrocih starih med 12 in 30 mesecev. 

Večina staršev opazi, da nekaj ni v redu z njihovim otrokom, ko je le ta star dve ali tri 

leta. V nekaterih primerih starši opozorijo na težave že prej. Morda se zdi, kot da otroci 

ne prepoznajo družinskih članov, ne jokajo, ko jih pustiš same v sobi, ne imitirajo 

kretnje, ne čebljajo, ne kažejo s prstom, ne uživajo v igricah tipa »ku-ku«. Vse to, kar 

otroci tipičnega razvoja počnejo. 

 

Prvi znaki, na katerih temelji zgodnja diagnoza, so: 

 Otrok ne posnema; pri čemer je potrebno razlikovati med posnemanjem in 

kopiranjem; saj se lahko otrok z MAS nauči kopirati, vendar tega ne zmore 

posplošiti; ugotovili so, da mnoge osebe z MAS nimajo razvitih Mirror 

nevronov, a to teorijo so nekateri avtorji ovrgli (Dinstein, Thomas, Behrmann in 

Heeger, 2008) 

 Ne razvije neverbalne komunikacije; 

 Ne čeblja, pokaže ali naredi pomensko smiselno gesto pri starosti enega leta  

 Ni skupne/deljene pozornosti; 

 Se ne odziva na svoje ime ob 1. letu starosti; 

 Ne govori nobene besede v starosti 16 mesecev; 

 Ne poveže dveh besed v starosti dveh let;
4
 

 Izguba jezika in socialnih veščin; 

 Nenavaden očesni kontakt – ne v socialne namene; 

                                                 
4
 C. Gillberg (osebna komunikacija, 28.6.2007): »Otrok, ki do 2,5 let ne govori, slabo razume, govori le 

malo število besed in  ne uporablja 3 besednih stavkov ima v več kot 60% motnjo avtističnega spektra ali 

pa ADHD.« 
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 Odsotnost socialnega nasmeha;  

 Zdi se, da se ne zna funkcionalno igrati z igračami; 

 Pretirano ureja (postavlja v vrsto) igrače ali druge predmete; 

 Je okupiran z eno igračo ali predmetom – pomanjkanje simbolne igre; 

 Včasih se zdi, kot da ima težave s sluhom; na določene auditorne dražljaje se  

sploh ne odziva 

 Motnje spanja so lahko znak razvojne motnje (50% otrok z MAS) 

 Vztrajanje v istosti že od vsega začetka (od načina hranjenja, oblačenja, gibov) 

 

Senzorna občutljivost in ponavljajoče se vedenje ter težavna vedenja niso kriteriji, ki bi 

ločili med otrokom z MAS in tistim, ki ima kakšne druge težave (Filipek idr.; 1999). 

 

 

1.7.1.2. Pomen diferencialne diagnoze 

Za prepoznavanje in ocenjevanje avtizma obstaja veliko število vprašalnikov, 

ocenjevalnih lestvic ter testov, s katerimi si strokovnjaki pomagajo pri postavljanju 

diagnoze, vendar pa se avtizem pri postavljanju medicinske diagnoze ocenjuje po 

MKB-10 (Mednarodna klasifikacija bolezni) in DSM IV (Diagnostični in statistični 

priročnik duševnih motenj).  

 

Zelo pomembno je, da je diagnoza za otroka, pri katerem se postavi sum na motnjo 

avtističnega spektra, diferencialna in da pri tem upoštevamo: 

 splošen razvojni zaostanek in omejene kognitivne sposobnosti; 

 specifične govorno-jezikovne motnje; 

 pridružena psihiatrična stanja. 

 

Preden postavimo diagnozo motnje avtističnega spektra, moramo izključiti vse ostale 

potencialne diagnoze, kot so: 

 

 Razvojni zaostanek/ zmanjšane kognitivne sposobnosti 

Otroci z zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju lahko izkazujejo nekatere znake, 

ki so značilni za avtizem, kot so npr. zaostanek in odsotnost govora, pomanjkanje 

očesnega kontakta, omejena neverbalna komunikacija in uporaba stereotipnih gibov in 

vzorcev obnašanja. 
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 Specifične govorno-jezikovne motnje 

Socialne veščine se ponavadi razvijejo zaradi potrebe po komunikaciji. Pri otroku z 

MAS pa najprej opazimo zaostanek na področju govora in jezika- komunikacije. Zato 

so primanjkljaji na področju socialnih veščin pri nekaterih otrocih tesno povezani z 

govorno-jezikovno motnjo, ki jo otrok ima. Prav tako se pri teh motnjah pojavlja 

eholalija, težave s konceptom jezika in govora, nezmožnost uporabe gest in 

pomanjkanje simbolne igre. 

 

 Selektivni mutizem 

Pri tej motnji lahko otroci zavračajo govor v večini situacij, vendar bodo po večini v 

domači situaciji govorili. Zgodovina in manifestacija motnje je po večini drugačna kot 

avtizem. 

 

 Hiperkinetična motnja s stereotipnim vedenjem 

Pri tej motnji gre za zelo nizko zmožnost koncentracije, nerodnost, nemirnost in 

ponavljajoče se vedenje. Prav tako je očitna prisotnost motnje v duševnem razvoju.  

 

 Osebnostne motnje 

Osebnostne motnje so duševne motnje, za katere je značilno neprilagojen način 

razmišljanja, čustvovanja in vedenja. Pri diagnosticiranju lahko prihaja do zamenjave 

predvsem z diagnozo Aspergerjev sindrom. Čeprav obstajajo določeni simptomi, ki so 

podobni, kot npr. težave pri komunikaciji z ostalimi, težave pri socialnih odnosih, pa se 

pri postavljanju diagnoze srečujemo z dvema bistvenima razlikama: 

1. osebe z MAS niso nasilne (ne smemo mešati "težavnega" vedenja z nasiljem) 

2. v odrasli dobi so osebe z osebnostnimi motnjami večinoma samostojne, medtem ko 

osebe z MAS v večini primerov potrebujejo asistenco celo življenje. 

 

 Obsesivno-kompulzivna motnja 

Obsesivno-kompulzivna motnja je duševna motnja anksiozne narave, za katero so 

značilne prisilne misli (obsesije; npr: o nečistoči), ki jih posameznik obvladuje z 

vedenjem (kompulzije; npr: neprestano umivanje rok). Ta vedenja se večkrat 

zamenjujejo z rituali, ki jih izvajajo otroci z MAS npr. postavljanje avtomobilčkov v 

vrsto, dotikanje, prižiganje luči, štetje, ki pa jih otroci z MAS ne uporabljajo za 
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"nevtralizacijo" strahu oz. misli "kaj bi se lahko zgodilo, če..." ampak so ta ritualna in 

ponavljajoča vedenja pri otrocih z MAS večkrat povezana  z obvladovanjem drugih 

težav in potreb, kot npr.: spreminjanje vnosa senzornih dražljajev, ohranjanje istosti v 

njihovem življenju. Glavna razlika ima torej temelje v anksioznosti. 

 

 Tourettov sindrom 

Tourettov sindrom (TS) je nevrološka motnja, za katero je značilen pojav fizičnih in 

vokalnih tikov. Čeprav se lahko Tourettov sindrom pojavi sočasno z MAS, pa obstaja 

med MAS in TS več razlik, med katerimi je najbolj očitna ta, da posamezniki s TS 

nimajo primanjkljajev na področju komunikacije in socialne interakcije, čeprav so ljudje 

s TS zaradi svojega stanja lahko večkrat osamljeni, manj samozavestni itd. Prav tako se 

lahko tiki napačno zamenjujejo s samostimulativnim (angl. stimming) vedenjem (npr. 

mahanje z rokami), vendar pa je treba razlikovati med funkcijo; medtem ko so tiki 

neprostovljni in nenadni, imajo stimi funkcijo pomirjanja in jih oseba dela na nek način 

"(pol)zavedno in hoteno". 

 

 Sindrom patološkega izogibanja zahtevam 

Glavna značilnost Sindroma patološkega izogibanja zahtevam je neprestano izogibanje 

čisto običajnim zahtevam, s pomočjo uporabe raznih manipulacij. Podlaga temu 

izogibanju je potreba po nadzoru in anksioznost. Čeprav se danes ta sindrom vedno bolj 

omenja kot del MAS, pa strokovnjaki opažajo pomembne razlike v učinkovitosti 

pristopov in metod, ki se uporabljajo pri delu z otroki z MAS. Glavna razlika ima temelj 

v motivaciji; medtem ko lahko otroke z MAS, če najdemo pravi motivator, motiviramo 

za neko nalogo, je pri otrocih s sindromom patološkega izogibanja zahtevam to skoraj 

nemogoče. 

 

 Neverbalne specifične učne težave. 

Otroci z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami (NSUT) imajo podobne 

primanjkljaje kot otroci z MAS: pogosto ne komunicirajo na socialno sprejemljiv način, 

imajo težave pri generalizaciji, so socialno nespretni, imajo težave pri navezovanju 

stikov in ohranjanju prijateljstev. Zaradi tega prihaja do zamenjave predvsem z 

diagnozo Aspergerjev sindrom. Pa vendar obstajata dve bistveni razliki med tema 

dvema diagnozama: 
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1. medtem ko spadajo MAS med duševne in vedenjske motnje, so NSUT 

nevrofiziološko pogojene in primarno posledica senzorne disfunkcije 

2. nimajo vsi otroci z NSUT težav na socialnem področju, medtem ko je primanjkljaj na 

socialnem področju ena izmed diagnostičnih značilnosti MAS 

 

 

1.7.2. Diagnostični pripomočki in orodja 

 

Avtizem, kot tudi druge motnje, ne moremo diagnosticirati le na podlagi nekaterih 

izstopajočih lastnosti in vedenj ali na podlagi le enega samega diagnostičnega 

pripomočka, temveč moramo pridobiti čim več informacij o razvoju posameznika in 

njegovi zgodovini ter oceniti njegovo delovanje na številnih področjih. Tako naj bi bila 

diagnoza vedno rezultat timskega dela različnih strokovnjakov – psihologa, psihiatra, 

specialnega pedagoga, logopeda, delovnega terapevta… Nikoli se za diagnozo ne 

uporabi le en instrument ali test. V vsakem primeru pa je potrebno diagnostično 

ocenjevanje individualizirati in se prilagajati otroku.  

 

V nadaljevanju navajamo različne diagnostične pripomočke, ki se uporabljajo v procesu 

postavljanja diagnoze MAS: 

 

 DISCO  

Eden izmed instrumentov, ki se uporablja v okviru psihološkega ocenjevanja,  je tudi 

diagnostični intervju za odkrivanje motenja socialne interakcije in komunikacije 

DISCO- (Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders; Leekam, 

Libby, Wing, Gould in Taylor, 2002).  

DISCO je podroben, polstrukturiran intervju, ki ga strokovnjak izvaja s staršema ali s 

skrbnikom, skratka z nekom, ki posameznika dobro pozna že od rojstva. Tako dobimo 

podrobno sliko razvoja posameznika od rojstva do njegove trenutne starosti, na 

različnih področjih, njegovo napredovanje ali nazadovanje ter trenutno raven delovanja. 

DISCO zajema številna področja in od njih (za MAS) najpomembnejše področje 

socialne interakcije z odraslimi in vrstniki, komunikacije (receptivne, ekspresivne in 

neverbalne), imaginacije ter ugotavlja znake morebitnega posameznikovega 

stereotipnega vedenja. DISCO, kot diagnostični instrument, je primeren tako za uporabo 

pri otrocih, kot tudi pri odraslih. Kot eden od diagnostičnih pripomočkov daje 
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informacije v skladu s formalnimi diagnostičnimi kategorijami (MKB-10 in DSM IV). 

Na njegovi osnovi in seveda v skladu z drugimi viri informacij lahko diagnosticiramo 

motnje avtističnega spektra, učne motnje, jezikovne motnje in jih, kar je izredno 

pomembno, dobro razlikuje med seboj. Z njegovo pomočjo lahko zaznamo tudi številne 

druge motnje, ki se pogosto pojavljajo skupaj z motnjami avtističnega spektra. Služi 

torej kot presejalni pripomoček za odkrivanje motenj pozornosti, hiperaktivnosti, 

obsesivno-kompulzivnih motenj, Tourettovega sindroma in katatonije. V kolikor 

odkrijemo sum na prisotne druge motnje, le-te nadalje odkrivamo z drugimi, za motnje 

specifičnimi, diagnostičnimi postopki.  

 

 3Di 

3Di (The Developmental, Dimensionaland Diagnostic Interview; Skuse idr., 2004) je 

računalniško administriran intervju za starše oseb z motnjami avtističnega spektra. 

Namen intervjuja je ocena simptomov motenj avtističnega spektra iz dimenzionalne 

perspektive težav. 3Di se lahko uporablja v kliničnih in nekliničnih primerih. 

Prednost 3Di je, da nudi možnost postavitve diferencialne diagnoze. Program 

avtomatsko poveže komorbidnosti iz celotnega spektra otroških psihiatričnih motenj. 

Intervju sestavljajo postavke, ki pokrivajo demografske, družinske, razvojne podatke ter 

podatke o motoričnih spretnostih in vprašanja, ki se nanašajo na mentalna stanja, 

relevantna za druge diagnoze. 

Program omogoča skrajšanje vprašalnika, kadar sumimo na določeno diagnozo in kadar 

določeni moduli niso relevantni (npr. vprašanja o verbalnem razvoju za neverbalne 

otroke). 

 

 ADOS 

The Autism Diagnosti Observation Schedule (Lord idr., 1989) je pol strukturiran 

opazovalni instrument. Aktivnosti so sestavljene tako, da se opazuje komunikacija, 

igralne veščine, socialna interakcija, stereotipno vedenje in omejeni interesi. ADOS daje 

informacije v skladu s formalnimi diagnostičnimi kategorijami (MKB-10 in DSM IV). 

Kot diagnostični instrument je primeren za opazovanje otrok od 3. leta dalje. Glede na 

starost je sestavljen iz štirih modulov. Za mlajše otroke in otroke z znižanimi 

sposobnostmi, pa je bil razvit PL-ADOS (Pre-linguistic Autism Diagnosti Observation 

Schedule (Di Lavore, Lord in Rutter, 1995), ki se osredotoča bolj na združeno 

pozornost, imitacijo, socialne rutine. 
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 ADI-R 

Tako kot DISCO je tudi ADI-R (The Autism Diagnostic Interview-Revised; Le Couteur 

idr., 1989) diagnostični intervju, ki se opravi s starši. S pomočjo tega intervjuja se 

ustvari slika o otrokovem funkcioniranju na področjih komunikacije in jezika, 

socialnega razvoja, igre in vedenja. ADI-R daje informacije v skladu s formalnimi 

diagnostičnimi kategorijami (MKB-10 in DSM IV) in je najpogosteje uporabljen 

diagnostični intervju za diagnosticiranje MAS. 

 

 CHAT 

CHAT (Chechlist for Autism in Toddlers; Baron-Cohen, Allen in Gillberg, 1992), je 

opazovalni instrument, ki temelji na opazovanju in naj bi ga uporabljali pediatri za 

otroke v starosti 18 mesecev (doba sistematičnega pregleda v Veliki Britaniji). Preverja 

zgodnje znake avtizma, kot so: primanjkljaji na področju socialne interakcije, 

komunikacije in igre. CHAT je sestavljen iz devetih vprašanj in petih področij 

opazovanja.  

 

 CARS 

Schopler, Reichier in Rochen Renner (1988) so razvili lestvico za oceno otroškega 

avtizma (angl. Childhood Autism Rating Scale) je strukturirani intervju in pripomoček 

za opazovanje otroka, ki se ga uporablja kot diagnostično orodje za otroke starejše od 

24 mesecev. Ocenjuje se petnajst različnih področij funkcioniranja, ocenjevalna lestvica 

pa je sedem stopenjska. Končni rezultat pove, za koliko odstotkov se otrokovo vedenje 

razlikuje od tipičnega vedenja njegovih vrstnikov. 

 

 

1.7.3.  Pedagoško diagnostično ocenjevanje 

 

Kompleksna in pervazivna narava motenj avtističnega spektra zahteva dobro pedagoško 

oceno otrokovega funkcioniranja, preden lahko načrtujemo primerno obravnavo. 

Pedagoška ocena je pomembnejša od medicinske diagnoze, v smislu da je bolj 

individualizirana, saj izhaja iz otroka. V Sloveniji pogosto naletimo na mnoge primere 

nerazumevanja avtizma in sicer tudi pri sestavi individualiziranih programov za otroke z 

MAS, kjer se napačno izhaja iz diagnoze in ne iz otrokovega funkcioniranja ali iz 

njegovih potreb. Primer: Za enajstletnega otroka z MAS so v neki šoli uvedli mirni 
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kotiček, kjer se je lahko igral z zajčkom. Posledica: otrok se je odhodu v kotiček upiral 

z agresivnim vedenjem, ki ga pred uvedbo kotička ni bilo. Učiteljica je o kotičku slišala 

na nekem predavanju. Taka »prilagoditev« za tega otroka ni bila primerna, niti ni vedel, 

zakaj mora tam sedeti in kaj naj počne z zajčkom, ki ga ni niti malo zanimal. 

 

Ko želimo razvijati določeno spretnost, moramo najprej narediti oceno, ki se nanaša na 

področje funkcioniranja, ki je pomembna za posameznikov razvoj in napredek in ki nam 

pove, na kakšnem nivoju posameznik funkcionira. Beležiti in meriti moramo otrokov 

napredek, da lahko evalviramo naše delo ter naredimo pomembne spremembe. 

 

Zgodnja diagnoza ter nato ocena funkcioniranja ter načrtovanje obravnave je izrednega 

pomena za nadaljnji razvoj otroka. Le tako se bodo njegovi potenciali lahko razvili do 

čimbolj optimalne mere. Oseba z MAS bo vse življenje potrebovala strukturo, vizualno 

oporo, razlago socialnih situacij, zato je pri avtizmu ključno načrtovanje za vse 

življenje. Ker osebe z MAS niso zmožne posploševati, se morajo naučiti prav vsake 

stvari, ki se je mi »nevrotipični« posamezniki naučimo mimogrede. 
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1.7.3.1. Področja, ki jih ocenjujemo in glavni pripomočki za izvedbo 

 

Kognitivna ocena 

Evalvacija otrokovega kognitivnega funkcioniranja nam lahko pomaga določiti, kakšno 

bo otrokovo splošno funkcioniranje in lahko nakaže diskrepanco med intelektualno 

sposobnostjo in socialnim funkcioniranjem otroka.  

 

Navadno so psihologi tisti, ki izvajajo oceno otrokovega funkcioniranja na kognitivnem 

področju in pri tem uporabljajo naslednje diagnostične pripomočke, ki so v tujini 

priporočeni za mlajše otroke z MAS (pogosto so ti neverbalni, nekooperativni…): 

 Bayley Scales of Infant Development II (Bayley, 1993) 

 Leiter International Performance Scales-Revised, (Leiter, Roid in Miller, 1997) 

 Psycho-educational Profile-Third Edition (PEP-3), (Schopler idr., 2005) 

 

Kognitivna ocena je zelo pomembna tudi pri oblikovanju individualiziranega programa 

za otroka z MAS. Zgoraj našteti diagnostični pripomočki predstavljajo za specialnega 

pedagoga učinkovito orodje za zbiranje informacij o otrokovem funkcioniranju. 

 

Odkar se ukvarjam z MAS, sem imela priložnost govoriti z nekaterimi šolskimi 

psihologi iz tujine, ki so specializirani za obravnavo razvojnih motenj. Jennifer 

Ravenhill iz Velike Britanije je med drugim povedala: »Nikoli ne uporabljam testov, 

kot so WISC, PEP-3 za merjenje IQ pri otroku, čeprav je to privlačno in lažje, ampak 

zgolj za določanje otrokovih močnih in šibkih področij.«  

Pri izvedbi psihološki diagnostičnih pripomočkih je potrebna posebna previdnost in 

ustrezne prilagoditve, da ne bi prišli do napačnih zaključkov zaradi otrokovega 

nerazumevanja zahtev in na podlagi otrokovega nesodelovanja. 

Ti diagnostični pripomočki so namreč že v osnovi sestavljeni tako, da merijo 

generalizacijo, zahtevajo dobro procesiranje jezika in razumevanje navodil. Z vsem 

naštetim pa imajo osebe z motnjami avtističnega spektra težave. 

 

Ocena socialnega in prilagoditvenega vedenja 

Ocena socialnega in prilagoditvenega vedenja je najpomembnejša za otroke z MAS. 

Glavni pripomoček, ki se uporablja za oceno tega področja, je Vinelandska lestvica 

prilagoditvenega vedenja (angl. The Vineland Adaptive Behaviour Scales; Sparrow, 
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Cicchetti in Balla, 1984). Gre za intervju, ki se opravi s starši. Na voljo so tri različice 

tega intervjuja, za otroke z MAS je najbolj primerna razširjena različica. (Carter idr., 

1998). 

 

Lestvica omogoča oceno razvojne ustreznosti določenih veščin na štirih področjih: 

1. socializacija 

2. dnevne življenjske rutine 

3. razvoj motorike 

4. komunikacija 

 

Ocena komunikacijskih veščin 

Pri osebah z MAS je razvoj mišljenja povezan z razvojem razumevanja govora. Zato 

moramo k oceni komunikacijskih veščin obvezno vključiti tudi kognitivno oceno. 

Komunikacijo otroka z MAS je pogosto otežena ali celo nemogoča, če uporabljamo 

diagnostične pripomočke, sestavljene za tipično razvijajoče se otroke. 

V tujini uporabljajo za ocenjevanje komunikacijskih veščin naslednje diagnostične 

pripomočke (SCQ pa je ponekod v rabi tudi v Sloveniji):  

 The Pre-verbal Communication Schedule (Kiernan in Reid, 1987) 

 The Pragmatic Profile of early Communication Skills (Dewart in Summers, 

1988) 

 Social Communication Questionnaire – SCQ (Rutter in Bailey, 2003) 

 

Ocena igralnih veščin 

Strokovnjaki za ocenjevanje otrok z neobičajnim in atipičnim razvojem in za tiste z 

resnimi vedenjskimi težavami in težavami v socialnih odnosih priporočajo »podrobno in 

natančno opazovanje otrokove spontane in odzivne igre« kot enega izmed najboljših 

virov informacij o otroku, saj se v igri najbolj natančno pokaže njegova sposobnost 

reševanja problemov, razvoj strategij itd. (Newson, 1979). 

 

Newson predlaga različne igrače, materiale in aktivnosti, ki lahko spodbudijo otrokov 

odziv na naslednjih področjih: 

1. imitacija; 

2. sledenje navodilom; 

3. recipročna igra (čakati na vrsto…); 
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4. manipulativne veščine; 

5. funkcioniranje grobe motorike; 

6. govor in komunikacija; 

7. kognitivne sposobnosti; 

8. simbolična igra (se pretvarja). 

 

Vzgojitelji so tako idealni »opazovalci in ocenjevalci« otrokovih igralnih veščin, saj 

lahko sledijo in opazujejo otrokovo igro tako rekoč ves čas – če seveda vedo, kaj 

opazujejo in kaj morajo opazovati! 

Prav tako je pri ocenjevanju neprecenljivo sodelovanje staršev.  

Starši, skupaj z vzgojitelji v vrtcih, lahko tako pomagajo strokovnjakom, ki 

diagnosticirajo in ocenjujejo otrokovo funkcioniranje.  

 

 

1.7.4. Neformalna pedagoška ocena 

 

Neformalna pedagoška ocena je prosto opazovanje, ki ga v naprej strukturiramo, 

uporabimo npr. ocenjevalno lestvico, ki jo sami sestavimo glede na področje, ki ga 

ocenjujemo.  

 

Prostor in material, ki ga pri tem uporabljamo, sta sekundarnega pomena, pri otrocih z 

MAS pa je zaradi njihovih ozkih interesov pomembno, da izberemo material in 

aktivnosti, ki bodo otroka pritegnile.  

Ocena ni enkratno zaključeno dejanje, potrebno jo je pogosto ponavljati, saj s tem 

ugotovimo otrokov napredek ter naredimo oceno že osvojenih spretnosti vsakič, ko 

želimo učiti nov cilj.  

Naša opažanja vsakič beležimo, najbolje v preglednico. Ocenjevane spretnosti v 

preglednici ocenimo z uspešno, delno uspešno ali neuspešno, kar je pomembno za 

načrtovanje učenja, saj pri učenju začnemo vedno z učenjem spretnosti, ki jih otrok že 

delno obvlada ter s tem zagotovimo hitrejši napredek in s tem večjo motivacijo za 

otroka.  

 

Pri neformalni oceni ni pravilnih in nepravilnih odzivov s strani otroka. Otroku 

damo material in opazujemo, kaj zmore z njim narediti. Če otrok nima razvitih 
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manipulativnih spretnosti s predstavljenim materialom, demonstriramo, kaj lahko naredi 

ter ga po potrebi fizično vodimo, nato ocenjujemo – beležimo nivo potrebne pomoči. 

 

Na ta način ugotavljamo: 

 otrokova močna področja,  

 komunikacijske spretnosti,  

 vstopanje v interakcije,  

 osvojene socialne veščine,  

 emocionalne odzive,  

 igro,  

 interese,  

 kognitivne in akademske spretnosti,  

 samostojnostne spretnosti,  

 motorični razvoj,  

 posebnosti v vedenju in senzoričnem procesiranju informacij, 

 kako se organizira, nivo pozornosti, samostojnosti, motivacije, kakšno podporo 

potrebuje pri izvajanju nalog za mizo, 

 kako se odziva na pohvalo (verbalna pohvala; materialna nagrada).  

 

S pomočjo neformalne ocene bomo odkrili tudi otrokova šibka področja, ki jih bomo pri 

učenju poskušali podpreti s strukturo.  

 

Splošno prepričanje v pedagoški stroki je, da s pomočjo močnih področij, otroka učimo 

spretnosti s šibkih področij. Pri delu z otroci z MAS, pa moramo naša prepričanja 

nekoliko spremeniti: otroci z MAS morda nikoli ne bodo osvojili spretnosti s šibkih 

področij, ne glede na to, koliko časa in truda bomo v učenje le-teh vložili. Otrok z MAS 

bo na tak način izgubil precej energije, rezultatov pa ne bo oziroma se lahko pojavijo 

nezaželena vedenja. 

 

PRIMER: Komunikacija je šibko področje otrok z MAS. Ker so spretnosti s tega 

področja pomembne za otrokovo vsakodnevno uspešno funkcioniranje, bomo to 

področje podprli – npr. otroka bomo naučili komunicirati z izmenjavo slike za želeno 

stvar; ne bomo pa od njega zahtevali, da stvar tudi verbalno poimenuje. Ker otrok tega 
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(vsaj na začetku) ni zmožen, bi pričakovanje verbalnega poimenovanja pri otroku lahko 

vzbudilo frustracijo in posledično neželeno vedenje (npr. kričanje, fizična agresija). 

 

 

1.8. Pomen zgodnje obravnave 

 

Za otrokov celostni razvoj je najpomembnejših prvih pet let otrokovega življenja: tako 

za telesni, biološki, kognitivni in socialni razvoj kot za razvoj osebnosti. (McCain in 

Mustard, 1999; Hertzman, 2010; Evropski parlament, 2011; Boivin, Michel in 

Hertzman, 2012; Opara, 2013). 

 

Majhni otroci z MAS, ki so deležni ustrezne zgodnje obravnave imajo veliko večje 

možnosti, da bodo kasneje v življenju živeli samostojno, bili zaposleni in razvijali 

pomenske in trajajoče socialne odnose (Howlin, 1997). 

 

Bužan (2013) navaja: »Zgodnja obravnava kot začetek inkluzivnega pristopa je temelj 

uspešnega razvoja vsakega otroka, pomembna je tako za posameznika kot za družbo. … 

Bolj je posameznik samostojen, bolj je vključen v družbo, več lahko vanjo tudi 

soprispeva. Otrokom z odstopanji v razvoju pomaga s primernim vodenjem in učenjem 

razviti njihove pogojene sposobnosti in spretnosti kot osnovo za nadaljnje učenje – brez 

sistematične pomoči bi se razvile v bistveno manjši meri, kot se lahko. Zajema vsa 

področja: opazovanje otroka, spremljanje razvoja in opozarjanje na odstopanja v 

razvoju. Zaradi večplastnosti zahteva še posebej kakovostno timsko delo, dobro 

komunikacijo, zaupanje med strokovnimi delavci, iskanje skupnih rešitev na podlagi 

sodelovanja in oblikovanje strategij za zmanjšanje otrokovih težav s ciljem izboljšati 

znanje in prispevati k osebnostni rasti. Zgodnja obravnava je tudi prvi korak nudenja 

podpore in pomoči družini, v kateri se rodi otrok s posebnimi potrebami. Družini 

omogoča razvoj pozitivnih odnosov, ki bodo pomagali ohraniti ravnovesje, spodbuja 

socialno vključenost družine in otroka ter ustvarja priložnosti za interakcijo otroka z 

okoljem.« (Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, 2013) 
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Da se otrok z MAS se lahko uči in postopoma kompenzira svoje primanjkljaje, 

potrebuje specifične načine učenja in dodatne spodbude, ki imajo velik vpliv na končni 

razplet za otroka z MAS. 

 

»Obravnava in program, ki bo otroku omogočil optimalen razvoj, ne moreta biti 

enoznačno opredeljena, saj ne poznamo postopkov, ki bi ustrezali vsem otrokom. Zato 

je nujno, da je otrok z avtizmom zelo zgodaj prepoznan in obravnavan. Dokazano je, da 

izobraževanje, učni ter vzgojni programi in metode, ki so prilagojeni posebnim 

potrebam vsakega posameznika in uvedeni v čim nižji starosti, močno izboljšajo 

njihovo sposobnost učenja, komunikacije in odnosa z okoljem. V predšolskem obdobju 

mora biti obravnava usmerjena predvsem v razvijanje njegovih komunikacijskih 

spretnosti, obravnavo senzornih in/ali motoričnih težav, razvijanje simbolične igre, 

razvijanje ustrezne skrbi za sebe in učenje primernih socialnih interakcij z odraslimi in 

vrstniki.« (Smernice za celostno obravnavo otrok s spektroavtističnimi motnjami, 2009) 

 

Cilj zgodnje obravnave je, da otrok z MAS odraste v čim bolj samostojnega in 

učinkovitega odraslega v vsakodnevnem življenju. Zaradi različnosti otrok s to motnjo 

težko govorimo o enotnem programu obravnave, temveč le o metodah, ki jih moramo 

prilagoditi intelektualnemu nivoju in stopnji izraženosti MAS (Jurišič, 1992). 

 

Znotraj tega so glavni cilji spodbujanje otrokovega zdravja, razvijanje sposobnosti, 

zmanjšanje razvojnih zaostankov, blaženje obstoječih ali nastajajočih invalidnosti, 

preprečevanje funkcionalnega poslabšanja primanjkljaja in spodbujanje vloge družine 

(Globačnik, 2012) 

 

Zgodnja obravnava vključuje opazovanje otroka, spremljanje njegovega razvoja in 

pripravo ter izvedbo individualiziranih strategij dela. 

 

Lipec in Žgur (2013) navajata: »… Zgodnja obravnava je izrazito interdisciplinarna in 

zahteva konceptualno usklajevanje med različnimi pristopi in strokami. Zato se ob tem 

postavlja vprašanje ustreznosti kompetenc različnih strokovnjakov in zagotavljanja teh 

kompetenc v programih izobraževanja strokovnjakov, ki se v procese zgodnje 

obravnave vključujejo. (Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, 

2013) 
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Za uspešnost zgodnje obravnave so ključnega pomena prav kompetence različnih 

strokovnjakov. (Evropska komisija, 2011) 

 

Opara (2013) navaja, da se v svetu pojavljajo različni koncepti zgodnje obravnave. 

»Skupno jim je to, da je individualizirani program bistveni element zgodnje obravnave, 

ki povezuje medicinski, socialni in edukacijski aspekt. 

V Slovenije še nimamo jasne doktrine zgodnje obravnave. Imamo pa različne oblike 

zgodnje obravnave, ki pa niso konceptualno in funkcionalno povezane.« (Društvo 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, 2013) 

 

»Zgodnjo obravnavo otrok z motnjami v razvoju v slovenski zakonodaji trenutno ureja 

zgolj Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, v katerem pa ni 

natančno določeno, kaj zgodnja obravnava zajema, kako je organizirana in komu je 

dostopna« (predlog Zakona o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami, 2016) 

 

 

1.9. Obravnava otroka z motnjami avtističnega spektra 

 

Zelo pomembno je, da ima strokovni delavec, ki izvaja kakršno koli obravnavno z 

osebami z MAS, široko znanje o različnih pristopih in metodah in zna le-te med seboj 

ustrezno kombinirati. Pomemben je namreč celosten pristop. 

 

 

1.9.1. Metode obravnave otrok z MAS 

 

Pri obravnavi otrok z MAS se najpogosteje uporabljajo tri vrste metod, in sicer: 

1. Vedenjske metode, med katere sodijo: kognitivno vedenjska metoda, trening 

posameznih poskusov, verbalno-vedenjski trening, Princeton U ABA model, 

Reutgers U ABA model, … 

Temeljijo na principih uporabne vedenjske analize (angl. Applied Behavioural Analysis 

– ABA). Vključujejo zelo natančne sistematične korake za učenje novih spretnosti in 

zmanjševanje težavnih vedenj.  
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Pri učenju se uporabljajo naslednji koraki: 

 Priprava strukturiranega okolja (čim manj motečih dejavnikov; kontrola 

dostopa do igrač in materialov; načrtovanje učenja ene same merljive spretnosti 

hkrati) 

 Uporaba direktnih navodil (natančno načrtovanje, kaj bomo rekli in naredili; 

uporaba enostavnih direktnih navodil in vprašanj; ponavljanje enakih navodil na 

enak način) 

 Predvidi se otrokov odziv (natančno načrtovanje, kaj bo rekel in naredil otrok; 

omejitev otroka na malo možnosti; zapisovati otrokove odzive na merljiv način) 

 

Strokovni delavec napravi načrt, kako se odzvati na ustrezna in kako na težavna vedenja 

med obravnavo. Pri uporabi vedenjskih metod je jasno določeno, kaj bo učitelj napravil 

v naslednjem koraku in kaj se pričakuje od otroka. Ta visok nivo predvidljivosti je 

značilen za vse vedenjske metode. 

 

2. Metode, ki uporabljajo socialni pristop (trening ključnih odzivov, TEACCH 

model, naključno učenje, Hanen program,…) 

Metode, ki uporabljajo socialni pristop temeljijo na osnovnih principih otrokovega 

razvoja – učenje poteka ob interakcijah z drugimi ljudmi. Metode vključujejo rabo 

sistematičnih strategij za razvoj spretnosti in sicer tako, da gradimo na zdravih socialno-

čustvenih odnosih. 

 

Pri razvoju določene spretnosti, se uporabljajo naslednji koraki: 

 Uporaba naravnega okolje (izbira živahnega okolja, ki je fizično udobno za otroka; 

izbira igrač in materialov, ki otroka visoko motivirajo; vključiti v aktivnost 

katerikoli cilj, ki ga želimo pri otroku doseči) 

 Poudarek na socialni interakciji (naučiti se opazovati in odzivati na otrokove komaj 

opazne socialne, komunikacijske in čustvene znake, za vzpostavitev in zadrževanje 

interakcije; razumevanje otrokovih odzivov na različne stvari v okolju pomaga, da 

spodbujamo otrokovo pozornosti ter sodelovanje; dialog o tem, kaj z otrokom 

počneta skupaj, izogibanje direktnim navodilom) 

 Uporaba podpornih odzivov (načrtovati, kaj bomo počeli, da potrjujemo in gradimo 

na otrokovi rabi igrač in materialov; načrtovati, kaj bomo rekli, da potrjujemo in 
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gradimo na otrokovi komunikaciji; zapisovati, katere aktivnosti in stil interakcije je 

pripeljal do osvojitve določene spretnosti) 

 

Strokovni delavec napravi načrt, kako podpirati otroka, ko je razburjen, kako se odzvati 

na ritualna vedenja, kako pomiriti otroka, ko se razburi. 

Pri rabi metod, ki uporabljajo socialni pristop, je jasno vidno, kako strokovni delavec 

ves čas  dela komaj opazne prilagoditve, da zagotovi ohranjanje interakcije in spodbuja 

učenje.  Veliko pozornosti se posveča otrokovemu temperamentu ter potrebam. 

 

3. Razvojne metode (Integrirane igralne skupine, SCERTS model, RDI model, DIR 

Floortime,…) 

So izbrana kombinacija vedenjskih in socialnih metod. Združujejo natančnost 

vedenjskih metod in interaktivne kvalitete socialnih metod. 

 

Pri učenju se uporabljajo naslednji koraki: 

 Priprava naravnega okolja (izbira okolja, ki je fizično udobno za otroka; skrbno 

organiziranje igrač in materialov, ki ga motivirajo; načrtovanje učenja ene spretnosti 

naenkrat)  

 Strukturiranje interakcij (uskladiti navodila z interaktivnim zabavnim dialogom; 

ustvariti predvidljivo interakcijo z otrokom, da bo razvil določeno spretnost; 

pogosto ponavljati enaka navodila in dialog) 

 Strukturiranje več odzivov (načrtovati, kaj bomo počeli, hkrati pa upoštevati in 

graditi na otrokovi pozitivni rabi igrač in materialov; načrtovati, kaj bomo govorili, 

hkrati pa upoštevati in graditi na otrokovi pozitivni rabi komunikacije; zapisovati 

napredovanje otrokovih spretnosti na merljiv način) 

 

Strokovni delavec napravi načrt, kako se odzvati na ustrezna in kako na težavna vedenja 

med obravnavo. 

Pri uporabi razvojnih metod je jasno vidno, katere spretnosti se otrok uči. Predviden je 

tudi vzorec, kaj bo strokovni delavec rekel. Tak nivo predvidljivosti, skupaj z 

materialom, ki otroka motivira in pa socialna interakcija, so značilni za vse razvojne 

metode. 
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1.9.2. Predstavitev izbranih metod in principov dela 

 

Pri opisih izbranih metod in principov dela se osredotočamo na metode, ki so bile 

uporabljene v Programu zgodnje intenzivne obravnave za mlajše otroke z MAS, ki ga 

obravnavam v empiričnem delu diplomskega dela. 

 

1.9.2.1. PECS (Picture Exchange Communication System) 

PECS (Pictures Exchange Communication System; Bony in Frost, 1985) za mlajše 

otroke z MAS ali drugimi socialno - komunikacijskimi težavami. Gre za nadomestno 

komunikacijo z izmenjavo slik - otrok izroči želeno ikono - sliko svojemu 

"komunikacijskemu partnerju". Učenje se začne s preprosto izmenjavo in vodi do 

oblikovanja zahtevnejših stavkov. 

Metoda se izvaja v 6 stopnjah in temelji na dveh različnih učnih tipih: strukturiranem in 

nestrukturiranem. 

S pomočjo metode ABA (Applied Behaviour Analysis) nam PECS omogoča osnovo za 

izgradnjo pozitivnega okolja za razvoj otroka z MAS in drugimi razvojnimi motnjami. 

Strukturirani elementi so osredotočeni na funkcionalne aktivnosti in komunikacijo, na 

obravnavo vedenja in na izboljšanje otrokovih močnih „strani“. Prav to omogoča 

pozitivno osnovo za nadaljnje učenje. 

Nestrukturirani elementi metode PECS pa so: oblika učnih lekcij, strategije spodbud, 

strategije za odpravljanje napak in generalizacija. Vse to spodbuja otroka k sprejemanju 

odločitev. 

O učinkovitosti PECS metode je bilo izvedenih veliko raziskav. Nekatere neodvisne 

raziskave potrjujejo, da otroci, ki aktivno uporabljajo PECS več kot leto in pol, ob 

tem razvijejo tudi govor, (Flippin, Reszka in Watson, 2010) kar smo opažali tudi pri 

izvajanju programa zgodnje intenzivne obravnave. 

 

 

1.9.2.2. DIR Floortime 

DIR (Developmental, Individual-Difference, Relationship-Based) in Floortime model 

(Greenspan in Wieder, 1980). DIR/Floortime pristop se osredotoča na pomoč otrokom 

pri interakcijah z drugimi, komunikaciji ter pri mišljenju. Socialne vezi ter igro 

postavlja v ospredje otrokovega razvoja. 

DIR model izpostavlja 6 razvojnih mejnikov, ki jih mora osvojiti vsak otrok za zdrav 

emocionalni in intelektualni razvoj. Prepoznavanje na kateri razvojni stopnji je otrok je 
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ključno za načrtovanje programa. Potrebno je odkriti otrokove senzorne ter motorične 

težave, ki lahko vplivajo na razvoj in učenje. Vsak otrok ima drugačno razumevanje 

okolja ter drugače odreagira nanj.  

Model vključuje tudi spodbujanje vezi med otrokom in starši, ki mu pomagajo pri 

razvoju.  

Floortime je središče pristopa DIR, starše ter učitelje uči, kako vstopati v interakcijo z 

otrokom. 

 

1.9.2.3. TEACCH  

Pristop TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-

handicapped CHildren) so okrog leta 1970 razvili na Univerzi v Severni Karolini in je 

pri nas bolj znan pod imenom strukturirano poučevanje. TEACCH ni enoten pristop in 

ni metoda. Gre za program, znotraj katerega poskušamo osebam z MAS pri učenju 

zagotoviti najprimernejše pristope in metode in s tem zagotoviti čim večjo 

samostojnost. Pristop temelji na dolgoletnih izkušnjah in upoštevanju razlik, ki izhajajo 

iz avtizma. 

 

TEACCH je bil osnovni pristop, ki smo ga uporabljali v Programu zgodnje intenzivne 

obravnave, zato ga širše opisujemo v nadaljevanju. 

 

 

1.9.3. Pristop TEACCH 

 

Strukturiran način poučevanja osebam z MAS omogoča: 

 BOLJŠE RAZUMEVANJE; otrok ob prihodu v prostor ve, kaj bo tam počel, 

aktivnosti in naloge so organizirane tako, da jih otrok razume 

 POVEČANA je UČINKOVITOST UČENJA; organizacija učnega prostora in 

aktivnosti ter zmanjšanje motečih dražljajev v okolju otroku z MAS omogoči 

boljše in lažje usmerjanje pozornosti na delo 

 Struktura otroka POMIRJA IN ORGANIZIRA; s pomočjo strukturiranega 

poučevanja otroku zagotovimo predvidljivost in ustvarimo rutino. Po principih 

strukturiranega poučevanja otroka učimo slediti delovnemu sistemu 
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 OMOGOČA mu SAMOSTOJNOST - PREHODI MED AKTIVNOSTMI – 

posameznik lahko s pomočjo sledenja urniku samostojno prehaja od ene k drugi 

aktivnosti, sledi zaporedju aktivnosti na urniku 

 ZMANJŠA se PRISOTNOST NEUSTREZNEGA VEDENJA; neustrezna 

vedenja, ki so posledica nerazumevanja zahtev okolja, se pri takšnem načinu 

poučevanja zmanjšajo 

 

V okviru strukturiranega poučevanja uporabljamo piramidni pristop (slika 1.4), ki nas 

vodi kako učiti, ne pa tudi, kaj učiti.  

 

Slika 1.4 - Piramidni pristop po TEACCH: nivoji strukture, ki jih je potrebno 

individualizirati za posameznega otroka. 

 

Ob upoštevanju piramidnega pristopa pri načrtovanju obravnave začnemo na dnu 

piramide in postopoma sistematično gradimo/dodajamo elemente proti vrhu piramide od 

fizične strukture do delovnega sistem in pri tem uporabljamo vizualno podporo in 

učimo z uporabo rutin ter vizualnih strategij dela.  

 

A. FIZIČNA STRUKTURA – ureditev prostora 

Prostor (npr. učilnica, igralnica, prostori doma) za posameznike z MAS mora biti 

organiziran tako, da otrok razume, kje se izvajajo določene aktivnosti in kje so stvari 

pospravljene. 
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Da bomo to zagotovili, moramo pri organizaciji prostora upoštevati naslednje:  

- Jasne meje 

Pri določanju mej uporabimo fizične meje (prostor omejen s pregradami, pohištvom,..) 

in vizualne meje (za določanje prostora je dovolj vizualna opora, kje je otrokov prostor, 

npr. narisana črta, blazinica za sedenje, …). 

- Jasen namen prostora 

Ko posameznik vstopi v določen prostor, mora dobiti jasno predstavo o tem, kaj se bo 

tam dogajalo – prostor mora vsebovati reprezentativni predmet: npr. če je to prostor za 

malico, naj bo tam npr. krožnik, če je to prostor za likovne aktivnosti, naj bo tam 

pripravljen likovni material, ki ga bo otrok uporabil.  

 

- Prostor z manj motečimi dražljaji 

Odstraniti je potrebno čim več morebitnih motečih dražljajev v okolju. Pri tem je 

potrebno upoštevati posameznega otroka in v prostoru odstraniti tiste dražljaje, ki so 

zanj moteči, saj so različni otroci občutljivi na različne dražljaje iz okolja. Posamezniki 

so lahko preobčutljivi na področju čutnega zaznavanja (vid, sluh, dotik, okus, vonj). S 

tem, ko iz okolja odstranimo dražljaje, ki so za posameznika moteči, mu omogočimo, da 

bo lažje in dlje časa usmerjal pozornost pri delu.   

 

Po principih strukturiranega učenja, znotraj prostora organiziramo »kotičke« za 

posamezne aktivnosti.  Prostor pregradimo s pohištvom ali pregradami tako, da prostor 

razdelimo na manjše prostore, znotraj katerih organiziramo posamezne aktivnosti.  

Katere »kotičke« bomo v prostoru organizirali je odvisno od področij kurikuluma, po 

katerem otroka izobražujemo.  

 

Primeri kotičkov, ki jih za otroke lahko organiziramo:  

- samostojno delo (izvaja naloge, ki jih zna samostojno rešiti) 

- učenje (delo 1:1) 

- skupinske aktivnosti (likovne, glasbene, malica, …) 

- za prehode (tranzicijo) 

- za sprostitev in igro 

- gibalne aktivnosti, … 
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B. INDIVIDUALNI URNIK  

S pomočjo urnika posamezniku vizualno odgovorimo na naslednji vprašanji:  

 Kje moram biti sedaj? 

 Kdaj bom lahko odšel k določeni (priljubljeni) aktivnosti? 

 

Urnik otroku omogoča, da se samostojno, mirno in smiselno giblje po strukturiranem 

prostoru, ki smo ga predhodno organizirali. 

 

Preverjanje aktivnosti na urniku postane posamezniku rutina. S pomočjo te rutine, pa 

lahko posameznika učimo fleksibilnosti, saj se urnik spreminja. Varnost in rutino otroku 

z MAS predstavlja preverjanje urnika, ne glede na to, kako se aktivnosti na urniku 

spreminjajo.  

 

Posamezniki imajo lahko zelo različne kognitivne sposobnosti in funkcionirajo na zelo 

različnih nivojih, zato je pomembno, da za vsakega posameznika pripravimo urnik, ki 

ga bo razumel in s katerim mu bomo omogočili samostojno prehajanje med aktivnostmi.  

Vsak otrok naj ima svoj urnik in svoj način upravljanja z njim, nikakor pa ne moremo 

imeti en urnik za več otrok. 

 

Uporabimo lahko različne oblike urnika:  

 urnik s predmeti (uporabimo predmete, ki jih otrok lahko funkcionalno uporabi 

pri aktivnosti/v prostoru – predmet mora biti vedno enak za isti 

prostor/aktivnost) 

 urnik s fotografijami ali slikami 

 urnik z ikonami 

 urnik z zapisom aktivnosti 

 

Izberemo takšno obliko urnika, ki jo otrok razume in zmore uporabiti tudi, ko ima 

»slab« dan – ni potrebno, da otrok uporablja urnik na najvišji možni stopnji. V kolikor 

otrok ne povezuje fotografije s predmetom/prostorom/aktivnostjo, moramo uporabiti 

urnik s predmeti. V kolikor otrok ne povezuje  narisanih slik s 

fotografijami/predmeti/prostori, moramo uporabiti urnik s fotografijami. Kakšen urnik 
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bo za otroka primeren  pa ugotavljamo v procesu neformalnega ocenjevanja otrokovega 

funkcioniranja. 

 

Ne glede na to, kakšen urnik posameznik uporablja, je pomembno, da je pri njegovi 

uporabi samostojen. Elemente (predmet, slike, zapis,…) z urnika otrok uporabi za 

usmeritev k določeni aktivnosti, v določen prostor.  

 

Urnik začnemo uporabljati najprej tako, da otroka usmerjamo s posamezno 

sličico/predmetom, k določeni aktivnosti. Ko otrok že povezuje vse slike/predmete z 

aktivnosti/kotički/prostori in prehode opravlja samostojno ob prejetju predmeta/slike, 

lahko predmete/slike pritrdimo na urnik, ki naj bo lociran na enostavno dostopnem 

prostoru, po principu najprej/potem (na začetku po 2 predmeta/2 sliki hkrati). Nato pa 

postopoma, ko je otrok sposoben razumeti zaporedje, daljšamo zaporedje 

sličic/predmetov na urniku.  

 

Pri razporejanju aktivnosti na otrokov urnik vedno upoštevamo, da po nekaj opravljenih 

aktivnostih, ki jih mi določimo,  sledi aktivnost, za katero vemo, da jo ima otrok rad, v 

kateri se sprosti.  Upoštevamo princip »nagrajevanja« (najprej delo/potem sprostitev) 

znotraj razporejanja aktivnosti za posameznega otroka.  

 

Vsak otrok mora imeti individualni urnik prilagojen njegovim zmožnostim, ki mu 

je vedno zmožen slediti in ga upoštevati.  

 

Za to, kako bo otrok funkcioniral v prihodnosti, je zelo pomembno, da usvoji princip 

sledenja urniku, saj lahko kasneje v življenju ta urnik nadgradimo npr. v tedenski, 

mesečni urnik in mu omogočimo samostojno opravljanje vsakodnevnih obveznosti.  

 

C. DELOVNI SISTEM 

Delovni sistem je strategija za učenje zaporedja, samostojnosti ter posploševanja.  

Podobno kot urnik, delovni sistem otroku predstavlja rutino, ki mu omogoča 

predvidljivost v različnih okoljih, situacijah.  

Ko otrok začne z aktivnostjo z urnika, mu s pomočjo delovnega sistema na sistematičen 

in vizualen način razjasnimo: 

- Koliko mora narediti? 
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- Kaj, katere aktivnosti mora narediti? 

- Kdaj je aktivnost končana? 

- Kaj naredi po tem, ko konča z aktivnostjo?  

 

Za posameznika lahko pripravimo različne tipe delovnega sistema, s pomočjo katerih 

lahko izvaja določene aktivnosti: 

 

 Od leve proti desni  

Aktivnosti posamezniku pripravimo na levo stran, aktivnost izvaja na sredini, nato 

pa dokončane izdelke/aktivnosti odloži na desno stran. 

 

 Ujemanje 

Otroku s pomočjo zaporedja znakov določimo aktivnosti, ki jih mora narediti. Ta 

sistem uporabljamo tako, da aktivnosti, ki jih otrok izvaja, označimo z znaki. Na 

poseben  trak otroku prilepimo enake znake, ki jih imajo naloge, za katere želimo, 

da jih otrok naredi. Otroka moramo naučiti, da pri ujemanju znakov upošteva 

princip od leve proti desni ali princip od zgoraj navzdol. Kateri sistem uporabimo, je 

odvisno tudi od otroka. Na podlagi tega, ali mu kateri izmed principov bolj ustreza, 

se odločimo, kateri princip bomo pri posamezniku uporabili.  

 

 Zapisan postopek 

Posameznikom,  ki znajo brati, lahko zapišemo korake v delovnem  postopku, ki jih, 

ko so jih opravili, odkljukajo, prečrtajo oz. kakor koli označijo zaključek koraka in 

nadaljujejo z naslednjim zapisanim korakom, vse dokler dela ne opravijo.  

 

Znotraj delovnega sistema otroku ponazorimo zaključek aktivnosti. 

 

Strukturiranje aktivnosti 

Pri organizaciji dela oz. aktivnosti v posameznih kotičkih upoštevamo princip dela od 

leve proti desni.  

Material, s katerim bo otrok delal, je pripravljen na levi strani, delovna površina je na 

sredini, prostor za odlaganje dokončanega dela pa na desni strani (slika 1.5). 
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Ta princip dela upoštevamo pri vseh aktivnostih, ki jih bomo z otrokom izvajali. Tudi 

npr.  

pri strukturirani igri, ko otroka učimo igralnih spretnosti. Na ta način otroku 

omogočimo predvidljivost – ve, na katerem mestu mora stvari vzeti, kje in kako bo z 

njimi manipuliral in kam jih bo odložil, ko bo končal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1.5 - Primer strukturirane ustvarjalne aktivnosti:  delo s plastelinom 

 

D.  RUTINE IN STRATEGIJE 

Otroci z MAS imajo radi rutine. Pogosto si sami ustvarijo rutine, s pomočjo katerih 

kompenzirajo težave z razumevanjem. 

S pomočjo strukturiranega učenja otroku omogočimo predvidljivost preko rutin: 

pogledati na urnik in sledenje delovnemu sistemu sta dve rutini, ki spodbujata 

samostojnost ter fleksibilnost.  

Rutine uvajamo pri zaporedju aktivnosti tekom dneva, pri izvajanju nalog, pri učenju 

nove spretnosti igranja ter drugih aktivnostih.  

Ko otrok določeno rutino usvoji oz. avtomatizira postopek, ki smo ga s pomočjo rutine 

želeli naučiti, je čas, da začnemo to rutino v določenih delih spreminjati, saj bomo na 

tak način pri posamezniku razvijali fleksibilnost v mišljenju.  

Za učenje posamezne spretnosti oz. aktivnosti, moramo za posameznika načrtovati 

strategije – načrt dela, kako bomo posameznika to spretnost naučili.  

Strategije je potrebno preizkusiti in jih po potrebi spreminjati, v kolikor je potrebno.  

Rutine in strategije pomagajo kompenzirati slabe organizacijske sposobnosti, težave z 

presojo ter reševanjem problemov. 
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E. VIZUALNA STRUKTURA  

Znotraj vsake specifične aktivnosti otroku zagotovimo vizualno strukturo, s tem 

upoštevamo otrokov vizualni učni stil, zmanjšamo zanašanje na slušno procesiranje (s 

čimer imajo osebe z MAS težave) ter spodbujamo samostojnost. 

 

Vrste vizualne strukture 

Vizualna navodila: otroku nakažejo začetek, zaporedje korakov in zaključek aktivnosti.  

 

Vizualna organizacija: prostor in material mora biti organiziran tako, da usmerja 

otrokovo pozornost ter mu omogoča samostojnost, naloge vsebujejo ves potreben 

material– t.i. naloge v »škatli«, material je pospravljen v označene posode/škatle, 

omejena je količina materiala (ves material porabi, ni odvečnega materiala), omejen je 

prostor, material je organiziran tako, da sta začetek in konec jasna. 

 

Vizualna jasnost: kako usmeriti otrokovo pozornost na najbolj pomembne in uporabne 

informacije:  

- barvno ujemanje, ujemanje po obliki, ujemanje slik, … 

- označevanje 

- material izgine (npr. v luknjo) 

- samokorektivne naloge 

- vizualno podprt konec naloge, kjer je to potrebno (npr. kadar pri nalogi otrok ne 

porabi vsega materiala) 

 

1.9.3.4. Izdelovanje nalog 

Pri izdelavi nalog za učenje različnih konceptov upoštevamo naslednja priporočila:  

 

PRINCIPI FIZIČNE STRUKTURE 

Od leve proti desni (slika 1.6.): 

Pri enostavnih nalogah otrok vzame material na levi (pritrjen na podlago, v posodi) in 

ga prenese v odprtino na desni. 

Pri kompleksnejših nalogah otrok vzame material na desni, izvede aktivnost (razstavi, 

sestavi,..) na sredini ter material odloži na desno (ustrezno odprtino, prostor, …).  
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Slika 1.6 – primer strukturirane naloge, kjer je uporabljen princip dela od leve proti 

desni 

 

Od zgoraj navzdol: 

Material je zgoraj, otrok pa ga nato prenese v odprtine/predviden prostor spodaj (slika 

1.7).  

 

Slika 1.7 – primer strukturirane naloge, kjer je uporabljen princip dela od zgoraj 

navzdol 

 

Od spodaj navzgor:  

Material, ki ga mora otrok pri posameznih nalogah uporabiti, mu lahko pripravimo tudi 

pod ustreznim prostorom, kamor mora nato ta material postaviti/odložiti (slika 1.8). 

 

Slika 1.8. – primer strukturirane  naloge, kjer je uporabljen princip dela od spodaj 

navzgor 
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MATERIAL 

Material je vedno na levi, spodaj ali zgoraj 

Lahko je pritrjen na podlago (otrok ga mora odstraniti, odlepiti, …), lahko je v 

različnih odprtih posodah. 

Na začetku imamo pri nalogah točno toliko materiala, kot ga otrok pri nalogi potrebuje 

– tako, da porabi ves material. Začnemo z manjšo količino materiala pri posamezni 

nalogi. Postopoma povečujemo količino materiala in povečujemo zahtevnost naloge 

(material ostane v posodi, ker npr. ne sodi v nobeno odprtino, kategorijo). 

Uporabimo material, ki je otroku zanimiv, vendar za stvari, ki jih uporabimo pri 

nalogah otrok ne sme imeti prevelikega interesa, saj v tem primeru njegova pozornost 

ne bo osredotočena na izvajanje naloge, ampak na material. 

Uporabimo različen material za posamezne naloge, da ugotovimo, če si je otrok 

zapomnil način izvajanja posamezne naloge ali razume princip izvajanja naloge 

Uporabimo lahko material, ki je poceni in lahko dosegljiv (različni zamaški, gumbi, 

odpadna embalaža, kocke, …). 

 

VIZUALNA STRUKTURA NALOG 

Uporabimo različne vizualne načine, s pomočjo katerih otrok razume, kako se določena 

naloga izvede oz. kdaj je nalogo dokončal: barvne opore, odprtine, vizualno 

ujemanje (npr. slik, predmetov), ves material porabi – koncept konec. 

Za začetek učenja določene spretnosti uporabimo naloge, ki ne dopuščajo napak – 

naloge so izdelane tako, da otrok naloge ne more napačno narediti (npr. če mora 

razvrstiti rumene in rdeče zamaške  v odprtini, ki sta označeni z rdečo in rumeno barvo, 

uporabimo zamaške, ki so različnih velikosti, tako, da lahko otrok rumen zamašek 

vstavi samo v rumeno odprtino) 

 

STABILNOST NALOG 

Naloge morajo biti vsaj sprva narejene v enem kosu (vse potrebno za izvedbo ima otrok 

pri roki), material mora biti pritrjen na podlago, na kateri bo otrok nalogo izvajal. 
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1.9.4.  Razvoj igre pri otrocih z MAS 

Razvoj igre je bil eden od pomembnih področij individualiziranih programov za otroke, 

vključene v Program zgodnje intenzivne obravnave mlajših otrok z MAS, katerega 

opisujem v poglavju 2.5., zato v nadaljevanju predstavljamo učinkovite pristope pri 

razvoju igre otrok z MAS. 

 

Pristopi pri razvoju igre 

Otroci se najlažje učijo skozi aktivno vključevanje v okolje in sicer preko igre. Otrok 

preko igre razvija določene funkcije in sposobnosti ter pridobiva izkušnje. Z igro si 

otrok nedvomno pridobiva spretnosti za nadaljnje socialno udejstvovanje. 

 

Prav zaradi zgoraj opisanega, bi se morali praktiki zavedati, da je otroke z MAS 

potrebno učiti igre, raje kot učiti skozi igro. 

 

Interaktivna igra 

Glede na to, da se nagnjenje k igri v tipičnem razvoju pojavi spontano in zelo zgodaj, 

interaktivna igra predstavlja specialnemu pedagogu poseben izziv. Ko otroka z MAS 

učimo nekaterih igralnih rutin, obstaja nevarnost, da se bo vanje vključeval rutinsko. 

Zato je potrebno razvijati odnos do igre, torej, da je to nekaj zabavnega, 

nepredvidljivega, kreativnega in prijetnega. 

Priporočljivo je začeti z zgodnjo interaktivno igro.  

Christie in Prevezer (1998) opisujeta strategije za razvoj spretnosti, ki so osnova 

komunikacije z namenom. Te so posnemanje, igralne rutine, otroške pesmi (npr. Marko 

skače, Izidor ovčice pasel, Hiško zidamo), »fleksibilne« pesmi, razvoj dajanja in 

sprejemanja. 

Najprej se je potrebno prilagoditi otroku, se »spustiti na njegov nivo«, da se bo lahko 

kasneje otrok prilagajal nam. Sprva posnemamo glasove, ki jih otrok proizvaja, pri tem 

posnemamo višino in glasnost ter ritem in iste zvoke. Ob tem posnemamo tudi otrokovo 

hojo, korakanje, se mu pridružimo, ko igra preproste instrumente; vključujemo se v 

njegovo igro s preprostimi instrumenti in pri vzpostavljanju dialogov. 

Ko otrok nekaj počne, poskusimo to komentirati ali besedno ali pa s pesmico, ki si jo 

sproti izmislimo. S tem lahko vzpostavimo nekakšen dialog z otrokom. Otroka tudi 

učimo pesmi, ki jih spremlja neko dejanje. Ta dejanja ponavadi vzbudijo pri otroku 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Maja Škrubej Novak, diplomsko delo 

 

- 59 - 

 

pozornost in kadar se med petjem ustavimo, otrok to opazi in poskuša praznine 

zapolniti. 

Uporabljamo igralne rutine, kot so ku-ku, ringa-ringa raja, ipd. – če vključimo pravo 

mero pri časovni razporeditvi, pričakovanje in stopnjevanje, jih lahko uporabljamo tudi 

pri starejših otrocih.  

Otroške pesmi, kot so »Ob bistrem potoku je mlin«, »Moj rdeči avto« ipd. so uporabne, 

saj je v njih prisotno ponavljanje. Raznolikost znotraj rutine lahko ustvarimo z rabo 

dramskih prekinitev, ko damo otroku možnost, da prevzame pobudo za nadaljevanje, s 

spreminjanjem tona in glasnosti našega glasu. 

Christie in Prevezer predlagata rabo t.i. »fleksibilnih« pesmi, katerih besedilo lahko 

spremenimo situaciji primerno.  

Pri razvoju dajanja in sprejemanja naj bo naš cilj deljenje nadzora nad pesmijo ter 

vključevanje elementov presenečenja. 

Vseskozi je pri spodbujanju igre poudarek na aktivnem vključevanju, zabavi, razvoju 

sprememb znotraj rutin, ustvarjanju občutka napetosti, presenečenju, smehu. 

 

Razvoj enostavnih igralnih struktur 

Beyer in Gammeltoft (2000) trdita, da so emocionalni, socialni in kognitivni vidiki igre 

tesno povezani. Igralne strategije razvijajo: 

- pozornost, pričakovanje in deljena pozornost 

- posnemanje in zrcaljenje 

- vzporedno igro in igralne dialoge 

- besedila in socialne zgodbe 

- izmenjavo vrstnega reda 

- pravila pri igranju 

 

Za vse igralne urice je potrebno pripraviti prostor tako, da je jasno označen prostor, kjer 

poteka igra. V škatlo zberemo preproste, prepoznavne igrače, ki otroka motivirajo. 

Imamo dva taka seta igrač, da ima odrasli enake igrače kot otrok. Igro začnemo tako, da 

odrasli posnema otrokova dejanja, spodbuja otrokove poskuse. S tem lahko odrasli vodi 

igro, raje kot da bi jo prevzel. 

Pretiravanje uporabljamo v zgodnejših stopnjah pri rabi večjih igrač, katerih način 

uporabe je jasen, npr. vrtavke, telefon, vodne pištole. 
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Vzporedno igro razvijamo tako, da je igralni prostor mizica, ki jo z barvnim trakom 

razdelimo na dva dela. Odrasli se igra vzporedno z otrokom in sicer tako, da ga 

posnema, nato pa postopoma pokaže nove možnosti. Ta stopnja je nadgrajena tako, da 

se vzporedno igrata dva otroka. Igrače spodbujajo igro, npr. majhna torta s svečkami 

spodbudi igro, da ima punčka rojstni dan.  

Vizualni scenariji so zgodbe s slikami, zraven damo otroku še enake igrače kot na 

slikah. To otroka spodbuja, da zgodbo odigra sam. Če ob premisleku dodamo še 

dodatne igrače, spodbujamo raznolikost.  

Za spodbujanje igre z lutkami ali punčkami lahko uporabimo socialne zgodbe, ki jih je 

razvila Carol Gray (1997). Tukaj je otrok glavni lik in s tem se povečuje njegova 

motivacija za igro. 

Izmenjavo vrstnega reda pri družabnih igrah ter pri igrah, ki se jih igra več igralcev, 

lahko otroka učimo tako, da si tisti, ki je na vrsti, na glavo povezne kapo. 

 

Razvoj simbolne igre in igre pretvarjanja 

Sherratt (1999) je v okviru skupine za razvoj socialnih veščin, otroke z MAS učil igro 

pretvarjanja. Ključni koraki pristopa so vključevali: 

- prikaz nekaj scenarijev igre pretvarjanja skupini otrok, ki sedijo v polkrogu 

- spodbujanje otrok, da so igro posnemali in razširili igralni scenarij v parih ali 

individualno, ostali pa so gledali/opazovali 

- prikaz video posnetkov scenarijev otrokom in izpostavitev najpomembnejše 

značilnosti 

- priprava novih materialov in scenarijev za otroke na kasnejših srečanjih 

 

Sherratt poudarja pomembnost pripovedne strukture; gre za okvir, ki otrokom 

zagotavlja začeten razlog, okvir dogodkov in končni produkt, kako naj bi igra 

pretvarjanja izgledala (video). 

 

Zelo znani scenariji so pravljice, kot so Rdeča kapica, Deklica in trije medvedki, Trije 

prašički – tu nastopajo zelo stereotipni liki, ponavljajo se določene fraze in nekateri deli, 

ki so otrokom zanimivi – npr. Rdeča kapica reče: »Babica, kako velike oči (ušesa, usta) 

imaš!« 
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Uporabljamo lahko tudi filme ali risanke, ki so otroku blizu in katerih like že tako rad 

posnema v vsakdanjem življenju. 

Otrokove interese lahko spremenimo v zgodbi, ki jo nato zaigramo (npr. z dinozavri ali 

pa vlaki). 

Pomembno je, da v našo interpretacijo vključujemo veliko pretiranih čustvenih 

odzivov. Zabavnost in navdušenje so ključni za to, da igra pretvarjanja postane 

spontana. Zelo učinkovito pri zagotavljanju otrokovega emocionalnega vključevanja v 

igro so lahko razgrajanje, humor, pantomima in melodrama. Tudi odrasli se mora igrati 

in pri tem uživati. 

Za ohranjanje strukture pri simbolni igri, uporabljamo tako nereprezentativen 

material – npr. škatle, kose blaga, mašnice, vrvice, velike lesene kocke, balone in 

paličice – ki jih lahko uporabimo na različne načine, kot reprezentativen material – 

lutke in punčke, ki pa pomagajo pri ohranjanju igralne strukture.  

Otroku moramo dati vedeti, da je igra, ki se jo igramo, le pretvarjanje. Simbolne 

zahteve gradimo na strukturiran način in povemo, kdaj se pretvarjamo, saj imajo otroci 

z MAS pogosto težave z ločevanjem med pretvarjanjem in realnostjo ali pa težko 

preklopijo med njima. 

Odrasli, ki načrtuje igralno situacijo, mora načrtovati tudi jezik, ki ga bo uporabil. Ta 

mora biti prilagojen stopnji otrokovega razumevanja. Enostaven jezik je otroku 

pomensko razumljivejši, kot zapletene strukture (npr. »Av! Vroč štedilnik! Peče!«). 

 

Razvoj socialne igre 

Wolfberg (1999) piše o tem, da so se otroci z MAS sposobni vključevati v zahtevnejše 

in različne oblike igre, če jih pri tem vodijo odrasli ali vrstniki, ki so socialno spretnejši. 

To jo je vodilo k oblikovanju obravnave za otroke z MAS, ki so se vključevali v igro v 

integriranem okolju, skupaj s socialno spretnejšimi vrstniki. Model temelji na delu 

Vygotskega (1966, 1978), ki je poudarjal odločilno vlogo igre kot kulturno-socialne 

aktivnosti, potrebne za pridobivanje simbolnih sposobnosti, medosebnostnih spretnosti 

in socialnega znanja.  

 

Sestavni deli pristopa integrativne igre so: 

- začetni in izkušeni igralci – tri do pet socialno spretnejših vrstnikov ali 

sorojencev otroka s posebnimi potrebami 
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- vodja igralne skupine – učitelj, logoped, specialni pedagog, psiholog, starš, .. 

- okolje – kjer se otroci ponavadi igrajo: dom, igralne skupine, vrtec, razred, 

telovadnica, igrišče. 

- urnik in rutine – redna srečanja, daljše časovno obdobje - enkrat do dvakrat 

tedensko, 30 minut do eno uro. Vizualni urniki pomagajo otroku, da ve, kaj se 

bo dogajalo. Uvedejo se začetne in zaključne rutine, kot so načrt, poročilo, 

pospravljanje, zaključna pesmice; postavijo se tudi pravila vedenja.  

- ocenjevanje igre – igro vodja sistematično opazuje, opazuje manipulacijo s 

predmeti, funkcionalno in simbolično igro. Opazuje tudi socialne dimenzije: 

usmerjenost na gledalca, neposredno bližino, vzporednost, deljeno pozornost in 

skupen cilj. Opazuje funkcije komunikacije med otroci, kot so zahteva po 

predmetu, v medvrstniški interakciji, ko protestira, pri izjavah in pripombah. 

Zabeleži si otrokove preference pri igračah, igralnih aktivnostih, izbiro 

sovrstnika pri igri.  

- spodbujanje igre – posredovanje, vodeno vključevanje, strukturiranje se 

uporabljajo, da se otroka vključi v igro ter za vajo novejših, bolj kompleksnih 

igralnih oblik. 

- nadziranje vključevanja v igro – opazuje se vsak otrokov poskus vključevanja 

v igro, tudi če je nenavaden; navede se sedanje igralne zmožnosti in tiste, ki se 

še razvijajo. 

- gradnja, spodbujanje interakcij – dovoljuje otrokom, da se polno vključijo v 

igro in razvijajo sposobnosti. Wolfberg navaja primer otroka, ki poravnava 

predmete v vrste, pri katerem so njegovo igro vključili v širšo igralno temo 

nakupovanja in sicer s pomočjo sposobnejših vrstnikov, ki so ga spodbujali, da 

je igral vlogo asistenta, ki je zlagal stvari na police. Otroci so torej spodbujeni k 

nadgradnji določene sposobnost ter s tem k spreminjanju rutin. 

 

 

1.9.5. Posredovanje pri težavnih vedenjih 

 

Večina otrok z MAS v različnih situacijah izkazuje določene oblike težavnih vedenj. To 

je posledica težav s socialnim razumevanjem otrok z MAS, komunikacijskih frustracij 

ter težav s senzorno predelavo. V Programu zgodnje intenzivne obravnave mlajših otrok 
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z MAS smo to področje vključili v otrokov individualiziran program, zato navajamo 

osnovne smernice naslavljanja težavnih vedenj pri otrocih z MAS: 

- opaziti, pohvaliti, nagraditi vsako ustrezno vedenje – s tem se otroka uči 

samodiscipline 

- ignorirati neželeno vedenje, dokler le to ne ogrozi otroka in ni nevarno za druge 

- otroka pazljivo poslušati, dati mu priložnost, da izrazi svoja občutja (težavno 

vedenje vedno nosi sporočilo!), 

- reagirati na prve znake neželenega vedenja: 

- preusmeriti vedenje: namesto da razmetavaš, pojdiva metat žogo, 

- zamenjati prostor – okolje razširiti ali omejiti, 

- ponuditi novo aktivnost, nov vrstni red, nova pravila, 

- preusmeriti agresijo - objeti, pocrklajti otroka preden mu uspe, da nas npr. 

popraska, 

- posvetiti se njegovim občutkom in potrebam: jezen si, ker ti ne gre, dajva, 

poskusiva skupaj! 

- sporočila – zahteve naj bodo jasne, razumljive, kratke in dosledne, podkrepljene 

s primernim glasom, telesno govorico, mimiko, 

- pojasniti otroku svoje odločitve: »pohiti, drugače bova zamudila na kosilo«, 

- biti moramo konkretni, odločni in prepričljivi, 

- pravočasno pripraviti otroka na spremembe,  

- določiti posledice, držati se dogovorjenega, 

- realna pričakovanja – prilagojena starosti in zmožnostim otroka  

- naše obnašanje naj bo vzor otroku: ne kričimo, ne zmerjamo, ne grozimo 

- Z mirnim glasom, JAZ sporočilo in opis vedenja (moti me, ko….), pojasnimo 

situacijo otroku       

- povedati, kadar nam je žal, kadar se zmotimo. Učimo ga, da tudi sam izreče 

opravičilo. 

- Izogibamo se vseh situacij, ki ga izzovejo 

 

NIKOLI PA: 

- Se otroku ne posmehujemo! Ne govorimo mu, da je slab, poreden, neumen, len,  

trapast!  

- Ne uporabljamo pogojevanja! »Dal ti bom (Peljal te bom)…ČE… Raje 

uporabimo najprej naloga potem nagrada. 
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- Ne primerjamo otroka z drugimi otroci! Otrok ima pravico do svoje osebnosti. 

- Ne kaznujemo brez pojasnila 

Namesto NE SMEŠ, NE!…SRAM TE NAJ BO!… mu povejte KAKO mora 

nekaj narediti in ZAKAJ je to dobro! Povemo, kaj naj naredi in NE česa naj ne 

dela. 

- Včasih popustimo, napravimo kompromis 

 

KADAR OTROK NE POSLUŠA: 

- fizično se spustimo na njegov nivo (pokleknemo), 

- gledamo otroka v oči in ga držimo nežno za ramena, 

- ostanemo mirni, ohranimo resen izraz na obrazu 

- govorimo z jasnim glasom, 

- upoštevamo tudi njegovo stališče, 

- damo mu možnost izbire, 

- damo mu čas, 

- pohvalimo sodelovanje. 

 

ČE OTROK NADALJUJE S TEŽAVNIM VEDENJEM: 

- vodimo dnevnik za določeno časovno obdobje, kamor beležimo: 

o POVOD (kaj se je zgodilo pred vedenjem) 

o VEDENJE (točen opis otrokovega vedenja) 

o POSLEDICE (kako so reagirali posamezniki v okolici) 

o SPOROČILO (kakšen je smisel, sporočilo otrokovega vedenja) 

 

 

1.10.  Motivacija za učenje 

Vsako učenje se začne z motivacijo. Pri učenju torej ne smemo uporabljati kazni. 

Motivacija je lahko tudi zunanja nagrada – hrana, igrača, senzorna nagrada (svetloba, 

zvok, vibracija, vonj), kakšna aktivnost ali pa socialna (pohvala, interakcija z osebo). 

Pri večini otrok so veliko bolj učinkovite direktne nagrade – torej materialne, ki pa naj 

bodo vedno podkrepljene tudi z besedno pohvalo. To je pomembno predvsem zato, da 

se otrok naučiti, da je nagrada lahko tudi socialna spodbuda kot npr.: »To si dobro 
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naredil!«. Pomembno je, da od pretežno materialnega nagrajevanja prehajamo k 

pretežno socialnemu nagrajevanju. Otroka torej postopno navajamo na moč pohvale.  

»Nagrada je kažipot k ustreznemu vedenju. S tem, ko otroka nagradimo, mu 

povemo, katero vedenje nam je všeč oziroma je za nas sprejemljivo. Nagrada vzbuja v 

otroku prijetne občutke, saj je vesel, da je izpolnil pričakovanja staršev, učitelja, da so 

opazili njegov trud in dosežek, zavoljo nje pa se bo pripravljen truditi še naprej. Ni 

nujno, da nagrado vedno razumemo kot konkretno stvar, saj je otroku nagrada že 

izraženo veselje staršev pri njegovem ustreznem dejanju. Zato ne smemo zanemariti 

pohvale kot simbolične nagrade.«  (Milivojević, 2008, str. 49) 

Vsako vedenje ima funkcijo, motiv in namen. Vedemo se na določen način zato, da bi s 

tem nekaj dosegli. Vedenje brez funkcije pa človek hitro opusti. Vedenje je lahko 

nagonsko, refleksno – to se navadno ne da spremeniti. Vedenje, pridobljeno iz izkušenj 

in kot posledica interakcije z okoljem, pa se da spremeniti. Učimo le nove spretnosti, 

nekaj, kar otrok še ne zna, ne delamo mi namesto otroka, učimo ga, kako naj nekaj 

naredi sam.  

Pozitivna spodbuda je eden ključnih konceptov funkcionalne vedenjske analize, 

področja znotraj psihologije. Motivatorji so neke vrste nagrade, za katere smo se 

pripravljeni potruditi. Definicija pozitivne spodbude pa ni enaka definiciji nagrade. O 

pozitivni spodbudi lahko govorimo, ko so izpolnjeni trije pogoji: 

 posledico povežemo z nekim vedenjem 

 obstaja večja verjetnost, da se vedenje pojavi 

 obstaja večja verjetnost, da se vedenje pojavi izključno zato, ker posledico 

povežemo z njim 

Pri otrocih z MAS je učenje z nagrajevanjem posebnega pomena. Vendar pa moramo 

pri tem dosledno upoštevati določena pravila, kar pomeni, da moramo najprej 

disciplinirati sebe.  Vedeti moramo, kaj želimo z nagrado doseči, nagrade pa moramo 

izbirati tako, da so sorazmerne z vedenjem oz. aktivnostjo, ki jo od otroka pričakujemo. 

Kadar od otroka veliko zahtevamo, naj bo nagrada večja, nekaj kar si zelo želi. In kadar 

ima otrok slab dan, pa se vseeno trudi, naj nagrada sledi hitreje kot sicer. 
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Upoštevati moramo, da je moč motivatorja večja, ko je ponujen s strani osebe, ki jo 

otrok sprejema. 

Pri postavljanju sistema nagrajevanja moramo načrtovati, kaj bo nagrada, kdaj jo bo 

otrok dobil in kaj bo moral zanjo narediti. Otroku moramo vse to na jasen način 

predstaviti, da bo vedel, za kaj, kako in kdaj bo nagrajen. In nikoli, otroku že enkrat 

zaslužene nagrade ne smemo odvzeti. Ko učenca nečesa učimo, pričakujemo, da se bo 

na koncu nekaj spremenilo (npr. da bo spremenil vedenje, glede na pravkar naučeno). 

Pri tem mora vedeti, kaj bo njegova nagrada. Ta dogovor med učencem in učiteljem 

mora biti vizualno predstavljen (koncept najprej - potem).  

 

V ta namen lahko uvedemo sistem žetoniranja (vedenjsko kognitivni pristop). 

Dogovor začnemo z sličico pritrjeno na karton, ob kateri piše DELAM ZA… Na 

kartonu naj bo narisan majhen krog. Ko otrok zaključi zahtevano aktivnost, ga 

pohvalimo in mu damo žeton
5
, ki ga postavi na krog in izmenja karton za dogovorjeno 

nagrado (v začetku potrebuje pri tem fizično vodenje). Postopno na kartonček dodamo 2 

kroga, nato 3 in vse tako do 5 krogov, kar naj bi bilo maksimalno število, da se otrok 

prehitro ne naveliča. S tem lahko otrok opravi več nalog, preden je nagrajen. 

Pomembno je, da zasluženih žetonov nikoli ne odvzemamo – v tem okviru učenja ne 

uporabljamo kazni. 

 

Sprva mora biti nagrada takojšnja in sicer v ½ sekunde po opravljeni želeni nalogi, po 

želenem vedenju. To pa zato, da otrok poveže opravljeno nalogo z določenim vedenjem. 

Če predolgo čakamo, da podkrepimo vedenje, s tem morda nevede krepimo vedenje, ki 

ga otrok počne spontano – npr. presedanje po stolu. 

Čez čas takojšnja okrepitev – nagrada postane nepraktična, saj želimo, da otrok 

postopno postaja čim bolj samostojen, kar pomeni, da želimo, da naredi več, preden ga 

za to nagradimo. Zato moramo postopno povečati količino dela, preden otroka zanj 

nagradimo. Ves čas, ko otrok opravlja določeno nalogo, naj bi imel v dosegu vidnega 

polja nagrado, ki jo bo za nalogo dobil. 

 

K postavljanju sistema nagrajevanja sodi tudi ocena pozitivnih spodbujevalcev – iskanje 

motivacijskih sredstev. Pri tem uporabljamo 3 stopenjski postopek:  

                                                 
5 Lahko pa uporabimo štampiljke, nalepke….. 
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- opažanja staršev in oseb, ki delajo z otrokom 

- opazovanje otroka v nestrukturiranem okolju, kjer ima dostop do vseh  

predmetov 

- opravimo formalno oceno pozitivnih spodbujevalcev 

 

Slednje pomeni, da sistematično ugotavljamo hierarhijo motivatorjev. Pri tem si 

pomagamo z ugotovitvami prvih dveh korakov. Ugotovitve zapisujemo v preglednico 

1.3. 

 

Preglednica 1.3 – beleženje pomembnosti motivatorjev 

Stvar Zavrne Ne reagira Seže po Protestira, ko jo 

odvzamemo 

Kaže znake 

zadovoljstva 

Ponovno 

vzame 

čips   x  x  

barvica  x     

žoga   x x x x 

plastelin x      

…       

 

Pri nekaterih otrocih z MAS pa težko določimo, kaj jih motivira. Pogosto med samim 

ocenjevanjem pozitivnih spodbujevalcev le pasivno sedijo in ne sežejo po ničemer. V 

takem primeru moramo najprej ugotoviti ali otrok ne seže po predmetu, ker ga le-ta ne 

zanima ali zato, ker ne ve, kako poseči po njem. Otroka, ki ga predmeti (lahko tudi 

hrana) ne zanimajo, moramo naučiti, da ga bodo začeli zanimati in sicer tako, da 

njegovo pozornost preusmerimo na te predmete. Pomagamo si lahko z raznovrstnimi 

didaktičnimi igračami, ki oddajajo zvoke, svetlobo ali pa vibrirajo. Sprva je lahko uspeh 

že, da otroku spodbudimo interes za en predmet, ta interes pa postopno širimo še na 

druge predmete. 

Otroku, ki ne zahteva stvari spontano, lahko glede na oceno motivatorjev z dvema 

predmetoma, za katera vemo, da si ju želi, pomahamo pred očmi, da pridobimo njegovo 

pozornost. Nato pa od otroka najprej nekaj zahtevamo, preden želeno dobi. 

 

Otroku moramo dati možnost, da je uspešen in da dobi nagrado. Kadar ga učimo neke 

povsem nove spretnosti, ki zahteva zaporedje, na primer oblačenja hlač, uporabimo pri 

tem metodo vzvratnega veriženja. To pomeni, da vse korake pri oblačenju hlač 

naredimo mi, otrok pa naredi zadnji korak, povleče hlače čez boke do konca. Ker je to v 
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našem primeru zastavljeni cilj, otroka nagradimo. Seveda stremimo k temu, da otrok 

vedno več korakov pri oblačenju naredi sam, vendar pa ga k temu vodimo postopoma in 

sicer od zadaj naprej. 

Z ustreznim sistemom nagrajevanja damo otroku tudi dobro popotnico za življenje. 

Tako se že zgodaj nauči, da za svoje delo prejmemo plačilo ali bolje, da če hočemo 

nekaj imeti oz. dobiti, moramo za to delati. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Maja Škrubej Novak, diplomsko delo 

 

- 69 - 

 

2. EMPIRIČNI DEL 

 

2.1. Opredelitev problema 

 

Motnje avtističnega spektra so razvojna motnja, ki se izraža z več simptomi. Ljudje 

z MAS imajo težave s fleksibilnostjo mišljenja, težave v komuniciranju, učenju in 

socialnih odnosih. Zaradi teh težav najbolj izstopa posameznikovo vedenje, zato so 

otroci z MAS pogosto označeni kot nevzgojeni, kljubovalni, zaradi drugačnega 

načina dojemanja pa imajo pogosto težave z učenjem. 

Različne raziskave in strokovnjaki poudarjajo pomembnost zgodnje in ustrezne 

obravnave pri otrocih z MAS (Powers, 1992; Dawson in Osterling, 1997; Guralnick, 

1997; Ozonoff in Cathcart, 1998; Hurth, Shaw, Izeman, Whaley in Rogers, 1999; 

National Reaserch Council, 2001).  

V Sloveniji tovrstne obravnave za otroke z MAS niso splošno uveljavljene v javnem 

sistemu vzgoje in izobraževanja, v praksi obstaja nekaj posameznih primerov 

programov za otroke z MAS, kjer pa strokovni delavci pogosto nimajo dovolj 

znanja. Podobno se dogaja v razvojnih vrtcih.  

Eden od verjetnih vzrokov za tovrstno stanje je tudi nepovezanost med posameznimi 

resorji, ki so odgovorni za financiranje tovrstnih programov. 

Tako se vzporedno pojavlja vedno več nevladnih organizacij in zasebnih institucij, 

kjer ponujajo programe za osebe z MAS, ter sredstva za izvajanje pridobivajo preko 

različnih evropskih skladov. 

Pod okriljem Centra društva za avtizem smo 2 leti vodili celosten program 

intenzivne zgodnje obravnave otrok z MAS. Program so obiskovali predšolski otroci 

z MAS, stari med 2,5 do 6 let. Vse izvajalke v programu smo opravile izobraževanja 

v tujini (med drugim za TEACCH in PECS), sama pa tudi za izvajanje testa PEP-3. 

V programu je poleg nudenja neposredne podpore za učinkovito učenje in 

napredovanje otrok z MAS hkrati potekalo tudi svetovanje otrokovi družini in 

strokovnim delavcem vrtca oz. vzgojno-izobraževalnega programa, v katerega je bil 

otrok vključen. 
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2.2. Cilj 

 

Glede na predmet in problem raziskave, smo postavili naslednji cilj: 

 ugotoviti, kako obiskovanje programa zgodnje intenzivne obravnave in  

uporabljene strategije vplivajo na otrokov napredek pri razvoju kognitivnega 

področja, ekspresivnega in receptivnega jezika, fine in grobe motorike ter 

vizualno motorične imitacije. 

 

 

2.3. Hipoteze 

Skladno z zastavljenimi ciljem raziskave smo oblikovali pet hipotez: 

 

H1: Po obiskovanju Programa zgodnje intenzivne obravnave otrok z MAS izboljša 

svojo receptivno in ekspresivno komunikacijo, njegova izmerjena razvojna starost se 

poveča več kot kronološka starost. 

 

H2: Po obiskovanju Programa zgodnje intenzivne obravnave otrok z MAS napreduje na 

kognitivnem področju, njegova izmerjena razvojna starost se poveča več kot kronološka 

starost. 

 

H3: Po obiskovanju Programa zgodnje intenzivne obravnave otrok z MAS napreduje na 

področju fine motorike, njegova izmerjena  razvojna starost se poveča več kot 

kronološka starost. 

 

H4: Po obiskovanju Programa zgodnje intenzivne obravnave otrok z MAS napreduje na 

področju grobe motorike, njegova izmerjena  razvojna starost se poveča več kot 

kronološka starost. 

 

H5: Po obiskovanju Programa zgodnje intenzivne obravnave otrok z MAS napreduje 

pri motoričnem posnemanju, njegova izmerjena razvojna starost se poveča več kot 

kronološka starost. 
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2.4. Metodologija 

 

Uporabili smo kvalitativno in kvantitativno multiplo študijo primera. Raziskava je 

eksplorativna – uporabili smo majhen vzorec 11 otrok z motnjami avtističnega spektra. 

 

Uporabili smo različne postopke: opazovanje, analiziranje, ocenjevanje stanja pred in 

po obravnavi s testom PEP-3, s katerim smo merili otrokov napredek. Starši so izpolnili 

vprašalnik v okviru testa PEP-3 (pri prvem merjenju). 

 

Obdelava podatkov: dobljene kvantitativne rezultate smo primerjali s postavljenimi 

hipotezami, kvalitativne podatke pa predstavili grafično in opisno. 

 

 

2.4.1. Vzorec raziskave 

 

Vzorec raziskave primerjave napredkov je vključeval 11 otrok starih od 2,5 do 6 let 

(povprečna starost 4,1 let), od tega 9 dečkov in 2 deklici, ki so obiskovali Program 

zgodnje obravnave v okrilju Centra društva za avtizem v povprečju 2,7 mesecev in v 

tem času imeli povprečno 90,3 ure obravnav. Gre za majhen odvisni vzorec. 

Otroke smo zaradi varovanja osebnih podatkov poimenovali z deček in deklica (glede 

na spol) ter dodali še zaporedne številke (naključno). 

 

V preglednici 2.1 predstavljamo otroke v vzorcu naše raziskave.  
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Preglednica 2.1 – podatki otrok, zajetih v vzorec raziskave 

otrok 
Starost  

(v mesecih) 

Diagnosticiran primanjkljaj ali posebne potrebe, vključenost 

v program VIZ ali morebitne druge obravnave 

deček 1 44 

Otroški avtizem in razvojni zaostanek; vključen v vrtec - 

program s prilagojenim izvajanjem in DSP; 1x mesečno 

logopedska obravnava  

deček 2 50 

Otroški avtizem in razvojni zaostanek; vključen v vrtec - 

program s prilagojenim izvajanjem in DSP; 1x mesečno 

logopedska obravnava, 1x mesečno delovna terapija 

deček 3 43 
Otroški avtizem in razvojni zaostanek; vključen v vrtec - 

program s prilagojenim izvajanjem in DSP 

deček 4 29 
Sum na MAS in razvojni zaostanek; vključen v vrtec - 

program s prilagojenim izvajanjem in DSP 

deček 5 42 
Otroški avtizem in lažja motnja v duševnem razvoju; 

vključen v vrtec - program s prilagojenim izvajanjem in DSP 

deček 6 66 
Otroški avtizem in razvojni zaostanek; vključen v vrtec - 

program s prilagojenim izvajanjem in DSP 

deček 7 41 
Otroški avtizem in zmerna motnja v duševnem razvoju; 

vključen v razvojni vrtec 

deček 8 69 
Otroški avtizem in zmerna motnja v duševnem razvoju; 

vključen v razvojni vrtec 

deček 9 68 

Cerebralna paraliza – diplegije in otroški avtizem; vključen v 

razvojni vrtec (v okviru vrtca fizioterapija, delovna terapija 

in logopedska obravnava 1 ura tedensko) 

deklica 1 41 

Aspergerjev sindrom, vključena v vrtec - program s 

prilagojenim izvajanjem in DSP, 2x mesečno delovna 

terapija 

deklica 2 48 
Otroški avtizem in razvojni zaostanek; predšolski oddelek za 

otroke z MAS 
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2.4.2. Merski pripomočki 

 

V namen ugotavljanja napredka razvoja otrok na izbranih področjih smo opravili 

meritev začetnega stanja in po izvedbi obravnave še meritev napredka po izvedbi 

Programa zgodnje intenzivne obravnave. Pri tem smo uporabili razvojni test PEP-3 – 

psihoizobraževalni profil – 3. izdaja (angl. Psychoeducational Profile Third Edition), ki 

je sicer standardiziran za ameriško populacijo. Chen, Chiang, Tseng, Fu in Hsieh (2011) 

priporočajo uporabo testa PEP-3 pri evalvaciji učinkovitosti programa in razvojnih 

sprememb pri otrocih z ASD. 

 

Za izvajanje testa PEP-3 smo se leta 2008 udeležili 3-dnevnega izobraževanja v Severni 

Karolini v ZDA, ki je vključevalo teoretični in praktični del. 

 

Sledi opis uporabljenega razvojnega testa. 

 

2.4.2.1. Psihoizobraževalni profil – tretja izdaja (PEP-3) 

PEP-3 je razvojni test, razvit v ZDA (Schopler, Lansing, Reichler in Marcus, 2005), za 

otroke z motnjami avtističnega spektra (MAS) in otroke z drugimi komunikacijskimi 

motnjami. Z njim ocenimo spretnosti, vedenja in komunikacijske težave otrok z MAS v 

starosti 2,5 do 7,5 let. Dobljeni profil kaže na spretnosti, ki so še v razvoju, vedenjske 

značilnosti povezane z MAS ter grafično prikaže neenakomeren in idiosinkratski razvoj. 

Rezultati testa so v pomoč pri načrtovanju izobraževalnega programa za otroka z MAS, 

saj s testom identificiramo spretnosti, ki so v razvoju in ki jih lahko poučujemo, 

pomagajo pa tudi pri diagnostičnem postopku. 

PEP-3 nudi normativne podatke za skupine otrok z MAS in za primerjalne skupine 

otrok brez avtizma. Je edini razvojni test, ki zajema podatke za medskupinsko 

primerjavo otrok z MAS. 

 

S PEP-3 ugotavljamo razvojno starost otrokovega funkcioniranja na posameznih 

področjih (razvojni podtest), glede na tipično razvijajoče se vrstnike. Ugotovimo tudi 

ustrezno razvojno starost glede na dve komponenti – komunikacijsko in motorično. 
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V testu se skozi določene naloge/postavke opazujejo tudi področja, ki so povezana z 

diagnozo motenj avtističnega spektra, vključno s težavami na socialnem področju in 

področju komunikacije ter odzivanje na okolico. 

 

V izvedbenem delu testa PEP-3 se uporablja direktno testiranje in opazovanje otroka. 

Sestavljen je iz 10 podtestov, od tega jih 6 meri razvojne spretnosti, 4 pa merijo 

prilagoditvena vedenja. Ti podtesti so združeni tako, da tvorijo tri komponente: 

- komunikacijska komponenta – meri sposobnost govorjenja, izražanja, 

poslušanja, branja, pisanja 

- motorična komponenta – meri motorične kompetence: koordinacijo oko-roka, 

grobomotorične gibe 

- prilagoditvena vedenja – meri neprimerna vedenja v socialnih interakcijah, 

idiosinkratskem jeziku, ponavljajoča vedenja in stereotipije 

 

Podtesti za merjenje razvojnih spretnosti so naslednji: 

1. Kognitivno verbalni/preverbalni – oznaka CVP (obsega 34 nalog), ki se osredotoča 

na kognicijo in verbalni spomin. Merimo način reševanja problemov, verbalno 

poimenovanje, zaporedja ter vizualno motorično koordinacijo. Vključuje 

sestavljanje delov v celoto, iskanje skritih predmetov, ponavljanje zaporedij in 

ponavljanje števil. 

2. Ekspresivni jezik – oznaka EL (obsega 25 nalog), kjer merimo otrokovo sposobnost 

izražanja in preko gest: zahtevati pijačo in hrano, glasno branje besed in stavkov, 

poimenovanje velikih in majhnih oblik. 

3. Receptivni jezik – oznaka RL (obsega 19 nalog), kjer merimo sposobnost 

razumevanja govorjenega jezika: pokazati na dele telesa, barve, ki jih poimenuje 

oseba, ki testira, prepoznavanje črk in demonstriranje pomena glagolov. 

4. Fina motorika – oznaka FM (obsega 20 nalog),  kjer merimo otrokov nivo 

koordinacije različnih delov telesa. Te spretnosti so pomembne za samostojnost in 

jih nevrotipičen otrok ponavadi osvoji do 3. ali 4. leta. 

5. Groba motorika – oznaka GM (obsega 15 nalog), kjer merimo otrokovo sposobnost 

kontroliranja različnih delov svojega telesa: hoja po stopnicah (dominantna noga), 

pitje iz kozarca brez polivanja, prenašanje predmetov iz ene roke v drugo in 

guganje korald na vrvici. 
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6. Vizualno motorično posnemanje – oznaka VMI (obsega 10 nalog), kjer ocenjujemo 

otrokovo zmožnost posnemanja vizualnih in motoričnih nalog. Ta podtest je 

posebnega pomena za avtizem zaradi osnovne povezanosti posnemanja in jezika: da 

se lahko otrok nauči besed, mora biti sposoben in željan posnemati. Sem spadajo 

imitacija fino in grobo motoričnih nalog in posnemanje pravilne rabe predmetov. 

Podtesti za ocenjevanje prilagoditvenih vedenj: 

1. Izražanje čustev (obsega 11 nalog), kjer merimo, do kakšne mere otrok izraža 

ustrezne čustvene odzive. Naloge vključujejo rabo obrazne ekspresije ali telesne 

mimike za izražanje čustev, prikaz ustrezne stopnje anksioznosti med testiranjem in 

uživanje pri žgečkanju. 

2. Socialna recipročnost (obsega 12 nalog), kjer merimo socialno interakcijo med 

otrokom in ostalimi: začenjanje socialnih interakcij z osebo, ki testira, deljeno 

pozornost za predmete, ki zanimajo nas in otroka, sodelovanje pri naših zahtevah, 

vzpostavljanje očesnega kontakta.  

3. Značilno motorično vedenje (obsega 15 nalog), kjer ocenjujemo taktilna in 

senzorna vedenja, ki so tipična za otroke z MAS; ti razvijajo vztrajne preokupacije 

z deli predmetov, stereotipna in ponavljajoča motorična dejanja (manerizme). 

Opazujemo, kako otrok vstopa v interakcijo s testnim materialom, kako se odziva 

na okus hrane ter na zvoke iz okolice. Visoke točke na tem podtestu nakazujejo 

odsotnost teh vedenj in obratno. 

4. Značilno verbalno vedenje (obsega 11 nalog), kjer merimo otrokovo sposobnost 

ustreznega izražanja z minimalnim ponavljanjem ali brbljanjem. Naloge vključujejo 

ponavljanje besed ali fraz, proizvajanje brezpomenskih in neinteligentnih zvokov, 

uporabo idiosinkratskega jezika in žargona. Visoke točke na tem podtestu 

nakazujejo odsotnost teh vedenj in obratno. 

 

Točkovanje 

V testu PEP-3 se posamezne naloge/postavke točkujejo z uspešno (2 točki – otrok je 

uspešno opravil nalogo), neuspešno (0 točk – otrok naloge ni opravil ali jo je opravil 

neuspešno) in delno uspešno (1 točka – delno končana naloga ali naloga končana ob 

podpori). Kriteriji točkovanja so za vsako nalogo/postavko jasno opisani in določeni v 

PEP-3: Guide to Item Administration (Pro-ed,Texas ZDA, 2005). 
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Poleg testnega dela, ki ga izpolni strokovnjak, merski pripomoček vključuje tudi 

poročilo staršev/skrbnikov. 

Starši/skrbniki izpolnijo obrazec, glede na njihovo poznavanje otrokovega 

vsakodnevnega funkcioniranja. 

Poročilo sestoji iz dveh delov: ocene otrokovega trenutnega razvoja in stopnje težav 

v različnih diagnostičnih kategorijah. 

 

 

2.4.3. Opis spremenljivk 

 

Odvisne spremenljivke so: 

- Rezultati obeh merjenj (pred in po izvedbi Programa zgodnje intenzivne 

obravnave) na različnih merjenih področjih (kognitivno verbalno preverbalno – 

CVP, ekspresivni jezik – EL, receptivni jezik – RL, fina motorika – FM, groba 

motorika – GM, vizualno motorično posnemanje – VMI) 

 

 

2.4.4. Obdelava in analiza podatkov 

 

Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo računalniškega programa MS Excell, 

verzija 2007, s katerim smo ustvarili podatkovne baze in s pomočjo statističnega 

programa IBM SPSS verzija 19 (Statistical Package for the Social Sciences), s katerim 

smo podatkovne baze obdelali. 

 

Podatke, dobljene pri obeh merjenjih (pred in po izvedbi programa) smo vpisali v 

Excelovo datoteko - za vsakega otroka na nov zavihek, podatke smo tudi grafično 

izrisali in izračunali aritmetične sredine. V nadaljevanju smo morali ustrezno pripraviti 

podatke za statistično obdelavo v programu SPSS.  

 

Narejena statistična analiza nam je pokazala, ali obstajajo statistično pomembne razlike 

v razvojnem napredku otrok po obiskovanju Programa zgodnje intenzivne obravnave. 
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Statistične metode, ki smo jih uporabili za obdelavo podatkov: 

- Deskriptivna statistika za opis vzorca in prikaz podatkov (aritmetična sredina, 

standardni odklon) 

- Kolmogorov-Smirnov test za testiranje normalnosti porazdelitve 

- Parni T test za odvisne vzorce za ugotavljanje razlik med obema merjenjema 

otrokove razvojne starosti 

 

 

2.5. Program zgodnje intenzivne obravnave za otroke z MAS 

 

Na podlagi različnih izobraževanj iz področja MAS, obiskov najboljših svetovnih praks 

in na podlagi preteklih izkušenj dela z otroki z MAS, smo v okviru Centra društva za 

avtizem s sodelavkami zasnovale Program zgodnje intenzivne obravnave mlajših otrok 

z MAS, katerega namen je bil nudenje ustrezne podpore otroku z MAS, da se je  naučil 

različnih spretnosti in veščin ter hkrati svetovanje in pomoč otrokovi družini in 

strokovnim delavcem vrtca oz. vzgojno-izobraževalnega programa, v katerega je bil 

otrok vključen.  

 

Starši ter strokovni delavci v vrtcih in zavodih, v katere so otroci vključeni, so bili 

deležni svetovanja glede priprave strukture in strukturiranega okolja, glede načina dela 

in uporabe posameznih metod, glede odprave posameznih neželenih vedenj ipd. 

Obenem smo jih motivirali in učili, katere pristope naj uporabljajo. 

 

Pogoj za vključitev otroka v Program zgodnje intenzivne obravnave je bil, da so starši 

obiskovali program Biserčki – šolo za starše, saj je bilo pomembno, da so bili 

opremljeni z znanjem in so lahko z otrokom delali tudi doma. 

 

 

2.5.1. Splošni cilji programa 

 

Program zgodnje intenzivne obravnave mlajših otrok z MAS je podporni program, 

katerega cilj je, da otroka naučimo potrebnih spretnosti, ki mu bodo omogočile 

vključevanje v okolje, končni cilj pa je inkluzija v večinske oblike izobraževanja. 
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Dolgoročni cilji Programa zgodnje intenzivne obravnave mlajših otrok z MAS so: 

 napredek otrok v skladu z vsemi njihovimi zmožnostmi, 

 čim večja samostojnost otrok, 

 čimprejšnja in čim večja vključenost otrok z MAS v širšo družbo. 

 

Omenjene cilje lahko dosežemo, v kolikor razumemo avtizem oz. če vemo, kakšne so 

posebne potrebe otroka. Le na ta način lahko ustrezno prilagodimo svoje delo z 

otrokom, kar obenem pomeni tudi to, da ga vsi vpleteni izvajamo dosledno in usklajeno 

(tako strokovne sodelavke kakor tudi starši, stari starši in sorodniki ter, kadar so 

zainteresirani za sodelovanje, tudi izvajalci predšolskega programa v javnih ustanovah). 

V ta namen način dela in cilje za posameznega otroka z MAS zapišemo v otrokov 

individualiziran program. 

 

Vsi otroci so bili deležni celostne diagnostične ocene, ki se sestoji iz: 

 psihološke ocene, ki vključuje diagnostično opazovanje otroka in diagnostični 

intervju s starši (ADOS - Autism Diagnostic Observation Schedule in 3Di -  

Developmental, Dimensional and Diagnostic interview)  

 pedagoške ocene funkcioniranja otroka, ki jo izvedemo na podlagi opazovanja 

otroka ter na podlagi ocene funkcioniranja s pomočjo testa PEP-3 

(Psychoeducational Profile - Third Edition), ki ga predstavimo v poglavju 2.4.2. 

Merski pripomočki. 

 

Na podlagi celostne ocene smo pripravili poročilo, ki je osnova za pripravo 

individualiziranega programa za posameznega otroka. 

 

 

2.5.2. Načrtovanje individualiziranega programa 

 

Za vse v program vključene otroke je strokovni tim (sestavljen iz psihologa, dveh 

specialno rehabilitacijskih pedagoginj in ene vzgojiteljice oz. ene delavke z opravljeno 

dokvalifikacijo iz socialne pedagogike), v tesnem sodelovanju s starši, izdelal 

individualiziran program, v katerem je bilo opisano otrokovo trenutno funkcioniranje na 
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posameznih področjih, kratkoročni in dolgoročni cilji, koraki prilagoditev ter ustrezni 

pristopi za učenje in dosego posameznih ciljev. 

 

Kot okvir dela pri načrtovanju individualiziranega programa smo uporabljali 

kurikulum, ki smo ga priredili po TEACCH predšolskem kurikulumu. 

 

Pri načrtovanju dela smo izhajali predvsem iz potreb posameznega otroka z MAS, 

njegovih zmožnosti in posebnih interesov, upoštevali pa smo tudi želje staršev (npr. če 

so želeli, da se otrok nauči določene samostojnostne veščine, učenje nadomestnih 

vedenj ipd.). Primer individualiziranega programa in evalvacijskega poročila za enega 

od otrok, ki so obiskovali program, se nahaja v prilogi. 

 

Pri otrocih smo spodbujali socialno interakcijo, spodbujali in razvijali komunikacijo, 

igro in domišljijo ter posebej naslavljali cilje s kognitivnega področja in težavna 

vedenja.  

 

 

2.5.3. Izvajanje individualiziranega programa 

 

V okviru Programa zgodnje intenzivne obravnave mlajših otrok z MAS smo v osnovi 

uporabljali specifične, za osebe z MAS, priporočene in učinkovite pristope dela, ki smo 

jih predstavili v teoretičnih izhodiščih: 

- TEACCH - Treatment and Education of Autistic and related Communication 

handicapped Children 

- PECS - Picture Exchange Communication System 

- DIR Floortime 

 

Obravnave smo izvajali v skladu s cilji navedenimi v individualiziranem programu 

posameznega otroka. Za doseganje le-teh je potrebno tako sodelovanje s starši, kakor 

tudi sodelovanje z zunanjimi institucijami oz. osebami, ki so dnevno prihajale v stik s 

posameznim otrokom (stari starši, sorojenci, sorodniki, varuške, ipd.).  
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Trajanje programa 

Trajanje in obseg programa smo prilagajali potrebam in napredku posameznika. V 

povprečju so bili otroci v program vključeni med 2 in 3 mesece, 2 do 4 krat tedensko po 

dve do štiri ure hkrati. 

 

V preglednici 2.2 je predstavljeno trajanje in število obravnav za posameznega otroka 

ter morebitno sodelovanje z zunanjimi ustanovami. 

 

Preglednica 2.2 – trajanje in število obravnav posameznih otrok 

Otrok 
Trajanje programa 

obravnave (v 

mesecih) 
Število ur 

Sodelovanje z zunanjimi ustanovami 
(pri katerih so se izvajale tudi prilagoditve v 

vrtcu) 

deček 1 2,5 58 ne 

deček 2 2,5 75 ne 

deček 3 3 38 ne 

deček 4 2 64 
specialna pedagoginja, ki je izvajala 

DSP v vrtcu, je prihajala na 

konzultacije 

deček 5 2,5 72 ne 

deček 6 3 108 ne 

deček 7 3 138 ne 

deček 8 3 144 ne 

deček 9 3 72 prilagoditve so izvajali tudi v vrtcu 

deklica 1 2,5 80 prilagoditve upoštevane pri delovni 

terapiji 

deklica 2 3 144 ne 

 

Otrokov napredek smo beležili na kvantitativen in kvalitativen način, in sicer za vsak 

otrokov odziv med samo aktivnostjo, za vsak zastavljen cilj posebej. Najpogosteje so ti 

podatki prikazovali število pravilnih in nepravilnih odzivov in koliko vodenja in 

usmerjanja (fizično, besedno) je otrok med aktivnostjo potreboval. 

 

Pogosto smo posamezna srečanja z otrokom posneli, in posnetke uporabili pri evalvaciji 

otrokovega napredka do zastavljenih ciljev. S pomočjo video posnetkov smo evalvirali 

tudi sebe – podajanje informacij in odzivanje na otrokove pobude ter vedenje. S 

snemanjem smo zagotavljali natančno dokumentiranje otrokovega napredka, ne da bi 
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zmotili učno uro ter ocenili kvaliteto interakcij in situacij, v katerih se je otrok uspešno 

odzival na naše zahteve. 

 

Za vsakega otroka smo pripravili osebno mapo, v kateri je zbrana naslednja 

dokumentacija, ki je bila, v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, shranjena 

na Centru za avtizem: 

 vprašalniki, ki jih izpolnijo starši pred vpisom v Program zgodnje intenzivne 

obravnave mlajših otrok z MAS (pred diagnostičnim intervjujem in testom PEP-

3), 

 dokumentacija, ki jo Centru za avtizem posredujejo starši (zdravstvena 

dokumentacija, strokovna mnenja, individualiziran program vrtca, poročilo 

vrtca, ipd.), 

 poročilo psihologinje (izdelano na podlagi diagnostičnega opazovanja z ADOS 

in diagnostičnega intervjuja 3Di, vprašalnikov, ki so jih izpolnili starši ter 

morebitne dokumentacije, ki jo prinesejo starši), 

 poročilo specialne pedagoginje (izdelano na podlagi pedagoške ocene 

funkcioniranja otroka po testu PEP-3 in opazovanja otroka); 

 soglasje za izvajanje  storitev Centra za avtizem, 

 soglasje za snemanje obravnav ter soglasje za fotografiranje otroka, 

 soglasje za posredovanje informacij, pridobljenih v postopku ocene in tekom 

obravnav otroka,  

 pogodbo o sodelovanju med starši/skrbniki ter strokovnim timom Centra za 

avtizem, 

 individualiziran program (IP), 

 navodila za delo doma, ki so bila staršem posredovana tekom obravnav 

 mesečne evalvacije IP, ki so bile staršem posredovane tekom obravnav, 

 priporočila za izvajanje določenih strategij, v kolikor so bila le-ta staršem 

posredovana, 

 končno evalvacijo IP, ki je bila posredovana staršem, 

 kopijo zvezka za dnevne evalvacije (dnevnik starši-Center za avtizem),  

 obrazce za beleženje dnevnih opažanj in sprotnih evalvacij, 

 videoposnetke narejene tekom obravnav 

 seznam dokumentacije in vizualne podpore, ki je bila posredovana staršem. 
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2.5.4. Sodelovanje s starši 

 

- Dnevno: 

Dnevna opažanja, napredek, uporabljene strategije in metode dela smo redno in sproti 

beležili v zvezek za dnevne evalvacije, ki so ga starši ob koncu vsake obravnave odnesli 

domov ter ponovno prinesli nazaj ob prihodu na naslednjo obravnavo. Vse, kar se je z 

otrokom dogajalo v času izven obravnav (čustveno, fizično stanje otroka, pomembnejši 

dogodki) ter vsa morebitna vprašanja, ki so se pojavljala, so starši in ostale osebe, ki so 

dnevno prihajale v stik z otrokom (strokovni delavci v vrtcu, sorodniki, v kolikor se 

otrok varuje pri njih, ipd.), beležili v zvezek. 

- Mesečno: 

Starši so enkrat mesečno prejeli evalvacijo IP, v kateri so bili navedeni osvojeni cilji po 

IP, dodani pa so bili tudi predlogi za delo in izvajanje posameznih strategij doma ter v 

okoljih, kjer se otrok zadržuje dlje časa (vrtec, sorodniki, v koliko se je otrok varoval pri 

njih). 

 

Starši so imeli možnost prisostvovati na posameznih obravnavah (kadarkoli) ter 

možnost konzultacij (preko telefona, elektronske pošte ali v naprej dogovorjenih 

srečanjih). 

 

 

2.5.5. Sodelovanje z zunanjimi ustanovami 

 

Za doseganje posameznih ciljev oz. uvajanje spretnosti in veščin je izredno pomembna 

dosledna uporaba učinkovitih pristopov v vseh okoljih. Strokovnim delavcem vrtca oz. 

vzgojno izobraževalnega zavoda, v katerega je bil otrok vključen, smo nudili možnost 

izmenjave informacij o otroku, ogleda naših prostorov ter možnost konzultacij in 

svetovanja glede priprave prostora, uporabe strukturiranega učenja, strukturiranih 

pristopov in načinov uporabe komunikacijske metode PECS. 

Sodelovanje z zunanjimi ustanovami ni bilo pravilo za vsakega od vključenih otrok, 

nekateri vrtci so se povabilu k sodelovanju odzvali, drugi ne.  
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2.6. Rezultati in interpretacija 

 

2.6.1. Deskriptivni in grafični prikaz rezultatov napredkov otrok, vključenih v 

program 

Preglednica 2.3 prikazuje rezultate merjenja prvega in drugega testiranja s testom PEP-

3. Numerični podatki v tabeli prikazujejo izmerjeno razvojno starost v mesecih po 

posameznih merjenih področjih.  

 

Preglednica 2.3 - Prikaz rezultatov merjenja 1. in 2. testiranja s testom PEP-3 

Legenda: CVP – kognitivno verbalno/preverbalno področje; EL – ekspresivni jezik; RL – receptivni 

jezik; FM – fina motorika; GM – groba motorika; VMI – vizualno motorično posnemanje; Mx – 

aritmetična sredina; 1. m. – prvo merjenje; 2. m. – drugo merjenje 

 

Iz zgornjih podatkov smo izračunali povprečen napredek otrok z MAS v programu 

zgodnje intenzivne obravnave. Skupni povprečni napredek otrok na vseh šestih 

ocenjevanih področjih je za 5,1 meseca razvojne starosti. 

Na posameznih področjih so otroci povprečno napredovali za:  

 kognitivno področje (CVP):    6,8 mesecev razvojne starosti 

 ekspresivna komunikacija (EL):   4,9 mesecev razvojne starosti 

 receptivna komunikacija (RL):   6,5 mesecev razvojne starosti 

 fina motorika (FM):     3,4 mesecev razvojne starosti 

 groba motorika (GM):    3 mesece razvojne starosti 

 vizualno motorična imitacija (VMI):  5,1 meseca razvojne starosti 

Področja razvojnih spretnosti 

otroci 
CVP EL RL FM GM VMI 

1. m. 2. m. 1.  m. 2.  m. 1.  m. 2.  m. 1.  m. 2.  m. 1.  m. 2.  m. 1.  m. 2.  m. 

deček 1 27 34 19 24 21 27 25 25 29 31 26 26 

deček 2 24 34 12 18 14 21 24 36 18 34 16 27 

deček 3 25 33 12 12 12 14 32 33 36 36 25 29 

deček 4 13 16 12 13 12 15 15 18 12 15 12 13 

deček 5 28 33 12 21 15 23 31 31 28 30 22 28 

deček 6 45 58 23 31 33 38 46 46 38 38 32 34 

deček 7 26 33 12 18 14 21 25 25 29 31 16 22 

deček 8 24 30 12 16 12 15 24 24 28 28 12 16 

deček 9 36 43 34 37 33 52 30 39 33 36 28 32 

deklica 1 42 44 32 37 48 56 31 39 29 34 29 40 

deklica 2 31 38 19 26 19 22 35 39 36 36 23 30 

Mx 29,18 36 18,09 23 21,18 27,64 28,91 32,27 28,73 31,73 21,90 27 
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Graf 1 prikazuje povprečne napredke otrok na posameznih merjenih področjih in 

njihovo povprečno kronološko starost pri prvem in drugem merjenju. Iz grafa lahko tudi 

razberemo najvišje razvojne starosti, ki jih je moč izmeriti s testom PEP-3 po 

posameznih področjih (rdeča črta).  

 

 
Graf 2.1 – povprečen razvojni napredek otrok, ki so obiskovali Program zgodnje 

intenzivne obravnave, prikazan v mesecih 
 

Legenda: CVP – kognitivno verbalno/preverbalno področje; EL – ekspresivni jezik; RL – receptivni 

jezik; FM – fina motorika; GM – groba motorika; VMI – vizualno motorično posnemanje 
 

Vsi otroci, vključeni v Program zgodnje intenzivne obravnave, so pomembno 

napredovali vsaj na štirih od šestih ocenjevanih področjih.  

 

Največje napredke so otroci dosegli na kognitivnem področju, na področju 

ekspresivnega jezika, področju receptivnega jezika in pri vizualno motorični imitaciji. 

Na področju fine in grobe motorike so bili napredki manjši. Po našem mnenju se je to 

zgodilo zato, ker je za napredek na področju motorike na splošno potrebno veliko vaj in 

v splošnem več časa (Case-Smith, 1996; Adolph in Robinson; 2015) kot je trajal naš 

program.  

 

Visoki napredki so pogojeni tudi z individualizacijo za avtizem specifičnih metod, 

timskim pristopom in sprotno evalvacijo (Dawson idr. 2010; Kern Koegel idr., 2014). 
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Prav tako je na visok napredek vplivala motivacija in sodelovanje staršev otrok, 

vključenih v Program, ki so bili tudi sami deležni izobraževanja ter sprotne podpore 

(Kern Koegel idr., 2014). Pri nekaterih otrocih (deček 4, deček 9, deklica 1) so se 

aktivno vključevali tudi strokovni delavci vrtcev in po naših navodilih otrokom delo 

prilagajali v vrtcu (preglednica 2.1). 

Kljub visokim napredkom pa v tako kratkem času (do 3 mesece) večina otrok razvojno 

ni dosegla kronološke starosti. Niti ne moremo trditi, da bi vsak izmed otrok, ki je 

obiskoval Program zgodnje intenzivne obravnave, v celoti lahko razvojno napredoval 

toliko, da bi razvojno funkcioniranje ustrezalo kronološki starosti. Na to, poleg 

pogostosti obravnav, ustreznosti uporabljenih pristopov in metod ter doslednosti v 

različnih okoljih, vpliva tudi otrokov potencial, morebitne druge pridružene motnje in še 

mnogo drugih dejavnikov, ki jih je težje predvideti.  

 

Pri oblikovanju individualiziranih programov smo, poleg potreb otroka, upoštevali tudi 

možnosti, ki so jih imeli posamezni starši, za prevoz otrok do lokacije izvajanja 

programa (Ljubljana – 2010 in 2011, Celje – 2012).  

 

Mlajši otroci z MAS – do starost treh let, in tisti, ki imajo pridružene še druge motnje, 

namreč potrebujejo bolj intenzivne in bolj pogoste obravnave ter več časa, da se 

pokažejo napredki v razvoju (Granpeesheh, Dixon, Tarbox in Wilke, 2009; Hallam, 

Rous, Grove in LoBianco, 2009). 

 

Sledijo podatki in napredki za vsakega posameznega otroka z MAS, ki je obiskoval 

Program zgodnje intenzivne obravnave. 

 

 

Deček 1 

Deček 1 je bil ob vključitvi v program star 44 mesecev (3 leta in 8 mesecev). V okviru 

programa je imel 58 ur obravnav. Obravnave je obiskoval 2,5 meseca (2 krat tedensko 

po 3 ure). Dečkova osnovna postavljena diagnoza je bila otroški avtizem in razvojni 

zaostanek. 
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Področja, ki smo jih naslavljali v okviru IP: 

 Komunikacija (učenje komunikacije po metodi PECS) 

 Vedenje (obsedi pri aktivnosti za mizo; odprava situacijsko neustreznih vedenj 

ob prehodih, čakanju) 

 Uporaba strukture (sledenje urniku; sledenje delovnemu sistemu; samostojna 

uporaba strukture) 

 Posnemanje (verbalno; motorično) 

 Igra (razširitev zanimanja; učenje funkcionalne uporabe igrač in materiala; ki 

jih še ne uporablja funkcionalno) 

 Kognitivno področje (razvrščanje osnovnih oblik, nizanje po vzorcu, 

vstavljanje oblik v predlogo, prirejanje podobnih fotografij, prirejanje fotografije 

k simbolni sliki, poimenovanje osnovnih predmetov na sliki, sestavljanje delov v 

celoto, razvrščanje predmetov v kategorije, poimenovanje osnovnih barv, 

kazanje na poimenovane predmete, sledenje vizualnim navodilom za izvedbo 

aktivnosti) 

 Motorika (fina motorika in koordinirana uporaba rok) 

 Skrb zase (oblačenje in obuvanje; umivanje rok) 

 

Graf 2.2. prikazuje razvojni napredek v okviru obravnav pri dečku 1. 

 

 
Graf 2.2 - Grafični prikaz rezultatov prvega in drugega opazovanja (v mesecih) s testom 

PEP-3 za dečka 1 
 

Legenda: CVP – kognitivno verbalno/preverbalno področje; EL – ekspresivni jezik; RL – receptivni 

jezik; FM – fina motorika; GM – groba motorika; VMI – vizualno motorično posnemanje 
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Napredek dečka 1 po merjenih področjih: 

 kognitivno področje za 7 mesecev razvojne starosti 

 ekspresivna komunikacija za 5 mesecev razvojne starosti 

 razumevanje jezika za 6 mesecev razvojne starosti 

 fina motorika – ni napredka 

 groba motorika za 2 meseca razvojne starosti 

 vizualno motorično posnemanje – ni napredka 

 

Na vseh opazovanih področjih skupno je deček 1 v povprečju napredoval za 3,3 mesece 

razvojne starosti, kar je več, kot znaša pribitek kronološke starosti, ki je 2,5 meseca.  

 

Glede na načrtovan individualiziran program je bil pri dečku 1 poudarek na učenju 

komunikacije z izmenjavo slik (PECS) in poučevanju ciljev s kognitivnega področja, 

kar se odraža na napredku na teh področjih. 

 

 

Deček 2 

Deček 2 je bil ob vključitvi v program star 50 mesecev (4 leta in 2 meseca). V okviru 

programa je imel 75 ur obravnav. Obravnave je obiskoval 2,5 mesecev (3 krat tedensko 

po 3 ure).  

Dečkova osnovna postavljena diagnoza je bila otroški avtizem in razvojni zaostanek. 

 

Področja, ki smo jih naslavljali v okviru IP: 

 Komunikacija (učenje komunikacije po metodi PECS) 

 Interakcija (vzpostavljanje očesnega kontakta; interakcija pri igri) 

 Fleksibilnost (pitje iz vsakega kozarčka) 

 Vedenje (obsedi pri aktivnosti za mizo; odprava situacijsko neustreznih vedenj 

ob prehodih, čakanju) 

 Uporaba strukture (sledenje urniku; sledenje delovnemu sistemu; samostojna 

uporaba strukture) 

 Posnemanje (verbalno; motorično) 

 Igra (razširitev zanimanja; učenje funkcionalne uporabe igrač in materiala; ki 

jih še ne uporablja funkcionalno) 
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 Kognitivno področje (vstavljanje različnih oblik; prirejanje predmeta k 

fotografiji; prirejanje dveh enakih fotografij; razvrščanje po  barvi in obliki; 

poimenovanje osnovnih barv; razvrščanje predmetov v kategorije ali glede na 

nasprotje; sestavljanje preprostih sestavljank; aktivnosti v prilagojenih knjigah; 

sestavljanje, nizanje, natikanje po vzorcu/modelu; sestavljanje celote iz delov;  

sledenje vizualnim navodilom, da izvede vse korake aktivnosti; ujemanje zapisa 

dveh enakih črk; prepoznavanje zapisa svojega imena) 

 Motorika (Fina motorika, koordinirana uporaba rok, aktivnosti za razvoj grobe 

motorike) 

 Skrb zase (oblačenje in obuvanje; uporaba stranišča; umivanje rok) 

 

Graf 2.3. prikazuje razvojni napredek na ocenjevanih področjih v okviru obravnav za 

dečka 2. 

 

 
Graf 2.3 - Grafični prikaz rezultatov prvega in drugega opazovanja (v mesecih) s testom 

PEP-3 za dečka 2 
 

Legenda: CVP – kognitivno verbalno/preverbalno področje; EL – ekspresivni jezik; RL – receptivni 

jezik; FM – fina motorika; GM – groba motorika; VMI – vizualno motorično posnemanje 
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Napredek dečka 2 po merjenih področjih: 

 kognitivno področje za 10 mesecev razvojne starosti 

 ekspresivna komunikacija za 6 mesecev razvojne starosti 

 razumevanje jezika za 7 mesecev razvojne starosti 

 fina motorika za 12 mesecev razvojne starosti 

 groba motorika za 18 mesecev razvojne starosti 

 vizualno motorično posnemanje za 11 mesecev razvojne starosti 

 

Na vseh opazovanih področjih skupno je deček 2 v povprečju napredoval za 10,7 

mesecev razvojne starosti, kar je znatno več, kot znaša pribitek kronološke starosti, ki je 

2,5 meseca.   

 

Deček 2 pri prvem ocenjevanju s testom PEP-3 skoraj ni sodeloval. Za mizo ni zmogel 

obsedeti in aktivnosti ni izpeljal do konca. Ves čas je morala ob njem sedeti mama, 

vsakršnim zahtevam se je upiral z jokom, ki je pogosto prešel v kričanje. Že po drugi 

obravnavi pa je ob  uvedbi jasne strukture obsedel na stolu in izvajal strukturirane 

naloge. Pri njem so izmerjeni napredki tudi največji, saj smo prepričani, da na prvem 

ocenjevanju ni zmogel prikazati vsega svojega znanja in spretnosti in da podatki, 

dobljeni po prvem ocenjevanju niso povsem točni. 

Največji uspeh pri dečku, v okviru obravnav, smo dosegli prav s tem, da se je navadil 

obsedeti za mizo, nekaj zbrano in predvsem od začetka do konca izpeljati in na ta način 

prikazal svoje dejanske potenciale. S pomočjo metode komunikacije z izmenjavo slik je 

pričel tudi funkcionalno in smiselno uporabljati govor. 

 

 

Deček 3 

Deček 3 je bil ob vključitvi v program star 43 mesecev (3 leta in 7 mesecev). V okviru 

programa je imel 38 ur obravnav. Obravnave je obiskoval 3 mesece (1 krat tedensko po 

3 ure). Dečkova osnovna postavljena diagnoza je bila otroški avtizem in razvojni 

zaostanek. 

 

Področja, ki smo jih naslavljali v okviru IP: 

 Komunikacija (nove izkušnje, razširitev besednjaka pri izmenjavi slik po 
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metodi PECS) 

 Interakcija (vzpostavljanje očesnega kontakta; interakcija pri igri) 

 Vedenje (obsedi pri aktivnosti za mizo; odprava situacijsko neustreznih vedenj 

ob prehodih, čakanju) 

 Uporaba strukture (sledenje urniku; sledenje delovnemu sistemu; samostojna 

uporaba strukture) 

 Posnemanje (motorično) 

 Kognitivno področje (razvrščanje oblik, nizanje in natikanje po vzorcu, iskanje 

dveh enakih slik, dveh podobnih fotografij; prirejanje fotografije k simbolni 

sliki, sestavljanje celote iz delov, razvrščanje glede na kategorije, sestavljanje 

sestavljank, sledenje vizualnim navodilom za izvedbo aktivnosti, prirejanje dveh 

enakih črk, aktivnosti v knjigah) 

 Motorika (fina motorika in koordinirana uporaba rok) 

 Skrb zase (oblačenje in obuvanje; umivanje rok) 

 

Graf 2.4. prikazuje razvojni napredek na ocenjevanih področjih v okviru obravnav za 

dečka 3. 

 
Graf 2.4 - Grafični prikaz rezultatov prvega in drugega opazovanja (v mesecih) s testom 

PEP-3 za dečka 3 
Legenda: CVP – kognitivno verbalno/preverbalno področje; EL – ekspresivni jezik; RL – receptivni 

jezik; FM – fina motorika; GM – groba motorika; VMI – vizualno motorično posnemanje 
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Napredek dečka 3 po merjenih področjih: 

 kognitivno področje za 8 mesecev razvojne starosti 

 ekspresivna komunikacija – ni izmerjenega napredka 

 razumevanje jezika za 2 meseca razvojne starosti 

 fina motorika za 1 mesec razvojne starosti 

 groba motorika – ni izmerjenega napredka 

 vizualno motorično posnemanje za 4 mesece razvojne starosti 

 

Na vseh opazovanih področjih skupno je deček 3 v povprečju napredoval za 2,5 meseca 

razvojne starosti, kar bi ob upoštevanju zgolj numeričnih vrednosti lahko priprisali 

razliki v kronološki starosti. V kolikor pa pogledamo širšo sliko, pa je deček izjemno 

napredoval na kognitivnem področju, na katerega smo se tudi fokusirali v okviru 

individualiziranega programa, saj so starši dečka 3 lahko pripeljali v Ljubljano le enkrat 

tedensko.  

Doma in v vrtcu tudi niso dosledno izvajali metode komunikacije z izmenjavo slik. 

Kljub temu, da s PEP-3 na področju ekspresivnega jezika nismo izmerili napredka, je 

deček napredoval, začel je poskušati izgovarjati nekatere besede (začetni zlogi nekaterih 

besed). 

 

 

Deček 4 

Deček 4 je bil ob vključitvi v program star 29 mesecev (2 leti in 5 mesecev). V okviru 

programa je imel 64 ur obravnav. Obravnave je obiskoval 2 meseca (4 krat tedensko po 

2 uri). Dečkova osnovna postavljena diagnoza je bila sum na MAS in razvojni 

zaostanek.  

 

Področja, ki smo jih naslavljali v okviru IP: 

 Komunikacija (učenje komunikacije po metodi PECS) 

 Interakcija in posnemanje (interakcija pri igri, sledenje navodilom, motorično 

posnemanje) 

 Uporaba strukture (sledenje usmerjanju s predmeti; sledenje delovnemu 

sistemu; samostojna uporaba strukture) 

 Igra (razširitev zanimanja; učenje funkcionalne uporabe igrač in materiala; ki 
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jih še ne uporablja funkcionalno) 

 Kognitivno področje (vstavljanje različnih predmetov v odprtino; prirejanje 

predmeta k fotografiji; prirejanje dveh enakih fotografij; razvrščanje po  barvi; 

aktivnosti v prilagojenih knjigah) 

 Motorika (ustrezna drža žlice, vilice; natikanje; nizanje; aktivnosti kot so: 

čečkanje v omejenem prostoru, privijanje, odvijanje, naloge za uravnavanje 

moči v rokah in prstih, koordinirana uporaba rok, aktivnosti za razvoj grobe 

motorike) 

 Skrb zase (oblačenje in obuvanje; umivanje rok; hranjenje) 

 

Graf 2.5. prikazuje razvojni napredek na ocenjevanih področjih v okviru obravnav za 

dečka 4. 

 
Graf 2.5 - Grafični prikaz rezultatov prvega in drugega opazovanja (v mesecih) s testom 

PEP-3 za dečka 4 
 

Legenda: CVP – kognitivno verbalno/preverbalno področje; EL – ekspresivni jezik; RL – receptivni 

jezik; FM – fina motorika; GM – groba motorika; VMI – vizualno motorično posnemanje 
 

 

Napredek dečka 4 po merjenih področjih: 

 kognitivno področje za 3 mesece razvojne starosti 

 ekspresivna komunikacija za 1 mesec razvojne starosti 
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 razumevanje jezika za 3 mesece razvojne starosti 

 fina motorika za 3 mesece razvojne starosti 

 groba motorika za 3 mesece razvojne starosti 

 vizualno motorično posnemanje za 1 mesec razvojne starosti 

 

Na vseh opazovanih področjih skupno je deček 4 v povprečju napredoval za 2,3 mesece 

razvojne starosti, kar bi ob upoštevanju zgolj numeričnih vrednosti lahko priprisali tudi 

razliki v kronološki starosti. V kolikor pa pogledamo širšo sliko, je potrebno upoštevati 

tudi, da je deček mlajši od treh let in da ima zelo močno izraženo motnjo senzorne 

disfunkcije, ki ga ovira pri funkcioniranju in da je program obiskoval (pre)kratek čas.  

 

 

Deček 5 

Deček 5 je bil ob vključitvi v program star 42 mesecev (3 leta in 6 mesecev). V okviru 

programa je imel 72 ur obravnav. Obravnave je obiskoval 2,5 meseca (3 krat tedensko 

po 3 ure). Osnovana dečkova diagnoza je bila otroški avtizem in lažja motnja v 

duševnem razvoju. 

 

Področja, ki smo jih naslavljali v okviru IP: 

 Komunikacija (učenje komunikacije po metodi PECS) 

 Interakcija (vzpostavljanje očesnega kontakta, načenjanje 

komunikacije/interakcije) 

 Vedenje (obsedi za mizo pri aktivnosti, ki mu je manj všeč; odprava situacijsko 

neustreznih vedenj ob prehodih, čakanje) 

 Uporaba strukture (sledenje urniku, sledenje delovnemu sistemu, samostojna 

uporaba strukture) 

 Posnemanje (verbalno, motorično) 

 Igra (razširitev zanimanja, učenje funkcionalne uporabe igrač) 

 Kognitivno področje (uporaba različnih principov nalog; sortiranje 

predmetov/slik po barvi, obliki, velikosti - poimenovanje; poimenovanje 

vsakodnevnih predmetov in živali; razvrščanje v kategorije ali glede na lastnosti; 

sestavljanje preprostih sestavljank; ujemanje fotografij s simbolno sliko; 

aktivnosti v prilagojenih knjigah; sestavljanje, nizanje po modelu; sestavljanje 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Maja Škrubej Novak, diplomsko delo 

 

- 94 - 

 

celote) 

 Motorika (fina motorika, koordinirana uporaba rok, aktivnosti za razvoj grobe 

motorike) 

 Skrb zase (oblačenje in obuvanje, umivanje rok) 

 

Graf 2.6. prikazuje razvojni napredek na ocenjevanih področjih v okviru obravnav za 

dečka 5. 

 

 
Graf 2.6 - Grafični prikaz rezultatov prvega in drugega opazovanja (v mesecih) s testom 

PEP-3 za dečka 5 
 

Legenda: CVP – kognitivno verbalno/preverbalno področje; EL – ekspresivni jezik; RL – receptivni 

jezik; FM – fina motorika; GM – groba motorika; VMI – vizualno motorično posnemanje 
 

Napredek dečka 5 po merjenih področjih: 

 kognitivno področje za 5 mesecev razvojne starosti 

 ekspresivna komunikacija za 9 mesecev razvojne starosti 

 razumevanje jezika za 8 mesecev razvojne starosti 

 fina motorika – ni izmerjenega napredka 

 groba motorika za 2 meseca razvojne starosti 

 vizualno motorično posnemanje za 6 mesecev razvojne starosti 
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Na vseh opazovanih področjih skupno je deček 5 v povprečju napredoval za 5 mesecev 

razvojne starosti, kar je znatno več kot znaša pribitek kronološke starosti. Pri dečku 5 je 

najbolj očiten napredek na področju ekspresivnega jezika, sklepamo da zato, ker je 

deček v osnovi že imel osvojen širok besedni zaklad, a ga ni uporabljal v 

komunikacijske namene. V okviru izvajanja programa pa je to spretnost osvojil. 

 

 

Deček 6 

Deček 6 je bil ob vključitvi v program star 66 mesecev (5 let in 6 mesecev). V okviru 

programa je imel 108 ur obravnav. Obravnave je obiskoval 3 mesece (3 krat tedensko 

po 3 ure). Osnovna dečkova diagnoza je bila pervazivna razvojna motnja. 

 

Področja, ki smo jih naslavljali v individualiziranem programu: 

 Komunikacija in verbalno področjo (učenje ustreznih verbalnih vzorcev, 

pomena novih besed) 

 Interakcija (učenjen izmenjave pri igri, sodelovanje v družabnih igrah, 

sodelovanje pri plesno-gibalnih skupinskih aktivnostih) 

 Pozornost (usmerjanje in vzdrževanje pozornosti, uporaba strategij za 

povečevanje motivacije) 

 Vedenje (učenje čakanja, učenje izbire)  

 Uporaba strukture (urnika) 

 Igra (učenje različnih načinov funkcionalnega igranja z igračami) 

 Kognitivno področje (prepoznavanje zapisa števila, učenje črk, koncepta 

mehek/trdi, enak/različen) 

 Motorika (fina motorika, grafomotorika) 

 Skrb zase (izvedba vseh korakov v ustreznem vrstnem redu - umivanje rok, 

uporaba stranišča, preoblačenje) 
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Graf 2.7. prikazuje razvojni napredek na ocenjevanih področjih v okviru obravnav za 

dečka 6. 

 

 
Graf 2.7 - Grafični prikaz rezultatov prvega in drugega opazovanja (v mesecih) s testom 

PEP-3 za dečka 6 
 

Legenda: CVP – kognitivno verbalno/preverbalno področje; EL – ekspresivni jezik; RL – receptivni 

jezik; FM – fina motorika; GM – groba motorika; VMI – vizualno motorično posnemanje 
 

Napredek dečka 6 po merjenih področjih: 

 kognitivno področje za 13 mesecev razvojne starosti 

 ekspresivna komunikacija za 8 mesecev razvojne starosti 

 razumevanje jezika za 6 mesecev razvojne starosti 

 fina motorika – ni izmerjenega napredka 

 groba motorika – ni izmerjenega napredka 

 vizualno motorično posnemanje za 2 meseca razvojne starosti 

 

Na vseh opazovanih področjih skupno je deček 6 v povprečju napredoval za 4,8 

mesecev razvojne starosti, kar je znatno več kot znaša pribitek kronološke starosti.  
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Na področjih grobe motorike test PEP 3 meri razvojno starost le do dopolnjenega 38 

meseca (ponazorjeno z rdečo črto). Iz tega izhaja, da z izbranim merskim instrumentom 

ni bilo mogoče izmeriti morebitnega napredka na tem področju. 

Največji napredek pri dečku je bil na kognitivnem področju, fizična struktura in 

vizualna opora sta mu pomagala, da je razumel zahteve in lažje osvajal cilje s 

kognitivnega področja. 

 

 

Deček 7 

Deček 7 je bil ob vključitvi v program star 41 mesecev (3 leta in 5 mesecev). V okviru 

programa je imel 138 ur obravnav. Obravnave je obiskoval 3 mesece (4 krat tedensko 

po 3 ure). Osnovana dečkova diagnoza je bila otroški avtizem in zmerna motnja v 

duševnem razvoju. 

 

Področja, ki smo jih naslavljali v okviru IP: 

 Skrb zase (toaletni trening, hranjenje, oblačenje in obuvanje – učenje strukture) 

 Komunikacija (samostojnost pri iskanju in uporabi komunikacijske knjige, 

učenje komuniciranja v povedih – 4. stopnja PECS, učenje uporabe znaka za 

pomoč) 

 Vedenje (nauči se počakati) 

 Akademsko področje (fina motorika; prirejanje 1:1; učenje koncepta končano z 

enostopenjskimi in dvostopenjskimi nalogami; sortiranje po barvi, obliki, 

velikosti; grafomotorika: barvanje v omejenem prostoru, risanje črt, likov, 

obrisovanje; sestavljanje preprostih sestavljank; ujemanje predmetov, fotografij 

(tudi po barvi/obliki); ujemanje fotografij s sliko; aktivnosti s knjigo; 

sestavljanje po modelu, razvijanje fleksibilnosti mišljenja) 

 Interaktivna igra (razširitev zanimanja, vključevanje odraslega v igro) 

 Samostojno funkcioniranje (sledenje urniku, sledenje delovnemu sistemu, 

učenje izbire aktivnosti) 

 

Graf 2.8. prikazuje razvojni napredek na ocenjevanih področjih v okviru obravnav za 

dečka 7. 
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Graf 2.8 - Grafični prikaz rezultatov prvega in drugega opazovanja (v mesecih) s testom 

PEP-3 za dečka 7 
 

Legenda: CVP – kognitivno verbalno/preverbalno področje; EL – ekspresivni jezik; RL – receptivni 

jezik; FM – fina motorika; GM – groba motorika; VMI – vizualno motorično posnemanje 
 

Napredek dečka 7 po merjenih področjih: 

 kognitivno področje za 7 mesecev razvojne starosti 

 ekspresivna komunikacija za 6 mesecev razvojne starosti 

 razumevanje jezika za 7 mesecev razvojne starosti 

 fina motorika – ni izmerjenega napredka 

 groba motorika za 2 meseca razvojne starosti 

 vizualno motorično posnemanje za 8 mesecev razvojne starosti 

 

Na vseh opazovanih področjih skupno je deček 7 v povprečju napredoval za 5 mesecev 

razvojne starosti, kar je znatno več, kot znaša pribitek kronološke starosti. Največji 

izmerjeni napredki pri dečku 7 so bili na kognitivnem področju, na področju izražanja 

in razumevanja jezika ter na področju posnemanja.  

 

 

Deček 8 

Deček 8 je bil ob vključitvi v program star 69 mesecev (5 let in 9 mesecev). V okviru 

programa je imel 144 ur obravnav. Obravnave je obiskoval 3 mesece (4 krat tedensko 

po 3 ure). Osnovana dečkova diagnoza je bila otroški avtizem in zmerna motnja v 

duševnem razvoju. 
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Področja, ki smo jih naslavljali v okviru IP: 

 Samostojno funkcioniranje (učenje uporabe strukture za prehode med 

aktivnostmi, znotraj aktivnosti) 

 Vedenje (odpravljanje ščipanja) 

 Komunikacija (izražanje splošnih potreb, želj) 

 Skrb zase (postopek uporabe stranišča, umivanje rok, hranjenje, oblačenje in 

obuvanje v garderobi)  

 Pozornost (povečevanje količine nalog, ki jih opravi za mizo) 

 Akademsko področje (naloge vstavljanja, prirejanja,  iskanja dveh enakih 

predmetov, prirejanje predmeta k fotografiji, aktivno listanje knjige  -obračanje 

strani, prirejanje predmetov, odkrivanje podrobnosti)  

 Fina motorika (vtikanje, manipuliranje z malimi predmeti) 

 Spretnosti igranja (učenje funkcionalne uporabe predmetov) 

 Socialne veščine (interakcija z odraslimi, otroki) 

 

Graf 2.9. prikazuje razvojni napredek na ocenjevanih področjih v okviru obravnav za 

dečka 8. 

 

 
Graf 2.9 - Grafični prikaz rezultatov prvega in drugega opazovanja (v mesecih) s testom 

PEP-3 za dečka 8 
 

Legenda: CVP – kognitivno verbalno/preverbalno področje; EL – ekspresivni jezik; RL – receptivni 

jezik; FM – fina motorika; GM – groba motorika; VMI – vizualno motorično posnemanje 
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Napredek dečka 8 po merjenih področjih: 

 kognitivno področje za 6 mesecev razvojne starosti 

 ekspresivna komunikacija za 4 mesece razvojne starosti 

 razumevanje jezika za 3 mesece razvojne starosti 

 fina motorika – ni izmerjenega napredka 

 groba motorika – ni izmerjenega napredka 

 vizualno motorično posnemanje za 4 mesece razvojne starosti 

 

Na vseh opazovanih področjih skupno je deček 8 v povprečju napredoval za 2,8 

mesecev razvojne starosti, kar je manj, kot znaša pribitek kronološke starosti. Na 

relativno majhen napredek je pri dečku vplivala pridružena motnja v duševnem razvoju 

ter izrazitejša motnja senzorne integracije, ki je zelo vplivala na dečkovo 

funkcioniranje. Imel je veliko stereotipnih vedenj in agresivnih vedenj (ščipanje, 

praskanje, brcanje), s katerimi se je poskušal izogniti zahtevam.  

 

 

Deček 9 

Deček 9 je bil ob vključitvi v program star 68 mesecev (5 let in 8 mesecev). V okviru 

programa je imel 72 ur obravnav. Obravnave je obiskoval 3 mesece (2 krat tedensko po 

3 ure). Osnovna dečkova diagnoza je cerebralna paraliza – diplegija in otroški avtizem. 

 

Področja, ki smo jih naslavljali v okviru IP: 

 Komunikacija (spodbujanje verbalne komunikacije, uvedba vizualne podpore) 

 Interakcija (izmenjava vlog, čakanje na vrsto, sledenje pravilom) 

 Vedenje (obsedi pri aktivnosti za mizo do konca aktivnosti) 

 Uporaba strukture (sledenje urniku; sledenje delovnemu sistemu; samostojna 

uporaba strukture) 

 Posnemanje (verbalno; motorično) 

 Kognitivno področje (sledenje vizualnim navodilom, da izvede vse korake 

aktivnosti; sledenje verbalnim navodilom; postavitev 3 do 5 slik v časovno 

zaporedje; iskanje parov - kaj sodi skupaj; nadaljevanje zaporedja 2 in 3 

predmetov/slik; učenje preštevanja predmetov; povezava količine z zapisom 

števila, urejanje števil v številsko zaporedje; ujemanje zapisa dveh enakih 
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kratkih besed, prepoznavanje prvega/zadnjega glasu v besedi; prepoznavanje 

zapisa svojega imena; branje zlogov) 

 Motorika (fina motorika, aktivnosti za spodbujanje razvoja grobe motorike) 

 Skrb zase (učenje zaporedja pri oblačenju in obuvanju; uporabi stranišča; 

umivanju rok) 

 

Graf 2.10. prikazuje razvojni napredek na ocenjevanih področjih v okviru obravnav za 

dečka 9. 

 

 
Graf 2.10 - Grafični prikaz rezultatov prvega in drugega opazovanja (v mesecih) s 

testom PEP-3 za dečka 9 
 

Legenda: CVP – kognitivno verbalno/preverbalno področje; EL – ekspresivni jezik; RL – receptivni 

jezik; FM – fina motorika; GM – groba motorika; VMI – vizualno motorično posnemanje 
 

Napredek dečka 9 po merjenih področjih: 

 kognitivno področje za 7 mesecev razvojne starosti 

 ekspresivna komunikacija za 3 mesece razvojne starosti 

 razumevanje jezika za 19 mesecev razvojne starosti 

 fina motorika za 14 mesecev razvojne starosti 

 groba motorika za 2 meseca razvojne starosti 

 vizualno motorično posnemanje za 4 mesece razvojne starosti 

 

Na vseh opazovanih področjih skupno je deček 9 v povprečju napredoval za 8,2 meseca 

razvojne starosti, kar je znatno več, kot znaša pribitek kronološke starosti.  
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Največji napredek je deček dosegel na področju razumevanja jezika in pri besednem 

izražanju. Na to je vplival sistematičen in specifičen način dela z njim (visok nivo 

sodelovanja staršev in strokovne delavke iz vrtca), ki je direktno rezultiral na 

zmanjšanje nesmiselnega ponavljanja in ponavljanja enih in istih vprašanj, ter večjemu 

razumevanju govora. 

 

Zanimiv je visok napredek na področju fine motorike, ki ga povezujemo s tem, da je v 

okviru programa deček 9 izvajal veliko število nalog, ki vključujejo rokovanje z 

drobnim materialom. Naloge so ga same po sebi zelo motivirale in je tudi doma in v 

vrtcu preživel veliko časa ob reševanju le-teh. 

 

 

Deklica 1 

Deklica 1 je bila ob vključitvi v program stara 41 mesecev (3 leta in 5 mesecev). V 

okviru programa je imela 80 ur obravnav. Obravnave je obiskovala 2,5 meseca (2 krat 

tedensko po 4 ure). Osnovna dekličina diagnoza je Aspergerjev sindrom. 

 

Področja, ki smo jih naslavljali v okviru IP: 

 Komunikacija (spodbujanje verbalne komunikacije; vizualna podpora za razvoj 

komunikacijskih spretnosti) 

 Interakcija (izmenjava vlog, čakanje na vrsto, sledenje pravilom, sprejemanje 

poraza) 

 Fleksibilnost (vnašanje sprememb v urnik) 

 Vedenje (obsedi pri aktivnosti za mizo; odprava situacijsko neustreznih vedenj 

ob prehodih, čakanju, ob dotiku druge osebe) 

 Uporaba strukture (sledenje urniku; sledenje delovnemu sistemu; samostojna 

uporaba strukture) 

 Posnemanje (verbalno; motorično) 

 Igra (razširitev zanimanja ter že obstoječe igre z igračami; učenje funkcionalne 

uporabe igrač in materiala, ki jih/ga še ne uporablja funkcionalno) 

 Kognitivno področje (prirejanje predmeta/fotografije k simbolni sliki; 

prirejanje dveh podobnih slik; razvrščanje po dveh kategorijah; razvrščanje 

predmetov/slik v kategorije ali glede na nasprotje; urejanje po velikosti; 
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aktivnosti v prilagojenih knjigah; sestavljanje, nizanje, natikanje po 

vzorcu/modelu; sestavljanje celote iz delov – polovice, slike razdeljene na več 

delov;  sledenje vizualnim navodilom, da izvede vse korake aktivnosti; ujemanje 

zapisa dveh enakih črk/besed; prepoznavanje zapisa svojega imena; učenje 

preštevanja predmetov; povezava števila z zapisom števila; pokaže, kako se 

uporabi predmet; prepoznavanje čustvenih izrazov) 

 Motorika (fina motorika, koordinirana uporaba rok, aktivnosti za razvoj grobe 

motorike) 

 Skrb zase (oblačenje in obuvanje; uporaba stranišča; umivanje rok) 

 

Graf 2.11. prikazuje razvojni napredek na ocenjevanih področjih v okviru obravnav za 

deklico 1. 

 
Graf 2.11 - Grafični prikaz rezultatov prvega in drugega opazovanja (v mesecih) s 

testom PEP-3 za deklico 1 
 

Legenda: CVP – kognitivno verbalno/preverbalno področje; EL – ekspresivni jezik; RL – receptivni 

jezik; FM – fina motorika; GM – groba motorika; VMI – vizualno motorično posnemanje 
 

Napredek deklice 1 po merjenih področjih: 

 kognitivno področje za 2 meseca razvojne starosti 

 ekspresivna komunikacija za 5 mesecev razvojne starosti 
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 razumevanje jezika za 8 mesecev razvojne starosti 

 fina motorika za 8 mesecev razvojne starosti 

 groba motorika za 5 mesecev razvojne starosti 

 vizualno motorično posnemanje za 11 mesecev razvojne starosti 

 

Na vseh opazovanih področjih skupno je deklica 1 v povprečju napredovala za 6,5 

mesecev razvojne starosti, kar je znatno več, kot znaša pribitek kronološke starosti.  

 

Deklica 1 je pri prvem in drugem opazovanju s PEP-3 dosegala pričakovane razvojne 

mejnike na kognitivnem področju, na področju razumevanja pa jih je celo presegala. 

Razlika se je po izvedbi programa na teh dveh področjih še povečala, na področju 

vizualno motoričnega posnemanja pa se je, po obiskovanju programa, pričakovani 

razvojni starosti povsem približala. 

Nadpovprečno visok rezultat na področju razumevanja jezika povezujemo z dejstvom, 

da PEP-3 v osnovi v fazi postavljanja kriterijev ni bil vrednoten na podlagi večjega 

števila posameznikov z visoko-funkcionalnim avtizmom / Aspergerjevim sindromom. 

 

 

Deklica 2 

Deklica 2 je bila ob vključitvi v program stara 48 mesecev (4 leta). V okviru programa 

je imela 144 ur obravnav. Obravnave je obiskovala 3 mesece (3 krat tedensko po 4 ure). 

Osnovna dekličina diagnoza je otroški avtizem in razvojni zaostanek. 

 

Področja, ki smo jih naslavljali v okviru IP: 

 Skrb zase (postopek na stranišču, hranjenje, oblačenje in obuvanje – učenje 

strukture pri postopku) 

 Komunikacija (ponovi besede, ustrezna iniciacija interakcije, učenje 

komuniciranja z metodo PECS) 

 Vedenje (nauči se počakati, nauči se slediti urniku ter delovnemu sistemu, 

razume sistem najprej/potem, učenje ustreznega načina za zavrnitev neželenih 

stvari in aktivnosti) 

 Kognitivno področje (učenje koncepta končano z enostopenjskimi, 

dvostopenjskimi in večstopenjskimi nalogami; sortiranje po barvi, obliki, 
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velikosti; fina motorika: barvanje v omejenem prostoru, risanje črt, likov, 

obrisovanje, rezanje s škarjami, natikanje, privijanje/odvijanje; sestavljanje 

preprostih sestavljank; ujemanje predmetov, fotografij (tudi po barvi/obliki); 

ujemanje fotografij s sliko; aktivnosti s knjigo; sestavljanje po modelu; 

predmatematične spretnosti; predbralne spretnosti; sortiranje glede na kategorije 

(abstraktnejši pojmi, nadpomenke, ipd.); sortiranje glede na funkcionalnost; 

sortiranje glede na asociacije) 

 Spretnosti igranja (funkcionalna raba igrač) 

 Interakcija in interaktivna igra (razširitev zanimanja, vključevanje odraslega v 

igro, vključevanje v igro s sovrstnikom, spretnosti za delo v skupini) 

 Samostojno funkcioniranje (sledenje urniku, sledenje delovnemu sistemu, 

učenje izbire aktivnosti, …) 

 

Graf 2.12. prikazuje razvojni napredek na ocenjevanih področjih v okviru obravnav za 

deklico 2. 

 

 
Graf 2.12 - Grafični prikaz rezultatov prvega in drugega opazovanja (v mesecih) s 

testom PEP-3 za deklico 2 
 

Legenda: CVP – kognitivno verbalno/preverbalno področje; EL – ekspresivni jezik; RL – receptivni 

jezik; FM – fina motorika; GM – groba motorika; VMI – vizualno motorično posnemanje 
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Napredek deklice 2 po merjenih področjih: 

 kognitivno področje za 7 mesecev razvojne starosti 

 ekspresivna komunikacija za 7 mesecev razvojne starosti 

 razumevanje jezika za 3 mesece razvojne starosti 

 fina motorika za 4 mesece razvojne starosti 

 groba motorika – ni izmerjenega napredka 

 vizualno motorično posnemanje za 7 mesecev razvojne starosti 

 

Na vseh opazovanih področjih skupno je deklica 2 v povprečju napredovala za 4,7 

mesecev razvojne starosti, kar je več, kot znaša pribitek kronološke starosti.  

 

Največji napredek je deklica dosegla na kognitivnem področju, na področju ekspresivne 

komunikacije in na področju posnemanja. Na to je neposredno vplival strukturiran način 

poučevanja in komunikacija, podprta z izmenjavo slik. Deklica je že prej izgovajala 

(ponavljajoče, nepovezano, nesmiselno) veliko število besed, a govora ni uporabljala 

kot komunikacijo. Po obiskovanju programa je zmogla s pomočjo PECS komunicirati v 

stavkih, brez vizualne podpore pa enobesedno.  

 

 

2.6.2. Omejitve pri izvedbi raziskave 

 

Raziskava ima nekaj omejitev, ki jih je bilo potrebno upoštevati pri interpretaciji 

rezultatov.  

 

Pri izvajanju testa PEP-3 s posameznim otrokom, smo z namenom pridobiti čimbolj 

objektivne rezultate o napredkih otrok, posebej pazili, da ista oseba ni opravila prve 

meritve s PEP-3, izvajala individualiziran program z otrokom in opravila tudi druge 

meritve s testom PEP-3, ampak da smo se pri tem izmenjevali. Vendar to ni bilo 

povsem izvedljivo v vseh primerih obravnavanih otrok. Idealno bi bilo, če bi obstajala 

možnost, da bi začetno oceno in nato merjenje napredka opravila tretja, neodvisna 

oseba.  
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Sicer so kriteriji znotraj PEP-3 zelo jasno in natančno opredeljeni, tako da je subjektivni 

faktor pri točkovanju minimalen (Schopler, Lansing, Reichler in Marcus (2005). 

 

Druga omejitev raziskave je, da nismo imeli primerjalne skupine. Brez beleženja enakih 

podatkov iz kontrolne skupine predšolskih otrok z MAS, ki niso bili deležni obravnave, 

kot v Programu zgodnje intenzivne obravnave, ne moremo narediti gotovih zaključkov. 

Le tako bi lahko z večjo gotovostjo zaključili, da je prav naš program pripomogel k 

razvojnemu napredku otrok. Mnogi avtorji navajajo, da imajo različne strategije in 

pristopi pri delu z otroki z MAS, različne učinke na otrokov razvoj in da so individualno 

pogojene (Campbell, 1991; Parette et aI., 1991; Piper, 1990).  

 

Tretja omejitev so različna izhodišča otrok, zajetih v raziskavo: starosti in diagnoze 

otrok z MAS, različno obseg obravnav (od 38 do 144 ur), vključenost otrok v različne 

vzgojno izobraževalne predšolske programe, različna intenziteta dela z otrokom v 

domačem okolju, na katero nismo imeli vpliva in je tudi nismo posebej merili.  

 

V kolikor bi raziskavo ponovno izvajali, bi bilo smiselno preveriti korelacijo med 

časom obiskovanja obravnave in napredkom posameznika ter korelacijo med otrokovo 

osnovno diagnozo ter napredkom, da bi ugotovili, ali pridružene motnje vplivajo na 

otrokov napredek. 

 

 

2.7. Preverjanje hipotez in evalvacija 

 

2.7.1. Preverjanje normalnosti porazdelitve  

 

Za preverjanje hipotez smo najprej izračunali normalnost porazdelitve s Kolmogorov-

Smirnov testom za testiranje normalnosti porazdelitve (preglednica 2.4). Kjer se 

rezultati normalno porazdeljujejo, lahko posplošimo rezultate na celotno populacijo 

otrok z MAS.  
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Preglednica 2.4 - Kolmogorov-Smirnov  test normalnosti porazdelitve 

Področja 

ocenjevanja 

Vrednost 

KS 

sp Sig. 

CVP_prvič ,192 11 ,200 

CVP_drugič ,213 11 ,175 

EL_prvič ,313 11 ,003 

EL_drugič ,168 11 ,200 

RL_prvič ,245 11 ,064 

RL_drugič ,260 11 ,036 

FM_prvič ,176 11 ,200 

FM_drugič ,168 11 ,200 

GM_privič ,281 11 ,015 

GM_drugič ,211 11 ,186 

VMI_prvič ,166 11 ,200 

VMI_drugič ,176 11 ,200 

Legenda: sp – stopnje prostosti; Sig. – statistična pomembnost; CVP – kognitivno verbalno/preverbalno 

področje, EL – ekspresivni jezik, RL – receptivni jezik, FM – fina motorika, GM – groba motorika, VMI 

– vizualno motorično posnemanje 

 

Z zeleno označene vrednosti niso statistično pomembne, te spremenljivke niso 

normalno porazdeljene, ostale-neoznačene pa so normalno porazdeljene, kar pomeni, da 

lahko sklepamo, da veljajo tudi za širšo populacijo. Ugotovili smo, da ima večina 

spremenljivk normalno porazdelitev, kljub majhnemu vzorcu.  

 

 

2.7.2. Neparametrični test 

Ker se je izkazalo, da spremenljivke EL (ekspresivni jezik), RL (receptivni jezik) in GM 

(groba motorika) niso normalno porazdeljene, smo jih testirali tudi z neparametričnim 

testom – Mann-Whitney U testom, ki pa ni pokazal statistično pomembnih razlik med 

prvim in drugim merjenjem na teh treh področjih.  

Pri uporabi neparametričnega testa v SPSS-u program formira ranžirno vrsto podatkov, 

ter tako rangirane podatke medsebojno primerja. V naši raziskavi je vzorec zelo majhen 

in s tem so tudi možnosti za napake večja, kot pri parametrijskih testih, ki delajo 

primerjavo med vrednostmi in frekvencami. 
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Zato smo se odločili zanemariti rezultate neparametričnega testa in uporabili parni t-test 

za računanje statistične pomembnosti za vse zbrane podatke. 

 

 

2.7.3. Parni t-test 

Preglednica 2.5 prikazuje izmerjene vrednosti primerjanih parov po področjih 

ocenjevanja, standardni odklon in standardno napako spremenljivke.  

 

Preglednica 2.5 – deskriptivna statistika spremenljivk: aritmetična sredina, standardni 

odklon, standardna napaka 

Področja ocenjevanja 
Spremenljivka 

(RS v mesecih) 
N 

Standardni 

odklon 

Stand. napaka 

spremenljivke 

Par 1 
CVP prvič 29,18 

11 
9,020 2,720 

CVP drugič 36,00 10,354 3,122 

Par 2 
EL prvič 18,09 

11 
8,336 2,513 

EL drugič 23,00 8,888 2,680 

Par 3 
RL prvič 21,18 

11 
11,822 3,565 

RL drugič 27,64 14,672 4,424 

Par 4 
FM prvič 28,97 

11 
7,880 2,376 

FM drugič 32,27 8,475 2,555 

Par 5 
GM prvič 28,73 

11 
7,786 2,347 

GM drugič 31,73 6,342 1,912 

Par 6 
VMI prvič 21,91 

11 
6,949 2,095 

VMI drugič 27,00 7,746 2,335 

Legenda: RS – razvojna starost, N – numerus; CVP – kognitivno verbalno/preverbalno področje, EL – 

ekspresivni jezik, RL – receptivni jezik, FM – fina motorika, GM – groba motorika, VMI – vizualno 

motorično posnemanje 

 

Izpeljali smo parni t-test za odvisne vzorce, s katerim smo, ob upoštevanju 5% stopnje 

tveganja, primerjali po dva para meritev (uporabili smo povprečja napredkov vseh 

otrok), dobljenih z razvojnim testom PEP-3 (preglednica 2.6).  
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Preglednica 2.6 – Rezultati parnega t-testa za razlike med obema merjenjema po 

merjenih področjih 

Parni t test 

 vrednost t- testa sp p (2-stranska) 

Par 1 
CVP prvič -7.470 10 .000 

CVP drugič 

Par 2 
EL prvič -5.871 10 .000 

EL drugič 

Par 3 
RL prvič -4.557 10 .001 

RL drugič 

Par 4 
FM prvič -2.556 10 .029 

FM drugič 

Par 5 
GM prvič -2.161 10 .056 

GM drugič 

Par 6 
VMI prvič -4.667 10 .001 

VMI drugič 

Legenda: sp – stopnje prostosti, p (2-stranska) – statistična pomembnost; CVP – kognitivno področje, EL 

– ekspresivni jezik, RL – receptivni jezik, FM – fina motorika, GM – groba motorika, VMI – vizualno 

motorično posnemanje 

 

V analizi vrednosti t-testa pred in po izvedbi programa (oziroma prvič in drugič) so vse 

razlike, razen ene, statistično pomembne, se pravi, da je razlika med prvim in drugim 

merjenjem statistično pomembna, ob upoštevanju 5% tveganja. 

Ta trditev NE velja za razliko na področju GM (groba motorika). Vrednost razlike 

prvega in drugega merjenja NI statistično pomembna. 

Kot je razvidno iz preglednice testa normalnosti porazdelitve (preglednica 2.4), je 

mogoče, da se je to zgodilo zato, ker GM (groba motorika) pri prvem merjenju ni 

normalno porazdeljena. Ni mogoče trditi da razlike ni, ampak bi bilo potrebno ob neki 

drugi priložnosti ponoviti raziskavo, da bi lahko izoblikovali jasne zaključke. 

Kot je razvidno iz preglednice 2.6, pri področju ocenjevanja groba motorika (GM) ni 

statistično pomembne razlike med prvim in drugim merjenjem. 
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Za področji ocenjevanja ekspresivni jezik (EL) pri prvem merjenju in receptivni jezik 

(RL) pri drugem merjenju, sicer obstaja statistično pomembna razlika (preglednica 2.6), 

toda, ne moremo trditi, da ta razlika dejansko tudi obstaja, ker porazdelitev odstopa od 

normalne porazdelitve. Ne moremo torej trditi, da obstaja napredek, ali pa da tega ni, 

ker podatki niso normalno porazdeljeni in je to trditev nemogoče utemeljiti. Pogoj, da 

zaupamo parnemu t-testu, je namreč normalna porazdelitev podatkov. 

 

 

2.7.4. Preverjanje hipotez 

 

Postavili smo 5 hipotez, ki se nanašajo na primerjavo napredkov otrok po obiskovanju 

Programa zgodnje intenzivne obravnave. 

 

H1: Po obiskovanju Programa zgodnje intenzivne obravnave otrok z MAS izboljša 

svojo receptivno in ekspresivno komunikacijo, njegova izmerjena razvojna starost 

se poveča več kot kronološka starost. 

 

S hipotezo H1 smo preverjali, ali so otroci, ki so obiskovali Program zgodnje intenzivne 

obravnave, statistično pomembno napredovali na področju ekspresivnega in 

receptivnega jezika. 

 

Hipotezo H1 ne potrdimo, ker podatki ocenjevanja na področju ekspresivni jezik (EL) 

pri prvem merjenju in receptivni jezik (RL) pri drugem merjenju niso normalno 

porazdeljeni. 

Iz grafa 2.1. je razviden napredek (napredek v 2,7 mesecih, kot so v povprečju trajale 

obravnave, na področju ekspresivnega jezika za 4,9 mesecev, napredek na področju 

razumevanja jezika za 6,5 mesecev), ne moremo pa trditi, da bi enak napredek dobili 

tudi v širši populaciji predšolskih otrok z MAS. 

Komunikacija in razumevanje sta bila pomemben sestavni del individualiziranih 

programov. Uporabljali smo za MAS specifične pristope in metode dela. Otroci so se 

komunikacije učili ob uporabi verbalnih modelov, komunikacije z izmenjavo slik in 

preko socialnih zgodbic. Razumevanje smo naslavljali preko rutin in ob uporabi 

vizualne podpore. Tak način dela je možen vzrok za napredke na področju 

ekspresivnega jezika in receptivnega jezika. 
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H2: Po obiskovanju Programa zgodnje intenzivne obravnave otrok z MAS 

napreduje na kognitivnem področju, njegova izmerjena razvojna starost se poveča 

več kot kronološka starost. 

 

S hipotezo H2 smo preverjali, ali so otroci, ki so obiskovali Program zgodnje intenzivne 

obravnave, statistično pomembno napredovali na kognitivnem področju.  

Hipotezo H2 potrdimo, napredek je razviden iz grafa 2.1. – otroci so napredovali za 6,8 

mesecev v razvojni starosti v 2,7 mesečnem obdobju, parni t-test pa je ob normalni 

porazdelitvi podatkov in upoštevanju 5% stopnje tveganja pri obeh merjenjih (pred in 

po izvedbi programa), pokazal statistično pomembno razliko v aritmetičnih sredinah 

obeh merjenj. Razlike so torej statistično pomembne, rezultate bi lahko posplošili na 

splošno populacijo otrok z MAS. 

Individualizirani programi otrok, vključenih v Program zgodnje intenzivne obravnave, 

so vključevali cilje s kognitivnega področja. Za doseganje ciljev smo uporabili za MAS 

specifične pristope, natančneje vizualno strukturo nalog in delovni sistem ter učenje 

preko rutin. Na napredek otrok bi ob tem lahko vplivala tudi indvididualizacija nalog in 

upoštevanje razvojne postopnosti pri načrtovanju in pripravi nalog. 

 

 

H3: Po obiskovanju Programa zgodnje intenzivne obravnave otrok z MAS 

napreduje na področju fine motorike, njegova izmerjena razvojna starost se 

poveča več kot kronološka starost. 

 

S hipotezo H3 smo preverjali, ali so otroci, ki so obiskovali Program zgodnje intenzivne 

obravnave, statistično signifikantno napredovali na področju fine motorike. 

Hipotezo H3 potrdimo, napredek je razviden iz grafa 2.1 – otroci so napredovali za 3,4 

mesece v razvojni starosti v 2,7 mesečnem obdobju, parni t-test pa je ob normalni 

porazdelitvi podatkov in upoštevanju 5% stopnje tveganja pri obeh merjenjih (pred in 

po izvedbi programa), pokazal statistično pomembno razliko v aritmetičnih sredinah 

obeh merjenj. Razlike so torej statistično pomembne, kar pomeni, da rezultate lahko 

projeciramo na splošno populacijo predšolskih otrok z MAS. 

Veliko nalog, ki smo jih pripravljali za otroke, ki so obiskovali Program, je spodbujalo 

razvoj finomotoričnih spretnosti, saj so vsebovale rokovanje z drobnimi delci, zahtevale 

dobro kooperacijo obeh rok, spodbujali smo tudi ustrezno držo pisala. Nekaterim 
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otrokom smo preko strukture osmislili uporabo pisala, risanje, barvanje do črte, 

striženje s škarjami, kar je verjetno vplivalo na napredek na področju fine motorike pri 

drugem merjenju s testom PEP-3. 

 

H4: Po obiskovanju Programa zgodnje intenzivne obravnave otrok z MAS 

napreduje na področju grobe motorike, njegova izmerjena razvojna starost se 

poveča več kot kronološka starost. 

 

S hipotezo H4 smo preverjali, ali so otroci, ki so obiskovali Program zgodnje intenzivne 

obravnave, statistično pomembno napredovali na področju grobe motorike. 

Hipotezo zavrnemo. Razlike pri t-testu ob upoštevanju 5% tveganja niso statistično 

pomembne, saj rezultati niso normalno porazdeljeni. Iz grafa 2.1. lahko sklepamo na 

manjši napredek na tem področju (za 3 mesece razvojne starosti v 2,7 mesecih trajanja 

obravnav). 

Redko so cilji v individualiziranih programih direktno naslavljali grobomotorično 

področje, saj so bile prioritete IP razvoj komunikacije, podpora vedenju in razvoj 

kognitivnega področja. Lahko bi tudi sklepali, da je izmerjen napredek pravzaprav 

napredek v razumevanju otrok – boljše razumevanje zahtev pri izvajanju 

grobomotoričnih nalog. 

 

 

H5: Po obiskovanju Programa zgodnje intenzivne obravnave otrok z MAS 

napreduje pri motoričnem posnemanju, njegova izmerjena razvojna starost se 

poveča več kot kronološka starost. 

 

S hipotezo H5 smo preverjali, ali so otroci, ki so obiskovali Program zgodnje intenzivne 

obravnave, statistično pomembno napredovali na področju motoričnega posnemanja. 

Hipotezo H5 potrdimo, napredek je razviden iz grafa 2.1. – otroci so napredovali za 5,1 

mesec v razvojni starosti v 2,7 mesečnem obdobju, parni t-test pa je ob normalni 

porazdelitvi podatkov in upoštevanju 5% stopnje tveganja pri obeh merjenjih (pred in 

po izvedbi programa), pokazal statistično pomembno razliko v aritmetičnih sredinah 

obeh merjenj. Razlike so statistično pomembne, rezultate bi lahko posplošili na 

populacijo predšolskih otrok z MAS. 
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V individualiziranih programih smo posnemanje naslavljali preko direktnih navodil, in 

pomembneje: preko uporabe naravnega pristopa, ki je vključeval otrokove interese in 

motiviranja otroka k posnemanju. Ugotovili smo, da so otroci ob posnemanju s 

predmeti pričeli posnemati tudi geste in verbalno posnemati ter da se je ob tem razširil 

tudi obeseg njihove domišljijske igre in skupne pozornosti. 
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2.8. Sklep 

Avtizem je vseživljenjska razvojna motnja. Z zgodnjo, intenzivno in interdisciplinarno 

obravnavo bistveno vplivamo na stopnjo samostojnosti in napredka oseb z MAS, na kar 

kažejo mnoge raziskave (Powers, 1992; Dawson in Osterling, 1997; Guralnick, 1997; 

Ozonoff in Cathcart, 1998; Hurth, Shaw, Izeman, Whaley in Rogers, 1999; National 

Reaserch Council, 2001). 

 

V okviru javnega vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji trenutno ne obstaja 

sistematična zgodnja obravnava za otroke z MAS. Starši in strokovni delavci vrtcev so 

prepuščeni lastni iznajdljivosti in »sreči«, pri iskanju ustreznih pomoči za otroke z 

MAS.  

 

Obstajajo sicer posamezni poskusi sistemske ureditve problema, kot so Smernice za 

celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami (oktober 2009), ki so bile 

predstavljene Strokovnemu svetu RS za splošno izobražvanje na 129. Seji, dne 4.2.2010 

in pilotni projekt Ministrstva za šolstvo in šport, ki je v šolskih letih od 2006-2009 

financiralo izvajanje po enega oddelka predšolskega programa za otroke z MAS v 

Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, v Centru za sluh in govor Maribor ter v Centru 

za korekcijo sluha in govora Portorož. Rezultati projekta niso bili javno dostopni, 

Ministrstvo za šolstvo in šport pa naj bi v tem času pridobilo podatke za pripravo novih 

sistemskih rešitev na tem področju. (povzeto po Smernice za celostno obravnavo otrok s 

spektroavtističnimi motnjami, 2009, str. 61-62). 

 

Diplomsko delo je povzetek dvoletnega dela, soustvarjanja ter vodenja Programa 

zgodnje intenzivne obravnave za mlajše otroke z MAS pod okriljem Centra društva za 

avtizem. Z njim smo želeli pokazati, da je za napredek otrok z MAS v predšolskem 

obdobju potrebno strokovno znanje, razmeroma nizka finančna sredstva ter nudenje 

podpore staršem in strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih ustanov, kamor je 

otrok vključen. Za opazen razvojni napredek je dejansko potreben kratek čas, v kolikor 

je dobro predhodno načrtovana obravnava. Ta temelji na diagnostični oceni otrokovih 

zmožnosti in posebnih potreb ter individualiziranem programu dela in ki jo vodijo 

strokovnjaki, usposobljeni s specifičnimi znanji. 
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Zgodnja obravnava bi namreč morala postaviti trden temelj, da bi bili posamezniki z 

MAS v nadaljnjem življenju čim bolj samostojni (Jurišič, 1992).  

 

Statistična analiza rezultatov je pokazala, da so otroci v Programu zgodnje intenzivne 

obravnave statistično pomembno napredovali (ob 5% stopnji tveganja) na vsaj treh od 

šestih opazovanih področjih razvoja in sicer: 

 kognitivno področje 

 fina motorika 

 vizualno motorično posnemanje 

 

Iz grafa 2.1. in grafov 2.2. do 2.12 pa so razvidni napredki otrok po posameznih 

področjih. 

 

V kolikor bi raziskavo ponovno izvajali, bi bilo smiselno preveriti korelacijo med 

časom obiskovanja obravnave in napredkom posameznika ter korelacijo med otrokovo 

osnovno diagnozo ter napredkom, da bi ugotovili, ali pridružene motnje vplivajo na 

otrokov napredek. 

V praksi se vsakodnevno srečujem s strokovnimi delavci vrtcev in šol, ki niso uspešni 

pri svojem delu z otroki z MAS, ki so v programu neuspešni in se ne zmorejo vključiti 

pri skupinskih aktivnostih, ki so konstantno pod stresom, ker nimajo ustreznih 

prilagoditev in pristopov pri obravnavi in ne nazadnje s starši, ki se zaradi pomanjkanja 

sistemskih rešitev v vezi obravnave svojega otroka, nemalokrat znajdejo v brezizhodni 

situaciji, v kateri je ogrožen tudi obstoj družine. 

Tovrsten model, kot je Program zgodnje intenzivne obravnave za otroke z MAS, bi 

lahko postal del ustaljene prakse v  Sloveniji. Podobne modele obravnave, ne le na 

področju predšolske vzgoje, ampak na vseh področjih izobraževanja, imajo povsod, kjer  

so prakse za MAS visoko razvite (Velika Britanija, Irska, ZDA, Avstralija…). 

Osnova vsakega dobro izvedenega dela, je dobra priprava, tudi na področju 

izobraževanja otrok. In številne raziskave, kot tudi naša, ne le, da to potrdijo, ampak 

dajejo obetavne rezultate in kažejo, da lahko zgodnja obravnava bistveno izboljša, poleg 

ostalih, tudi socialno komunikacijske sposobnosti otroka in s tem zmanjša simptome 

avtizma pri otroku. 
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V Sloveniji potrebujemo pravilnik (ne zgolj smernic), ki bi podrobno opredeljeval in 

načrtoval pot zgodnje obravnave otrok z MAS, od same diagnostike in kasneje 

pedagoške ocene, do načrtovanja, izvajanja in evalviranja dela z otrokom.  Prav tako bi 

bilo potrebno znotraj tega pravilnika določiti minimalna znanja, ki so potrebna za vsako 

področje dela. Znotraj pravilnika, bi se določili tudi časovni okvirji, v katerem bi se 

določene obravnave izvajale. 

Smiselno bi bilo organizirati strokovne time, ki bi, ne le diagnosticirali in ocenili 

otrokovo funkcioniranje, temveč bi načrtovali tudi delo z otrokom, ga spremljali in 

nadzorovali ter tudi evalvirali. Hkrati pa bi bili ti timi tudi izobraževalnega značaja za 

vse, ki delajo z otrokom: z vzgojitelji, učitelji kot tudi s starši. 

Takšna rešitev bi po našem mnenju razbremenila strokovne delavce v vrtcih in šolah, ter 

omogočila, da ti strokovni delavci opravljajo delo, za katerega so se usposabljali. 

Posledično bi prihajalo do manj frustracij, nezadovoljstev in končno neuspehov – tako 

pri njih kot, še pomembneje, pri otroku z MAS. 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz leta 2000 je podal zakonsko 

podlago za inkluzijo otrok s posebnimi potrebami, kot je predvideval že Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v RS (2006), sprejet leta 1996. Pa 

vendar je danes, 16 let kasneje, nekaterim otrokom s posebnimi potrebami ta pravica še 

vedno kratena. »Vzrok za to je neprimerna opremljenost učiteljev in vzgojiteljev z 

ustreznimi znanji za drugačne strategije poučevanja in vzgoje v rednih vrtcih in šolah, 

saj inkluzivno izobraževanje zahteva spremenjen način poučevanja in usposabljanja.« 

(Analiza vzgoje in izobraževanja OPP v Sloveniji, 2010) 

Kljub temu,  da je inkluzija med strokovnimi delavci dobro sprejeta in jo je večina 

učiteljev in vzgojiteljev tudi pripravljena uresničevati (Korče in Zgonc, 2015), pogosto 

ni uspešna, ker nimajo ustrezne podpore in specifičnih znanj za delo z otroki z MAS. 

Glede na Analizo vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji 

(2010) so za to  »potrebne ustrezne vrednote in stališča, veščine in sposobnosti, znanje 

in razumevanje za delo z otroki s posebnimi potrebami«.  

 

Zato program, kot smo ga izvajali na Centru društvu za avtizem, ne le pomembno 

doprinese k otrokovemu napredku in izboljša kakovost življenja celotne družine, ampak 

otrokom z MAS daje tudi možnost, da izkoristijo pravico do inkluzije, ki jim je bila 

dana že leta 2000 z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 
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4. PRILOGE 
 

Priloga 1 

Motnje avtističnega spektra po klasifikaciji MKB-10 (mednarodna klasifikacija 

bolezni): 

F84.0 AVTIZEM V OTROŠTVU: to motnjo definira prisotnost abnormalnega ali 

motenega vedenja, ki se pokaže pred 3.letom, značilen tip abnormalnega funkcioniranja 

na vseh treh področjih: socialna interakcija, komunikacija in utesnjeno, stereotipno, 

ponavljajoče se vedenje. 

F84.1 ATIPIČNI AVTIZEM: ta vrsta motnje se razlikuje od otroškega avtizma, tako 

glede starosti v kateri se pojavi, kot tudi glede na to, da ne izpolnjuje vseh treh 

diagnostičnih kriterijev. Atipični avtizem najpogosteje nastopa pri globoko retardiranih 

osebah in pri osebah s hudo specifično razvojno motnjo razumevanja govornega 

izražanja. 

F84.2 RETTOV SINDROM: to vrsto motnje najdemo le pri ženskem spolu. 

Karakteristično za Rettov sindrom je upočasnjena rast glave, izguba predhodno že 

razvitih veščin gibanja rok, govornih sposobnosti, napredujoče motnje hoje ali gibov 

trupa. Pri Rettovem sindromu gre vedno tudi za duševno manjrazvitost, pogostejši so 

tudi epileptični napadi.  

F84.3 DRUGE VRSTE DEZINTEGRATIVNA MOTNJA V OTROŠTVU: ima 

drugačen model razvojne regresije, ki sledi najmanj dvema letoma normalnega razvoja- 

normalen razvoj verbalne in neverbalne komunikacije, socialnih odnosov, igre in 

adaptivnega vedenja. Po 2. in pred 10.letom starosti se pojavi klinično pomemben upad 

že osvojenih veščin na najmanj dveh od naštetih področjih: jezikovno razumevanje in 

izražanje, socialne veščine ali adaptivno vedenje, kontrola sfinktrov, igra ali motorične 

veščine. 

F84.4 HIPERAKTIVNA MOTNJA, POVEZANA Z DUŠEVNO 

MANJRAZVITOSTJO IN STEREOTIPNIMI GIBI 

F84.5 ASPERGERJEV SINDROM: pri tej vrsti motnje gre za socialno nespretnost ter 

vzorec omejenega, ponavljajočega se vedenja. Razvoj govora običajno ni upočasnjen. 
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Intakten je tudi kognitiven razvoj. Simptomi te motnje se pojavijo nekoliko kasneje- 

šele v predšolski dobi. 

F84.8 DRUGAČNE PERVAZIVNE RAZVOJNE MOTNJE 

F84.9 PERVAZIVNA RAZVOJNA MOTNJA, NEOPREDELJENA 
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Priloga 2 

Primer začetne ocene otrokovega funkcioniranja s PEP-3 

 

POROČILO S TESTA PEP-3 
Starost otroka: 4,5 let 
 
Vprašalniki, ki jih je izpolnila mama: Lestvica za oceno komunikacije, PEP-3 poročilo staršev, 
3Di Podatki o otrokovem razvoju, Senzorni profil: skrajšan vprašalnik za starše in skrbnike  
 
Starši v vprašalnikih navajajo določene senzorne težave pri hranjenju, saj se Andraž izogiba 
določenim okusom, vonjem in barvam hrane. Ne je hrane, v katerih so koščki ali tekoče hrane. 
Sicer prakticirajo brezglutensko dieto. Težave opažajo pri slušnem selekcioniranju: pogosto se 
sprva ne odzove, ko mu nekaj rečejo, občasno se ne odzove na klic po imenu. Negativno se 
odzove na nepričakovane ali glasne zvoke (sesalec, lajež, sirena). Včasih si z rokami prekrije 
ušesa, da bi preprečil moteč zvok.  
Po navedbah staršev ima Andraž težave z razumevanjem, pri komunikaciji pa težave s priklicem 
besed, včasih besed ne izgovori popolno (npr. izpusti zadnji glas) z uporabo ustreznega spola, 
slovničnim zaporedjem besed v povedi, o sebi govori v drugi ali tretji osebi, le kratek čas zmore 
slediti pogovoru (1 do 2 izmenjavi), pogosto je ponavljanje, težave ima pri oblikovanju daljših 
stavkov. 
Starši navajajo, da ima Andraž kratkotrajno pozornost in koncentracijo.  Ima sicer izraženo 
prednostno roko (desna), a pri aktivnostih pogosto uporablja obe, kot je to značilno za mlajše 
otroke. Težave ima pri aktivnostih, ki si sledijo v korakih (npr. poligon).  
Starši navajajo motorično nerodnost pri pitju iz kozarca, pomoč potrebuje tudi pri zapenjanju 
gumbov, zadrg in vezanju vezalk. 
Nosi plenico. 
 
 
Opazovanje s testom PEP-3 
 
Andraž je na pregled prišel v spremstvu mame. Da bi izvedba testa potekala brez težav, so ga 
starši pripravili tako, da nas je prehodno obiskal dvakrat. Tako je na dan izvedbe testa brez 
težav sprejel odhod mame. Pripravila sem mu slikovni urnik: delo za mizo, igra v kotičku, odhod 
domov. Koncepta tovrstnega urnika s prenašanjem slik do mize ali kotička še ni poznal, a ga je 
lepo sprejel. Tudi ko se je prehodu sprva verbalno uprl (raje bi se igral v kotičku), je s sliko 
prehod kljub vsemu brez težav opravil. 
Naloge za mizo sem razdelila v tri sklope z vmesnimi aktivnimi odmori v kotičku. Do prvega 
odmora je približno 20 minut brez večjih težav sledil aktivnostim za mizo, kasneje pa vsakič 
manj, tako da sva zadnje naloge izvedla na tleh v kotičku. Za dokončanje nalog, ki so bile zanj 
težke ali nerazumljive, ni kazal interesa. Socialna pohvala ga je le malo motivirala. Razvidno je 
bilo, da ne razume povsem koncepta končano. 
Za pomoč je prosil tako, da mi je npr. podal kos sestavljanke, verbalno pa za pomoč ni prosil.  
Manjše težave je imel, ko je bilo potrebno pospraviti testni material, ki mu je bil všeč. 
Fizičnemu vodenju se ni upiral.  
Opaziti je bilo precej verbalnega stereotipnega vedenje ter nekaj manerizem (nenavadni gibi 
rok).  
 
Med odmori se je zaigral s garažo in avtomobilčki, le-te je polagal enega za drugim in jih nato 
spustil po klančini. Pri tem je želel mojo prisotnost in pomoč – držanje avtomobilčkov, da niso 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Maja Škrubej Novak, diplomsko delo 

 

- 127 - 

 

prehitro zapeljali po klančini. Komentiral je barve in znamke avtomobilčkov in odgovoril na 
moja vprašanja. 
 
Opazovanje je trajalo 2 uri in pol, v tem času sva izvedla celoten test PEP-3.  
 
 

Komunikacija 
Andraž se izraža pretežno v krajših povedih in besednih zvezah. Ko se zaigra izpušča zvoke in se 
naglas smeje. Prisotna so samostimulatorna verbalna vedenja: pogrkovanje v povezavi z 
motoričnimi samostimulatornimi gibi in ogledovanjem svojih primikajočih rok.  
Andraž je med opazovanjem spontano komentiral (npr. pokaže mi avto in reče: »rumeni pižo« 
ali pa »hitro gre«, medtem ko spušča avtomobilček po klančini), me povabil k igri »Maja pridi«, 
odgovoril na vprašanja. Sam vprašanj ni postavljal, so pa bile nekatere njegove zahteve 
oblikovane kot vprašanja (npr. želel je, da svečke ostanejo na torti – »a bodo kar tu«, da jaz 
piham mehurčke – »a bo Maja«). 
Če nečesa ni želel je to izrazil z »NE«. 
Prisotna je bila eholalija – ponavljal je besede in fraze direktno (takoj po slišanem – v povezavi 
z nerazumevanjem, včasih mu je fraza všeč in jo zato ponavlja – npr. »razneslo ga je« - pri 
pihanju mehurčkov) in nedirektno (fraze iz njegovega besednjaka). Pogosto med ponavljanjem 
šepeta, pogosto je eholalično ponavljal številke. 
Rad poje pesmice. 
Andraž je razumel in izvedel preprosta enostopenjska navodila. Odzval se je na nekatera 
navodila, podana le z gestami (npr. sedi, pridi). 
Sledil je večini enostavnih navodil, podanih med opazovanjem, a je pogosto potreboval več 
časa, da se je odzval,  težje je bilo pridobiti njegovo pozornost. 
Andraževa intonacija je pretežno monotona, nenavadna, ko je prijetno vznemirjen, je njegov 
govor povdarjen, včasih odsekan, artikulacijsko ustrezen. 
 

Kognitivno verbalno/preverbalno področje 

Orientiral se je na zvok zvonjenja z zvoncem: obrnil je glavo in poiskal od kod zvok prihaja. 
Poiskal je ustrezno mesto likom na dveh različnih predlogah (geometrijski liki – krog, 
kvadrat, trikotnik; vstavljanje 3eh različnih velikostih pravokotnika). Težave je imel poiskati 
ustrezno mesto v vstavljanki 4 različnih oblik: dežnik, hruška, metulj in piščanček. 

Šele po demonstraciji je sestavil 4 delno sestavljanko muce (prepletajoči deli). 6 delne 
sestavljanke krave (kvadratni deli) ni v celoti sestavil niti po demonstraciji – uspel je poiskati 
2 ujemajoča dela.  

Iz 8 delov je poskušal sestavil dečka (magnetna plošča); ustrezno je postavil 3 osnovne dele: 
glavo (obrnil jo je na črno stran z magnetom navzgor), zgornji del trupa, spodnji del trupa ter 
na ustrezno mesto pritrdil oči. Preostale podrobnosti (nos, usta, lasje) je ustrezno zložil po 
demonstraciji. 

Po demonstraciji je ustrezno aktiviral 3 različne zvočne igrače: raglja, ročni zvonček in 
udarjanje z žlico po mizi. 

Glede na simbolno sliko je poiskal ustrezen predmet izmed več predmetov na mizi, predmet 
je fizično ujemal s sliko. Pri tem je imel težave z usmerjanjem in vzdrževanjem pozornosti, 
razvidno je bilo, da je to zanj nov koncept. 

Izpod narobe obrnjene skodelice je poiskal skriti predmet, predmeta pa ni našel, ko sem 
dodala še drugo in tretjo skodelico in jim zamenjala mesta, kljub temu, da je s pogledom 
sledil zamenjavam. 
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Ko je moral glede na otip po navodilu iz vreče poiskati različne predmete: žogico, kocko, 
ščetko, žlico, je bil pri tem le redko uspešen. 

Prerisal je črto, krog, kvadrat, trikotnik in romb, pravilno je prepisal vse črke (7). Poskusal je 
narisati dečka, ob tem je potreboval verbalno vodenje: narisal je glavo z očmi, nosom in usti, 
namesto las je narisal kvadrat, roke in noge so potekale iz glave in se zaključevale s krogom. 

Napisal je svoje ime. 

Posebnega interesa za knjigo s slikami ni kazal. Pokazal je, kako se uporabi ključ (potreboval 
je veliko verbalnih spodbud), kako se vrže žoga, ne pa tudi uporabe ostalih predmetov na 
slikah (boben,žaga). 

Poiskal je ustrezno črko na predlogi: ujemanje dveh enakih črk.  

Sortiral je kocke od žetonov: v dve ločeni posodi ob vizualnem navodilu (v eni posodi je bila 
kocka, v drugi žeton; navodilo: »Pospravi«). 

Na 5 barvnih krogov je ustrezno postavil kocke enake barve (bela, modra, rumena, zelena, 
rdeča), barve je poimenoval. 

12 kartic z različnimi liki je razvrstil po obliki, ne pa tudi po barvi, kjer je na koncu ob precej 
usmerjanja nalogo dokončal.  

V omejenem obsegu se je odzival na moje posnemanje njegovih dejanj in besed: pokazal je 
zavedanje za to kar počnem, a se na njih ni odzval, da bi nadaljeval igro. 

Za menoj je ustrezno ponovil različne zvoke, zaporedje dveh in treh števil, posamezne 
besede in preproste 3 do 4 besedne povedi. 

Sledil je enostopenjskim navodilom, ne pa tudi dvostopenjskim. 

 

Področje ekspresivnega jezika (verbalno in neverbalno izražanje)  

Omejeno se je odzival pri igri z dvema lutkama (eno je imel v roki) in se verbalno odzval na 
moje pobude.  

Poimenoval je krog, kvadrat, trikotnik, ter razlikoval med velikim in malim pravokotnikom: 
poimenoval pojma majhno in veliko. 

Poimenoval je 5 vsakdanjih predmetov (nogavica, kozarec, škarje, svinčnik, zobna ščetka). 
Težave je imel s poimenovanjem glavnika. 

Ustrezno je poimenoval 10 od 20 slik predmetov in dejanj. Med pogovorom je uporabljal 
pretežno dvozložne fraze in krajše povedi (3-4 besede). Pravilno je poimenoval vse velike 
tiskane črke, prebral je števila do 10, ki jih je postavil v pravilni vrstni red. Poskušal je prebrati 
posamezne kratke besede, a pri tem ni bil uspešen. Preštel je 2 in 7 kock. Na glas je štel do 10. 
Poimenoval je osnovne barve in pokazal na ustrezno barvo, ko sem jo poimenovala. Prosil je 
za hrano, a ne povsem ustrezno – dal mi je škatlo s krekerji v roko. Poimenoval je dva 
množinska samostalnika – kocka/kocke in piškot/piškoti, ni pa zmogel poimenovati oko/oči in 
uho/ušesa – povedal je le množinsko različico. 

V okviru naloge ni uporabil nobenega osebnega zaimka. 

Povedal je svoje ime in spol. 

Direktno ni znal ustrezno prositi za pomoč, a se je verbalno dobro znašel, kadar je nekaj 
potreboval ali želel mojo prisotnost. 
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Področje receptivnega jezika (razumevanja govorjenega jezika in gest) 

Ustrezno je pokazal dele telesa na sebi in na lutki (glava, oči, nos, usta, trebuh, …).  

Ko sem jih poimenovala, mi je ustrezno izročil: 

 oblike (krog, kvadrat, trikotnik) 

 velik in majhen pravokotnik 

 vsakdanje predmete: žlica, skodelica, škarje, svinčnik 

 9 velikih tiskanih črk 

 2 in 6 kock 

Ustrezno je v knjigi pokazal na 15 od 20 predmetov ali dejanj. Izvedel je enostopenjska 
navodila (ne pa tudi dvostopenjskih). 

Pokazal je, da razume razlike med osnovnimi osebnimi zaimki. Odzval se je na nekatere geste: 
pridi, sedi (nakazano le z gesto in ne verbalno). 

Občasno se je odzval na NE, konstantno pa se je odzival na klic po imenu.  

Razumel je enostavna navodila: pridi, sedi, daj mi, ... Odzival se je na vprašanja 
(nekonstantno, včasih z zamikom).  

 

Motorika 

Motorična komponenta je pokazala motorično razvitost nekoliko pod kronološko starostjo, 
čeprav na prvi pogled Andraž dosega večino motoričnih razvojnih mejnikov.  

Opažam težave z oralno motoriko pri pihanju ter žvečenju hrane (tlačenje hrane v usta), 
težave pri spremljanju stvari s pogledom. Napačno drži pisalo, pri delu menjava roki, čeprav je 
prednostna roka jasno izražena (desna). Roki uporablja usklajeno v dobri koordinaciji. 
Prednostnega očesa ni bilo mogoče določiti, ker ni razumel, kaj od njega zahtevam (pogledati 
skozi kalejdoskop, skozi ključavnico, v luknjo).  

 

Fina motorika 

Andraž je odvil pokrovček s posodice z mehurčki, poskušal je pihati mehurčke, a pri tem ni bil 
uspešen. Gibajočim mehurčkom s pogledom ni sledil.  
Za vstavljanje palčk v plastelin je ustrezno uporabil pincetni prijem. Motorično ni imel težav 
pri vstavljanju delov v predloge, nekoliko težav pa je imel s sestavljanjem prepletajoče 
sestavljanke. Nanizal je kocko, pri snemanju kock z vrvice rok ni konstantno uporabljal obeh 
rok koordinirano. Spontano ni čečkal oziroma uporabil pisala. Pri občrtanju likov ni sledil 
narisani liniji, ampak je okrog napravil svojo. Barval je znotraj črt. Papir je uspešno rezal s 
škarjami, a mora še izboljšati tehniko striženja. Iz kock je uspešno naredil stolp. Prižgal in 
ugasnil je luč. 
 

Groba motorika 

Andraž je brez težav z roko prečkal sredinsko linijo, da je vstavil predmete v predlogo. Ploskal 
je z rokama. Stoji na 1 nogi in pri tem uspešno lovi ravnotežje. Sonožno skače, a je izvedba vaje 
slabša. Pri hoji po stopnicah izmenjuje nogi. Pije iz kozarca in pri tem ne polije, a je motorično 
nekoliko nespreten.  
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Vrže, ujame in brcne žogo, žogo tudi smiselno potisne v cilj. Za brcanje konsistentno uporablja 
isto nogo (desno). Žogo nosi v naročju vsaj 4 korake in je ne izpusti na tla. 
Težave je imel z nihanjem obtežene vrvice. Ustrezno manipulira s predmetom in ga da iz ene 
roke v drugo. Dominantnost roke je jasno izražena (desna).  

 

Vizualno motorična imitacija 

Andraž večinoma uspešno motorično posnema videno. Posnemal je vsakodnevna dejanja 
(umivanje zob, pitje, hranjenje, brisanje nosu) z lutko, ni pa želel imeti lutke na roki. Posnemal 
je valjanja svaljka iz plastelina in delanje lukenj s prstom v plastelin. Uspešno je posnemal 
pihanje namišljenih svečk ter aktiviral različne instrumente po demonstraciji. Posnemal je 
predstavljene grobomotorne gibe, kot so dvig rok nad glavo, ploskanje, nihanje predmeta na 
vrvici, stanje na eni nogi in sonožni poskoki. 

Gledanja skozi kaleidoskop ni posnemal (težave z razumevanjem koncepta).  

 

Ostale značilnosti 

Čustvena ekspresija 

Med opazovanjem je Andraž kazal malo raznolikosti v čustveni ekspresiji. Pogosto se je 
neustrezno smejal. Iz obrazne mimike in drže telesa je bilo mogoče ugotoviti ali so mu 
aktivnosti/naloge všeč ali ne. Pri nalogah, ki so mu bile zelo všeč je reagiral z povečano 
telesno aktivnostjo, manerizmi in posebnostmi pri produkciji govora.   

Na dotike se ni konstantno odzval (tudi se jim ni izmikal), tudi pri igri žgečkanja se ni vsakič 
odzval. Na odsotnost mame se je odzval brez težav, saj je bil na situacijo pripravljen, sicer pa 
ima težave v novih situacijah. 

Andraž ima kratek razpon pozornosti in se težje koncentrira dalj časa pri izvajanju nalog.  

Razvojno primernih nalog ni vsakič reševal vztrajno, strategijo reševanja s poskusi in 
napakami je le redko uporabil. 

 

Socialna recipročnost 

Med opazovanjem je Andraž večkrat vzpostavil očesni kontakt, ki pa je bil kratkotrajen in ne 
vedno ustrezen. Interakcija z Andražem je bila recipročna, v kolikor jo je vodil Andraž, sicer pa 
se je odzival tudi na moje pobude, navodila in vprašanja, a nekonsistentno: občasno se na 
moja vprašanja in pobude ni odzval – predvsem med prosto igro. Je pa pogosto želel mojo 
prisotnost pri igri, všeč mu je bilo, da skupaj nekaj počneva. 

Opažam težave pri procesiranju slišanega – odziv z zamikom. Sicer je nekonsistentno poskušal 
sodelovati. 

Pri igri z lutko ni dal pobude za svoje ideje igre. Težave je imel počakati na vrsto pri 
izmeničnem dajanju kock v posodo. Ni zmogel ustrezno – direktno prositi za mojo pomoč. 

Zunanje spodbude (verbalna pohvala, materialna nagrada) ga niso vselej motivirale za 
sodelovanje. 

 

Motorično vedenje   

Andraž se je neobičajno odzval na taktilne kocke: groba mu je bila neprijetna za prijem 
(nakazal tudi z zelo izraženo obrazno mimiko), mehko kocko si je podrgnil po obrazu.  Ob 
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pisku piščalke je obstal in iskal izvor zvoka. Tudi sicer sem opazila, da zelo dobro sliši in je 
občutljiv na zvoke – hitro ga zmoti manjši ropot izven prostora, vpraša. Ob spuščanju 
avtomobilčkov po klančini si ob zvoku, ki pri tem nastane, pokriva ušesa. 

Pri Andražu so prisotni manerizmi in samostimulatorni gibi celega telesa, nenavadno ogleduje 
predmete (tudi svoje roke med gibanjem). Pogostost gibov se poveča ob veselju, 
razburjenosti. 

Samoiniciativno ne raziskuje prostora in igrač. Manjše težave ima pri menjavi materiala – če 
mu je všeč ne želi nehati.   

 

Verbalno vedenje 

Prisotno je ponavljanje fraz – eholalija ter produkcija brezpomenskih zvokov. Primarno 
uporablja besede, krajše fraze in povedi za komunikacijo z drugimi, a ne starosti ustrezno. 
Andraževa komunikacija je spontana, kadar se tiče njegovih želja in interesov. 
 Andraževa intonacija je pretežno monotona, nenavadna, ko je prijetno vznemirjen, je njegov 
govor poudarjen, včasih odsekan, artikulacijsko ustrezen. 

Pogovora ni vzdrževal dlje kot eno izmenjavo (odgovoril na vprašanje; ali postavil vprašanje in 
se ni odzval naprej po mojem odgovoru). 

 

Igra 

Andraževa igra je stereotipna, ponavljajoča in ne vsebuje domišljijskih elementov. Prostora ne 
raziskuje spontano. Pri igri se poveča število manerizmov in verbalnih posebnosti. Pri igri je 
večinoma želel mojo prisotnost – pokazal mi je kak avtomobilček, poimenoval barvo in 
znamko avtomobilčka (slednjo ne vedno ustrezno), želel, da jih držim – sam je vodil igro in le 
stežka sprejel spremembe, ki sem jih pri tem poskusila uvesti. 

Všeč so mu bile igrice, ki so sicer primerne za manjše otroke – npr. skrivanje pod krpo, pihanje 
mehurčkov, igra s pisano vzmetjo. 

 

Poročilo zapisala: Maja Škrubej Novak 
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Priloga 3 

Primer individualiziranega programa za deklico 1 

 

Struktura 
FIZIČNA STRUKTURA 

Deklica 1 za samostojno funkcioniranje potrebuje strukturirano okolje: 

 Odstranitev motečih dejavnikov iz delovnega okolja (igrače pospravimo v 

igralni prostor) 

 Organizacija prostora po kotičkih: delovni kotiček, kotiček za delo 1:1, prostor za 

igro, kotiček za malico, stranišče, kotiček za sproščanje 

 Povezava kotičkov s fotografijami z urnika 

 

URNIK 

vizualni namig Fotografija kotička/prostora; simbolna slika aktivnosti 

dolžina Dve do štiri fotografije naenkrat na urniku (princip najprej-potem); 

postopno daljšanje zaporedja 

organizacija Deklica 1 bo uporabljala princip prekrivanja sličic. Strokovna 

delavka jo usmeri k statičnemu urniku (aktivnosti na urniku si sledijo 

od zgoraj navzdol) – deklica 1 vzame zgornjo fotografijo in jo 

odnese do prostora, ki je na fotografiji – tam jo pritrdi na mesto, 

označeno z enako fotografijo  

lokacija Statični urnik (pritrjen na stalnem mestu v bližini delovne mizice) 

rutina pri usmeritvi Strokovna delavka da deklici 1 kartonček za usmeritev k urniku, 

pred tem uporabi verbalno navodilo »končano« 

rokovanje z urnikom Vzame sliko z urnika in jo odnese do ustreznega kotička ter jo tam 

pritrdi – fizično vodenje dokler se deklica 1 ne nauči rutine opraviti 

samostojno 

 

DELOVNI SISTEM 

Tip delovnega sistema: od leve proti desni, znakovno ujemanje 

 

Način uporabe: v fazi učenja uporabe delovnega sistema, Samanto fizično vodimo, da 

vzame znak iz zaporedja na mizi, poišče ujemajočo nalogo na polici na levi, jo da na 

mizo ter jo izvede. Ko nalogo konča, jo odloži v škatlo »KONČANO« na desno. Nato 

fizično vodimo, da ponovi postopek za vse naloge na polici. Postopno zmanjšujemo 

fizično pomoč, dokler postopka ne usvoji. 

 

Organizacija nalog: vrstni red opravljanja nalog določa zaporedje znakov na mizi – 

začnemo s 5 nalogami naenkrat - enostavne naloge, ki jih že pozna ter jih hitro konča. 

Postopno večanje števila ter zahtevnost nalog;  naloge najprej učimo v kotičku za delo 

1:1. 

 

Koncept končano: ko Deklica 1 opravi vse naloge na polici, jo strokovna delavka s 

kartončkom usmeri k urniku. 

 

Tipi nalog: naloge vstavljanja, prirejanja, razvrščanja, naloge v knjižicah (npr. za razvoj 

igralnih spretnosti), naloge sledenja zaporedju, naloge za usmerjanje in podaljševanje 

pozornosti, naloge za razvoj fine motorike 

 

Cilj: Deklica 1 samostojno izvede set nalog od začetka do konca in pri delu vztraja 20 

minut. 
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VIZUALNA STRUKTURA (znotraj naloge) 

 

Vizualna navodila: z organizacijo naloge pokažemo način izvajanja: npr. ujemanje po 

barvi, obliki, sliki 

 

Vizualna jasnost: material izgine, samokorektivne naloge, ujemanje, vizualno podprt 

konec naloge, kjer je to potrebno 

 

Vizualna organizacija: 

 stabiliziran material 

 omejena količina materiala (ves material porabi, ni odvečnega materiala) 

 material je organiziran tako, da sta začetek in konec jasna 

 naloga vsebuje vse potrebne elemente – t.i. naloge v »škatli« 

 

 

Komunikacija z deklico 1 
 

Pri komuniciranju s Samanto upoštevamo naslednje: 

- motiviramo po sistemu NAJPREJ/POTEM 

- dajemo kratka navodila, ki jih po potrebi podpremo s fizičnim vodenjem od zadaj 

in/ali slikovno podporo; izogibamo se daljšim večstopenjskim navodilom ali 

razlagam 

- izogibamo se navodilom v smislu prepovedi; torej NE rečemo, česar naj ne dela – 

raje ji povejmo, kaj naj naredi 

- kadar se Deklica 1 navodilu upira, jo brez besed fizično vodimo, da navodilo izvede 

in ignoriramo neustrezna vedenja 

- Deklica 1 napačno gramatično sestavlja povedi - takrat jo popravimo – damo 

pričakovan verbalni vzorec 

- tudi sicer jo ob napačno uporabljenih frazah (npr. ko govori v drugi osebi) 

popravimo - NE rečemo, da je rekla narobe - povemo ustrezno nadomestno frazo 

ter vztrajamo, da ponovi 

- uskladimo besednjak z drugimi osebami, ki Samanto obkrožajo (starši, sorodniki, 

vzgojiteljice, …) – za isto stvar vsi uporabljamo isti izraz 

- glede na Samantin nivo razumevanja jezika, pripravimo (tudi starši) kratke socialne 

zgodbe s pravili vedenja v določenih situacijah, ki so problematične 

 

Področja učenja 
 Komunikacija (spodbujanje verbalne komunikacije; vizualna podpora za razvoj 

komunikacije) 

 Interakcija (učenje preprostih družabnih iger, ki zahtevajo menjavo vlog, 

čakanje na vrsto, sledenje pravilom, sprejemanje poraza) 

 Fleksibilnost (vnašanje sprememb v urnik) 

 Vedenje (obsedi pri aktivnosti za mizo; odprava situacijsko neustreznih vedenj 

ob prehodih, čakanju) 

 Uporaba strukture (sledenje urniku; sledenje delovnemu sistemu; samostojna 

uporaba strukture) 

 Posnemanje (verbalno; motorično) 

 Igra (razširitev zanimanja ter že obstoječe igre z igračami; učenje funkcionalne 

uporabe igrač in materiala, ki jih/ga še ne uporablja funkcionalno) 

 Kognitivno področje (prirejanje predmeta/fotografije k simbolni sliki; prirejanje 

dveh podobnih slik; razvrščanje po dveh kategorijah; razvrščanje predmetov/slik 

v kategorije ali glede na nasprotje; urejanje po velikosti; aktivnosti v prilagojenih 

knjigah; sestavljanje, nizanje, natikanje po vzorcu/modelu; sestavljanje celote iz 

delov – polovice, slike razdeljene na več delov;  sledenje vizualnim navodilom, 

da izvede vse korake aktivnosti; ujemanje zapisa dveh enakih črk/besed; 

prepoznavanje zapisa svojega imena; učenje preštevanja predmetov; 
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povezava števila z zapisom števila; pokaže, kako se uporabi predmet; 

prepoznavanje čustvenih izrazov) 

 Motorika (ustrezna drža pisala; aktivnosti kot so: čečkanje, risanje črt, oblik,  

sledenje liniji s pisalom, barvanje v omejenem prostoru, uporaba škarij, privijanje, 

odvijanje, natikanje, nizanje, lepljenje, naloge za uravnavanje moči v rokah in 

prstih, koordinirana uporaba rok, aktivnosti za razvoj grobe motorike) 

 Skrb zase (oblačenje in obuvanje; uporaba stranišča; umivanje rok - učenje 

uporabe strukture) 

 

Obseg obravnav 
7 tednov: 2 dni tedensko po 3 do 4 ur 

 

Področje učenja: KOMUNIKACIJA 

 

Trenutni nivo funkcioniranja:  

Deklica 1 komunicira v krajših nekaj besednih frazah: izraža svoje želje, potrebe, 

pogosto sprašuje (predvsem »Kaj je to?«), odgovarja na zastavljena vprašanja, 

spontano komentira, protestira, odklanja. Pri artikulaciji nekaterih glasov ima težave; ne 

izgovarja še šumnikov in črke R, zaradi česar je njen govor občasno težje razumljiv. 

Povedi občasno napačno gramatično oblikuje. Ne sklanja in ne sprega. 

Samantin tempo govora je pogosto monoton in občasno nekoliko raztegnjen, večkrat 

poviša intonacijo, ko želi uveljaviti svojo voljo. 

Deklica 1 vzpostavlja očesni kontakt, a ga občasno ne vzpostavi v situacijah, ko je to 

pričakovano, kar kaže na pomanjkljivo socialno zavedanje. 

Deklica 1 je med opazovanjem večkrat uporabila geste (kazanje, prikimavanje,…). 

Pogosto ne prosi za pomoč direktno, ker pričakuje, da je to nekaj samoumevnega. 

Neustrezna vedenja, kričanje in jok, se pri Samanti pojavita ob frustracijah – ne dobi 

želenega predmeta, kadar od nje zahtevamo nekaj, česar ne želi narediti, kadar želi 

obdržati nadzor nad situacijo in ji ne uspeva, kadar ne razume socialne situacije.  

Deklica 1 razume enostavna vprašanja in navodila ter se nanje odziva. 

 

Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja:                                                       

1 prosi odraslo osebo za pomoč, ko jo potrebuje. 

Ustvarjanje situacij, kjer bo morala prositi za pomoč – vizualna 

spodbuda. 

2 v situaciji 1:1 poimenuje stvari na slikah ali predmete (samostalniki). 

Uporabimo slike stvari, za katere ne pozna imen, beležimo napredek  

pri zapomnitvi. 

3 v situaciji 1:1 poimenuje dejanja na slikah ali dejanja s predmeti 

(glagoli). 

Uporabimo slike dejanj, za katere Deklica 1 ne pozna imen, beležimo 

napredek pri zapomnitvi. 

4 1 stvar na sliki/predmet poimenuje ter ji doda ustrezen pridevnik. 

Uporabimo slikovno podporo in besedne vzorce. 

5 ob vizualni podpori ustrezno »prebere« preproste povedi/ustvarja 

preproste  

povedi glede na videno. 

Uporabimo slikovno podporo za sestavljanje in prebiranje povedi. 

6 prosi odraslo osebo za manjkajoče dele naloge ali za želeni predmet. 

Vizualno podpremo, ustvarjamo situacije. 

7 poišče informacijo pri odrasli osebi: po počutju, o lokaciji predmetov, o 

njihovih  

interesih, priljubljeni hrani in podobno. 

Ustvarjamo situacije, kjer mora spraševati osebe o različnih stvareh  

– aktivnost vizualno podpremo. 

8 se v času za prosto igro odloči za aktivnost – izbere med danimi 
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možnostmi. 

Vizualno podpremo izbiro. 

Zadolžitve: Strokovni tim: pripravi navodila za pripravo in uporabo vizualne strukture pri 

podpori komunikaciji  

Starši: uporabljajo priporočene strategije tudi dom 

 

 

Področje učenja: INTERAKCIJA 

 

Trenutni nivo funkcioniranja:  

Deklica 1 v interakcijo z drugimi vstopa, v kolikor je osebo sprejela. Spontano sprašuje 

in komentira, a se zaplete v rutine, ki jih želi voditi in težje prenaša spremembe, ki jih 

poskušamo vnesti.  

 

Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja          

  

1 Deklica 1 se igra družabno igro z drugo osebo: 

- sledi pravilom družabne igre 

- počaka na vrsto 

Družabne igre priredimo tako, da imajo vizualno strukturo. Učimo preko 

rutine in vizualno podrtem vrstnem redu aktivnosti. Spreminjamo osebe, s 

katerimi se igro igra. 

2 Deklica 1 se igra z drugo osebo z igračo in sprejme spremembe v rutini. 

Uporabimo igrače, s katerimi se že igra in postopno spreminjamo igralno 

rutino: dodajamo in odvzemamo elemente. Igro vizualno podpremo, v 

kolikor ima težave s sprejemanjem novih elementov. 

Zadolžitve: 

Strokovni tim: izvaja strategijo za učenje ter daje navodila staršem za delo doma in 

posreduje informacije o priljubljenih aktivnostih v času obravnav 

Starši: izvajajo strategijo učenja doma po navodilu ter posredujejo informacije o 

priljubljenih aktivnostih doma in v vrtcu 

 

 

Področje učenja: FLEKSIBILNOST 

 

Trenutni nivo funkcioniranja:  

Starši poročajo, da deklica 1 s težavo sprejema spremembe v rutini, ki niso 

napovedane v naprej. 

 

Dolgoročni cilj: Deklica 1 sprejme spremembo v dnevni rutini brez prisotnosti neustreznih 

vedenj. 

 

Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja          

  

1 Deklica 1 sprejme spremembo, ki je napovedana vizualno – na urniku, tik 

pred izvedbo spremenjene aktivnosti 

- uporabimo simbol za spremembo, ki ga pritrdimo na urnik namesto 

načrtovane aktivnosti; sprva naj bo aktivnost, ki bi morala slediti, njena 

manj priljubljena, sprememba pa nekaj, kar ji je zelo všeč – skrbno 

načrtujemo uvajanje simbola za spremembo 

- postopno naj simbol za spremembo zamenja priljubljeno aktivnost 

Zadolžitve: 

Strokovni tim: izvaja strategijo za učenje ter daje navodila staršem za delo doma 

Starši: izvajajo strategijo učenja doma po navodilu 
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Področje učenja: VEDENJE 

 

Trenutni nivo funkcioniranja:  

Deklica 1 ima težave ob spremembah aktivnosti – pogosto se nanje odzove z 

odklonitvijo, ki lahko ob vztrajanju preide v neustrezno vedenje. V času opazovanja 

njenega funkcioniranja se je brez težav odzvala na prehode, ki so bili vizualno podprti,  

 

Dolgoročni cilj 1: Deklica 1 brez neustreznih vedenj ob uporabi vizualne opore 

samostojno opravi prehod. 

                    

Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja          

  

1 Deklica 1 ob prejetju fotografije samostojno odide do ustreznega kotička – 

zamenja kotičke znotraj prostora. 

Ob zaključevanju aktivnosti uporabimo kartonček »3,2,1, končano« za 

ponazoritev zaključka ter Samanti izročimo fotografijo kotička, kjer bo 

izvajala naslednjo aktivnost – oziroma kartonček, ki jo usmeri k urniku. 

2 Deklica 1 ob prejetju fotografije samostojno odide do ustreznega kotička – 

zamenja kotičke med različnima prostoroma. 

Ob zaključevanju aktivnosti uporabimo kartonček »3,2,1, končano« za 

ponazoritev zaključka ter Samanti izročimo fotografijo kotička, kjer bo 

izvajala naslednjo aktivnost – oziroma kartonček, ki jo usmeri k urniku. 

Zadolžitve: 

Strokovni tim: pripravi material za vizualno podporo »3,2,1, končano« (tudi enega za 

uporabo doma), staršem posreduje načrt za postopek učenja, po potrebi ga 

demonstrira; s Samanto izvaja postopek učenja pri različnih aktivnostih tekom dneva 

Starši: predstavljeno strategijo uporabljajo doma, izdelajo potrebno vizualno podporo 

(fotografije za urnik, kartončke »3,2,1, končano« tudi za uporabo pri starih starših,…), 

spodbujajo uporabo strategije tudi v drugih okoljih (vrtec, sorodniki) 

 

Dolgoročni cilj 2 (področje učenja: VEDENJE): Deklica 1 bo ob vizualni podpori 

počakala na želeno vsaj 2 minuti. 

                   

Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja         

  

1 Ko Samanti damo kartonček »Počakaj«, počaka 10 sekund, preden ji damo želeno. 

Takoj, ko nakaže željo po neki stvari, ji damo »kartonček POČAKAJ« in rečemo 

počakaj. Po 10 sekundah jo pohvalimo, na kartonček pritrdimo žeton, pohvalimo 

»Super si počakala« in ji damo želeno ter odstranimo kartonček. 

2 Ko Samanti damo kartonček »Počakaj«, počaka 30 sekund, preden ji damo želeno. 

Takoj, ko nakaže željo po neki stvari, ji damo »kartonček POČAKAJ« in rečemo 

počakaj. Po 15 sekundah jo pohvalimo, na kartonček pritrdimo žeton, pohvalimo 

»Super čakaš«, pokažemo na manjkajoč 2. žeton, ki ga na kartonček pritrdimo čez 

nadaljnjih 15 sekund, pohvalimo »Super si počakala« in ji damo želeno ter 

odstranimo kartonček. 

3 Ko Samanti damo kartonček »Počakaj«, počaka 1 minuto, preden ji damo želeno. 

Ponovimo zgoraj opisan postopek, le da na kartončku pustimo prostor za 3 žetone. 

Žeton pritrdimo vsakih 20 sekund čakanja. Po potrebi fizično vodimo, da počaka na 

mestu. 

4 Ko Samanti damo kartonček »Počakaj«, počaka 2 minuti, preden ji damo želeno. 

Postopek je enak kot pri cilju 3, le da je med pritrjevanjem posameznega žetona 

daljši interval: približno 40 sekund. 

 

 

 

Zadolžitve: 
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Strokovni tim: pripravi material za vizualno podporo, po elektronski pošti staršem pošlje 

potreben slikovni material, staršem posreduje načrt za postopek učenja, po potrebi ga 

demonstrira; s Samanto izvaja postopek učenja pri različnih aktivnostih tekom dneva 

Starši: predstavljeno strategijo uporabljajo doma, izdelajo potrebno vizualno podporo 

(kartonček »POČAKAJ«), spodbujajo uporabo strategije tudi v drugih okoljih (vrtec, 

sorodniki) 

Dolgoročni cilj 3 (področje učenja - VEDENJE): Deklica 1 obsedi za mizo (vztraja) do 

dokončanja aktivnosti. 

 

Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja          

  

1 Deklica 1 za delovno mizico dokonča dodeljeno število nalog – vse naloge, ki so 

na polici. 

Strategija opredeljena pri uporabi delovnega sistema 

2 Deklica 1 pri mizi za učenje 1:1 dokonča predvideno število nalog. 

Naloge nastavimo na vidno mesto, da je jasno, kdaj bo učenje končano; po 

zaključku posamezne naloge, le to deklica 1 (sprva s fizičnim vodenjem) odloži v 

škatlo »končano« na njeni desni. Pri nalogah jo po potrebi fizično vodimo do 

dokončanja naloge. Po zaključku obravnav naredimo evalvacijo ali je potrebno to 

nalogo spremeniti ali narediti prilagoditve.  

3 Deklica 1 vztraja pri strukturirani igri do zaključka aktivnosti. 

Vizualno ponazorimo začetek, trajanje in konec aktivnosti. 

4 Deklica 1 vztraja pri skupinskih aktivnostih do zaključka. 

Aktivnosti strukturiramo in vizualno ponazorimo pričakovanja. 

- Gibalne aktivnosti 

- Likovne aktivnosti 

- Glasbene aktivnosti 

Zadolžitve: 

Strokovni tim: pripravi potrebni material, podporo in Samanto uči po načrtovani 

strategiji; načrt dela predstavi staršem 

Starši: uporabijo predstavljen načrt dela doma 

 

 

Področje učenja: UPORABA STRUKTURE 

 

Trenutni nivo funkcioniranja:  

Deklica 1 se v prostoru premika od ene aktivnosti do druge, dlje časa vztraja pri 

določenih rutinah z znanimi igračami – rutine želi ponavljati v nedogled. Za določene, 

na novo predstavljene igrače, kaže več zanimanja in se z njimi tudi dalj časa zamoti: 

npr. spuščanje frnikol po stezi, fliper. Prehode ob vizualni podpori: fotografija kotička, 

opravi brez upiranja.  

 

Dolgoročni cilj: Deklica 1 bo sledila urniku in vizualni podpori pri zaporednih nalogah 

(npr. uporaba delovnega sistema, veščine za samostojnost) ter fizični  strukturi (nalog, 

prostora). 

 

URNIK 

Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja         

  

1 Deklica 1 ob prejetju fotografije gre v ustrezen kotiček. 

Fizično vodimo skozi ves postopek, fizično pomoč postopno umikamo. 

2 Deklica 1 ob zaključku aktivnosti in vizualni podpori samostojno odide do urnika. 

Ko Deklica 1 osvoji cilj 1, jo pričnemo usmerjati k urniku (s kartončkom »pogledam 

urnik«) 

3 Deklica 1 z urnika sname zgornjo (od dveh) fotografijo aktivnosti ter jo pritrdi v 

ustrezen kotiček. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Maja Škrubej Novak, diplomsko delo 

 

- 138 - 

 

Fizično vodimo, da vzame zgornjo sliko. 

 

DELOVNI SISTEM 

Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja          

  

1 Deklica 1 sname prvi znak v zaporedju in ga postavi na enak znak na nalogi na 

polici. 

Fizično vodimo. Po potrebi damo tudi verbalno navodilo. 

2 Deklica 1 samostojno vzame nalogo s police na levi in jo da na delovno mizo. 

Brez verbalnih spodbud fizično vodimo. Postopoma umikamo fizično pomoč. 

3 Deklica 1 izvede nalogo, ki jo je vzela s police.  

Brez verbalnih spodbud fizično vodimo. Postopoma umikamo fizično pomoč. 

4 Deklica 1 opravljeno nalogo odloži v škatlo »končano« na desno. 

Brez verbalnih spodbud fizično vodimo. Postopoma umikamo fizično pomoč. 

5 Deklica 1 samostojno zaključi izvajanje zaporedja več nalog (po postopku zgoraj). 

Brez verbalnih spodbud po potrebi fizično vodimo. 

6 Deklica 1 samostojno izvede set nalog od začetka do konca in pri delu vztraja 20 

minut. 

Postopno podaljševanje časa. 

 

ORIENTACIJA V PROSTORU 

Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja      

  

1 Deklica 1 poišče ustrezne kotičke in prostore. 

Fizično vodenje od zadaj, brez verbalnih navodil ter postopno umikanje fizičnih 

spodbud. Uporaba vizualne podpore. 

- delovna mizica 

- igralni kotiček 

- miza za učenje 1:1 

- igralnica 

- garderoba 

- umivalnik 

- stranišče 

- prostor za svoja oblačila ter obuvala 

Zadolžitve: 

Strokovni tim: pripravi material za vizualno podporo, pripravi načrt za postopek učenja, 

staršem demonstrira postopek učenja 

 

 

Področje učenja: POSNEMANJE 

 

Trenutni nivo funkcioniranja: 

Deklica 1 verbalno posnema, v kolikor jo stvar zanima. Motorično posnema le redko, 

ko je zelo motivirana (aktivnost ji je všeč), direktnega motoričnega posnemanja nismo 

opazili. 

 

Dolgoročni cilj: Deklica 1 ob spodbudi verbalno ali motorično posnema. 

 

Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja        

  

1 Deklica 1 posnema gibe, ki jih demonstriramo. 

Spodbujanje z zadrževanjem motivatorja; sprva gib pokažemo in podkrepimo z 

verbalnim navodilom, kasneje pa pričakujemo posnemanje brez verbalnega 

navodila. 
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2 Deklica 1 posnema odraslo osebo in uporabi igračo ali material. 

Odrasla oseba najprej demonstrira funkcionalno uporabo igrače ali materiala  

Odrasla oseba Samanto verbalno spodbudi, da funkcionalno uporabi igračo oz. 

material, po potrebi vizualno podpremo. 

- mali glasbeni instrumenti 

- avtomobilčki 

- kocke 

- punčka, plišasta igrača 

- plastelin 

- barvanje s čopičem 

- odtis v barvo namočene pene 

- lepljenje koščkov papirja v omejen prostor 

- uporaba stekleničke, dude, žlice, kozarca, robca, zobne ščetke, pripomočki za 

zdravnika, … na igračah 

3 Deklica 1 verbalno posnema odraslo osebo pri poimenovanju stvari, ki jo želi. 

Širimo besedni zaklad z dajanjem pozitivnih verbalnih vzorcev. 

 

 

Področje učenja: IGRA 

 

Trenutni nivo funkcioniranja:  

Deklica 1 pri igri občasno vnaša preproste elemente domišljijske igre (npr. modre 

žetone je uporabila kot piškote za pajka), vendar se je hitro zapletla v ponavljajoče 

monotone rutine z igračami: z lutkami psa in muce, z dojenčkom, s pajkom. Dovolila 

je minimalne spremembe rutin, v kolikor so ji le te bile všeč. Posnemala je za odraslo 

osebo, kadar ji je bila aktivnost všeč. 

 

Dolgoročni cilj: Deklica 1 pri igri z igračami razširi obseg igralnih spretnosti. 

 

Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja      

                 začetek         osvojeno 

1 Deklica 1 izvede rutino s posamezno igračo/materialom v interakciji z 

drugo osebo. 

 

  

2 Deklica 1 obrača strani v igralni knjigi in izvede aktivnosti, ki so na 

slikah. 

- punčka 

  

- pripomočki za zdravnika   

- kuhinjski pribor   

Zadolžitve: 

Strokovni tim: izvaja strategijo ter daje navodila staršem za delo doma in posreduje 

informacije o priljubljenih aktivnostih v času obravnav 

Starši: izvajajo strategijo doma po navodilu ter posredujejo informacije o priljubljenih 

aktivnostih doma in v vrtcu 

 

 

Področje učenja: KOGNITIVNO PODROČJE 

 

Trenutni nivo funkcioniranja:  

Deklica 1 je uspešno rešila vse tri vstavljanke (geometrijske oblike, velikosti, 

stvari/predmeti), sestavila štiridelne puzzle – pri tem je imela težave in ob verbalnem 

usmerjanju je sestavljanko uspešno sestavila. Iz delov je sestavila dečka (majica, 

hlače, glava, lasje, oči, nos, usta). Pravilno je postavila predmete na njim ustrezne 
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slike. Poiskala je predmete, skrite pod eno od treh narobe obrnjenih enakih posod, 

tudi ko sem le tem zamenjala mesta. Glede na otip je poskušala poiskati skrite 

predmete iz vreče, a pri tem ni bila vedno uspešna. S pisalom je občrtala krog, ostale 

like z robovi je le obkrožila, po demonstraciji je prerisala je črto (okorne kratke 

nekoliko zavite linije), poskušala je prerisati krog, a je bil ta izrazito jajčaste oblike. 

Pravilno je postavila črke na predlogo – poiskala enako črko. Prepoznala in 

poimenovala je vse črke in pravilno pokazala nanje, ko sem jih poimenovala jaz. 

Prebrala je številke od 1 do 9. Na glas je pravilno preštela do 2. Razvrščala je po 

barvi in obliki ter sortirala kocke in žetone. Primerjala je predmete enakih barv, 

poimenovala osnovne barve in pokazala ustrezno barvo, ko sem jih poimenovala. 

Kratkoročni cilji           

1 priredi predmet/fotografijo k simbolni sliki 

2 priredi dve podobni sliki 

3 naniza serijo kroglic glede na dani vzorec. 

4 natakne serijo kroglic na palico glede na dani vzorec. 

5 vstavi različne oblike v ustrezno mesto v predlogi (vstavljanke). 

6 razvrsti predmete glede na 2 kategoriji (npr. vrsta in barva; oblika in barva) 

7 izmed treh sliki izloči tisto, ki je drugačna. 

8 pokaže znane predmete na sliki, ko jih poimenujemo. 

9 razvrsti predmete po velikosti na majhen/srednji/velik 

10 sledi vizualnim navodilom, da izvede vse korake aktivnosti. 

11 lista knjigo in izvede nalogo na posamezni strani. 

 

12 

iz dveh delov sestavi celoto 

- trodimenzionalnih predmetov (polovici plastičnega sadja, polovici plastičnega 

jajca, polovici trodimenzionalnega lika) 

- slike (sestavi dve polovici). 

- slike – 3 do 4 deli 

 

13 

razvrsti predmete glede na nasprotja 

- trdo/mehko 

- čisto/umazano 

- vroče/mrzlo 

14 razvrsti fotografije v 4 funkcionalne kategorije 

15 prilepi nalepko v za to določen prostor. 

16 poišče pravo pot in po njej pripelje avtomobilček do cilja. 

17 priredi zapis črke na enako črko na predlogi. 

18 veliki tiskani črki priredi ustrezno malo tiskano črko. 

19 priredi zapis kratke besede na enako besedo – poišče ustrezno podlago izmed 

štirih podlag. 

20 izmed treh zapisov pokaže na zapis svojega imena. 

21 postavi črke v pravilno zaporedje, da sestavi besedo po vzorcu – kratke besede, 

izhajanje iz njenega zanimanja 

22 prešteje različne predmete (do 10 predmetov) 

23 priredi predmete ustreznemu številu – ob vizualni opori v številskem obsegu do 5 

24 številu priredi ustrezno količino predmetov (ob vizualni opori/brez viz. opore) v 

številskem obsegu do 5 

25 razvrsti kartončke z različnimi števili predmetov (do 5) k ustreznemu zapisu števila 

26 priredi ustrezni zapis števila k sliki z določenim številom predmetov – številski obseg 

do 5 

27 pokaže, kako se uporabi predmet na sliki. 

28 prepozna osnovne čustvene izraze na različnih slikah. 

Zadolžitve:  

Strokovni tim: pripravi naloge, izvaja strategije učenja ter daje navodila staršem za delo 

doma  

Starši: po navodilih strokovnega tima pripravijo naloge za delo doma (naloge, ki jih je 

Deklica 1 že usvojila) 
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Področje učenja: MOTORIKA (groba motorika, fina motorika, grafomotorika)  

 

Trenutni nivo funkcioniranja:  

Na motoričnem področju opažamo odstopanja pri finomotoričnih ter grobomotoričnih 

spretnostih – motorično je manj spretna, kot je za njeno starost pričakovano. Težave 

ima s koordinacijo telesa, pri hoji je opaziti nerodnost. Pri hoji po stopnicah 

neenakomerno izmenjuje nogi, pogosto stopi z obema na stopnico, preden stopi na 

naslednjo stopnico. Roke občasno uporablja v dobri koordinaciji: izmenjuje predmet iz 

roke v roko, težave pa ima pri nalogah, kjer je potrebno nekaj več fizične moči ter 

usklajena uporaba rok: npr. pri nizanju, držanju naloge, medtem, ko jo z drugo roko 

izvaja. Z barvico spontano čečka, poskuša občrtati narisane like ter barvati znotraj 

linije, a pri tem ni povsem uspešna. Iz 10 kock sestavi stolp in kocke nato pospravi v 

manjšo posodo.  

 

GROBA MOTORIKA 

Kratkoročni cilji         

  

1 vrže žogo v cilj z razdalje 1 m.   

2 brcne žogo v cilj z razdalje 1 m.   

3 lovi ravnotežje na glasbeni brvi v razdalji 1,5 m.   

4 z roko zaniha obteženo vrvico.   

5 združi in razdruži dva dela.   

- aktivnosti za dosego cilja so del skupinskih dejavnosti 

 

FINA MOTORIKA 

Kratkoročni cilji         

  

1 pravilno prime pisalo: z dvoprstnim prijemom ga prime na spodnjem 

delu in ga uporabi. 

  

2 pravilno prime škarje.   

3 naredi ustrezne gibe za striženje.   

4 prestriže stabiliziran papirnat trak širok do 3 cm.   

5 odvije pokrovček s steklenice.   

6 privije matico premera 1,5 cm na vijak.   

7 z eno roko prime nalogo, ki jo izvaja, da jo stabilizira.   

 

 

GRAFOMOTORIKA 

Kratkoročni cilji         

  

1 spontano čečka s pisalom po papirju.   

2 nariše vodoravno črto dolgo 10 cm.   

3 nariše navpično črto dolgo 10 cm.   

4 pobarva obliko velikosti do 16cm² z eno barvo, pri tem upošteva linijo.   

5 obriše krog, kvadrat in trikotnik.   

6 nariše krog.   

 

 

Področje učenja: SKRB ZASE 

 

Trenutni nivo funkcioniranja:  

Pri preoblačenju in preobuvanju deklica 1 ni samostojna, potrebuje fizično pomoč ali 

usmerjanje (verbalno) pri vseh korakih postopka. Kaže zavedanje za posamezne 

korake in jih delno izvede.  
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Pri uporabi stranišča potrebuje pomoč pri odpiranju gumba ter zadrge na hlačah, 

poskuša sleči hlače ter spodnje hlače, sede na straniščno školjko –potrebuje pomoč pri 

oblačenju.  

Pri postopku umivanja rok deklica 1 potrebuje fizično vodenje pri večini korakov, da 

postopek izvede v ustreznem zaporedju.  

 

PREOBUVANJE IN PREOBLAČENJE 

Dolgoročni cilj: Ob prihodu v garderobo se samostojno sleče, sezuje in pospravi obleko 

ter čevlje.        

 

Kratkoročni cilji         

  

1 samostojno sleče vrhnje oblačilo na zadrgo.   

2 obesi zgornji del oblačila na ustrezni obešalnik.   

3 s pomočjo rok sezuje čevlje.   

4 pospravi čevlje/copate na ustrezno mesto.   

5 si obuje copate.   

Strategija za dosego cilja: Fizično vodenje od zadaj brez verbalnih navodil ter postopno 

umikanje fizičnih spodbud. Uporaba vizualne podpore. 

 

UPORABA STRANIŠČA 

Dolgoročni cilj: samostojno, v pravilnem zaporedju, izvede postopek na stranišču. 

Kratkoročni cilji         

  

1 sleče hlače (pomoč pri odpenjanju gumba) in spodnje hlače.   

2 se po uporabi stranišča obriše, si obleče hlače in spodnje hlače.   

3 odide k umivalniku.   

Strategija za dosego cilja: Fizično vodenje brez verbalnih navodil ter postopno umikanje 

fizičnih spodbud. Uporaba vizualne podpore. 

 

UMIVANJE ROK 

Dolgoročni cilj: samostojno si umije roke 

Kratkoročni cilji         

  

1 si zaviha rokave.   

2 odpre vodo.   

3 zmoči roke.   

4 dozira milo.   

5 namili roke.   

6 spere roke.   

7 zapre vodo.   

8 obriše roke.   

Strategija za dosego cilja: Fizično vodenje od zadaj brez verbalnih navodil ter postopno 

umikanje fizičnih spodbud. Uporaba vizualne podpore. 
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Priloga 4 - Primer zaključnega poročila za dečka 4, ime je prekrito ali zamenjano z 

deček 4 v namen varovanja osebnih podatkov 

 

ZAKLJUČNO POROČILO 
 

Deček 4 

 
Deček 4 je obiskoval Program intenzivne zgodnje obravnave mlajših otrok z motnjami 

avtističnega spektra  pri Centru za avtizem 2 meseca v obsegu 8 ur tedensko (2 uri 

dnevno od ponedeljka do četrtka). Skupaj je bil Erik v tem obdobju na obravnavah 

prisoten v obsegu 64 ur.  
 

 
Poročilo, ki sledi,  je potrebno brati skupaj z individualiziranim programom ter že posredovanimi navodili za 

delo doma. 

V skladu s cilji navedenimi v individualiziranem programu, ugotavljam naslednje: 

 

UPORABA STRUKTURE 
Deček 4 je sprva le taval po prostoru, samoiniciativno ni kazal zanimanja za igrače. 

Prisotno je bilo veliko stereotipnih gibov ter senzornih posebnosti. Med izvajanjem 

naloge je le redko usmeril pozornost na material in z njim ni funkcionalno ravnal brez 

usmerjanja. Tudi njemu že znanih nalog: vstavljanje različno oblikovanih kock v »polža«, 

samostojno ni izvedel od začetka do konca – nalogo je reševal s poskušanjem, 

potreboval je fizično vodenje, da je na ta način vstavil vse kocke. 

 

Po uvedbi stalnih kotičkov, kjer je bilo jasno, kaj mora kje početi ter dnevne rutine z 

minimalnimi spremembami, je bilo tavanja po prostoru precej manj. Prehode je 

opravljal s pomočjo funkcionalnih predmetov (podrobnosti – poglavje URNIK). Učenje 

smo podprli s fizično strukturo za delovno mizo ter vizualno strukturo nalog (podrobnosti 

– poglavje DELOVNI SISTEM ter PODROČJA UČENJA).  

 

URNIK 

Delno osvojeni cilj: 

Erik ob prejetju referenčnega predmeta gre v ustrezen kotiček. 

Erik ob prejemu rumene žogice gre za delovno mizico (90%) in prične z izvajanjem 

nalog, ob prejemu brisačke v 50% primerov zavije proti stranišču in stopi k umivalniku, ob 

prejetju nahrbtnika v 50 % primerov proti garderobi. Ostalih predmetov mu še ni uspelo 

povezati z aktivnostmi. Ko na mizi vidi malico, sede na stolček, v kolikor je lačen. Ob 

prejemu žlice tega ne naredi. 

 

Priporočila: 

Doma in v vrtcu vztrajajte pri uporabi referenčnih/funkcionalnih predmetov za vse 

večje prehode. Poleg tega, da mu olajša razumevanje dnevnega zaporedja aktivnosti, 

je tudi osnova za učenje urnika s slikami, kar ga lahko pričnete učiti takoj, ko bo 

prepoznal sliko in predmet kot par.  

 

DELOVNI SISTEM 

Erika smo pričeli učiti z enostavnimi funkcionalnimi nalogami vstavljanja predmetov v 

odprtino. Naš cilj je bil usmeriti njegovo pozornost na nalogo, dokler ne porabi vsega 

materiala. Naloge so bile organizirane od leve proti desni (material na levi, odprtina na 

desni). Pri izvajanju nalog sem ga fizično vodila, da je nalogo funkcionalno opravil, da 

je porabil ves material, da predmetov ni dajal v usta ali se kakorkoli drugače z njimi 

igral. 
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Naloge sem mu podajala eno po eno (sprva le do 5 nalog naenkrat), kasneje pa 

vedno več. Ko je z nalogo zaključil, sem ga fizično vodila, da je nalogo potisnil v škatlo 

KONČANO na desni. Čez neka časa sem naloge postavila na polico levo od mizice in 

ga s fizičnim vodenjem usmerila, da je nalogo (izmed štirih) vzel s police. Število nalog 

na polici sem kmalu pričela povečevati oz. dodajati. 

 

Osvojeni cilji: 

Erik opravljeno nalogo potisne v škatlo »končano« na desno. 

Erik to naredi z 98% gotovostjo. 

 

Delno osvojeni cilj: 

Erik izvede nalogo, ki jo je vzel s police – svojo pozornost usmerja na nalogo, dokler ne 

porabi vsega materiala. 

Ta cilj je bil delno osvojen, saj Erik le nekatere naloge izvede v celoti, še vedno je 

občasno potrebno usmerjanje, da ne daje stvari v usta ali ne udarja z dvema igračama 

eno ob drugo. Se je pa vsekakor izboljšala njegova pozornost na nalogo. 

 

Erik samostojno vzame nalogo s police na levi in jo da na delovno mizo.  

Erik v 10% primerov poseže po nalogi, ki je na polici in jo v 5% primerov da na delovno 

mizo ter prične z izvajanjem. 

 
Neosvojeni cilji: 

Erik samostojno zaključi izvajanje zaporedja 4 nalog (vzame nalogo s police, jo izvede, 

potisne v škatlo na desni, vzame novo nalogo s police, …) 

Erik v 10% primerov poseže po nalogi, ki je na polici. Večkrat jo poskuša pričeti reševati 

kar na polici. V postopku jemanja nalog s police še potrebuje fizično vodenje.  

 

Priporočila: 

- Upoštevajte postopnost – napravite si načrt učenja; s tem je mišljena predvsem 

razvojna postopnost. Na primer: najprej metanje v luknjo, nato metanje v luknjo 

v dveh korakih: razdruževanje dveh predmetov, metanje vsakega v svojo 

odprtino; najprej snemanje z vrvi, nato nizanje na vrv; najprej ločevanje 2 barv, 

nato 3, 4, …; najprej ločevanje preprostih oblik, nato zapletenejših;  … 

 

- Pripravite Eriku delovni kotiček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer organizacije delovnega prostora 

 

- Erika fizično vodite (brez uporabe besed), da se nauči postopka: vzamem 

nalogo s police, jo izvedem, potisnem v škatlo; postopek ponavljam, dokler ne 

zmanjka nalog na polici. 

 

- Izbirajte material in naloge, ki so Eriku zanimive, predvsem pa je pomembno, da 

nalogo zmore rešiti samostojno (z minimalnim usmerjanjem). Naloge, ki jih rešuje 
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prvič ali ki vključujejo učenje, učimo ločeno od kotička z mizo za samostojno 

delo - v drugem kotičku (npr. za kuhinjsko mizo). 

PODROČJA UČENJA 
 

KOMUNIKACIJA 

Kadar Erik nekaj želi, na stvar pokaže s prstom (naučena gesta), včasih tudi vzpostavi 

očesni kontakt (naučeno), ko prinese stvar, pri kateri potrebuje pomoč. Večkrat tudi z 

glasnim AAA izraža frustracijo, kadar ne dobi tega, kar želi. 

Z uvedbo metode PECS je Erik pričel komunicirati primerneje – za želeno izmenja sliko. 

Trenutno je še potrebno vaditi 2. stopnjo – premikanje do knjige in premikanje do 

komunikacijskega partnerja, saj je fluentnost po pričetku učenja razlikovanja slik, 

nekoliko upadla. 

Erik razlikuje med prazno sliko in sliko želenega predmeta, v kolikor usmeri svoj pogled in 

pozornost na sliki, ki sta pred njim; za predmete (hrano), ki ga zelo motivira, izbere 

ustrezno sliko tudi izmed treh različnih slik na platnici, v kolikor usmeri na slike pogled in 

pozornost. Opisano se zgodi redko, saj je Erik v svojih zahtevah dokaj pasiven. 

 

Osvojeni cilji: 

- samostojno vzame sliko in jo izroči osebi, ki ima stvar, ki jo Erik želi – oseba je v 

neposredni bližini. 

- samostojno vzame sliko, vstane in jo izroči osebi, ki ima stvar, ki jo Erik želi – oseba je 

na razdalji 50 cm do 1 m. 

- samostojno vzame sliko, vstane, gre do osebe, ki ima želeno stvar in ji sliko izroči - 

oseba je od njega oddaljena do 2m, poišče osebo v prostoru. 

- samostojno sname sliko s platnice komunikacijske knjige in jo izmenja za motivator. 

- Ko nekaj želi, gre do komunikacijske knjige, z nje vzame sličico in jo da osebi, ki je v 

prostoru in ima dostop do stvari, ki jo želi – komunikacijska knjiga je od njega 

oddaljena 20 cm do 1 m. 

 

Delno osvojeni cilji: 

- Ko Erik nekaj želi, gre do komunikacijske knjige, z nje vzame sličico in jo da osebi, ki 

je v prostoru in ima dostop do stvari, ki jo Erik želi – komunikacijska knjiga je na 

drugem koncu prostora. 

Erik še potrebuje drugo osebo, ki ga usmeri proti knjigi, kadar je ta na drugem koncu 

prostora. 

- Erik potreplja osebo, ki ima želeno stvar, da pridobi njeno pozornost 

Erik to redko naredi samostojno (le za stvari, ki so mu zelo pomembne – npr. 

mandarina, piškot), potrebuje drugo osebo, ki ga fizično vodi, da potreplja 

komunikacijskega partnerja. 

- Erik izmed dveh slik izbere ustrezno sliko glede na želeno in jo izmenja 

(priljubljena/nepriljubljena stvar) 

Erik to le redko naredi, saj ali ni dovolj pozoren na to, kaj počne (ne pogleda slik) ali 

pa mu stvar ni dovolj pomembna. Mislim tudi, da še ni povsem povezal, da lahko z 

določeno sliko dobi točno določeno stvar, ne more pa dobiti druge stvari. 

 

Cilji, ki jih še nismo pričeli izvajati: 

- Ob vstopu v prostor Erik samostojno odloži knjigo na označeno mesto (stalno mesto) 

Erika tega še nismo pričeli učiti, saj tudi svoje komunikacijske knjige še ne prenaša 

samostojno s seboj kamorkoli gre. 

 

Priporočila: 

- Komunikacijsko knjigo naj ima Erik povsod s seboj. Ustvarjajte čimveč 

komunikacijskih priložnosti tudi izven doma. Smiselno bi bilo, da bi s pomočjo slik 

komuniciral tudi v vrtcu. 
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- Čez čas Erika pričnite učiti, da knjigo prenaša s seboj sam: na knjigo namestite 

daljši trak, tako da lahko knjigo nosi čez ramo oz. čez glavo in ramo kot torbico. 

Doma označite prostor, kamor odlagate knjigo -  v vseh prostorih, kjer bi jo Erik 

lahko potreboval (lahko jo obesi za trak na kljukico/čez stol ali pa odloži na 

njemu enostavno dostopno polico. Ta mesta označite – npr. z enako modro, kot 

je knjiga ali pa s sliko knjige. Erika s fizičnim vodenjem učite, da jo tam odloži. Ko 

zamenja prostor, ga fizično vodite, da knjigo vzame in nese s seboj. 

 

- Vadite 2. stopnjo PECS: razdalja do vas, do knjige, ki naj bo vedno večja. 

Potrebujete vsaj 2 osebi. Takrat naj bo na platnici le ena slika – slika želenega 

predmeta, ki jo imate vi v roki. Obrnite se stran, tako da vas bo moral Erik 

potrepljati ali pa se postaviti pred vas, da dobi želeno. Delajte se, da ga ne 

vidite. Ne iztegnite dlani, naj jo Erik poišče, da vam izroči sliko. 

 

- Učenje razlikovanja slik: uporabite 2 sliki: sliko priljubljenega predmeta in sliko 

stvari, ki je Erik izrecno ne mara in veste, da bo stvar zagotovo odklonil, če mu jo 

boste dali v roko (alternativno lahko to počnete še naprej s prazno sliko in v 

kolikor jo da, ne dobi ničesar, ampak izvedete postopek poprave napak v 4 

korakih).  

Postopek poprave napak v 4 korakih lahko izvedete do 2x, v kolikor vam Erik 

izroči napačno sliko, če bi še 3. pričel posegati po napačni sliki, to sliko 

odstranite, tako da ostane le še slika želenega predmeta – Erik mora biti 

uspešen. 

 

IGRA, INTERAKCIJA in POSNEMANJE 

Osvojeni cilj: 

- Deček 4  se vključi v interakcijo z igračo: vzmetjo – vzpostavlja očesni kontakt, 

nakaže, da želi še, vztraja pri aktivnosti vsaj 5 minut. 

- Deček 4  posnema enostavne motorične gibe: ploskanje, dotik nosu s prstom, 

poskok, brcanje. 

- Deček 4  se vključuje v interakcijo z drugo osebo pri igri žgečkanja: pokaže 

veselje, vzpostavlja očesni kontakt, pričakuje odziv druge osebe. 

- Deček 4 spontano posnema brcanje žoge, metanje stvari v škatlo, metanje 

gumbov v vodo, spuščanje frnikol po stezi. Ob usmerjanju pa posnema tudi 

hranjenje dojenčka, umivanje zob dojenčku, spuščanje avtomobilčka po stezi 

(potrebuje verbalno navodilo: »Še Erik«).  

 

Priporočila: 

Pripravite čimveč aktivnosti, kjer mora Erik posnemati. Naredite jih zabavne z vključitvijo 

Erikovih senzornih interesov. Po potrebi naj ga druga oseba fizično vodi. 

Učenje s posnemanjem je uporabno tudi za učenje igralnih spretnosti. Igra naj bo 

najprej vsakič enaka – rutina, nato pa pričnite dodajati nove elemente. Npr. igra 

žgečkanja je potekala tako, da je Erik ležal na blazini, jaz pa sem ga vsakič, ko sem 

ujela njegov pogled, požgečkala. To mu je bilo všeč. Nato sem sedla na stol s kolesi in 

se nekoliko odmaknila od Erika – ko me je pogledal, sem se zapeljala proti njemu, rekla 

PAZI, PAZI in ga požgečkala, nato pa se odmaknila, dokler me ni znova pogledal. V igro 

sem vključila še »pihanje vetrčka«: ko me je Erik pogledal, sem se zapeljala proti njemu: 

PAZI, PAZI in ga popihala s »pahljačo«. Oboje mu je bilo zelo všeč, smejal se je in me 

večkrat pogledal. 

Zelo mu je bilo tudi všeč tesno zavijanje v palačinko (z odejo ali telovadno podlogo) – 

pri tem je vzpostavljal očesni kontakt, ko je želel, da ga odvijem/zavijem. 

Pri učenju igralnih spretnosti upoštevajte postopnost: najprej naj se nauči nekaj 

funkcionalnosti z igračo, preden vključite sestavljeno funkcionalno igro, simbolno igro in 

igro na domišljijskem nivoju. 
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KOGNITIVNO PODROČJE 

Na tem področju je deček 4 napredoval v smislu večje funkcionalnosti, s pomočjo 

prilagojenih nalog je pokazal, da razume določene koncepte: npr. razlikovanje barv, 

razvrščanje dveh različnih predmetov.  

Dečkovo sodelovanje pri nalogah je odvisno od situacije, njegove pozornosti, 

motivacije, splošnega počutja, zato včasih nekaterih stvari, ki so v nadaljevanju 

navedene kot osvojeni cilji, ne naredi ali pa pomanjkljivo izvede, spet drugič pa izvede 

brez težav. 

 

Osvojeni cilji: 

 usmeri pozornost na material 

- poišče pod posodo ali krpo skrite predmete – pri aktivnosti vztraja vsaj 1 minuto 

- raziskuje vzrok in posledico (pritisne na gumb, da aktivira novo, še neznano 

igračo) 

- sledi gibanju predmeta vsaj 5 sekund 

- z igračo, ki mu je všeč, se igra vsaj 1 minuto 

 pri nalogah porabi ves material (do 5 kosov). 

 vztraja do dokončanja enostopenjske naloge vstavljanja predmetov v odprtino: 

porabi ves material (največ 5 kosov) 

 razvrsti predmete – enake k enakim. 

 z vrvice sname nanizane predmete ter jih vstavi v odprtino, pri tem uporablja roki v 

dobri koordinaciji. 

 

PRIMERI NALOG: 

               
             predmete mu podajamo 1 po 1  posodica s predmeti je prozorna, da vidi,  

       kdaj predmetov zmanjka 

 
             snemanje predmetov z vrvice 

 

Delno osvojeni cilji: 

 priredi predmete 1:1 (vstavljanje, razporejanje) 

Pri večini tovrstnih nalog še potrebuje usmerjanje, da vzame en predmet naenkrat in 

da ga ne da v usta oz. da ga odloži v ustrezen predalček. 

 priredi predmete dveh različnih barv k posodama ustrezne barve 

Pri izvajanju teh nalog pokaže razumevanje koncepta, a pri izvajanju še ni 

konsistenten. 

 priredi predmete treh različnih barv k posodam ustrezne barve 

Pri izvajanju teh nalog pokaže razumevanje koncepta, a pri izvajanju še ni 

konsistenten. 

 razvrsti predmete po barvi na 4 osnovne barve (zelena, rdeča, modra, rumena) 
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Pri izvajanju teh nalog pokaže razumevanje koncepta, a pri izvajanju še ni 

konsistenten. 

 vstavi 2 obliki v ustrezno mesto v predlogi 

Pri izvajanju teh nalog pokaže razumevanje koncepta, a pri izvajanju še ni 

konsistenten. 

 priredi predmet k ustrezni fotografiji 

Pri izvajanju teh nalog pokaže razumevanje koncepta, a pri izvajanju še ni 

konsistenten. 

 lista (prilagojeno) knjigo in z vsake strani sname po en lik ter ga pospravi v posodo 

Potrebuje še občasno fizično usmerjanje pri listanju. 

 pokaže svoj nos, oči, usta, ušesa in lase 

Deček 4 pokaže nos in lase, pri ostalem je še nekonsistenten. 

 

 

 

 

PRIMERI NALOG: 

  

 
prirejanje 1:1 

 

               

              
predmete uredimo tako, da so tik     vključimo senzorne interese - izmed    

pod odprtino ali posodo, da mu     stiroporastih svaljkov naj poišče  

olajšamo razumevanje          predmete v določeni barvi in jih priredi 
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prirejanje gumbov enake barve 

 

                         
vstavljanje različnih oblik v odprtine   prirejanje predmetov k fotografiji 

- nalogo pripravimo tako, da iz  

stiroporja izrežemo različne oblike 

Začnemo z dvema naenkrat!  

 

       
s posamezne strani odstrani lik,   sname lik, ki prekriva sliko in ga pritrdi  

ki prekriva sliko in ga da v posodico,  na enak lik na desni, obrne list 

obrne list 

 

 

Cilji, ki jih še nismo pričeli poučevati: 

 poišče 4 pare slik 

 poišče drugo polovico predmeta  

 poišče drugo polovico slike  

 pokaže nos, oči, usta, ušesa in lase na drugi osebi ali igrači 

 

PRIMERI NALOG: 

Pri učenju je potrebno upoštevati razvojno postopnost (od lažjega k težjemu, od 

bližnjega k daljnemu, …) – sledijo le primeri nalog! 

 
Iskanje dveh polovic predmeta 
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Iskanje parov – prekrivanje 2eh enakih slik  

 

 
prirejanje fotografije k simbolni sliki in obratno 

 

              
iskanje druge polovice: sprva uporabljamo barvna ponazorila 

(npr. ½ rdeče žoge ali ½ pujsa) 

 

   
kasneje lahko sestavlja iz večih delov: najprej le doda 

zadnji del na že sestavljeno sliko, kasneje lahko vse tri dele sestavi sam 

 

ŠE NEKAJ IDEJ ZA NALOGE: 
 

                                  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Maja Škrubej Novak, diplomsko delo 

 

- 151 - 

 

prekrivanje slike in sence    prekrivanje enakih likov (najprej 2 

različna lika; 

       prilagodimo tudi podlogo (tako, da so 

npr. 

       le 4 liki na podlagi (po 2 od vsakega) 

 
Prekrivanje enakih oblik 

 

         

  
Z barvami označimo ustrezno odprtino:    pripravimo samokorektivne 

naloge: 

začnemo s kockama različnih barv in oblik, takšne, kjer material določene 

oblike 

zahtevnost stopnjujemo z različnimi oblikami  gre le v točno določeno 

odprtino in ne v drugo 

Več primerov samokorektivnih nalog: 

       
predmeta mora najprej razdružiti      slamice in papirnati trikotniki           

FINA MOTORIKA ter GRAFOMOTORIKA 

Na področju motorike smo spodbujali gibalni razvoj ter senzorično integracijo in sicer z 

vajami, zapisanimi v individualiziranem programu za razvoj grobe motorike ter 

finomotoričnimi nalogami. Večji napredek opažamo pri drži žlice, vilic ter drži pisala in 

pri usklajenosti rok pri preprijemanju (npr. pri snemanju nanizanih predmetov). 

 

Osvojeni cilji: 

 z vrvice sname 5 nanizanih kosov, pri tem preprijema roki v dobri koordinaciji 

 razdruži dva dela pritrjena z ježkom 
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Delno osvojeni cilji: 

 prime nalogo, ki jo izvaja, da jo stabilizira. 

Da to naredi, večinoma potrebuje fizično vodenje. 

 pravilno prime pisalo: z dvoprstnim prijemom ga prime na spodnjem delu. 

V kolikor ga večkrat popravimo, to naredi, a sam še ne zna pravilno prijeti pisala – 

potrebuje vodenje. 

 s pisalom čečka po papirju. 

Odvisno od razpoloženja, le redko spontano čečka. 

 

Cilji, ki jih še nismo pričeli poučevati: 

 na vrvico naniza 1 kos z odprtino premera cca. 6mm 

 odvije pokrovček s steklenice 

 privije matico premera 1,5 cm na vijak 

 s pomočjo šablone nariše vodoravno črto dolgo 8 cm 

 s pomočjo šablone nariše navpično črto dolgo 8 cm 

 
PRIMERI FINOMOTORIČNIH NALOG: 

           
privijanje pokrovčkov na stekleničke;     dve po barvi enaki polovici jajčka  

Nalogo za začetek obrnemo: tako, da      združi in priredi 1:1 

pokrovčke najprej odvija in spravlja v  

posodico, ki naj bo na desni! 

 

     
 risanje črt: povezovanje, po labirintu, uporaba različnih šablon 

 
Pripenjanje ščipalk: postopek učimo od leve proti desni: 

Vzame papir, nato ščipalko, pripne in odloži v posodico na desni. 

 

Dodatna priporočila: 

- Uporaba nastavka za pravilno držo pisala. 

- Čimveč izkušenj z različnimi oblikami gibanja: skakanje, tek, počepi, valjanje po tleh, 

plezanje, plazenje: naprej, nazaj, … 
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- Več pozornosti usmeriti na ustrezno senzorno integracijo (delovnoterapevtske 

obravnave) 

- Vaje za grafomotoriko: vlečenje črt po predlogah, povezovanje dveh točk s črto, 

krožno čečkanje, nizanje (morda najprej kroglice  z večjimi luknjami, nato takšne z 

manjšimi; nizanje na vezalko, žico, kasneje na laks, nitko), trganje papirja po 

narisani črti, mečkanje papirja, rezanje s škarjami po črti, zavijanje, odvijanje npr. 

matice, pokrovčka, risanje s prstom po zdrobu (ki ga vsujete na pladenj), 

oblikovanje iz plastelina: svaljke, kroglice, … 

- Vaje za koordinacijo oko-roka: metanje, lovljenje žoge, risanje na računalnik z 

uporabo miške, prerisovanje, dajanje kovancev v hranilnik, vaje, ki vključujejo 

uporabo obeh rok: razdruževanje predmetov, navijanje vrvice, … 

- Vaje za lateralizacijo: na primer BrainGym aktivnosti: ležeča osmica, križno gibanje, 

plazenje po vseh štirih, ležanje na tleh na trebuhu in premikanje naprej tako, da se 

vleče z levo roko in potiska z desno nogo in obratno, … 

- Oralna motorika: pihanje predmetov po mizi, po črti, »v gol«, pitje gostih tekočin iz 

slamice, žvečenje različne trdote in strukture hrane, igralne vaje za razgibavanje 

jezika – lahko ob ogledalu (npr. gor-dol, levo-desno, noter-ven, do zgornje ustnice, 

…), … 

 

SKRB ZASE 
PREOBUVANJE IN PREOBLAČENJE 

Deček 4 ni motiviran, da se preobleče in preobuje. Zato je potrebno njegovo pozornost 

ves čas usmerjati na to, kar počne. Ob verbalnem navodilu obesi svojo jakno in 

pospravi čevlje na polico. Pri vseh ostalih korakih potrebuje pomoč oz. fizično vodenje. 

Koraki v osvajanju: 

- samostojno odpne zadrgo 

- samostojno sleče vrhnje oblačilo – jopa, jakna 

- obesi zgornji del oblačila na obešalnik 

- s pomočjo rok sezuje čevlje/copate 

- pospravi čevlje/copate na ustrezno mesto 

 
UMIVANJE ROK 

Deček 4 samostojno še ne izvede zaporedja korakov pri umivanju rok: samostojno 

odpre pipo in zmoči roki, pred tem ob verbalnem navodilu zaviha rokave. Nato 

potrebuje vodenje, da si roke umije brez igranja, da zapre vodo, si obriše roke. Brisačko 

obesi na svoje mesto le ob verbalnem navodilu: OBESI. 
 

Koraki v osvajanju: 

- stopi na pručko. 

- si zaviha rokave. 

- odpre vodo. 

- zmoči roke. 

- dozira milo. 

- namili roke. 

- spere roke. 

- zapre vodo.  

- obriše roke. 

- obesi brisačko. 

 
HRANJENJE 

Deček 4 pri hranjenju še potrebuje fizično usmerjanje, da pravilno prime jedilni pribor 

(žlico, vilice) ter občasno usmerjanje, da prime posodo, iz katere je. 
 

Delno osvojeni cilji: 

- med zajemanjem z žlico drži posodo iz katere zajema. 

- Žlico drži s troprstnim prijemom. 

- napiči kos sadja na vilice in ga poje; pri tem uporabi pravilni troprstni prijem vilic 

in z drugo roko drži posodo/krožnik, iz katerega je. 
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SODELOVANJE S STARŠI 

Erikova mama se je udeležila uvodnega sestanka 21.12.2011, kjer smo ji predali poročilo 

z opazovanja PEP-3, se pogovorili o njenih željah glede izvajanja obravnav ter 

postavljanja ciljev in ji predstavili naš načrt dela z Erikom. 

 

Sodelovanje s starši je potekalo vsakodnevno preko skupnega dnevnika, v katerega je 

strokovna delavka Centra za avtizem dnevno zapisovala potek Erikovega dneva ter 

uporabljene strategije za učenje, razreševanje težav, ipd. V dnevnik so zapise delali tudi 

Erikova mama in babica ter občasno tudi v Erikovem vrtcu. Staršem svetujem, da 

takšno obliko izmenjave informacij z vrtcem uporabljajo tudi v bodoče. 

 

Erikovi mama in babica sta se v času obravnav udeleževali tudi šole za starše. 

V okviru obravnav so se starši večkrat vključili na demonstracijo dela z Erikom:  

- 9.1. – oba starša – demonstracija izvajanja metode PECS (1 ura) 

- 18.1. – babica (40 minut) – demonstracija dela, izvedbe metode PECS 

- 2.2. – babica (50 minut) – demonstracija dela 

- 13.2. – mama (1 ura) – demonstracija 3. stopnje metode PECS 

- 1.3. – logopedinja (20 minut) – ogled nalog, izvedbe učenja diskriminacije slik 

 

Zapisala: Maja Škrubej Novak 
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Priloga 5 

Primer priporočila za delo v vrtcu, imena so prekrita zaradi varovanja osebnih 

podatkov. 

 

POROČILO Z OBISKA V VRTCU S PRIPOROČILI 

 
 

V petek, 27. 1. 2012, sva na željo staršev in povabilo ga. Zadravec, v vrtcu dečka 9 

izvedli opazovanje njegovega funkcioniranja z namenom svetovanja.  

Obisk je trajal 2 polni uri – prva ura je bila namenjena opazovanju funkcioniranja dečka 

9  znotraj izvajanj različnih aktivnosti celotne skupine otrok (5 otrok); druga ura pa 

pogovoru z vzgojiteljico dečka 9  - profesorico specialne in rehabilitacijske pedagogike, 

ga. Anito Zadravec.  

 

 

Glede na opazovanje podajamo naslednja priporočila za delo z dečkom 9:  

 

 deček 9 ima težave z usmerjanjem pozornosti ter procesiranjem slišanih 

informacij, zato potrebuje direktna individualno podana navodila, še posebej pri 

skupinskih aktivnostih, ki naj se začnejo z njegovim imenom (da pridobimo in 

usmerimo njegovo pozornost), nato pa nadaljujemo z navodilom, ki naj ga 

izvede.  

Navodila, ki jih dajete Luki naj bodo enostopenjska in konkretna – vedno mu v 

navodilu povejte točno tisto, kar želite, da Luka naredi. Izogibajte se 

prepovedim, raje mu povejte, kaj naj naredi namesto prepovedanega – npr. 

namesto »Ne dajaj rok v žepe.«, mu recite »Daj roke na kolena.« 

Vprašanja postavljajte konkretno – npr. namesto »Kako dela veter«, recite »IME, 

pokaži kako dela veter.« 

 

 Kadar Luka učite proceduralnih spretnosti (spretnosti, pri katerih mora za 

pravilno izvedbo narediti ustrezno zaporedje več korakov, npr. postopek na 

stranišču, umivanje rok, rokovanje z urnikom, itd…), morate na začetku učenja 

dosledno upoštevate ustrezno zaporedje korakov, ne smete dovoliti, da naredi 

vmesne, nepotrebne korake, saj jih sicer lahko osvoji kot del postopka. Zato ga 

na začetku učenja fizično vodite med koraki in se z njim ne pogovarjajte in ga 

usmerjajte besedno. 

 

 Pri učenju uporabe postopka na stranišču je ga. Zadravec povedala, da si 

deček 9, v kolikor se mu ne reče, ne gre umiti rok oziroma, da je to odvisno od 

situacije – v skladu z zgornjo alinejo, bo na začetku potreboval več fizične 

pomoči, smiselno pa bi bilo tudi uvesti sliko umivalnika, kot zadnji korak 

postopka, ki jo lahko sname (pritrjeno z ježki) in prenese do umivalnika ter jo tam 

pritrdi na enako sliko. S tem mu fizično olajšamo tranzicijo – na začetku fizično 

vodimo, nato pomoč umikamo. 

 

 Za prehajanje med različnimi aktivnosti deček 9 potrebuje urnik, s pomočjo 

katerega bo lahko samostojno opravljal prehode med različnimi aktivnostmi. Z 

uporabo urnika preprečimo brezsmiselno tavanje po prostoru ali to, da ga 

vodite za roko po prostoru. V okviru obravnav v Programu zgodnje intenzivne 

obravnave mlajših otrok z MAS Luka uporablja urnik s simbolnimi slikami 

(navodila, kako pripravite vse potrebno za urnik vam posredujemo kot prilogo s 

priporočili). Ob uporabi urnika bo Luka vedno vedel, katera aktivnost je 

naslednja in kje mora biti. Tudi pri aktivnostih, ki jih Luka izvede zgolj ob 
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verbalnem navodilu, uporabljajte slike z urnika, saj ga želite navaditi na 

samostojno uporabo urnika in je za to potrebna doslednost. 

 

 Za to, da se bo Luka naučil, kako ustrezno verbalno izraziti svoje želje, zanj v 

naprej načrtujte situacije, v katerih bo Luka moral z vami komunicirati. Te 

komunikacijske priložnosti lahko načrtujete pri aktivnostih, ki jih ima Luka rad ali 

pri tistih, pri katerih potrebuje pomoč, da jih izvede do konca. Luku lahko 

odstranite npr. material, ki ga potrebuje za izvajanje priljubljene aktivnosti. 

V teh situacijah počakajte, da pride do vas in z ustreznim verbalnim vzorcem 

izrazi željo po pridobitvi določenega predmeta. V kolikor ne uporabi ustreznega 

vzorca, mu povejte besedni vzorec, za katerega želite, da ga uporabi in 

počakajte, da ga ponovi. Besednih vzorcev se dosledno držite vsi, dokler ga ne 

osvoji – posploši, nato pa lahko v besedne vzorce dodajate majhne 

spremembe. 

 

 Če želite, da bo Luka ostal pri igri z igračami v posameznem igralnem kotičku, 

mu pripravite aktivnosti, ki jih naj v tistem kotičku izvede. Pred tem pa morate 

Luka naučiti, kako naj se s posamezno stvarjo, igračo, aktivnostjo igra. Aktivnost 

naj bo pripravljena tako, da bo Luka vedel, kaj mora narediti in kdaj bo 

aktivnost končana.  

 

 »Tabla izbire«, ki jo pri delu z Luko uporabljate, naj bo locirana tako, da jo bo 

zlahka dosegel. Znak »ribe«, s katero ste označili tablo izbire, dajte Luki kadar 

ima možnost, da si izbere med različnimi aktivnostmi. Luka naj samostojno 

odnese znak do table izbire (sprva ga fizično vodite, da bo znak povezal s tablo 

izbire), ga prilepi, nato pa mu vi povejte med katerimi aktivnostmi lahko izbira. 

Sličico aktivnosti, ki si jo je izbral naj odlepi in odide do prostora, kjer se ta 

aktivnost nahaja (sličico naj odloži ob aktivnosti ali jo prilepi na enako sličico, s 

katero označite posamezno aktivnost).  

 

 Naloge, ki jih Luka izvaja, naj bodo izdelane tako, da so čim bolj stabilne. Na 

polici pri mizi za samostojno delo naj bodo zložene tako, da je material na levi 

strani naloge. Pri mizi za samostojno delo Luki dajte samo tiste naloge, ki jih zna 

rešiti popolnoma samostojno, brez vaše pomoči. Ko naloge, ki jih je Luka izvajal 

pri mizi za samostojno delo pospravljate, bodite pozorni na to ali je Luka naloge 

pravilno izvedel ali ne. V kolikor opazite, da Luka posamezno nalogo pogosto 

nepravilno izvede, je potrebno to nalogo izvzeti iz niza nalog, ki jih Luka izvaja pri 

mizi za samostojno delo in ga nalogo ponovno naučiti v situaciji 1:1. Vsako novo 

nalogo, ki jo zanj pripravite, četudi koncept naloge že pozna, morate Luki 

najprej dati v situaciji 1:1, da preverite ali Luka nalogo razume ali ne. Šele nato, 

ko vidite, da Luka nalogo popolnoma samostojno izvede, mu lahko nalogo 

postavite na polico pri mizi za samostojno delo.  

 

 Kadar Luka postavlja vedno ista vprašanja, kot npr. »kaj ta znak pomeni?« ta 

vprašanja ignorirajte in nanje ne odgovarjajte, saj Luka odgovor na vprašanje, ki 

vam ga postave, že pozna. Prav tako ni smiselno reči, da naj odgovor poda 

sam. Raje predvidimo čas (ki ga damo na urnik), ko se pogovarjate o znakih, ki 

ga zanimajo. Pogovor lahko tudi časovno omejimo s peščeno uro ali čim 

podobnim. 

 

 Pri nalogah, ki jih z  Luko izvajate 1:1, bodite pozorni, da se deček 9 po izvedbi z 

materialom ne igra ali da nalogo ponovno izvaja, saj ne želimo, da se uči stvari 

izven koncepta cilja, ki ga pri določeni nalogi sledimo. 

Kadar z Luko delate naloge, pri katerih mora s pomočjo vaših vprašanj opisati 

kaj je na sliki, upoštevajte naslednje: Luki postavite konkretno vprašanje (npr. 

»kdo vesla?«), nato pa počakajte, da nanj odgovori. Če Luka odgovora ne 

pozna, mu ga posredujte vi (npr. »na sliki vesla žaba«), njegov pogled usmerite – 
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s prstom na »odgovor« na sliki. Ne postavljajte mu vprašanj, v katerih mu podate 

možne odgovore (npr. »kdo na sliki vesla – žaba ali raca?«), saj ima tako 50 % 

možnosti, da odgovor naključno zadane in ga ne spodbujate k razmišljanju. 

Pri nalogah, kjer je Luka moral k posamezni sličici prirediti črko in obratno (sličico 

k črki), dajte Luki na voljo več materiala kot ga mora prirediti, saj v nasprotnem 

primeru pri zadnjem koraku ne razmišlja več, ampak samo vzame material, ki je 

ostal na mizi. To upoštevajte tudi pri drugih nalogah – Luka naj ima več 

materiala, kot ga potrebuje (s tem ga učimo tudi drugega koncepta – naloga 

je končana, ko zapolni vsa predvidena mesta, …).   

 

 

 S pomočjo prenosnega urnika je Luki potrebno vizualno ponazoriti zaporedje 

aktivnosti, ki jih izvajate v okviru jutranjega kroga.  

Pripravite sličice aktivnosti (uporabite lahko simbolne slike, npr. petje pesmi) in 

prenosni (manjši) urnik, na katerega boste prilepili sličice aktivnosti.  

Luki (individualno za vsako sliko posebej – pred spremembo aktivnosti v skupini) 

npr. pred začetkom jutranjega kroga pokažite urnik in mu povejte, katere 

aktivnosti boste v okviru jutranjega kroga izvajali. Ob zaključku posamezne 

aktivnosti snemite sličico aktivnosti z urnika. Aktivnost v krogu je končana, ko 

zmanjka sličic na prenosnem urniku, na kar posebej opozorite tako, da usmerite 

Lukovo pozornost ter rečete KONEC ali kaj podobnega. Tak princip dela bo 

koristil tudi drugim otrokom v skupini. 

 

 Spretnosti, ki jih Luka potrebuje za sodelovanje pri skupinskih aktivnostih, je Luko 

najprej potrebno naučiti v individualni situaciji, nato pa lahko te spretnosti 

uporabi pri skupinskih aktivnostih.  

 

 Pri uporabi strukture bodite dosledni. 

 

 

Veliko uspeha želiva! 

 

 

Zapisali: Maja Škrubej Novak in Barbara Žnidarko 

 

 

V Celju, 2.2.2012 
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Priloga 6 – Poročilo mame dečka 2 o njegovem napredku v programu 

 
Moj štiriletni sinček Jan Dolgan je začel obiskovati Program intenzivne 

obravnave 4.4.2011.  Obravnave so potekale najprej 3-krat na teden po 3 ure.  

 

Ko je  Ja  n začel z obravnavami, ni zmogel sedeti za mizo niti pol minute, če 

sem pri tem vztrajala, se je začel upirati, kričati in udarjati. Po 2-h mesecih v 

Programu Ja n sedi za mizo dokler ne dokonča vseh nalog, pri tem uživa in delo 

za mizo ga pomirja. Tudi v vrtcu glede tega opažajo velik napredek – pri 

predstavah sedi do konca in ne moti več.  

 

Ja n je na začetku obravnav smiselno uporabljal nekaj besed (sok, lulal, avto, 

čokolada..). Na obravnavah so Jana začeli učiti komunikacijsko strategijo PECS. 

Javn sedaj sam poišče knjigo PECS, vzame sličico želenega predmeta, me 

poišče kjerkoli sem, mi da sličico in vedno tudi poimenuje predmet, ki je na sliki. 

Z metodo PECS se je Ja n naučil veliko novih besed, ki jih smiselno uporablja. 

 

J an ni jedel sam (ni uporabljal pribora), pil je samo iz steklenega kozarca. Pri 

hranjenju ni sedel za mizo. Sedaj za mizo je sam in vztraja do konca. Sedaj Ja n 

sam uporablja žlico in pije iz vseh kozarcev, keramične in kovinske skodelice. 

Tudi Janovo neprimerno vedenje se je zelo izboljšalo. Ob prihodu na obravnave 

je J an kričal, tepel, cvilil, jokal, ko ni bilo po njegovo, ob zaključku priljubljenih 

aktivnosti je bilo najhuje. Uvedli so kartonček 3,2,1, končano, katerega je J an 

zelo hitro usvojil in sedaj se pri zaključkih aktivnosti neprimerno vedenje ne 

pojavlja več. Naučil se je tudi počakati s sliko POČAKAJ. Ja n sedaj prelista 

knjigo (riše, reže s škarjami, vstavi 4 oblike v ustrezno mesto, priredi ustrezni 

predmet k ustrezni fotografiji, poišče pare dveh enakih slik, iz dveh delov sestavi 

celoto…) 

 

Naučil se je sezuti čevelj oz. copate, jih pospravi na ustrezno mesto, sleče hlače, 

spodnje hlačke, nogavice, jakno, odpne zadrgo.  

 

Ja n je na obravnave vedno zelo rad hodil, z nasmeškom na obrazu. Njegovo 

življenje se je zaradi programa spremenilo na boljše, zato upam, da bo lahko 

septembra s programom nadaljeval.  

 

Srčno se zahvaljujem puncam (BARBARI; MAJI; KATARINI) in gospe VESNI za 

njihov trud in neverjetne uspehe, katere dosegajo z našimi otroki.  

 

 

                                                                                    BARBARA ZONTA 

 

 

 

 

Koper, 29. 06. 2011 
 

 

 


