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»Na svetu si, da gledaš sonce. 

 

 

Na svetu si, da sam si sonce. 

 

 

Na svetu si, da greš za soncem 

 

 

in da s sveta odganjaš – sence«. 

 

 

 

(Tone Pavček) 
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POVZETEK 

 

Diplomsko delo prikazuje in opisuje življenje osebe, ki ima kombinacijo motenj avtističnega 

spektra in motenj v duševnem razvoju. 

Temelji na študiju primera osebe z motnjami avtističnega spektra in motnjami v duševnem 

razvoju. 

Teoretični del diplomskega dela temelji na teoretičnih izhodiščih motenj avtističnega spektra, 

motenj v duševnem razvoju in socializacije.   

Empirični del diplomskega dela opisuje razvoj, odraščanje in življenje Matevža. 

Njegovo odraščanje, učenje in proces socializacije je razdeljeno po življenjskih obdobjih: 

otroštvo, mladostništvo in Matevž danes, kot odrasla, že formirana osebnost. 

Vir informacij o njem smo dobili od njegovih staršev, iz njegove zdravniške kartoteke, 

individualiziranih programov skozi proces učenja in poučevanja, ter razgovora z vodjo 

Varstveno delovnega centra v Kranju, kamor je Matevž danes vključen. 

V diplomskem delu je predstavljen tudi intervju z mamo in opis, ter refleksija delavnic 

izkustvenega učenja na temo samopodobe in čustvovanja. 

Izvedenih je bilo deset delavnic, katerih cilj je bil, da oseba z motnjami avtističnega spektra in 

motnjami v duševnem razvoju, pridobi nova znanja in veščine na področju razvijanja 

pozitivne samopodobe in čustvovanja, kar vpliva na razvoj socializacije v procesu 

vseživljenjskega učenja. 

Matevž je preko posameznih iger v delavnicah samopodobe bolje spoznal sebe, svoje 

doživljanje, svoje reakcije. 

Na tovrsten način je obogatil razmišljanje o sebi in svojem življenju. 

Na koncu prvega dela delavnic samopodobe je znal poiskati svoje dobre lastnosti in veščine. 

Bil je sposoben sporočati o sebi drugim v skupini, znal se je pohvalit, bil je ponosen nase. 

Tako je krepil svojo samozavest in gradil bolj pozitivno samopodobo.  

Preko urjenja v igrah čustvenega opismenjevanja se je veliko naučil o čustvih in o svojem 

doživljanju čustev.  

Učil se je raznih ustreznih oblik pozitivnega reagiranja v različnih čustvenih situacijah. 

Na koncu drugega dela delavnic čustva je prepoznal določeno čustvo in ločil čustva med 

seboj. Sposoben je bil izraziti čustvo. Za ustrezno izražanje čustev bo potreboval še vaje 

utrjevanja izražanja čustev in veliko vzpodbude. 

Zanimiva so opažanja mame in terapevtov Varstveno delovnega centra o odzivanju Matevža 



 

 

 

po opravljenih delavnicah. 

Opazili so, da Matevž  bolj nazorno  prikaže svoja čustva.  

Ugotovili so, da se je pri Matevžu zmanjšala količina neustreznega vedenja oz. reagiranja v 

določenih njemu neprijetnih situacijah. 

Matevž je začel bolj navezovati medosebne stike z ostalimi varovanci. 

Napredek se je pokazal tudi v boljšem sodelovanju s skupino.  

 

KLJUČNE BESEDE  

 

- motnje avtističnega spektra  

- motnje v duševnem razvoju 

- socializacija 

- razvijanje pozitivne samopodobe in čustveno opismenjevanje 

- delavnice s socialno-interakcijskimi igrami 

- študij primera 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Diploma thesis introduces and describes life of a person whose condition was diagnosed as a 

combination of autistic disorder spectrum and mental growth disorder.   

It bases on study case of a person with autistic disorder spectrum and mental growth disorder. 

Theoretical part of Diploma thesis focuses on theoretical starting points of autistic disorder 

spectrum, mental growth disorders and socialization.  

Empirical part of Diploma thesis describes development, growing period and life of Matevž. 

His growing period, learning and process of socialization are divided into age of youth, 

juvenility and Matevž in present age as an adult, already formed person. 

Source of information, we were getting from, was his parents, medical records, individualized 

programmes through learning and study process, and an interview with a Head of 

Occupational Activity Center where Matevž has actively been presently involved. 

In Diploma thesis there have also been an interview with his mother, description and reflexion 

of empirical learning workshops focusing on self-image and emoting. 

Ten workshops were performed ,with main goal for the person with autistic disorder spectrum 

and mental growth disorder to gain new knowledge and skills in the area of developing 

positive self-image and emoting, influencing on development of socialization in the process of 

life-long learning.   

Through individual games of self-image workshops Matevž got to know himself, his way of 

experiencing, his reactions better.  

 This way he enriched his thinking of himself and about his own life. 

At the end of first part of self-image workshops he could find his good characteristics and 

skills. He was capable to communicate about himself to the group, to compliment himself. He 

was proud of himself. This way he was strengthening self-confidence and building up self-

image.   

Through training of emotional literacy (alphabet) games he has learnt a great deal about 

emotions and experiencing emotions. 

He was learning about adequate forms of positive reacting in various emotional situations. At 

the end of second part of workshops of emoting he could recognize a particular emotion and 

was able to differentiate among them. He was capable to express an emotion. For adequate 

expressing emotions he will need more exercises and repetitions of expressing emotions and a 

great deal of encouragement. 



 

 

 

Mother's observation and observations of Occupational Activity Center therapists on Matevž's 

responses after performed workshops are interesting. They have noticed that Matevž 

expresses his emotions more explicitly. They have found out that the ammount of inadequate 

behaviour or reacting in explicit uncomfortable situations for him have diminished.   

Matevž started to establish interpersonal contacts with other inmates. He also showed 

progress in cooperative behaviour in group.    

 

 

KEYWORDS 

 

- autistic disorder spectrum 

- mental growth disorders 

- socialization 

- developing positive self-image and emotional literacy (alphabet) 

- workshops with socially interacted games 

- study case 
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1. UVOD 

Matevža poznam že več let. Matevž ima kombinacijo motenj: motnje avtističnega spektra in 

motnje v duševnem razvoju. Spoznala sem ga kot absolventka, ko sem začela poučevati 

glasbeno umetnost na Osnovni šoli Helene Puhar v Kranju. Spremljala sem ga do njegove 

odraslosti, do vključitve v Varstveno delovni center, v nadaljevanju VDC Kranj, kamor se 

danes samostojno odpravlja vsak dan. V nalogi sem želela prikazati razvoj socializacije v  

življenju Matevža in napredovanje Matevža v samostojnosti in neodvisnosti v procesu 

poučevanja in vseživljenjskega učenja. 

Ko sem študirala na Pedagoški fakulteti od leta1995 dalje, se ni kaj veliko govorilo o osebah z 

avtističnimi motnjami. Po opravljenih izpitih sem se zaposlila in diploma je ostala v ozadju, 

ker sem se veliko posvečala svojemu delu najprej v vrtcu s posebnim programom vzgoje in 

izobraževanja, kasneje na Osnovni šoli s prilagojenim programom Helene Puhar v Kranju, 

zavodu Matevža Langusa in na številnih šolah, kjer sem bila izvajalka dodatne strokovne 

pomoči. V svoji praksi sem se srečala z otroki, mladostniki in odraslimi osebami, ki so imele 

motnje avtističnega spektra. Tako sem dobila nov izziv, da se izobrazim na področju motenj 

avtističnega spektra, v nadaljevanju MAS. Začela sem brati literaturo, ki je v začetku ni bilo 

veliko. Danes se veliko piše o MAS, o delu z osebami z MAS, zato sem se odločila, da bo 

diploma študij primera Matevža, ki sem ga spoznala, ko je obiskoval prvi razred z nižjim 

izobrazbenim standardom. 

Menjavala sem službe z namenom, da spoznam čim več področij, kjer lahko delaš kot 

specialno rehabilitacijski pedagog. Ko sem se vrnila nazaj na Osnovno šolo Helene Puhar, je 

Matevž obiskoval zadnje leto oddelek s posebnim programom vzgoje in izobraževanja. Z 

mamo sta se prišla poslovit na konferenco učiteljskega zbora. Ne bom pozabila kako me je 

ganilo njuno slovo, kajti Matevž se je vključil v VDC Kranj, tik ob naši šoli.  

Kasneje sva z mamo govorili o temi moje diplomske naloge. Povprašala sem jo, če lahko 

kako doprinesem k razvoju Matevževe socializacije. Mama je povedala da Matevž težko 

izraža čustva in ima slabo samopodobo. Odločila sem se, da v VDC-ju Kranj izvedem 

delavnice, ki bodo temeljile na izkustvenem učenju. 

Oblikovala sem delavnice na temo čustvovanja in razvijanja pozitivne samopodobe. Izvedla 

sem 10 delavnic s skupino desetih varovancev VDC-ja. V skupino je bil vključen Matevž in 

rada bi podala opažanja mame in strokovnih delavcev VDC-ja o odzivu Matevža ob koncu 

izvedbe delavnic. Matevž je preko delavnic izkustvenega učenja pridobil nova znanja, 

spretnosti, veščine in nove izkušnje, kar je doprineslo k njegovem razvoju socializacije.  
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2. TEORETIČNI DEL 
   

2. 1. DIAGNOZA 

 

Matevžu so šele pri treh letih postavili sledečo diagnozo: MAS, motnje v duševnem razvoju. 

 

2. 2. MOTNJE AVTISTIČNEGA SPEKTRA 

 

2. 2. 1. Zgodovina motenj avtističnega spektra 

 

»Pojem MAS izvira iz grške besede autos, kar pomeni sam, lasten, vsebinsko pa vase 

usmerjen« (Pašič, 2005, str 15).  

MAS je izraz, ki v svojem širšem pomenu zajema avtizem, Aspergerjev sindrom, pervazivno 

razvojno motnjo, sindrom patološkega izogibanja zahtevam in semantično pragmatično 

motnjo (Hanah, 2009). 

 »Spektroavtistične motnje (SAM) so kompleksne razvojne motnje, ki se kažejo predvsem kot 

kakovostno spremenjeno vedenje na področju socialne integracije, besedne in nebesedne 

komunikacije, ter imaginacije« (Werdonig, 2009, str 6).  

Ameriški psihiater Leo Kanner je prvič opisal avtizem leta 1943. Čeprav  je Kanner ločeval 

avtizem od shizofrenije, so avtizem kmalu začeli pojmovati kot obliko psihoze in ga 

označevati kot infantilno psihozo. 

Kanner opisuje klasični avtizem. Sam ga je poimenoval otroški avtizem in ga je ugotavljal pri 

11 otrocih.  Pri njih je ugotavljal, da so nesposobni vzpostavljati ustrezen odnos z drugimi 

ljudmi, ,da so nezmožni uporabe jezika v prenesenem pomenu, da izražajo obsesivno željo po 

istosti, da imajo motnje govornega razvoja in motnje pri hranjenju.   

Kanner je zmotno verjel, da je to motnja otrok iz višjega izobrazbenega in ekonomskega sloja. 

Pravilno je opazil, da je avtizem pogostejši pri dečkih.  

Hans Asperger je besedo avtizem uporabil leta 1944.  

Kanner in Asperger sta mislila, da  njuni teoriji opisujeta isto motnjo. Danes vemo, da se ti 

dve definiciji razlikujeta. 

Kanner opisuje avtizem kot nesposobnost vzpostavljanja ustreznega odnosa z drugimi ljudmi, 

nezmožnost uporabe jezika v prenesenem pomenu in obsesivna motnja po istosti. 

Asperger je opisoval podobne značilnosti kot Kanner, vendar je menil, da imajo otroci manj 

težav pri govorjenju in so pogosto povprečno ali nadpovprečno inteligentni.  
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V 50. in 60. letih prejšnjega stoletja so mnogi verjeli, da so sami krivi za stanje svojih otrok, 

saj je za avtizem veljalo, da je za avtizem kriva hladna, neskrbna mati, ki vodi otroke v 

duševno izolacijo.  

Lorna Wing je v 80. letih prejšnjega stoletja opredelila avtizem kot spekter motenj, ki se kaže 

kot kakovostno spremenjeno vedenje na področju socialne interakcije, besedne in nebesedne 

komunikacije ter imaginacije. Ta angleška psihiatrinja je opazila, da imajo nekateri otroci, ki v 

zgodnji mladosti kažejo znake avtizma  kasneje zadosti razvite govorne sposobnosti. Pri njih 

je opaziti tudi željo po socialnem stiku z drugimi ( Brecelj- Kobe, 1994). 

Danes MAS poimenujemo kot razvojne motnje, ki lahko zajemajo različna področja razvoja v 

vseh razvojnih obdobjih od dojenčka do odraslega.  

 

2. 2. 2. Incidenca 

 

Število oseb z MAS se je v zadnjih desetletjih drastično povečalo po celem svetu. Incidenca je 

6 oseb z MAS na 1000 ljudi. 75 do 80 % otrok z MAS je dečkov. Statistika v deželah z dobro 

diagnostiko navaja podatek, da je na 10000 zdravih otrok tri do pet avtističnih. Podatki 

Statističnega urada Republike Slovenije o številu otrok do 18 leta kažejo, da je v Sloveniji od 

1200 do 1500 otrok z MAS (Macedoni-Lukšič, 2006).  

Danes govorimo o spektru avtističnih motenj. V zadnjem času navajajo, da so motnje 

avtističnega spektra v naraščanju (incidenca 15/10000). Razlogi za to so: 

-spremenjeno pojmovanje spektra motenj namesto omejena entiteta 

-spremembe v diagnostičnih metodah 

-novi klasifikacijski sistemi z več diagnostičnimi kriteriji  

Prevalenca ob takem definiranju motnje je 7 na 1000 otrok, kar je približno 1 od 150 otrok.  

 

2. 2. 3. Vzroki motenj avtističnega spektra 

 

Vzroke za nastanek motenj avtističnega spektra še vedno raziskujejo številni znanstveniki. 

Mnogi so mnenja, da vzrok avtizma ni posledica enega samega dejavnika, temveč 

medsebojno vplivanje več različnih dejavnikov.  

Danes se s tem ukvarjajo raziskovalci s področja nevrogenetike, nevrobiologije in 

nevropsihologije. 
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2. 2. 4. Značilnosti oseb z motnjami avtističnega spektra 

 

Osebe z MAS imajo največ težav na področju socialne interakcije, komunikacije in 

imaginacije (Whitaker, 2011). 

 

Socialna interakcija (Whitaker, 2011 in Hanah 2009) 

 

Najbolj značilni socialni deficiti oseb z MAS se kažejo v obliki naslednjih znakov: 

- nesposobnost vključitve v igro vrstnikov 

- neobičajno vstopanje v socialne odnose (agresivnost, razdiralnost, zmanjšanje motivacije za 

komunikacijo, nezainteresiranost, da bi ustregli drugim ljudem ali njihovim prošnjam) 

- nerazumevanje pravil v socialnih situacijah (ne vedo kako in kdaj se vključiti-preveč domač 

ali preveč uraden nastop) 

- slabo zavedanje norm vedenja v šoli (nepripravljenost za sodelovanje v aktivnostih v 

razredu, nepripravljenost slediti trendom, neobčutljivost za pritisk vrstnikov) 

- hitra dekompenzacija ob socialnih in drugih stimulacijah 

- nerazumevanje čustev drugih (pogost egocentričen ali brezčuten nastop) 

- neustrezni odnosi z odraslimi (preveč intenzivni ali pa preveč indiferentni) 

- ekstremno odzivanje na opozorila, zahteve 

- ekstremno reagiranje ob nenadnem vstopu drugega v njihov prostor 

- nerazumevanje odzivov drugih ljudi 

 

Komunikacija ( Whitaker, 2011 in Werdonig, 2009) 

 

Najbolj značilni deficiti na področju komunikacije se kažejo v obliki naslednjih znakov: 

- pomanjkanje želje po kakršni koli komunikaciji 

- motnje govora so povezane s stopnjo duševne prizadetosti otroka 

- nekateri otroci z MAS govora sploh ne razvijejo (mutizem) 

-  nekateri bolje komunicirajo v znakovnem jeziku ali preko vizualnih simbolov 

- pri večini otrok z MAS je značilen zapozneli govorni razvoj, ki se kaže kot omejen govor 

- najbolj je prizadeta sposobnost uporabe govora v funkciji komunikacije 

- usmerjanje pozornosti partnerja želijo otroci z MAS doseči preko usmerjanja vedenja 

drugega ( npr: ne pokaže, temveč prime za roko in pelje k želenemu cilju) 
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- neverbalna komunikacija je spremenjena, ker njihov izraz na obrazu ne spremlja intonacije, 

geste so izven konteksta govora 

- izogibajo se očesnemu kontaktu in ne prepoznajo obrazne mimike 

- uporaba gest se pojavi kasneje 

- eholalija (ponavljanje že povedanih besed, fraz ali stavkov sogovornika) 

- pri govoru uporabljajo neologizme 

- ne razumejo abstraktnih pojmov in fraz, ter metafor 

- velikokrat uporabljajo besedo brez pravega konteksta 

- mešajo spol ali osebne in svojilne zaimke 

- težko osvajajo govorne strategije 

- velikokrat ne razumejo zahtev okolice, ne reagirajo na zahteve drugih, kar lahko vodi do 

neprimernih reakcij in močnih frustracij 

- mnogi, ki imajo razvite jezikovne veščine imajo težave z razumevanjem govora in s samim 

sodelovanjem pri pogovoru 

- značilno je tudi nenavadno oz. neustrezno naglašanje (melodija govora) 

- artikulacija je lahko monotona in nefleksibilna 

 

Zaznavanje in senzomotorična odzivnost (Frith Baron-Cohen, 1987, Viola, 2007) 

 

Pri osebah z MAS so pogoste motnje v odzivnosti na različne dražljaje. To je bolj posledica 

perceptivnih nepravilnosti. Večina oseb preveč intenzivno zaznava dražljaje. Pojavlja se 

izogibanje dražljajem. Zaradi prevelike intenzitete dražljajev slabo vzdržujejo očesni kontakt, 

gledajo proč, si pokrivajo oči, zatiskajo si ušesa, nasprotujejo določenim vonjem, okusom in 

temperaturam hrane, se izogibajo aktivnostim, ki od njih zahtevajo dobro zavedanje telesa in 

ravnotežje. 

Oseba je lahko na enem področju hipersenzitivna, medtem ko se drugje kažejo znaki 

hiposenzitivnosti. To se lahko kaže kot da posameznikov vid ni zadovoljivo koordiniran, 

spregleda pomembne vidne namige, ignorira določene zvoke in vonje, ovohava ljudi, liže in 

poskuša neužitne predmete, sesa ali žveči stvari za pomiritev, se lahko ne zaveda bolečine, 

temperature ali lastnosti predmetov na otip, zaletava se v ljudi, hrepeni po krožnih in hitrih 

gibih (Viola, 2007). Svet pogosto zaznavajo s pomočjo tipa, okusa in voha. Radi božajo 

predmete, vohajo druge osebe, se dotikajo predmetov. 

Posebnost v zaznavanju oseb z avtistično motnjo je ta, da ostaja zaznava detajla ločen del in 

se ne poveže v smiselno celoto. Zgodi se da, istega predmeta ne prepoznajo, če ga vidijo v 
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drugačni legi. Vsak dražljaj je zanje nov. 

 

Pozornost (Klinger in Renner, 2000) 

 

Znotraj avtističnega kontinuuma obstajajo glede pozornosti razlike v izraženosti motenj 

pozornosti. Avtorja Renner in Klinger navajata, da imajo lahko intelektualno normalno razviti 

otroci in odrasli z MAS normalno sposobnost usmerjanja in vzdrževanja pozornosti. Deficiti 

se kažejo v sposobnosti orientacije sposobnosti. Gre za odtegnitev pozornosti sedanjim 

dražljajem in preusmeritev na nove dražljaje. Ponavadi je pri osebah z avtistično motnjo pri 

reševanju nalog značilno, da so neodvisni od konteksta, pozorni so le na posamezne podatke 

(hiperselektivnost), ne pa na celoto. 

 

Spacialne sposobnosti (Shah in Frith, 1993) 

 

Avtorici in Shah in Frith (1993) sta ugotovili, da so otroci z MAS sposobni poiskati skrite like 

v kompleksnejši sliki nadpovprečno hitro za njihovo mentalno ali kronološko starost. Ti otroci 

izključijo kontekst, so neodvisni od polja. Izredno so uspešni tudi pri sestavljanju kock 

(WISC). Otroci z MAS rešujejo tovrstne naloge neodvisno od socialnega in od perceptivnega 

konteksta, zato dosežejo zelo dobre rezultate.  

 

Spomin (Frith, 1989) 

 

Pri raziskovanju spomina otrok z MAS je avtorica Frith ugotovila da: 

- imajo zelo slab spomin za dogodke, govor in kretnje, zelo dobro pa si zapomnijo simbole 

- imajo slabši spomin za besede, pisane besede in slike 

- imajo zelo dober kratkoročni mehanični spomin za številke (nekateri so si sposobni 

zapomniti serijo desetih številk, medtem ko imamo odrasli obseg pozornosti sedem številk) 

Pri otrocih Z MAS so s preizkusom pomnjenja ugotovili, da si vedno bolje zapomnijo zadnje 

besede v stavku. Zapomnijo si enako količino smiselnih kot nesmiselnih podatkov. 
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Čustvovanje (Patterson, 2009) 

 

Osebe z MAS se niso sposobni vživeti v mentalna stanja drugih ljudi, posledično sledi, da se 

niso sposobni vživeti tudi v njihova čustva, nesposobni so tolažiti druge ljudi ali sprejemati 

tolažbo drugih. Čustvena stanja drugih ljudi ne prepoznavajo, sami so čustveno slabše 

ekspresivni. Govorimo o nerazviti teoriji uma. Sposobni so izražati osnovna čustva, velikokrat 

ne v pravilni povezavi z danimi okoliščinami. Slabo kontrolirajo izražanje čustev. 

Emocionalno doživljanje spremlja slaba obrazna ekspresija. 

Za otroke z MAS je značilno, da se nerazumljivo bojijo običajnih stvari, medtem ko se 

večinoma ne bojijo realnih nevarnosti (psov, avtomobilov). Nekateri se ničesar ne bojijo, 

drugi so lahko kontinuirano v tenziji. 

 

Motnje imaginacije in igra (Jurišič, 1992, Werdonig, 2009) 

 

Postopek zgodnje detekcije in diagnosticiranja otrok z MAS bazira na opazovanju otroka v 

spontani igri in na strukturiranih igralnih sekvencah, pri katerih beležimo vedenjske simptome 

za to motnjo.  

Kanner je prvi opisoval igro otrok z MAS in njihov odnos do predmetov. 

Najbolj simptomatska lastnost igre otrok z avtistično motnjo je, da večina teh otrok praktično 

ne razvije domišljijske igre.  

»Značilnosti igre otrok z MAS so ponavljajoča in stereotipna manipulacija s predmeti in 

njihova nefunkcionalna uporaba ter odsotnost simbolne igre« (Jurišič, 1992, str. 26).  

Veliko časa posvetijo realistični igri. Sposobni so se naučiti enostavnih sekvenc igre ali 

posnemanja igre (hranjenje, oblačenje, slačenje punčk), četudi ne razumejo njenega pomena. 

Mnogi otroci z MAS kažejo močno navezanost na določen predmet. V igri je opazen odpor do 

sprememb oz. vztrajanje v istosti, česar ne sme prekiniti nihče drug kot otrok sam, pa še to le 

v redkih primerih. Z jezo in besom odreagirajo, če jim vzamemo priljubljen predmet. Ti otroci 

rabijo vsakdanje rutine ter strukturirane dnevne urnike ( Jurišič, 1992).  

Funkcijska igra otrok z MAS je sestavljena iz preprostih funkcijskih dejanj. Večinoma se 

igrajo z enim samim predmetom, katerega uporabljajo ritualistično, kot stereotipne, 

ponavljajoče se manipulacije z njimi. Konstrukcijske igre so močna točka otrok z MAS. Zelo 

radi imajo ceste in železnice. Očitno je, da so njihove konstrukcije omejene, repetitivne, 

odražajo njihove specifične interese in preokupacije.  Najbolj opazna je prikrajšanost v 

sposobnosti sodelovanja v skupinskih igrah, ki zahtevajo vzajemno komunikacijo in 
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sodelovanje. Za simbolno igro otrok je značilno, da jim manjka domišljije v igri s predmeti. 

Nesposobni so spontanega igranja vlog, ker si ne morejo predstavljati situacij v pravljicah in 

zgodbah. Posledično ne zmorejo igrat vloge pravljičnega junaka (Werdonig, 2009). 

 

Gibalni razvoj in stereotipnost gibanja 

 

Otroci z MAS imajo največkrat usklajene gibe, spretni so pri plazenju, mnogi shodijo zgodaj. 

Nekateri imajo težave pri izvajanju kompleksnejših gibov kot so zavezovanje vezalk na 

čevljih, držanje svinčnika, posnemanje obrazne mimike. Najbolj pogoste gibalne motnje se 

kažejo v obliki stereotipnosti gibanja in znižanega mišičnega tonusa. Najpogostejši stereotipni 

gibi se kažejo kot poskakovanje na mestu, hoja po prstih, vrtenje, zibanje telesa, cepetanje z 

nogami, nošenje pred seboj dvignjenih rok, zvijanje ali stiskanje rok, tleskanje z rokami, 

ritmično prestopanje iz ene noge na drugo, tekanje v krogu, zavijanje las ali obleke 

(Veličkovič, 1994). Gibi so rutinirani in rigidni. Ponavljajoči gibi ali dejanja nimajo smiselne 

funkcije. 

 

Inteligentnost otrok z MAS (Kanner, 1943, Jurišič, 1992, Frith, 1989, Kodrič, 2006)  

 

Test inteligentnosti  v otroštvu je najboljše razpoložljiv individualni instrument za grobo 

prognozo avtizma. Testiranje s standardnimi testi je zelo težavno. Psihologi morajo biti dobro 

seznanjeni s specifičnimi deficiti in kliničnimi manifestacijami avtizma. Otroke se ponavadi 

težko motivira za sodelovanje, njihova pozornost je odkrenljiva in kratkotrajna, ne razumejo 

vprašanj, se nenavadno izražajo...Vse to pa vpliva na rezultate. Pri interpretaciji je poudarek 

na razvitosti posameznih funkcij, ne na količniku. Večina otrok z MAS doseže pri 

standardnemu merjenju inteligentnosti nizke rezultate.  

Kanner je nizke rezultate pripisoval nesodelovanju in slabi komunikaciji. 

Kannerjevo tezo so v šestdesetih letih skoraj povsem ovrgli.  

Frith (1989) meni, da dobre mehanične sposobnosti še ne pomenijo dobrih kognitivnih 

potencialov.  

Jurišič (1992) meni, da nekateri otroci izkazujejo na nekaterih področjih izrazite sposobnosti 

in talente, kot so tuji jeziki, matematika. »Rezultati raziskav in študij navajajo, da imajo osebe 

z MAS nižje rezultate na verbalnem področju, na neverbalnih testih pa dosegajo nižje 

rezultate predvsem pri nalogah, ki zahtevajo socialno komponento in simbolno predstavo« 
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(Jurišič, 1992, str. 25).  

Profili kognitivnih sposobnosti so pri osebah z MAS neizravnani. Dosežki na nebesednih 

področjih so običajno višji kot na besednih. Dosežki na besednem področju so bolj povezani s 

težavnostjo avtističnih simptomov kot dosežki na nebesednem področju. Intelektualne 

sposobnosti na posameznih področjih odstopajo od splošnega nivoja sposobnosti. Večina 

otrok z MAS ima zelo slab spomin za dogodke, slabši spomin za besede, slike in pisane 

besede. Hitreje si zapomnijo simbole, grafično prikazane simbole (Kodrič, 2006). Otroci z 

MAS se težko učijo preko običajnih metod zaradi kratkotrajne pozornosti in koncentracije, 

pomanjkanja spontanega igranja, domišljijske igre, nezmožnosti imitacije....Težave na 

področju učenja so posledica težav na področju fleksibilnosti mišljenja, abstraktnega mišljenja 

in samega razumevanja koncepta časa. 

 Glede na inteligentnost delimo otroke z MAS v dve skupini:  

a) povprečno intelektualno razviti otroci z MAS 

b) otroci z MAS in motnjami v duševnem razvoju   

 

Intelektualno povprečno razviti otroci lahko dokaj dobro kompenzirajo svoje primanjkljaje in 

tudi na testih inteligentnosti dosežejo normalne rezultate. Ti otroci so praviloma vedno 

prizadeti na področju socialnega funkcioniranja. Učenje socialnih veščin in učenje reševanja 

problemov zelo dobro vpliva na njihovo vsakodnevno življenje. 

Otroci z MAS in motnjami v duševnem razvoju imajo obsežne kognitivne primanjkljaje na 

verbalnem in neverbalnem področju. Velik primanjkljaj se kaže na področju govora, simbolne 

igre, prisotna pa je tudi velika socialna prizadetost. 

 

2. 3. MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Matevž ima poleg MAS tudi diagnozo zmerne motnje v duševnem razvoju. Motnje v 

duševnem razvoju so konstantne v svojem stanju, razvoj je počasnejši in poteka na nižjem 

nivoju kot normalen razvoj. To so motnje pri katerih je značilna pomembna omejitev tako 

intelektualnega kot prilagojenega vedenja, ki se kaže v pojmovnih, socialnih in praktičnih 

spretnostih prilagajanja (Jurišič,splet:http://www.zveza-sozitje.si/motnje-v-dusevnem-

razvoju.3.html).  

Približni obseg IQ pri zmernih motnjah v duševnem razvoju je od 35-49. Osebe na tej stopnji 

duševnega razvoja potrebujejo dovolj opore in zaščite saj običajno večje samostojnosti ne 
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morejo razviti ( Tomori, Ziherl, 1999). 

Mnogi pri hranjenju, oblačenju in higieni potrebujejo pomoč. Sposobni so prilagajanja na 

osnovne življenjske situacije. Razvijejo preprostejše socialne sposobnosti, a so v neznanih 

okoliščinah neprilagodljivi in hitro zbegani. Lahko se naučijo brati in pisati. Največkrat gre za 

mehanično veščino, ki temelji na prepoznavanju znanih besed in preslikavanju besedila. Zelo 

redko berejo in pišejo z razumevanjem. Njihove govorne spretnosti so skromne. Imajo težave 

z razumevanjem že nekoliko bolj zapletenih pojavov in odnosov. S težavo ločujejo bistveno 

od nebistvenega (Mrevlje, 2009). 

Razumejo več kot so sposobni ubesediti. Veščine, ki jih pridobijo, zelo hitro pozabijo, če jih 

ne utrjujejo. Emocionalno zelo dobro čutijo ali jih okolica sprejema. Lahko se priučijo kako 

se je treba varovati pred fizičnimi nevarnostmi in nekateri znajo uporabljati prometna sredstva 

na krajše razdalje po znanih poteh. Tudi v prostem času morajo biti vodeni, sicer ostanejo 

pasivni. Nimajo toliko samoiniciative, da bi se sami zaposlili oziroma si sami poiskali 

razvedrilo. Sposobni so uspešno sodelovati v posebnih programih delovnega usposabljanja. 

Kasneje so usmerjeni v delavnice pod posebnimi pogoji. Opravljajo rutinska dela. Po odhodu 

iz zavodov za delovno usposabljanje morajo ostati aktivni na čim več področjih, sicer zelo 

hitro nazadujejo.  

 

2. 4. SOCIALIZACIJA OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

2. 4. 1. Termin socializacija  

(povzeto po spletni strani https://sl.wikipedia.org/wiki/Socializacija) 

 

Socializacija je zapleten proces v katerih se ljudje prilagajamo družbi, živimo, se vključujemo 

v družbo in prejemamo njeno kulturo. Socializacija je proces v katerem se posameznik uči 

vedenja, ki je sprejemljivo za ostale člane družbe, kateri pripada. Je proces, pri katerem se 

posameznik usposablja za družbeno življenje; to je doseganje veščin, znanj, motivacije, 

stališč. Poanta socializacije naj bi bila v tem, da se ohranja in razvija že obstoječ družbeni red. 

S socializacijo se formira družbena osebnost s svojimi specifičnimi karakteristikami. 

Zanimiva je ugotovitev, da se socializacije učimo, da nam ni dana, ampak je priučena.  

Gre torej za proces socialnega učenja s pomočjo katerega posameznik doseže socialno 

zadovoljive oblike vedenja in se oblikuje v osebnost s svojimi specifičnimi lastnostmi (Rot, 

1975). 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Socializacija
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2. 4. 2. Primarna socializacija 

(povzeto po spletni strani https://sl.wikipedia.org/wiki/Socializacija) 

 

Primarna socializacija navadno poteka v okviru družine. V zgodnjem otroštvu je proces 

socializacije najbolj intenziven. Z odzivanjem na odobravanje ali neodobravanje staršev in 

posnemanje njihovega zgleda, se otrok uči mnogih vedenjskih vzorcev. Uči se tudi jezika 

svoje družbe. Večina se strinja, da so vpliv družinskega življenja, značaj družine, socialno 

ekonomski status družine, aspiracija družine predvsem v prvih letih življenja odločilni za 

formiranje osebnosti in socializacijo otroka. Družina predstavlja otrokov prvi posredni stik z 

družbo. V procesu primarne socializacije se posamezniki naučijo kakšno mesto zavzamejo v 

družbi. V tem času prevzamemo norme, ki jih neka določena družba sprejema. Primarna 

socializacija vpliva na oblikovanje osebnosti. Čeprav je precejšen del naše osebnosti odvisen 

od tega kakšne gene smo podedovali, nas socializacija usmerja v tem, v kaj verjamemo in 

skozi niz izkušenj skuša oblikovati naše obnašanje. 

 

2. 4. 3. Sekundarna socializacija 

(povzeto po spletni strani https://sl.wikipedia.org/wiki/Socializacija) 

 

Vsakič, ko pridemo v novo skupino ljudi se moramo ponovno socializirati, se pravi prevzeti 

norme neke nove skupine, v katero smo prišli. Tako se spreminjajo mnenja, pričakovanja in 

osebnost. Družba na otroka deluje preko institucij, šol, zavodov. Različne kulture uporabljajo 

različne metode socializacije. V glavnem se delijo na formalne in neformalne. Formalne 

metode se praviloma dogajajo v razredu, po navadi so strukturirane, kontrolirane in jih vodi 

odrasel-učitelj, ki je profesionalen podajalec znanja. Preko obveznega osnovnega 

izobraževanja družba formira za svoj obstoj sprejemljive posameznike. Neformalna 

socializacija pa se lahko dogaja povsod. Uči se preko ponavljanja nekih določenih spretnosti 

in z improvizacijo. Družba želi izgraditi posameznika, ki ji bo služil in s katerim bo imela čim 

manj problemov. Osebe z motnjami v razvoju so praktično breme družbi. Osebe z zmernimi 

motnjami v razvoju imajo določeno delovno kapaciteto. Lahko jim nudimo zanje primerno 

učenje, usposabljanje, svetovanje in pomoč pri zaposlovanju. Zato pa je potreben razvoj 

osebe, socializacija in pridobivanje delovnih veščin. Cilj dela rehabilitacije in usposabljanja 

oseb z motnjami v razvoju je, da izkoristijo čim več svojih sposobnosti in se čim uspešneje 

vključijo v družbo. Usposabljanje oseb z motnjami v razvoju se izvaja v oddelkih vzgoje in 

izobraževanja v šolah s prilagojenim učnim načrtom in zavodih pod posebnimi pogoji, s 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Socializacija
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specialnimi oblikami in metodami dela. Socializacija oseb z motnjami v razvoju poteka ob 

učenju družbi sprejemljivega zadovoljevanja osnovnih človekovih potreb. Osebe z motnjami 

v razvoju imajo enake potrebe kot povprečni ljudje. Razlika je le v načinu, kako se te kažejo 

in kako jih mi razumemo, saj jih pogosto niso sposobni verbalizirati.  

 

2. 4. 4. Osnovne človeške potrebe oseb z motnjo v razvoju so: 

 

Potreba po hrani 

 

Hranjenje vzbuja in zadovoljuje ugodje. Osebe z motnjami v razvoju moramo naučiti 

hranjenja s ponavljajočo dolgotrajno rutino. Hranjenje predstavlja prvo situacijo v kateri se bo 

otrok družbeno pričel zavedati samega sebe. 

 

 Potreba po občutku varnosti 

 

Vsak človek, ko je izpostavljen nevarnosti, vse svoje moči usmeri v to, da bi se neugodju in 

nevarnosti izognil. Osnova za občutek varnosti je zadovoljevanje osnovnih bioloških potreb 

kot so hranjenje, občutek fizične varnosti, občutek toplote, predvidljivost dogajanja v okolici. 

Majhen otrok se čuti varnega ob prisotnosti istih oseb v družini. Varnost predstavlja stabilnost 

družine v smislu doslednosti zahtev in dogajanja. Za občutek varnosti je pomembna 

konstantnost in razumljivost vsakodnevnega dogajanja. Občutek varnosti začne bazirati na 

zaupanju v lastne sposobnosti v vsakdanjem življenju. Osebe z motnjami v razvoju so izredno 

občutljive na stanja neugodja. Izredno pomembno je da živijo v okolju, ki ustvarja klimo 

sprejetosti in čustvene topline. Poleg tega pa je zelo pomembno, da občutijo, da so dogodki v 

njihovi okolici predvidljivi. 

 

Potreba po samostojnosti 

 

Samostojnost je zelo pomemben vidik pri otrokovem razvoju. Vsak otrok želi postati čim 

hitreje samostojen. Naučiti se mora hraniti, oblačiti, obuvati, higiene, toaletnega treninga. 

Osebe z motnjami v razvoju niso sposobne, da bi dosegle popolno samostojnost v življenju. 

To ne pomeni, da nimajo potrebe po samostojnosti. Začnejo sprejemati pravila in jih hkrati 

postavljati tudi drugim. Proces učenja različnih oblik, ki vodijo k samostojnosti je dolgotrajen 

in bazira na dnevnem rutiniranju. 
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Potreba po psihomotoričnem razvoju 

 

Fizična vadba pozitivno vpliva na vse psihične funkcije. Motorični in psihični razvoj sta zelo 

povezana. Zadovoljevanje potreb po fizični aktivnosti pri osebah z motnjami v razvoju je 

eden najvažnejših ciljev pri neposrednem delu z njimi. Pri delu in igri sta potrebni fizična 

kondicija in mišična moč. Gibalna aktivnost pomiri občutja nelagodnosti in psihično napetost, 

ki se lahko odraža kot pačenje obraza, zibanje trupa, napetih gibih. Pomemben je tudi 

družabno socialni vidik. Otrok se mora naučiti obvladovanja osnovnih gibov, gibanja telesa in 

udov. Nerodni otrok je vedno izločen iz igre, zasmehovan, zapostavljen.  

Osebe z motnjami v razvoju veliko lažje razumejo fizično vadbo kot katerokoli drugo 

vzgojno-izobraževalno aktivnost. Tudi sami pričnejo uživati v telesni aktivnosti, ker jim 

vzbuja občutek ugodja in uspeha. 

 

Potreba po izražanju čustev, agresivnosti in obrambnega vedenja 

 

Zelo pomembno je da se oseba z motnjami v duševnem razvoju nauči prepoznati in izražati 

svoja čustva (veselje, žalost, jezo, bes, radost, zadovoljstvo). To pa ni tako enostavno. Potreba 

po obrambnem vedenju in izražanju agresivnosti je ena izmed pomembnih komponent 

otrokovega občutka varnosti in samostojnosti. To je sposobnost samoobrambe v normalnih in 

pričakovanih konfliktih med druženjem s sovrstniki. Tudi osebe z motnjami v duševnem 

razvoju imajo potrebo, da izrazijo agresivne impulze. Izrazita agresivnost je posledica 

močnega občutka ogroženosti. Lahko se kaže kot bes, napad na prvo osebo, ki je pri roki, 

uničevanje predmetov ali kot avtoagresija. Naučiti se morajo izražati agresijo v družbeno 

sprejemljivih okvirih. Tudi agresija mora biti socializirana. Osebi mora biti omogočen ventil 

skozi katerega lahko spusti svojo napetost. Najbolje je to preko igre, kjer se igrajo določene 

vloge. 

 

 Potreba po usmerjanju lastnega vedenja 

 

Sposobnost usmerjanja lastnega vedenja je v veliki večini odvisna od mentalnih sposobnosti 

posameznika. Veliko oseb z motnjo v razvoju ima stopnjo socializacije in občutek za dolžnost 

maksimalno razvit ne glede na njihove omejene zmožnosti. Zato je potrebno, da so v času 

odraščanja razumljeni, imeti morajo občutek da so opaženi, imeti morajo občutek pripadnosti, 

sami morajo razumeti in uvideti stvari, biti morajo vključeni med vrstnike, razviti morajo 
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občutek osebne vrednosti. Celoto vsega predstavlja lastno uspešnost in to izgrajuje 

samozavest. Z uspehom pri delu vse bolj prihaja v ospredje potreba po koristnem delu in 

sodelovanju z drugimi člani družbe. Ni pomembno ali ima posameznikovo delo res kako 

vrednost, pomembno je, da ko nekaj dela, sam občuti, da je to zares pomembno in potrebno. S 

tem zadovoljimo eno od posameznikovih najosnovnejših potreb. 

 

Potreba po spolnosti 

 

Potreba po spolnosti ima tudi svojo vlogo pri socializaciji. V puberteti se pojavlja potreba po 

druženju z vrstniki nasprotnega spola, prebuja se spolni nagon. Potreba po spolni aktivnosti 

pri osebah z motnjami v razvoju je manj izrazita. Bolj izrazit je pojav samozadovoljevanja. Te 

osebe je potrebno naučiti, da to potrebo izrazijo na družbeno zadovoljiv način. Pretirano 

samozadovoljevanje je pogosto odraz, da določene potrebe pri osebi niso zadovoljene in se 

zaradi tega ustvarja napetost. 

 

 Potreba po učenju 

 

Tudi osebe z motnjami v razvoju kažejo potrebo po učenju. Velika večina od njih ne bo 

sposobna spoznati sveta preko besed in abstraktnih pojmov. Te osebe največkrat izražajo 

potrebo po učenju delovnih veščin, komunikaciji, druženju. 

(povzeto iz lastnih zapiskov Dr. Antona Kotarja. Metodika dela z zmernimi, težjimi in 

najtežjimi motnjami v razvoju, 1997) 

 

2. 4. 5. Poti, ki vplivajo na socializacijski razvoj oseb z motnjami avtističnega spektra in 

drugimi motnjami v duševnem razvoju 

a) Empatija (Patterson, 2009 in https://sl.wikipedia.org/wiki/Empatija) 

 

Empatija je psihološka sposobnost zaznavanja čustev druge osebe, ne da bi s tem podal svoje, 

ki je tudi združljiva s teorijo uma. Pogosto je opisana kot sposobnost poistovetenja z drugo 

osebo, pri čemer lahko tako empat (oseba sposobna vživljanja) predvidi čustva ali misli te 

osebe. Pri empatiji pa tudi ne gre za neposredno branje misli, temveč zaznavanje čustev in 

predvidevanje misli. Empatija ima tako prednosti kot slabosti. Ena od prednosti je lahko 

dober instinkt in ostra sposobnost komunikacije. Slabosti nastopijo, če empat ni sposoben 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Psihologija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sposobnost&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Custvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Teorija_uma
https://sl.wikipedia.org/wiki/Misel
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Instinkt&action=edit&redlink=1
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ustaviti svojega »branja« in je tako vselej pod vplivom občutkov ljudi okoli sebe, še posebej v 

množicah, kar pri nekaterih empatih povzroči strah pred množico. Nekateri empati 

komunicirajo z drugim ljudmi preko empatije in se v skladu s svojimi zaznavanji tudi 

obnašajo. Občutljivost empatov je zelo različna. Vsak človek bi naj namreč imel nekaj 

sposobnosti empatije, vendar so nekateri empati tako občutljivi, da lahko občutijo tudi 

psihično in fizično bolečino ljudi okoli sebe. To velja tudi za neketere osebe z MAS. 

Osebe z MAS in motnjami v duševnem razvoju se niso sposobne vživeti v mentalna stanja 

drugih ljudi, posledično sledi, da se niso sposobne vživeti tudi v njihova čustva, nesposobne 

so tolažiti druge ljudi ali sprejemati tolažbo drugih. Čustvena stanja drugih ljudi ne 

prepoznavajo, sami so čustveno slabše ekspresivni. Govorimo o nerazviti teoriji uma. 

Sposobni so izražati osnovna čustva, velikokrat ne v pravilni povezavi z danimi okoliščinami. 

Slabo kontrolirajo izražanje čustev. Emocionalno doživljanje spremlja slaba obrazna 

ekspresija. Zato učenje razvijanja empatije in čustveno opismenjevanje oseb z MAS vpliva na 

socializacijski razvoj. 

 

b) Skupinska dinamika  (https://sl.wikipedia.org/wiki/Skupinska dinamika) 

 

Skupinska dinamika je način delovanja skupine, odvisna pa je predvsem od osebnosti članov, 

ki skupino sestavljajo. Skupine se oblikujejo z namenom, da opravljajo določeno nalogo. 

Človek pa v sebi združuje več različnih interesov, kar pomeni, da lahko pripada več skupinam 

hkrati. Podatki o stikih med člani skupine kažejo, da je za nastajanje skupinskih struktur v 

medsebojnih osebnih interakcijah pomembno predvsem to, da člani prevzemajo v njej 

določene naloge. Tako kot naloge, ki jih opravljajo člani znotraj skupine, so tudi odnosi, ki se 

med nalogami oblikujejo, regulirani in utrjeni. Načini odzivanja na zunanje okolje za katero 

človek odkrije, da mu prinaša zadovoljstvo, se pogosteje uveljavljajo in preidejo v navade ter 

se preoblikujejo v pravila in zakonitosti medosebnih odnosov. Tako kot ljudje v skupini 

zadovoljujejo potrebo po socialni povezanosti v medosebnih odnosih, tako prihaja tudi do 

nasprotovanja med člani skupine, ki pa se pogosteje pojavlja v začetnem procesu nastajanja 

skupine. Za nastanek skupinske strukture sta potrebna oba pojava.  

Po A. Maslowu so človekove osnovne potrebe urejene hierarhično. Da se posameznik lažje 

vključi v skupino, morajo biti zadovoljene osnovne potrebe po varnosti, sprejetosti in 

potrditvi. Varnost pomeni, da je socialni prostor v katerem posameznik živi zanj dovolj 

predvidljiv, vreden zaupanja, tako da lahko posameznik v njem učinkovito načrtuje svoje 

vedenje. To omogočajo predvsem različna pravila, vrednote in mere, ki se jih drži večina in se 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Skupinska
https://sl.wikipedia.org/wiki/Skupina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Interakcija
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je nanje mogoče zanesti. Če so te potrebe nepotešene to v posamezniku vzbudi občutek 

negotovosti in ogroženosti. Pravila v skupini morajo biti določena na način, da se 

posamezniki lahko nanje zanesejo in jim zaupajo, saj lahko le tako člani skupine uspešno 

načrtujejo svoje delo in dosegajo postavljene cilje. 

Sprejetost pomeni, da je človek znotraj skupine v kateri deluje lahko dovolj pristen in brez 

prevelikega tveganja izraža svoje strahove, napetost, razočaranja in negotovost ter vsa ostala 

čustva in občutke, ki so vezana na delo. Dobra sprejetost kaže na dobro socialno klimo v 

skupini, pomeni pa tudi večjo verjetnost sprotnega, predvsem pa bolj uspešnega 

predelovanja konfliktov, ki se jim nobena skupina ne more izogniti. 

Potrditev pomeni, da ima posameznik priložnosti od ostalih članov skupine dobivati potrditev 

za svojo različnost. Na tej ravni se pojavijo potrebe po neodvisnosti, moči in obvladovanju 

položaja, po statusu, priznanju, upoštevanju, idr. Če so potrebe potrditve potešene, to človeku 

da občutek lastne koristnosti, samozavesti, sposobnosti in pomembnosti. Nepotešenost 

povzroča občutke manjvrednosti in nemoči. 

Ker gre pri delovanju skupine za medsebojne interakcije različnih posameznikov je seveda 

dobra komunikacija ena izmed glavnih kakovosti uspešne skupine. V literaturi se pogosto 

pojavljata dve tehniki komuniciranja, ki se največkrat poimenujeta kot:  

- JAZ sporočila ustrezajo tistim vodstvenim funkcijam, ki se povezujejo s sklopom 

potreb po varnosti. Na tej ravni je v socialnem sistemu treba zagotoviti osnovni red, 

brez katerega celota ne bi delovala. 

- Aktivno poslušanje posamezniku pomaga, da lahko jasno izrazi svoja sporočila. Ena 

izmed glavnih funkcij uspešnega vodenja je omogočanje ljudem, da lahko izrazijo, in 

kolikor je mogoče, tudi predelajo svoje zadrege, bojazni, pomisleke in razočaranja. Da 

bi to lahko dosegli, morajo posamezniki imeti občutek, da jih razumemo, jim stojimo 

ob strani in smo jim, kolikor je v naši moči, pripravljeni tudi pomagati. Velikokrat 

posamezniku pomaga že to, da smo ga pripravljeni poslušati. 

 

Delavnice, ki so predstavljene v empiričnem delu diplomske naloge, so temeljile na skupinski 

dinamiki. Udeleženci so v skupini preko izkustvenega učenja osvajali nova znanja in veščine, 

katere bodo lahko uporabljali v vsakodnevnem življenju. 

 

a) Interaktivne socialne igre povezane v delavnico 

Socialno–interaktivne igre opredeljujemo kot »vnaprej načrtovane igre, ki jih izvajalci 

najpogosteje uporabljajo z namenom izkustvenega učenja socialnih veščin v manjših 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Konflikti_na_delovnem_mestu
https://sl.wikipedia.org/wiki/Komunikacija_na_delovnem_mestu
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skupinah, pri čemer so dejavnosti vodene in potekajo po določenih pravilih« (Smrtnik Vitulić, 

2009, str. 393).  

Socialno–interaktivne igre so tako poznane tudi pod drugimi izrazi in sicer socialne igre, 

doživljajske igre, interaktivne igre, interakcijske vaje, strukturirane naloge, strukturirane 

izkušnje, simulacijske igre, igre vlog (Čuruvija, 2001; Rapuš Pavel, 2001; Kranjčan, 2011).      

Socialno–interaktivne igre so po mnenju Žavbi (2012) neke vrste laboratorij, v katerem otroci 

in mladostniki igrivo preizkušajo vloge, s katerimi se srečujejo v življenju. Predpogoj za to je, 

da igre potekajo v varni skupini, kjer je prisotno zaupanje. Udeleženci socialno–interakcijskih 

iger ne izbirajo spontano, ampak sta vsebina in potek predvidena vnaprej.    

Žavbi (2012, str. 16) med socialno–interaktivne igre uvršča: 

- Igre razvijanja samopodobe – igre spoznavanja sebe in svojih zmožnosti, igre prepoznavanja 

lastnih potreb, igre spoznavanja in ravnanja z lastnimi člani. 

- Igre osvajanja socialnih veščin – igre spoznavanja, predstavljanja, zaupanja, grajenja 

skupinske identitete, sodelovanja, reševanja sporov in strpnosti. 

- Igre osvajanja čustvenih kompetenc – prepoznavanje lastnih čustev in čustev drugih, 

obvladovanje lastnih izzivov. 

- Sprostitvene igre – igre meditacije, dihalne vaje, tehnike sproščanja. 

Interaktivne igre povečujejo motivacijo članov skupine, pomagajo bolje razumeti kompleksne 

koncepte lastnega vedenja, spodbujajo socializacijo, osebnostni razvoj in omogočajo 

preizkušanje lastnih sposobnosti in posledično integracijo na višji ravni (Kobolt, 1990).  

Socialno–interaktivne igre predvsem vzgajajo – učijo, spodbujajo, razvijajo, izboljšujejo 

socialne odnose. Skozi aktivnosti postaja skupina vedno bolj povezana, člani pa se počutijo 

vedno bolj prijetno, varno in sprejeto.  

Žižak (2009) izpostavlja, da preko socialno–interaktivnih iger poteka tudi učenje socialnih 

veščin, vse skupaj pa prispeva k uresničevanju razvojnih nalog, ki so bolj ali manj univerzalne 

za posamezno starostno skupino otrok in mladostnikov. 

 

Posamezne interakcijske igre so pogosto povezane v smiselno celoto, ki jo imenujemo 

»delavnica«.  

Delavnica je niz različnih igralnih dejavnosti (socialnih iger, nedokončanih zgodb, vodenih 

fantazij, polvodenih razprav), ki si logično sledijo, se med seboj povezujejo in dopolnjujejo. 

Rdeča nit delavnice je navadno določena tema, ki je aktualna za udeležence določene skupine, 

npr. glede na starost, spol ali interese. Delavnica je mišljena tako, da pritegne udeležence na 

čustvenem in intelektualnem nivoju. Udeležencem omogoča, da doživijo zabavno in koristno 
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izkušnjo. Udeleženci se aktivno vključijo v samostojno in skupinsko odkrivanje, saj ne dobijo 

končnih odgovorov in rešitev (Maksimović, 1991; Smrtnik Vitulić, 2009). 

Delavnica je zelo primerna metoda izkustvenega učenja znotraj skupine, saj vključuje teme, ki 

so aktualne za otroke in mladostnike. Vsebine so podane preko različnih interakcijskih iger 

(igre vlog, nedokončane zgodbe, vodene fantazije, simulacijske igre, asociacije, vprašalniki, 

delo v parih, delo s pripomočki, itd.) in so povezane v celoti skozi polvodeno diskusijo. 

Delavnica nudi varno in spodbudno klimo, ki omogoča emocionalno in intelektualno 

angažiranje vseh udeležencev skozi lastne izkušnje (Rozman, 2006). 

Empirični del diplomskega dela zajema sklop desetih delavnic z različnimi socialno -

interaktivnimi igrami na temo čustvenega opismenjevanja in razvijanja pozitivne 

samopodobe.  

Namen izvedbe teh delavnic je, da si udeleženci preko izkustvenega učenja pridobijo nova 

znanja, izkušnje in socialne veščine, katere bodo lahko uporabljali v nadaljnjem življenju, kar 

doprinese k razvoju socializacije pri posamezniku. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ksenija Leber; diplomsko delo   
 

19 

 

3.  EMPIRIČNI DEL 

 

3.1. OPREDELITEV PROBLEMA 

 

V diplomski nalogi je predstavljen proces razvoja socializacije osebe, ki ima kombinacijo 

motenj avtističnega spektra in zmernih motenj v duševnem razvoju. Osebe s posebnimi 

potrebami se morajo enako kot zdravi ljudje primerno socializirati v okolje.  

Proces izobraževanja, ki vpliva na socializacijo oseb s posebnimi potrebami je prilagojen vrsti 

in stopnji motenj posameznika. 

Osebe z motnjami avtističnega spektra imajo težave na področju socialne interakcije.            

Težave se kažejo tudi na področju komunikacije. Imajo slabšo zaznavanje, slabšo pozornost 

in senzomotorično odzivnost.  So slabše čustveno ekspresivne. Vse to predstavlja težave v 

procesu socializacije.  

 Osebe z motnjami avtističnega spektra se niso sposobne vživljati v čustva drugih in so slabo 

čustveno opismenjene, zato večkrat čustveno neprimerno reagirajo. Zaradi različnih strahov 

se večkrat ne želijo vključevati v posamezne dejavnosti in so zaradi tega prikrajšane v procesu 

socializacije. 

Zmerne motnje v duševnem razvoju so konstantna v svojem stanju, razvoj oseb je počasnejši 

in poteka na nižjem nivoju kot normalen razvoj. Gre za motnje, za katere je značilna 

pomembna omejitev tako intelektualnega kot prilagojenega vedenja, ki se kaže v pojmovnih, 

socialnih in praktičnih spretnostih prilagajanja. Vse to predstavlja omejitve v socializaciji, 

zato je oseba, katera je opisana v diplomski nalogi potrebovala veliko ponavljanja in 

utrjevanja veščin, spretnosti in znanja, da lahko danes kot odrasla formirana osebnost po 

svojih zmožnostih relativno samostojno funkcionira tako doma, kot v širšem okolju. 

Oseba je zaključila izobraževanje v oddelkih vzgoje in izobraževanja in se vključila v 

Varstveno delovni center Kranj. Ima težave s socializacijo v novo delovno okolje, slabo 

samopodobo in večkrat neprimerno čustveno reagira. 

Izvedene so bile delavnice, ki zajemajo različne socialno-interakcijske igre. Namen delavnic 

je bil, da se posameznik bolje čustveno opismeni, ter se preko izkustvenega učenja nauči 

novih spretnosti in veščin, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju sebe, svojih čustev, kar 

lahko doprinese k bolj ustreznemu čustvenemu reagiranju. 
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3.2. CILJI 

 

V tej diplomski nalogi je cilj, da oseba z motnjami avtističnega spektra in z zmernimi 

motnjami v duševnem razvoju pridobi nova znanja, spretnosti in veščine na področju 

razvijanja pozitivne samopodobe in čustvovanja, kar vpliva na razvoj socializacije v procesu 

vseživljenjskega učenja. 

 

3.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

RV 1 : Kako lahko izboljšanje pozitivne samopodobe pri osebi z motnjami avtističnega 

spektra in z zmernimi motnjami v razvoju deluje na razvoj socializacije? 

 

RV 2 : Kako lahko razvijanje čustvenega opismenjevanja osebe z motnjami avtističnega 

spektra in z zmernimi motnjami v duševnem razvoju vpliva na razvoj socializacije? 

 

3.4. RAZISKOVALNA METODA 

 

Osnova naloge je teoretični pristop in študij primera. Uporabljena je bila metoda analize 

teksta. Kronološko je predstavljen razvoj socializacije osebe z motnjami avtističnega spektra 

in zmernimi motnjami v duševnem razvoju od rojstva do odrasle dobe.                                     

Predstavljen je strukturiran intervju z mamo, ter delavnice na temo razvijanja pozitivne 

samopodobe in čustvenega opismenjevanja. Delavnice so temeljile na izkustvenem učenju. 

Prav tako je predstavljena kratka evalvacija teh delavnic. Interpretacija je kvalitativna. 
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4. 1. INTERVJU Z MAMO 
 

1. Kakšen je bil vaš odnos do oseb z motnjami v razvoju pred rojstvom Matevža?  

»O osebah z motnjami v razvoju sploh nisem razmišljala, saj nisem poznala nobene takšne 

osebe. pa nisem imela. Ob srečanju z njimi sem občutila strah. Nikoli nisem razmišljala o 

tem, da se tudi meni lahko rodi otrok z motnjami v razvoju«. 

 

2. Kako ste sprejeli dejstvo o Matevževih motnjah? 

»Težko, težko in še enkrat težko. Potrebovala sem leta, da sem sprejela to dejstvo. Nisem 

zanikala, da ima Matevž avtizem in zmerne motnje v duševnem razvoju, upala pa sem, da 

bom z veliko dela lahko »popravila«, kar je »narobe naredila narava«. Tudi to je verjetno neke 

vrste zanikanje. Ko mi je gospa Branka Jurišič rekla, da imam Matevž le 2 % možnosti, da bo 

živel samostojno, sem se oklenila teh dveh odstotkov. Srečevala sem se z občutki krivde, z 

mejami lastnih zmožnosti, z občutkom nemoči, zapuščenostjo. Bilo je težko, res težko«. 

 

3. Ste se prej kdaj srečali z besedo avtizem oz. ste kaj vedeli o avtizmu in zmerni motnji 

v razvoju? 

»O avtizmu nisem vedela nič. Z njim sem se srečala le v filmu Rain Man. Tudi o zmernih 

motnjah v duševnem razvoju nisem vedela nič«. 

 

4. Kakšne so bile vaše reakcije po spoznanju, da gre za dokončno stanje? 

»Tega pravzaprav dolgo nisem spoznala. Šele ko sem pridobila dovolj znanja in je preteklo 

dovolj vode, sem sprejela to dejstvo. Dolgo sem se borila z avtizmom, ko pa je po ločitvi 

Matevž prišel živet k meni, sem želela Matevža usposobiti, da bo v življenju čim bolj 

samostojen in zadovoljen in sem avtizem sprejela kot dokončno dejstvo«.  

 

5. Kako je na vaše reakcije vplivala okolica (mož, starši)? 

»Prve tri leta so vsi okoli mene trdili, da pretiravam. Trdili so, da je narobe nekaj z mano in ne 

z Matevžem. Ker nisem imela podpore, nisem vztrajala, da gre Matevž na pregled. Od 

Matevževega rojstva do odhoda v vrtec sem bila v službi le 4 mesece, saj se je vmes rodil še 

Matija. Z Matevžem je bilo vse težje, Matija je rasel, jaz pa sem bila z njima sama doma. V 

tem obdobju mi je bilo najtežje. Potrditev, da je Matevž »drugačen« in diagnoza avtizem z 
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zmerno motnjo v razvoju sta mi pravzaprav prinesla olajšanje. Z njegovim očetom pa sva se 

odtujila«. 

 

6. Na koga ste se prvo obrnili? 

»Ne spominjam se«. 

 

7. Kdo vam je bil v največjo pomoč? 

»V največjo pomoč pri delu z Matevžem sta mi bili na začetku Meta- logopedinja, od vsega 

začetka pa do danes pa Mateja- specialna pedagoginja. Logopedinja je delala z Matevžem po 

službeni »dolžnosti«, specialna pedagoginja pa povsem po prijateljskih vezeh. Že pred 

ločitvijo sem se vključila v Alternativno terapevtsko skupnost doktorja Janeza Ruglja, ki sem 

jo obiskovala 3 leta. Tu sem dobila pomoč in podporo pri lastnem osebnostnem razvoju in 

razvoju notranje moči«. 

 

8. Kaj vas je najbolj prizadelo? 

»Razpad partnerske zveze in družine«. 

 

9. Kaj ste najbolj pogrešali? 

»Partnersko zvezo- podporo moža«. 

 

10. Se je vaše družabno življenje kaj spremenilo? 

»Po rojstvu Matevža in kasneje Matija smo imeli krog prijateljev z majhnimi otroki. Ne 

morem trditi, da bi bilo kaj drugače, če bi ne imeli Matevža. Zelo pa se je spremenilo moje 

družabno življenje po razpadu partnerske zveze in kasneje, ko sem se odselila. Takrat sem se 

precej osamila. Tudi kasneje, ko se je k meni priselil Matevž, kroga prijateljev nisem kaj prida 

povečala. Pravzaprav sem si izbrala precej samotno življenje«. 

 

11. Je to kaj vplivalo na vaš strokovni uspeh, kariero?  

»Prva tri leta sem delala kot razvojna inženirka, ko pa sem šla na drugo porodniško, mi je bilo 

že jasno, da z Matevžem ni vse v redu, zato sem se odločila, da ne bom nadaljevala s kariero. 

Po drugi porodniški sem se zaposlila kot učiteljica matematike na Srednji trgovski šoli in do 

1999 nisem naredila ničesar v zvezi z lastno kariero. Po odselitvi od družine sem menjala tudi 

službo in se nekoliko bolj posvetila tudi lastni karieri«. 
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12. V čem ste morali spremeniti načrte glede prostega časa, potovanj, ostalih dejavnosti? 

»Moje življenje je »podloženo« z Matevžem in prilagojeno njegovim zmožnostim. To je 

dolgo časa pomenilo, da zvečer ne morem ven, da za vsako popoldansko odsotnost 

potrebujem varstvo za Matevža, da potrebuje Matevž za vsak sprehod spremljevalca (mene), 

da moram vsak dan ob pravem času priti iz službe po Matevža v šolo. Ko je postajal Matevž 

bolj samostojen, sem tudi jaz dobivala več manevrskega prostora zase«. 

 

13. Ste se čem morali odpovedati? 

»Ne. Življenje z Matevžem ni usoda, ki mi je bila vsiljena, temveč odločitev, ki sem jo 

sprejela zavestno in odgovorno. Jemljem ga kot priložnost, da naredim nekaj dobrega zase in 

zanj. Imela sem možnost, da bi šel Matevž z 11-timi leti v zavod, a je nisem sprejela«. 

 

14. Ste morali svoj odnos do Matevža po rojstvu Matije spremeniti?  

»Odnosa do Matevža nisem spremenila, sem pa se po rojstvu Matija pogosto počutila krivo, 

ker sem se z Matevžem ukvarjala več kot z Matijem. Na neki točki sem se začela manj 

ukvarjati z Matevžem in več z Matijem, saj sem spoznala, da bo Matevž vedno avtist z 

motnjami v duševnem razvoju, Matija pa bo otrok le nekaj let«. 

 

15. Česa je bilo več ob Matevžu, razočaranj ali navdušenj? 

»Obilica enega in drugega. Na površju ostanejo navdušenja, pod površjem pa tudi bolečina. 

Pa vendar: Redko katera mama je tako ponosna na svojega sina, kot sem jaz na Matevža«.  

 

16. Katera organizacija je za vzgojo,  izobraževanje ter socializacijo Matevža pokazala 

največ interesa? 

»Na začetku je bilo povsod težko, saj nihče ni kaj prida vedel o avtizmu. To velja za vrtec in 

za šolo. Zadnja leta pa je šola naredila za Matevža zelo veliko«. 

 

17. Kaj je Matevžu najbolj pomagalo pri razvoju in napredku? 

»Naša doslednost v rutini«. 

 

18. Kako bi orisali položaj in vlogo zdravnikov, terapevtov? 

»Vsi zdravniki in terapevti so se zavzemali za Matevža in njegove terapije«.  
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19. So vam njihove napovedi dale ali vzele pogum? 

»Po pravici povedano oboje«. 

 

20. Kje ste dobili največ znanja o avtizmu? 

»V literaturi in preko spleta«. 

 

21. Na kakšen način vam je to znanje olajšalo težave, delo in položaj z Matevžem? 

»Lažje sem razumela da se na silo nič ne da, da je to dolg proces, kjer bom morala biti 

potrpežljiva in strpna«. 

 

22. Kaj ste pogrešali v procesu vzgoje? 

»Moško pomoč, pomoč partnerja«. 

 

23. Česa se danes poslužujete? 

»Veliko delam na sebi, da sem zadovoljna, ker tako je zadovoljen tudi Matevž«. 

 

24. Predlogi oz. kaj bi sporočili drugim mamam, ki imajo otroka z avtistično motnjo? 

»Vzgajajte z ljubeznijo, strpnostjo, zavedajte se da vas čaka zahtevno delo in bogatite sebe, 

kajti le tako boste lahko dale največ vašim otrokom«. 

 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ksenija Leber; diplomsko delo   
 

25 

 

4. 2. KRONOLOŠKI PREGLED MATEVŽEVE SOCIALIZACIJE OD 

ROJSTVA DO DANES 
 

POTEK PROCESA MATEVŽEVE SOCIALIZACIJE 

 

4. 2. 1. Nosečnost 

Matevž je prvi otrok Milene in Miha. Rodil se je 30. 10. 1989 v Ljubljani. 

Nosečnost je potekala normalno. Vso nosečnost je mama hodila v službo, kjer je delala 

pretežno sede za računalnikom. Matevž se je razvijal v skladu s pričakovanji. Ultrazvok pri 

petih mesecih ni pokazal nobenih posebnosti. Mesec dni pred rojstvom je bila njegova lega 

normalna, teden dni pred porodom pa se je v maternici obrnil.  

 

4. 2. 2. Rojstvo 

Matevž se je rodil v medenični legi (z ritko naprej), zato sta bila med porodom oba deležna 

velike pozornosti. Porod je potekal gladko in brez zapletov. Matevž je bil donošen, dolg 51 

cm, težek 3350 g, obseg glave 37 cm, ocenjen z oceno 9 / 10, ne levi strani čela pa je imel 

veliko vdolbino. Pediatri so izjavili, da takšne deformacije še niso videli. Po pregledu se je 

izkazalo, da nepravilno oblikovana lobanja ni posledica poroda, temveč je prišlo do nje že 

med nosečnostjo. Kasneje so ugotovili, da ima mati nepravilno oblikovano maternico, zaradi 

česar je med nosečnostjo Matevž v njenem telesu ležal nepravilno in se je verjetno nekako 

»zagozdil«. 

 

4. 2. 3. Matevž od rojstva do vključitve v vrtec 

Zaradi poškodbe glave je bil Matevž deležen več pregledov, nikoli pa ni bil voden kot rizičen 

otrok. Na ultrazvoku glave so ugotovili, da ima lobanjske kosti normalno zraščene. Ker 

možgani pritiskajo na lobanjske kosti, je deformacija njegove lobanje v treh mesecih izginila. 

Sprva se je zdelo, da se Matevž razvija normalno, kmalu pa je mati opazila, da se ne odziva 

tako, kot ostali enako stari otroci. Igrače so ga manj zanimale, kadar se je smejal, se je smejal 

bolj zaradi ugodja kot zaradi interakcije z ljudmi. Pri šestih mesecih Matevževe starosti se je 

družina preselila v bližino Preddvora.  

Že pred prvim letom starosti je mati ugotovila, da ne posnema odraslih. Po prvem letu starosti 

se je vse pogosteje igral z vrtečimi in kotalečimi stvarmi. Razvijal je rituale pri igri in 

življenju. Govor se je slabo razvijal. Njegova potreba po redu je bila vse večja interakcija z 

ljudmi pa vse slabša. Ko je bil Matevž star 1 leto in 3 mesece, se je rodil njegov brat Matija. 
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Čeprav je mati opozarjala, da se Matevž ne razvija normalno, sta ga z očetom peljala na 

pregled k njegovemu pediatru šele pri 2 letih starosti. Ker je oče izjavil, da se je tudi 

Matevžev dedek razvijal počasi in pozno začel govoriti, je pediater predlagal, da z Matevževo 

obravnavo še malo počakajo. Od drugega do tretjega leta starosti je šel Matevžev razvoj bolj 

nazaj kot naprej. Izogibati se je začel očesnemu stiku, telesne stike je vse bolj zavračal, govor 

se ni razvijal, ritualov je bilo vse več, potreba po urejenosti vse večja. Predmeti so morali biti 

položeni na točno določeno mesto. Luči v stanovanju je smel prižigati le on. Njegova igra je 

bila vedno enaka, sestavljena iz kotaljenja, vrtenja, gibanja, nihanja. Zelo rad se je gugal, 

vozil s toboganom, gledal vodo v potoku. Zavračal je vse nove ljudi in vse nove situacije.  

 

4. 2. 4. Matevž v vrtcu 

Matevž je bil pri starosti 2 leti in 10 mesecev (septembra 1992) skupaj z bratom vključen v 

vrtec v Preddvoru. Tam sta starša spoznala specialno pedagoginjo Matejo,  ki je takrat delala v 

Osnovni šoli Preddvor. Gospa Mateja je kasneje redno hodila v vrtec in strokovno delala z 

Matevžem. 

Na pregledu pri treh letih starosti Matevža niso mogli pregledati, ker je bil neobvladljiv. 

Takrat so ga napotili v oddelek za mentalno zdravje, kjer so ga najprej vključili v redno 

obravnavo pri logopedinji, ki ga je prepoznala kot otroka z motnjami avtističnega spektra. V 

obravnavo Matevža sta se vključili psihologinja in pedopsihiatrinja. Ugotovili so, da Matevž 

opazno zaostaja v razvoju. Logopedinja je že delala z otroki z motnjami avtističnega spektra 

in je dajala napotke za delo z Matevžem tudi staršema. Poskrbela je, da sta starša izpolnjene 

vprašalnike o Matevževem funkcioniranju poslala na Center za avtizem v Ontario v Kanado, 

od koder sta starša dobila potrjeno diagnozo, da je Matevž otrok z MAS.  

V prvem letu vodenega dela z Matevžem je le-ta naredil napredek za celo leto, kasneje pa se 

je njegov napredek upočasnil. V tem obdobju in še nekaj let kasneje je imela največji vpliv na 

delo z Matevžem logopedinja in po besedah mame gre njej največja zahvala, da je tako lepo 

napredoval. 

 

4. 2. 5. Matevž v oddelku vrtca s prilagojenim programom 

Da bi Matevžu nudili čim boljšo obravnavo, so Matevža pri starosti 3 leta in 10 mesecev 

(septembra 1993) vključili v oddelek vrtca s prilagojenim programom v Kranju. Matevžev 

napredek je bil kljub delu vzgojiteljic in maminem trudu manjši od pričakovanega. V tem 

obdobju sta se starša spoprijemala z dejstvom Matevževe diagnoze in posledicami, ki jih le-ta 
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prinaša, kasneje pa tudi s krizo v medsebojnih odnosih.  

 

4. 2. 6. Matevž v prvem razredu nižjega izobrazbenega standarda 

Septembra 1997 je Matevž pri starosti 7 let in 10 mesecev začel obiskovati prvi razred nižjega 

izobrazbenega standarda. Ker njegov napredek v prvem letu ni bil dovolj velik, so se odločili, 

da ga naslednje leto vključijo v oddelek kjer se izvaja Posebni program vzgoje in 

izobraževanja. 

 

4. 2. 7. Matevž v oddelkih s Posebnim programom vzgoje in izobraževanja 

Avgusta 1998, ko je bil Matevž star že 10 let, se je mati odselila in oba otroka pustila pri 

njunem očetu. Septembra 1998 je bil Matevž vključen v PPVI. Dve leti kasneje pri dvanajstih 

letih je Matevž prišel živeti k mami.  

Matevž je bil v PPVI lepo sprejet. Bil je zadovoljen. V šolo je rad hodil, mati pa je s šolo 

dobro sodelovala. Iz leta v leto so se manj posvečali izobraževanju in vse bolj razvijanju 

samostojnosti in pridobivanju socialnih veščin. Šola je Matevža vključevala v športne 

aktivnosti in mu omogočala udeležbo na tekmovanjih Specialne olimpijade Slovenije, kjer je 

dosegal lepe rezultate. S šolo se je udeležil tudi različnih taborov, letovanj, zimovanj in tudi 

jadranja. V PPVI je bil vključen do novembra 2014. Do dvajsetega leta njegove starosti so 

Matevža vsak dan vozili v šolo domači. Ko sta se z mamo preselila v bližino šole, je začel 

Matevž postopoma v šolo hoditi sam. Takrat je zelo pridobil na samozavesti in je prav 

zacvetel. 

 

4. 2. 8. Matevž  danes 

Danes je Matevž odrasel fant, ki hodi v službo in živi z mamo. Ima svojo sobo, kamor se 

lahko umakne.  

V gospodinjstvu veliko pomaga. Odnaša smeti, sesa, pospravlja, pomaga pri kuhanju in kuha 

tudi samostojno (mlečni zdrob, palačinke), pomiva posodo, prinaša perilo iz pralnega stroja, 

pomije in pobriše posodo. Zelo rad dela na vrtu. 

Zjutraj se sam obleče in umije, poje zajtrk, zaklene stanovanje in odide sam v VDC. Po 

povratku domov poje malico, ki mu jo mati pripravi vnaprej. Čeprav zgleda vse skupaj 

preprosto, je bilo potrebno vložiti zelo veliko dela, da je postal Matevž tako samostojen. Velik 

projekt je bil Matevža navaditi na budilko. Kar pol leta sta z mamo potrebovala, da sta našla 

sistem, ki deluje. Potem pa še pol leta vsakodnevnega ponavljanja, da je usvojil celoten 
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postopek. 

Rad hodi, plava, smuča, kolesari. Pri vseh dejavnostih potrebuje spremljevalca, zato je 

športno manj aktiven  kot bi si želeli in kar bi bilo dobro zanj. Ima redne stike z očetom, 

bratom in obema babicama. Zelo rad hodi tudi na zimovanja, letovanja in tabore. 

Med vrstniki se ne počuti vedno dobro. Rad se umika v svoj svet. Mati  mu gre včasih na 

živce. Rad ima svoje sorodnike, posebej svoji mali sestrični.  

Nove situacije ga ne spravijo več tako intenzivno iz tira, ves čas pa potrebuje spremljevalca, 

ki mu zaupa. Lansko leto je šel skupaj z mamo na 12-dnevno potovanje na Irsko, z 

nahrbtnikom in spanjem po hostlih, z dnevnim spreminjanjem lokacije, ljudi in dejavnosti. 

Potovanje je zmogel prenesti brez posebnosti. Zelo je napredoval v samostojnosti. Od otroka, 

ki se je vznemiril v vsaki novi situaciji, je zrasel v človeka, ki se zna imeti lepo, je zadovoljen 

in umirjen v njemu znanih okoliščinah. 

Matevž sedaj dnevno obiskuje VDC. V novo delovno okolje se je sicer vključil, vendar se 

večkrat pojavlja tudi neustrezno vedenje (kriki, nenadni odhodi iz delavnice, beganje po 

prostoru, odmik od ostalih …). 

Potrebno je graditi na boljši integraciji in socializaciji Matevža v skupino. 
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4. 3. OPIS MATEVŽA PRED IN PO IZVAJANJU DELAVNIC 

 

Matevž ima težave na samopodobi, ker nima vpogleda vase. Velik del je vzrok v sami 

diagnozi. 

Ne zmore izražati osebnih čustev. Zaradi pomankanja ekspresivnosti deluje nezainteresiran, 

apatičen, odsoten. 

Glede na opis Matevža opažamo težave predvsem na  dveh področjih: 

-nizka samopodoba 

-nesposobnost izražanja čustev 

 

1. PREGLEDNICA SAMOPODOBA   

                     

SAMOPODOBA 

INICIALNO STANJE 

1 - 5 

FINALNO STANJE 

1 - 5 

MAMA 
STROKOVNI  

DELOVCI 
RAZISKOVALEC MAMA 

STROKOVNI  

DELOVCI 
RAZISKOVALEC 

zna poiskati svoje dobre  

lastnosti in veščine 
3  3 3  4  4  4  

je sposoben sporočati o sebi 4  3  3  4  4  4  

se zna pohvalit 3  2  2  4  4  4  

je ponosen nase 3  3 3   4 4  4  

aktivno sodeluje s skupino 3  2 2 4  4 4  

 

2. PREGLEDNICA ČUSTVA  

                    

ČUSTVA 

INICIALNO STANJE 

1 - 5 

FINALNO STANJE 

1 - 5 

MAMA 
STROKOVNI  

DELOVCI 
RAZISKOVALEC MAMA 

STROKOVNI  

DELOVCI 
RAZISKOVALEC 

prepozna čustvo 2  2  2  3  3  3  

loči čustva med seboj  2 2   2  3 3   3 

izraža čustvo  3 2   2  4 3   3 

ustrezno izrazi čustvo  2 2   2  3 3   3 

je zadovoljen sam s seboj  4 3   3  5 4   4 
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4. 4. OPIS DELAVNIC IN REFLEKSIJA DELAVNIC 

IZKUSTVENEGA UČENJA NA TEMO SAMOPODOBE IN 

ČUSTVOVANJA 

 

Pisno smo zaprosili vodstvo VDC-ja za sodelovanje pri izvajanju delavnic. Vodji VDC-ja se 

je predstavljen projekt zdel zelo smiseln in poučen in tako smo se dogovorili za datum 

pričetka izvajanja delavnic. 

Odločili smo se, da v VDC-ju Kranj izvedemo delavnice, kjer bo poučevanje potekalo v 

obliki izkustvenega učenja.  

Oblika izvedbe delavnic se nam je zdela zelo smiselna, saj  Matevž obiskuje VDC komaj 

slabo leto. Ni se še primerno vključil v skupino kamor prihaja dnevno, kar se večkrat odraža v 

različnih oblikah neprimernega vedenja. 

Za tako obliko dela smo se odločili, ker praksa kaže, da imajo osebe s posebnimi potrebami 

precejšnje in pogoste težave v socializaciji, v oblikovanju življenjskih norm, težave s pravili 

obnašanja, težave v medosebnih odnosih, ter pri oblikovanju ustrezne samopodobe.  

Pripravili smo delavnice na temo čustvovanja (čustvenega opismenjevanja) in razvijanja 

pozitivne samopodobe. 

 

Ideje za oblikovanje delavnic smo črpali iz raznovrstne literature: 

- Kobolt, A. (1990). Interaktivne igre kot del socialnega uc enja. Ptički brez gnezda, 14, 29- 

30, 60-69. 

- Kobolt, A. (1992) Ne uči me, pusti me, da se učim, Priročnik interaktivnih vaj za učitelje in 

vzgojitelje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- Kranjčan, M. (2011). Igre v doživljajski pedagogiki. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- Levec, A. (2000). To smo mi, Priročnik za učenje socialnih veščin. Ljubljana: 

Centerkontura.  

- Maksimović, Z. (1991). Mladinska delavnica. Ljubljana: Sekcija za preventivno delo pri 

društvu psihologov Slovenije. 

- Vopel, K. (1996). Interakcijske igre za otroke. Piran: Center za socialno delo 

 

Izvedli smo 10 srečanj. Prvih 5 delavnic je bilo namenjeno razvijanju in krepitvi pozitivne 

samopodobe, drugih 5 delavnic pa čustvenemu opismenjevanju in učenju ustreznega 

čustvenega  odzivanja. 
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S srečanji smo pričeli aprila 2015 in zaključili v mesecu juniju 2015. 

Srečanja so potekala enkrat tedensko po uro do ure in pol. 

Na srečanjih je sodelovala tudi delovna terapevtka s katero smo po zaključku delavnic 

evalvirali sam potek delavnice, sodelovanje udeležencev in se vedno pogovorili o odzivih 

Matevža na posamezne igre. 

Skupino je sestavljalo dvanajst varovancev, ki so na srečanja prihajali konstantno. 

Skupina je bila heterogena glede na vrsto in stopnjo motnje. V skupino so bile vključene 

gibalno ovirane osebe, osebe z Downovim sindromom, osebe z MAS, osebe z zmernimi 

motnjami v duševnem razvoju in osebe s kombinacijo različnih motenj.  

 

Na uvodnem srečanju smo  udeležencem predstavili potek naših srečanj (našega igranja).  

Srečanje smo pričeli s sprostilno, razvedrilno igro. Cilj sprostilnih iger je predvsem 

sproščanje, smeh, zabava in gibanje. Opazovanje varovancev v sproščenih situacijah nam 

lahko ponudi veliko informacij o njih samih, saj se nam pokažejo v drugačni luči, kot jih 

vidimo pri delu v dnevni rutini. 

Nato smo prešli na igre, ki predstavljajo nosilno temo posamezne delavnice. 

 

Prvi del srečanj je temeljil na igrah, ki doprinesejo k razvijanju pozitivne samopodobe. 

Udeleženci so razmišljali o sebi in hkrati dobili povratno informacijo kako drugi vidijo njih.  

V življenju vsake osebe pride obdobje, ko je lahko njegova samopodoba slabša in potrebuje 

vzpodbudo in druženje z vrstniki, ki imajo podobne probleme in življenjske izkušnje. 

 

Drugi del naših srečanj je temeljil na čustvenem opismenjevanju. 

Čas, v katerem živimo, ni naklonjen čustvenemu odzivanju. Tega se od odraslih učijo tudi 

osebe z motnjami v razvoju. Veliko nalogo bi opravili, če bi te osebe naučili, da bi se na 

ustrezen način čustveno odzivali na dogajanje okoli njih. 

 

Igre v drugem delu delavnic so primer, kako lahko udeleženci v igranih in umetno izzvanih 

situacijah prepoznajo in pokažejo svoja čustva. 

Izkušnje so pokazale, da so udeleženci zelo radi sodelovali v teh igrah. Preko njihovih 

opažanj, odgovorov in reakcij smo ugotovili, da so zelo pozorni opazovalci dogajanja okoli 

sebe. 

Delavnico smo zaključili s pogovorom kako so se počutili, kaj jim je bilo všeč, kaj so se 

novega naučili, kako so doživljali druge. 
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Cilj in namen zaključnega pogovora je bil, da si člani skupine sporočijo, kako so se počutili v 

skupini, kako so doživljali posamezne člane, skupino kot celoto in vodjo, istočasno pa so 

dobili povratne informacije, kako so njihovo vedenje in sodelovanje sprejemali in videli drugi 

člani. 

Principi dela v skupini so temeljili na teoretičnih in praktičnih izhodiščih socialnih in 

interakcijskih iger. 

V nadaljevanju so opisana naša srečanja. V vsaki delavnici so predstavljene igre. 

Na koncu vsake igre je pod opažanji opisano Matevževo odzivanje, vedenje, sodelovanje. 

 

1. srečanje, 1. 4. 2015 

Delavnica: Samopodoba 

 

V samem začetku smo udeležencem predstavili in jim orisali potek dela naših srečanj. Zvedeli 

so na kakšen način se bomo igrali (igra vlog, pantomima, risanje, besedno izražanje, 

neverbalna komunikacija. Z nami bo na tedenskih srečanjih tudi delovna terapevtka, katero so 

že poznali.  

 

1. Sprostitvena igra 

 

a) PREDSTAVIM SE Z IMENOM IN GIBOM 

 

Potek: Vsak udeleženec se predstavi z imenom in kretnjo, ostali člani so ponovijo ime in 

dodajo kretnjo. 

 

Opažanja: Matevž je razumel navodilo, aktivno je sodeloval in želel predstaviti svoje ime in 

kretnjo drugim članom v skupini. 

 

b) SEDEŽ NA MOJI DESNI JE PRAZEN 

 

Potek: Udeleženci se posedejo v krog. Stol na desni strani vodje delavnice je prazen. 

Navodilo udeležencem: "Na desni je prazen stol, rada bi, da na njem sedi …" Igra se nadaljuje 

toliko časa, da  vsi udeleženci povabijo svojega gosta. 
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Opažanja: Matevž v začetku ni razumel navodil. Zbegano je gledal kaj se dogaja, zato je bil 

deležen verbalne podpore, da je tudi sam povabil svojega gosta. Uspelo mu je in bil je 

zadovoljen. To se je izražalo z mimiko obraza. Ustnice je imel privzdignjene, oči so se mu 

iskrile. 

 

2. Centralna igra 

 

a) SREČANJE Z NEZNANCEM 

 

Potek: Udeležencem se predlagala, naj čim bolj udobno sedejo, tako da se bodo poskusili 

sprostiti in pripraviti na domišljijski izlet. Popeljemo jih v domišljijo z naslednjimi besedami: 

"Zamislite si, da se morate z neko neznano osebo srečati v mestu. Ne poznate je, nikoli je še 

niste videli. Po telefonu sta se dogovorila o času in kraju sestanka, opišite se, da se bosta ob 

srečanju prepoznala". 

 Razmislite: 

-Kakšni ste videti? (način oblačenja, frizura) 

-Kako naj vas spozna med ostalimi?  

-Kaj bi torej povedali tej osebi, da bi vas laže spoznala ( (način oblačenja, frizura) 

Po premisleku se je začel pogovor v krogu. Za primer vodja delavnice opiše sebe. 

 

Opažanja: Večina članov skupine je imelo težave z lastnim opisom. Osrednje vprašanje se je 

večkrat ponavljalo. Vodja je udeležence spodbujala z podvprašanji. Na tak način so lažje 

opisali sebe. 

Matevž je večkrat odgovarjal v eholaliji. Tovrstna naloga je bila zanj prezahtevna, zaradi 

nezmožnosti imaginacije. 

 

b) POHVALIM SE KAJ VSE ZNAM 

 

Potek: Udeleženci se posedejo v krog. Vsak pove, kakšne dobre lastnosti ima - kaj zna delati 

posebno dobro. Vsak ima priložnost, povedati kaj mu je pri njem zares všeč. Vodja pove svoje 

dobre lastnosti (Znam dobro kuhati, Znam dobro poslušati). Zaporedno vsak predstavi svojo 

dobro lastnost.  
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Opažanja: Večina udeležencev se je znala pohvalit z vsaj eno lastnostjo. 

Nadaljnje smo jih vzpodbujali z podvprašanji (Ali znaš dobro kuhati? Ali znaš dobro 

pospravljati?) 

Matevž je odgovoril na vprašanje in skupini povedal, da zna dobro plavati. 

 

Evalvacija 1. delavnice 

 

Vsi udeleženci so se lepo vključili v skupino. Sodelovali so vsi, v vseh igrah, vsak po svojih 

zmožnostih. Delavnica se jim je zdela prijetna, počutili so se sproščeno in zadovoljno. 

Potrudili so se tako pri neverbalnem izražanju, kot pri verbalnem. Največ težav so imeli 

posamezniki pri opisovanju sebe zaradi šibkega besedišča in slabe imaginacije. Nekaj 

posameznikov je imelo težave z javnim nastopanjem pred skupino, vendar so tudi ti uspeli in 

na kratek način opisali sebe. Nekateri so imeli tudi težavo s čim se pohvaliti, saj so težko 

selekcionirali  dejavnost, katero so predstavili skupini. 

Matevž na začetku ni razumel navodil. Biti je moral kasneje na vrsti, zaradi odkrenljive 

pozornosti. Ko je bil na vrsti, je potreboval dodatna navodila. Po uspešno opravljeni nalogi je 

svoje zadovoljstvo izrazil s sijem v očeh.  

 

2. srečanje, 8. 4. 2015 

Delavnica: Samopodoba 

 

1. Sprostitvena igra 

 

a) CEDIJO SE MI SLINE 

 

Potek: Stoli so postavljeni v krog . Vodja se predstavi s svojim imenom in pove svojo 

najljubšo hrano. Npr.: Sem Ksenija, najraje jem špinačo." Igra  poteka v krogu, vsak naslednji 

udeleženec pove svoje ime in doda svojo najljubšo jed. Ostali ponovijo imena vseh 

predhodnikov v skupini in njihovo najljubšo jed. Tako utrjujejo imena udeležencev v skupini 

in izvedo kaj najraje jejo. 

 

Opažanja: Večina udeležencev je igro izvedla v celoti. 

Ko je bil Matevž na vrsti ni reagiral, dokler ni bilo ponovljeno vprašanje. Ostali udeleženci 

tega niso potrebovali. 
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Matevž je predstavil  svoje ime in povedal kaj rad je. Imena drugih in njihovih najljubših jedi 

ni bil sposoben predstaviti. 

b) PREDMET V SKRIVNOSTNI VREČKI 

 

Potek: V skrivnostni vrečki je skrit posamezen predmet. Predmet udeleženci otipajo in ga 

narišejo na papir. Potem ugotavljajo ali otipan predmet ustreza predmetu na njihovi sliki. 

Vsak varovanec dobi v vrečko drugačen predmet. Izbrani so enostavni predmeti (žoga, 

svinčnik, telefon, avtomobil, ravnilo, škarje, plišaste igrače, geometrijski liki). 

 

Opažanja: V večini primerov so varovanci pravilno narisali skrit predmet. 

Matevž je potreboval individualno pomoč. Vedno je predmet otipal zadnji. Z dodatnimi 

vprašanji in vzpodbudami, je nekaj predmetov narisal. Rad ima avtomobile. Tako je avto takoj 

prepoznal in ga po svoji predstavi narisal. 

 

2. Centralna igra 

 

a) CENIJO ME PO 

 

Potek: Pogovor poteka o pozitivnih človeških lastnostih. Vodja našteje različne pozitivne 

človeške lastnosti. Nato je vsaka od lastnosti posebej pojasnjena. Vodja na velik papir napiše 

imena vseh udeležencev v skupini. Prvega udeleženca na seznamu prosi naj izbere eno osebo 

iz skupine, ki mu je najbolj pri srcu in pove kaj pri njem najbolj ceni. Posameznikove lastnosti 

se napišejo na plakat. Vsak naslednji član izbere drugega udeleženca in predstavi njegove 

pozitivne lastnosti. Tako se plakat obogati z raznovrstnimi pozitivnimi lastnostmi vsakega 

člana v skupini. Na koncu se plakat pregleda in pokomentira. Cilj je ugotoviti koliko   

pozitivnih lastnosti imajo po katerih jih drugi cenijo.  

 

Opažanja: V začetku so  imeli udeleženci kar nekaj težav s samim poimenovanjem 

posameznih lastnosti. S pomočjo podvprašanj so se kasneje udeleženci lažje odločali katero 

lastnost bi pripisali drugemu.  

Matevž je potreboval usmerjanje z dodatnimi vprašanji. Odgovoril je v eholaliji. Ni razumel 

vprašanja in ni odgovoril. Nepremično je sedel in strmel predse. Tovrstna naloga je bila zanj 

prezahtevna.  
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b) DRUGI ME VIDIJO KOT  

 

Potek: Eden izmed otrok se postavi v sredino kroga, drugi po vrsti pripovedujejo, katere 

vrline cenijo pri njem. Na predhodni plakat se dopišejo nove pozitivne lastnosti za vsakega 

udeleženca. Na koncu igre je plakat ponovno pregledan.  

Opažanja: Večina udeležencev je lepo sodelovala pri podajanju pozitivnih lastnosti. Ugotovili 

so, da imamo vsi še veliko več dobrih lastnosti, kot so jih našteli v predhodni igri. Vsi so bili 

veseli in zadovoljni, da jih drugi vidijo s tolikimi pozitivnimi lastnostmi. 

Matevž je potreboval dodatne vzpodbude, da je povedal kaj mu je pri določenemu 

posamezniku všeč. Ko je bil sam na vrsti za prejemanje komplimentov, se je na njegovi 

obrazni mimiki videlo, daje zelo zadovoljen in vesel. Cel obraz je žarel od sreče. 

 

c) DOBER SEM , KER 

 

Potek: Vsak udeleženec se pohvali z eno ali več lastnostmi pred celo skupino. 

 

Opažanja: Nekateri udeleženci niso imeli težav s pohvalo, drugi so bolj zadržano s 

podvprašanji, kratko predstavili eno ali dve lastnosti. 

Matevž je povedal, da dobro plava in smuča. Za uspešno predstavitev svojih veščin, je 

potreboval usmeritve. Zadovoljstvo je izrazil z obrazno mimiko (nasmeh na ustnicah, sij v 

očeh). 

 

Evalvacija 2. delavnice 

 

Večina udeležencev je dobro sodelovala. Sposobnejši varovanci so predstavljali pozitivne 

lastnosti, nekateri  pa so bolj poslušali in odgovarjali s pomočjo podvprašanj. 

Te igre so bile zahtevne zato, ker sami niso vajeni o sebi povedati nekaj dobrega, laže povejo 

kakšno slabo lastnost kot dobro. Udeleženci so sami v igri povedali, da je težko, ko se morajo 

sami pohvaliti. Pomembno je, da so bili na koncu delavnice vsi varovanci zadovoljni, ne 

glede na to koliko je posameznik doprinesel k posamezni igri.  

Za Matevža je bila delavnica zelo zahtevna, vendar se je tudi vključil in odgovoril na kratka 

podvprašanja. Opazoval je druge, kar mu je pomagalo, da je tudi sam (ob pomoči) predstavil 

svoje veščine.  
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3. srečanje, 15. 4. 2015 

Delavnica: Samopodoba 

 

1. Sprostitvena igra 

 

a) KAMELEON 

 

Potek: Vodja udeležencem pove, da se bodo igrali vrtiljak sprememb. Dobro si morajo 

ogledati vodjo. Vodja zapusti prostor in na sebi spremeni dve stvari. Njihova naloga je, da 

morajo ugotoviti, kaj je vodja na sebi spremenila. Isti postopek kasneje izvede vsak 

udeleženec, drugi ugotavljajo razlike. 

 

Opažanja: Nekateri udeleženci so samostojno izvedli spremembe, z drugimi smo nalogo 

izvedli individualno. Vodja je šla z njimi v drug prostor in jim ponovila navodila. Igra jim je 

bila zelo všeč in vsi so komaj čakali, da so lahko uganjevali spremembe drugih članov 

skupine. 

 Matevž je ob individualni pomoči hitro na sebi napravil spremembi. Slekel je pulover in 

zamenjal levi in desni copat. Več težav je imel z ugotavljanjem sprememb na drugih, ker ni bil 

pozoren pri opazovanju. Navdušenje ob igri je izražal z nasmeškom. 

 

b) POPOLDANSKO DOŽIVETJE 

 

Potek: Skupina se razdeli v pare. V parih si pripovedujejo, kako so preživeli včerajšnje 

popoldne. En udeleženec v paru pripoveduje, drugi posluša. Nato vlogi zamenjata. Vsak 

udeleženec skupini predstavi kako je njegov par preživel včerajšnje popoldne. Na koncu se 

pogovorijo o počutju, o sprejemanju vlog, o zadovoljstvu in sodelovanju pri delu v parih. 

Sledi pogovor. 

 

Opažanja: Udeleženci so z velikim interesom svojemu paru pripovedovali kako so preživeli 

popoldne. 

S predstavitvijo preživelega časa svojih kolegov v paru nekateri niso imeli nobenih težav, 

drugi pa so opisali popoldne svojih parov s pomočjo podvprašanj. Udeleženci so bili 

zadovoljni z opisom svojih kolegov v parih. Lažje se jim je zdelo samo opisovanje lastnega 

popoldneva, kot spominsko obnavljanje popoldneva svojih parov. Udeleženci so bili dobri 
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poslušalci in dobri pripovedovalci. Igra je dala različne možnosti za razgovor: o učinkovitosti 

poslušanja, nebesednem sporazumevanju, postavljanju vprašanj, urjenju spomina, pozabljanju 

Matevž je bil v paru z vodjo. Z odprtimi usti je poslušal pripovedovanje vodje. Za svoje 

pripovedovanje je potreboval dodatna podvprašanja. Odgovarjal je z eno besedo, z da in ne. 

Primer; Ali si pogrel obrok, ki ti ga je pripravila mama? Odgovoril je z DA. 

 

2. Centralna igra 

 

a) KAKO DOBRO ME DRUGI POZNAJO? 

 

Potek: Igrajo se igrico Kako dobro se poznajo. Udeleženec, ki je zapustil prostor mora 

odgovoriti na šest vprašanj, ki so se nanašala na njega samega. Drugi udeleženci morajo 

odgovoriti na vprašanja, ki so se nanašala na poznavanje osebe, ki je zapustila prostor. Igro sta 

vodili dve vodji. Ena je postavljala vprašanja udeležencu, ki je zapustil prostor, druga ostalim 

udeležencem. Skupaj preverjajo koliko se v resnici poznajo. Sledi pogovor. 

 

 Vprašanja so bila sledeča: 

 

Primeri vprašanj za posameznika:        

KATERO ŽIVAL IMAŠ NAJRAJŠI? 

KAJ NAJRAJŠI JEŠ? 

KATERA JE TVOJA NAJLJUBŠA PIJAČA? 

KATERA BARVA TI JE NAJBOLJ VŠEČ? 

KATERI JE TVOJ NAJLJUBŠI SODELAVEC? 

KAJ NAJRAJŠI DELAŠ DOMA? 

 

Primeri vprašanj za skupino:        

KATERO ŽIVAL IMA NAJRAJŠI? 

KAJ NAJRAJŠI JE? 

KATERA JE NJEGOVA NAJLJUBŠA PIJAČA? 

KATERA BARVA MU JE NAJBOLJ VŠEČ? 

KATERI JE NJEGOV OZ. NJEN NAJLJUBŠI SODELAVEC? 

KAJ NAJRAJŠI DELA DOMA? 
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Opažanja: Udeleženci so izven prostora z zanimanjem in hitro odgovorili na vprašanja. Tudi 

Skupaj so primerjali odgovore posameznika z  odgovori, katere je po dogovarjanju skupaj 

podala skupina. Ugotovili so, da se ne poznajo dobro, saj so se odgovori posameznikov in 

skupine v marsičem razlikovali.  

Matevž je lepo odgovoril na vprašanja, v skupinskem dogovarjanju o izbiri odgovora za 

posameznika ni sodeloval, ker ni bil zmožen empatije. 

 

b) DAN MOJIH SANJ 

 

Potek: Udeleženci predstavijo dan kot bi ga želeli doživeti. Vodja opiše svoj idealen dan, da si 

udeleženci lažje predstavljajo. Po kratkem premisleku vsak predstavi dan svojih sanj. Sledi 

razgovor. 

 

Opažanja:  Udeleženci so z zanimanjem pripovedovali kaj vse bi počeli, kako bi si popestrili 

svoj idealen dan. 

Pomembno je, da so udeleženci v razgovoru ugotovili, da lahko sami največ vplivajo na to, 

kar se jim bo v življenju dogajalo. Razmišljali so o sebi, o svojih zanimanjih, o veščinah, ki 

jih obvladajo. 

Matevž je z zanimanjem poslušal druge udeležence. Svoj idealen dan opisal s pomočjo 

podvprašanj. Navedel je kar nekaj dejavnosti, katere bi vključil v svoj idealen dan (plavanje, 

kolesarjenje, pomoč mami v kuhinji). 

 

Evalvacija 3. delavnice 

 

Prva igra je temeljila na usmerjeni pozornosti in vizualnem razlikovanju, ostale na pogled 

nase. Razmišljali so o sebi, o svojih veščinah, dejavnostih, ki jih že obvladajo, o skritih željah 

in na zaključku prišli do ugotovitve, da so sami najbolj odgovorni zato, kako bodo živeli. 

Udeleženci so nevede usmerili pozornost nase in lepo sodelovali v igrah. Odlično  je bilo, da 

so udeleženci prišli tudi do ugotovitve, da se med seboj ne poznajo najbolje, kljub temu, da 

preživijo v službi kar nekaj časa skupaj. Skozi same igre so razmišljali kaj vse že znajo, kako 

svoje spretnosti in veščine uporabljajo v svojem vsakdanjem življenju. Ob zaključku 

delavnice so se počutili sproščeno in zadovoljno. Žareli so polno pozitivne energije. Delovna 

terapevtka je bila presenečena in zelo zadovoljna nad zainteresiranostjo in sodelovanjem 

udeležencev v delavnici. 
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Matevž je bil aktiven v poslušanju, kar je posebej pohvalno. Pri odgovarjanju je zaradi svojih 

posebnosti potreboval pomoč. Bil je sproščen, vesel, kar je odražal z obrazno mimiko 

(nasmeh). 

 

4. srečanje, 15. 4. 2015 

Delavnica: Samopodoba 

 

1. Sprostitvena igra 

 

a) POSNEMAJ KLOVNA 

 

Potek: Vodja predstavi igro Posnemaj klovna. Klovn je oseba s pravim klovnovskim 

klobukom. Pokazal je aktivnost (gibanje), ostali za njim to gibanje ponavljajo.  Klovn  preda 

klobuk drugi osebi, ki  izvede drugo aktivnost. Vsak udeleženec igra vlogo klovna. 

 

Opažanja: Vsi udeleženci so zainteresirano sodelovali v igri. Igra je bila polna smeha in 

zabave. Tako so se dobro razgibali in sprostili. Nekateri so uporabili bolj umirjeno gibanje, 

drugi so si  dali duška in izvedli zelo dinamično in gibalno zahtevnejše gibanje. 

Matevž je posnemal gibanje drugih z zavzetostjo. Ko je bil v vlogi klovna, je otrpnil. Vodja 

mu je prišepnila naj pokaže medvedjo hojo, kar mu je uspelo. Pri predstavitvi je imel zadrego. 

Gledal je v tla. 

 

b) KIPAR NA DELU 

 

Potek: Skupina je razdeljena v pare. Vodja pove, da se bodo igrali igro Kiparji in kipi. Določi 

vloge. Eden od para je  kipar, katerega naloga je, da svojega kolega oblikuje v kip. Potem 

vloge zamenjajo. Sledi  pogovor. 

 

Opažanja: Udeleženci so se hitro lotili dela. Postavili so zanimive kipe. Večina udeležencev je 

razumela navodila in takoj začela postavljati svoje kipe. 

Matevž se je najprej preizkusil kot kipar. Z dodatnim verbalnim usmerjanjem je zanimivo 

postavil svoj kip. Tudi v vlogi kipa se je prepustil dotikanju in spreminjanju položaja svojega 

telesa, kljub temu, da dotike sicer ne dovoli. To pomeni, da je bil z igro zelo zadovoljen. Zelo 

dobro se je identificiral se je s skupino. 
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c) SKUPINSKA SLIKA 

 

Potek: Udeleženci se razdelijo v dve skupini. Prva skupina oblikuje skupinsko sliko tako, da 

se  vsak posameznik postavil v določen položaj in je hkrati del skupinske slike skupine. Druga 

skupina skupinsko sliko postavi v obliki zrcalne slike. Vlogi skupine se zamenjata. Sledi 

pogovor. 

 

Opažanja: Skupinsko postavljanje slike je predstavljalo pravi užitek. Več težav sta imeli obe 

skupini s postavitvijo zrcalne slike. Zmeda je nastala zaradi slabe pozornosti in koncentracije 

ter slabega opazovanja. Največ težav so imeli člani skupine s smerjo postavitve (leva, desna) 

in orientacijo (spredaj, zadaj). S pomočjo verbalnega usmerjanja so uspeli postaviti tudi 

zrcalni sliki. 

Matevž ni imel težav s postavitvijo v skupinski sliki. Postavil se je tako, da so ga obdajali 

drugi udeleženci. V zrcalni sliki se ni mogel orientirati. Kazal je izredno zanimanje in 

zadovoljstvo. 

 

2. Centralna igra 

 

a) SREČEN, NESREČEN 

 

Potek: Udeleženci se bodo spominjali srečnih in nesrečnih dogodkov. Vodja predstavi lastna 

dogodka tako, da udeleženci lahko razumejo sporočilo. Hkrati razloži pojem srečen, nesrečen. 

Kasneje oba dogodka predstavijo še ostali člani skupine. Sledi pogovor o tem, katere želje so 

se jim v življenju že uresničili, na kakšen način so sami doprinesli k uresničitvi njihovih želja. 

Do naslednjega srečanja morajo razmisliti kaj si želijo v svoji prihodnosti. 

 

Opažanja: Večina članov je na kratko predstavila dogodka. Dobro je bilo, da so s skupnimi 

razmišljanji prišli do zaključkov, da lahko veselje in težave delijo z osebami, ki jih obdajajo, 

da so sami najbolj odgovorni za njihovo srečo ali nesrečo, saj sami lahko največ vplivajo na 

to, da se njim želje in načrti uresničijo.  

Matevžev opis je bil zelo skop.  Odgovoril je v kratki povedi s pomočjo podvprašanj. Povedal 

je, da je njegov nesrečen dan povezan z dogodkom s psom, ki ga je ugriznil. Od takrat ima 

Matevž velik strah pred psi. Srečen dan je povezal s srečanjem z očetom v Franciji, ko sta dan 

preživela na smučišču.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ksenija Leber; diplomsko delo   
 

42 

 

b) USPEHI V MOJEM ŽIVLJENJU 

 

Potek: Vodja napove, da se bodo pogovarjali o uspehih, ki so jih doživeli v svojih življenjih. 

Razložili se beseda uspeh. Vodja predstavi svoje uspehe in ostale člane spodbudi naj 

premislijo o svojih uspehih. Nato vsak član skupine predstavi svoje uspehe. Sledi pogovor. 

 

Opažanja: Nekateri člani so samostojno predstavili svoje uspehe, drugim je to uspelo s 

pomočjo dodatnih podvprašanj. Vsi so našteli nekaj svojih življenjskih uspehov. V razgovoru 

so udeleženci povedali, da niso še nikoli razmišljali o svojih uspehih. S pomočjo te igre so 

udeleženci dobili vpogled v obseg svojih že naučenih spretnosti in veščin. Sama igra temelji 

na učenju gledanja nase pozitivno in hkrati utrjuje posameznikovo pozitivno samopodobo. 

Matevž je navedel kot svoj uspeh naučeno veščino plavanje, smučanje in kolesarjenje. Na 

začetku je bil pred skupino zadržan in ni reagiral na postavljeno vprašanje. Kasneje je z veliko 

vzpodbude in dodatnih podvprašanj odgovarjal z eno besedo. Zadovoljstvo je izrazil z 

nasmehom. 

 

Evalvacija 4. delavnice 

 

Vsi udeleženci so v igrah zainteresirano sodelovali. Bolj so bili uspešni v neverbalnem 

izražanju, kot v verbalnem. Tudi pri centralnih igrah, ki sta zahtevali veliko besednega 

izražanja, so se vsi člani zelo potrudili. Namen delavnice je bil dosežen, saj so skozi zaključne 

pogovore prišli do ugotovitev, da so se v življenju že veliko naučili, si s tem pridobili veliko 

znanja in veščin, kar pa jih dela srečne in zadovoljne. Tovrstna oblika razmišljanja o sebi jih 

uči gledati nase pozitivno in hkrati utrjuje pozitivno samopodobo. Udeleženci so sami prišli 

do zaključka, da za uspeh potrebujejo usmerjeno željo oz. cilj. Z voljo in lastno aktivno 

dejavnostjo ta cilj lahko tudi dosežejo. 

Matevž se je z zanimanjem odzval s svojimi dosežki. Po svojih zmožnostih je aktivno 

sodeloval v vseh aktivnostih. Pozorno je poslušal druge udeležence in bil vseskozi aktivno 

vključen. 
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5. srečanje, 22. 4. 2015 

Delavnica: Samopodoba 

 

1. Sprostitvena igra 

 

a) UGANJEVANJE OSEBE 

 

Potek: Vodja pove, da se bodo igrali igro uganjevanja osebe. Udeleženci si dobro ogledajo vse 

člane skupine. Eden od udeležencev si v mislih izbere člana, ki ga bodo poskušali odkriti po 

zunanji podobi.. Člani pričnejo s postavljanjem vprašanj. Udeleženec, ki ima zamišljeno 

skrito osebo, odgovarja z da in ne. Vsi člani se preizkusijo v vlogi izpraševanca. Igra s 

zaključi, ko vsi predstavijo svojo skrito osebo. 

 

Opažanja: Verbalno sposobnejši člani so dvigovali roke in z veliko zainteresiranostjo 

postavljali vprašanja. Uganitev osebe je predstavljalo pravo veselje.  

Matevž pri postavljanju vprašanj ni sodeloval. Sodeloval je le pri odkrivanju njegove skrite 

osebe in z dodatno vzpodbudo odgovarjal na vprašanja z da ali ne. 

 

b) OPIS PO SPOMINU 

 

Potek: Skupina se razdeli na dva dela. Vsak dobi svoj par v drugi skupini. Udeleženci si 

ogledajo svoj par in se usedejo tako, da si kažejo hrbet. Po spominu opišejo svoj par. Po 

potrebi se jim postavijo podvprašanja (barva oči, las, nakit, oblačila). Njihova naloga je po 

spominu opisati nasproti sedečo osebo. Vloge se zamenjajo. Sledi pogovor. 

 

Opažanja: Vsi člani so z zanimanjem sodelovali pri opisovanju. Veliko jih je napravilo napake 

pri opisovanju, kar je posledica slabega opazovanja, slabše pozornosti in koncentracije in 

slabšega spomina. Igra se je članom zdela smešna in zanimiva.  

Matevž je zadnji po spominu opisal svoj par. Opazovanje svojega para ga ni kaj dosti 

zanimalo, gledal je okoli in v tla. Pri odgovarjanju s pomočjo podvprašanj (Ali ima Anja rjave 

oči, rdeč pulover ?) je deloval zelo zmedeno in negotovo. Odgovarjal je z da in ne. Pri 

odgovarjanju se je velikokrat zmotil. Ker ni bil pozoren pri opazovanju, ni bil uspešen pri 

opisu svojega para. Njegov izraz na obrazu je izražal apatijo. 
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2. Centralna igra 

 

a) RAJŠI BI BIL 

 

Potek: Vodja sestavi pare pojmov, jih na glas prebere, ter pojme tudi razloži. Udeleženci se 

morajo odločiti med pari pojmov in povedati katero možnost so izbrali. Sledi pogovor. 

 

Primer parov pojmov : 

-srečen, žalosten 

-bogat, reven 

-bogat, lep 

-sam, v družbi 

-tih, zgovoren 

-pošten, lažniv 

 

Opažanja: Člani pri sami izbiri pojmov niso imeli težav. Težave so imeli s samo razlago dane 

izbire. 

Matevž je izbiral pojem s pomočjo verbalnega usmerjanja in s pomočjo številnih podvprašanj. 

Celotno igro je spremljal zelo pozorno, saj je poslušal ostale udeležence z odprtimi očmi. 

Pojmi so zanj abstraktna stvar. Kljub ponovni razlagi pojmov se je večkrat zmedel oz. ni vedel 

kaj naj odgovori 

 

b) ŽELJE NAŠE PRIHODNOSTI 

 

Potek: Udeleženci povzamejo  razmišljanje o svojih  željah  za svojo prihodnost kar je 

predstavljalo nalogo predhodnega srečanja. Svoje želje za prihodnost upodobijo z risbami in 

jih predstavijo skupini. 

 

Opažanja: Udeleženci so se zelo potrudili z likovno upodobitvijo svojih želja. Njihove želje 

za prihodnost so bile zelo raznovrstne. Eni so si želeli ustvariti družino, drugi bi radi 

opravljali določen poklic, tretji so izrazili željo po odkrivanju novih krajev. 

Želje posameznikov so bile zelo realne. Pogovor se je razvijal naprej v smeri, da se večina 

njihovih želja lahko izpolni, če so dejavni in sami stremijo k cilju. 
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Matevž je izrazil željo, da bi v prihodnosti več časa lahko preživel z očetom, s katerim živi 

ločeno. Na list je narisal le eno osebo in povedal, da je to oče. Iz tega sem sklepala, da si želi 

več stikov z očetom. Mama mi je povedala, da doma nikoli izrecno ne nakaže, da bi bil rad 

več z očetom. Oče živi v Franciji in Matevž enkrat letno z njim preživi daljši dopust.  

 

Evalvacija 5. delavnice 

 

Prvi del delavnice je baziral na usmerjeni pozornosti, sposobnostih vidnega razlikovanja in 

pomnjenja. Kljub temu, da ima večina članov skupine odkrenljivo pozornost in težave na 

področju pomnjenja, so udeleženci lepo sodelovali in dobro opravili zastavljene naloge. V 

drugem delu so se osredotočili na sebe. Udeleženci so razmišljali o svojih vrlinah, željah in 

načinih kako lahko lastne želje uresničijo. Velikokrat so varovanci preveč »zaščiteni«  in 

nimajo možnosti razviti še kakšnih dodatnih veščin, katerih bi bili zmožni. Včasih je dobro, 

da se srečajo z novimi stvarmi, za katere se smatra, da jih niso zmožni opraviti. Tako dobijo 

novo možnost za učenje novih veščin in spretnosti. Ko se novih stvari naučijo, so zelo veseli 

in ponosni nanje. Zato je pomembno, da se jim daje nove možnosti za učenje, saj tako krepijo 

svojo samozavest in gradijo bolj pozitivno samopodobo.  

 

6. srečanje, 6. 5. 2015 

Delavnica: Čustva 

 

1. Sprostitvena igra 

 

a) PRIJATELJICA ŽOGA   

 

Potek: Udeleženci se postavijo v krog. Vodja pove, da se bodo igrali z žogo na raznovrstne 

načine. Žoga potuje od enega udeleženca k drugemu, vmes se menjajo pravila. Pravila so 

sledeča:  

-žogo uloviš z obema rokama 

- žogo uloviš z eno roko, druga roka je na hrbtu 

- preden vržeš žogo drugemu udeležencu, pogledaš to osebo v oči 

- obrneš se in žogo vržeš med nogami 

- žogo vržeš v zrak, ploskneš in jo podaš drugemu udeležencu 
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Opažanja: Udeleženci so se z velikim veseljem lotili igre. Izvajanje določenih pravil jim je šlo 

gladko od rok, pri nekaterih pravilih pa so imeli več težav, zaradi slabše pozornosti, 

koordinacije in same motorike.  

Matevž se je lepo vključil v igro. Igral je v svojem ritmu, počasneje od vrstnikov. Žoga mu je 

večkrat padala po tleh. Kljub temu da je igra potekala zanj prehitro, je bil zadovoljen, ker se je 

potrudil po svojih najboljših močeh. Med igro se je večkrat nasmehnil in poskočil po prostoru. 

 

b) SKRIVNOSTNA ŽOGA 

 

Potek: Udeleženci se posedejo v krog. Pred pričetkom igre vodja določili enega člana, ki mora 

ugotoviti, kateremu članu v skupini bo v dlani spustila skrivnostno žogo. Vodja hodi med 

udeleženci in se pretvarja, da žogo preda vsakemu udeležencu. V resnici žogo spusti v dlan le 

enemu udeležencu. Igra se nadaljuje toliko časa, da na vrsto uganjevalca pridejo vsi 

udeleženci skupine. 

 

Opažanja: Vsi udeleženci so zainteresirano sodelovali. Nekateri so bili nespretni pri 

sprejemanju žogice in opazovalec je takoj izsledil žogo. Kljub majhnim nerodnostim so se 

udeleženci zabavali in se sprostili. 

Tudi Matevž se je zmedel in zelo nazorno pokazal z obrazom, da je prejel žogo. 

 

2. Centralna igra 

 

Vodja pove, da bo drugi del delavnic namenjen spoznavanju in prepoznavanju lastnih čustev. 

Poudarek je na učenju ustreznega čustvenega reagiranja v vsakodnevnih situacijah. 

 

a) KARTE ČUSTVA 

Potek: Vodja spregovori o čustvih. Pove, da čustva predstavljajo reakcijo človeka na nek 

dogodek, misel, situacijo, ki jo posameznik oceni kot pomembno. Ta reakcija posameznika 

pripravi na prilagoditev na novo situacijo. Človek se čustveno odzove. 

Vodja vpraša udeležence katera čustva poznajo. Ker so udeleženci našteli le tri osnovna 

čustva (veselje, žalost, jezo), vodja predstavi še ostala čustva (strah, gnus, sreča, sram). 

Predstavi tudi sestavljena čustva (ljubezen, sovraštvo, ljubosumje, osamljenost, strast, 

razočaranje, frustracija, hrepenenje, fobija) Pojme razloži. 
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V nadaljevanju udeležencem predstavi karte Čustva. Na karti je narisana oseba, ki z obrazno 

mimiko predstavlja določeno čustvo. Udeleženci čustva poimenujejo in jih predstavijo z 

obrazno mimiko. 

Kasneje vodja doda še en par kart. Vsak udeleženec izbere eno karto, čustvo poimenuje in z 

obrazno mimiko posname to čustvo. Izbrani karti poišče par. 

 

V nadaljevanju vodja čustva razvrsti v dve kategoriji (pozitivno, negativno čustvo).  

Pod simbol nasmejan smeško razvrsti pozitivna čustva, pod žalostnega smeška pa negativna 

čustva. Po skupinskem razvrščanju sledi še individualno delo. 

Vsak udeleženec razvrsti pod oba smeška fotokopije kart. Skupaj z vodjo preverijo pravilnost 

razporeditev fotokopij kart pod smeški. 

 

Opažanja: Večina udeležencev je imela na začetku težave tako s poimenovanjem čustva, kot 

tudi s samim prikazom čustva z obrazno mimiko. Vsi člani skupine so se pri izražanju čustev 

z obrazno mimiko zabavali. Ob tem so se veliko nasmejali.  

Iskanje parov udeležencem ni predstavljalo večjih težav.  

Več težav so imeli z individualnim razvrščanjem kart kot pozitivno in negativno čustvo.  

Matevž te naloge ni razumel, zato sta nalogo opravila skupaj z vodjo, ki mu je pri vsakem 

čustvu razložila zakaj je dano čustvo pozitivno ali negativno. 

Matevž je potreboval pomoč z verbalnim  usmerjanjem.  Na sliki je  prepoznal določeno 

čustvo, ni pa ga znal prikazati z obrazno mimiko. Ko ga je vodja spomnila na določeno 

situacijo, ki jo je doživel, je uspel tudi z obrazom nakazati določeno čustvo. S pomočjo 

podvprašanj je povedal kaj ga veseli (smučanje, plavanje), žalosti (zaključek dopusta pri 

očetu), česa ga je strah (psi, grmenje). 

 

Evalvacija 6. delavnice 

 

Prvi del delavnice je temeljil na urjenju pozornosti, koordinacije, motorike, ter urjenju 

gibalnih spretnosti. Večina varovancev ima razpršeno pozornost, slabšo koordinacijo in 

motoriko. Kljub temu so sprostitveni igri izvedli uspešno. Udeleženci so se ob tem zabavali in 

sprostili.  

V drugem delu delavnice, ko so se igrali s kartami, se je izkazalo, da udeleženci zelo slabo 

poznajo čustva in se težko pravilno čustveno izražajo. Veliko težav se je pokazalo tudi pri 

individualnem delu, ko so morali udeleženci določeno čustvo razvrščati kot pozitivno ali 
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negativno, kljub temu, da so samo nalogo najprej opravili skupaj z vodjo. 

 

7. srečanje, 13. 5. 2015 

Delavnica: Čustva 

 

1. Sprostitvena igra 

 

a) SORODNIKI 

 

Potek: Vodja udeležencem razdeli liste, na katerih so narisane štiri vrste živali (jež, polž, 

medved, lisica). Udeleženci z gibanjem predstavijo svojo žival in na osnovi podobnosti 

gibanja drugih članov poiščejo svoje sorodnike. 

 

Opažanja: Udeleženci s predstavitvijo svoje živali niso imeli večjih težav. Ob samem prikazu 

gibanja živali so se zabavali in se nasmejali. 

Pri vključitvi v skupino svojih sorodnikov so posamezniki nepravilno izbrali skupino. Med 

seboj so se pomešali polži in ježi.  

Matevž je bil lisica, pridružil se je medvedom. 

 

b) ZLOBNI MARSOVEC 

 

Potek: Vodja pove, da bodo v igri poleteli z raketo  na planet Mars. Vodja planet opiše, v 

prostor postavi par rekvizitov, ki predstavljajo znamenitosti Marsa. Na Marsu živi zlobni 

marsovec, ki obiskovalce spreminja v marsovske kamne. Vodja na skrivaj določi zlobnega 

marsovca. Marsovske kamne lahko reši udeleženec skupine, ki ima isto barvo določenega 

oblačila kot začaran kamen. Igra se zaključi, ko se vsi udeleženci preizkusijo v vlogi zlobnega 

marsovca. Sledi pogovor o  počutju udeležencev v različnih vlogah. 

 

Opažanja: Udeleženci so se zelo dobro vživeli v obe vlogi. V začetku je bilo malo zmede, ker 

nekateri niso dobro razumeli navodil, zato je vodja navodila ponovila. Borili so se za svoja 

življenja, da jih marsovec nebi spremenil v kamne. V vlogi marsovca, so izrazili svojo 

tekmovalnost in želeli spremeniti čim več udeležencev v kamne.  

Matevž ni razumel navodil kljub večkratni razlagi navodil, zato sta vlogo marsovca izvedla 

skupaj z vodjo. Pozorno je spremljal dogajanje igre in se skrival pred zlobnim marsovcem. 
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Ves čas je bil nasmejan in z obrazom je izražal zadovoljstvo. 

 

2. Centralna igra 

 

PANTOMIMA OZ. PRIKAZ ČUSTEV 

 

Potek: Vodja udeležencem razdeli slike oseb, ki izražajo določeno čustvo. Vsak udeleženec s 

pantomimo prikaže čustvo ki je na sliki. Drugi udeleženci ugotavljajo katero čustvo ponazarja 

posamezen član skupine. Čustva so naslednja: 

-jeza 

-žalost 

-veselje 

-ljubezen 

-trpljenje 

-sreča 

-navdušenje 

-strah 

-nervoza 

 

Opažanja: Udeleženci so se lepo vživeli v prikaz izražanja čustev. Nekateri niso uspeli 

prikazati določeno čustveno stanje, zato je vodja izrazila čustvo, drugi so posnemali. 

Posamezniki so prikazovali določeno čustveno stanje na svoj lasten način. Ko čustvo ni bilo 

ustrezno prikazano je vodja še enkrat pokazala sliko in skupaj so še enkrat ponovili  izraz 

določenega čustva. Matevž je določeno čustvo le posnemal. Zelo težko je izrazil določeno 

čustvo zaradi slabe ekspresije. 

 

Evalvacija 7. delavnice 

 

Sprostitveni igri sta bili zelo zabavni in udeleženci so se veliko nasmejali in se ob tem 

sprostili. V drugem delu delavnice, ko so igrali pantomimo, je bilo udeležencem zelo težko 

kljub slikovni opori z obrazno mimiko izraziti določeno čustvo, zato so čustva skupinsko 

ponovili. Najtežje je bilo udeležencem predstaviti strah, zato se je vodja odločila, da bo v 

naslednji delavnici poudarek na vsebini, ki je povezana s strahom. 

Matevž se je pri izražanju čustev trudil po svojih najboljših močeh. Pantomimo je spremljal z 
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zanimanjem in pozornostjo. Čustva je posnemal na svojevrsten način. Nasmešek na obrazu je 

izražal njegovo zadovoljstvo. 

 

8. srečanje, 20. 5. 2015 

Delavnica: Čustva 

 

1. Sprostitvena igra 

 

a) SPOZNAVANJE PREKO DOTIKA 

 

Potek: Vodja pove, da se bodo spoznavali preko dotika. Z rutkami jim prekrije oči in jih 

razdeli v pare. Udeleženci morajo z dotikom raziskati svoj par, ugotoviti kdo je in ga opisati z 

besedami. Sledi razgovor o počutju v obeh vlogah. 

 

Opažanja: Predpostavljalo se je, da bodo udeleženci hitro in brez problemov prepoznali svoje 

pare. Temu ni bilo tako. Nekateri posamezniki sploh niso prepoznali svojih parov, zato jim je 

vodja pomagala z različnimi podvprašanji. V pogovoru o počutju v različnih vlogah, so 

udeleženci povedali, da so se bolje počutili v vlogi raziskovalcev svojih partnerjev, kot v vlogi 

posameznikov, ki so bili raziskovani. Niso bili preveč navdušeni nad tem, da se jih nekdo 

dotika, kljub temu, da smo vnaprej določili, na kakšen način se lahko raziskovanega 

dotikamo. 

Matevž se ni želel dotakniti svojega para. Vodja ga je prosila, če lahko nalogo opravita skupaj. 

Privolil je in skupaj sta uspela. Partnerja je opisal s pomočjo podvprašanj (Ali nosi njegov par 

očala?, Ali ima dolge lase?, Ali je njegov par fant ali punca?). Odgovarjal je le z da in ne. 

Svojega partnerja ni prepoznal po dotiku. Ko mu je vodja snela rutko, je ves navdušen 

izgovoril njegovo ime. Velik uspeh je dosegel že s tem, da je privolil v skupno sodelovanje z 

vodjo pri dotikanju svojega para. V vlogi raziskovanega se ni počutil dobro. Z obrazno 

mimiko je izražal nelagodje. Kljub temu je počakal, da je bil prepoznan in poimenovan. 

Predpostavljeno je bilo, da v igri ne bo želel sodelovati, ali, da se bo umaknil in odšel na 

stranišče. Zopet je dosegel uspeh, na kar je bil zelo ponosen. Bil je pohvaljen s strani vodje. 

Svoje zadovoljstvo je izražal s sijem v očeh in nasmeškom na ustnicah. 
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b) SKRIVNOSTNI PAKET 

 

Potek: Vodja pove, da se bodo domišljijsko popeljali v središče mesta v park. Udeleženci  

zaprejo oči in poslušajo kratko vodeno fantazijo. 

» Predstavljajte si, da je v parku veliko ljudi. Eni hodijo, drugi telovadijo, tretji posedajo na 

klopeh. Iznenada vas ogovori neznanec. Lepo pozdravi in vam v roke izroči skrivnostni paket. 

Ponovno lepo pozdravi in odide. Ostanete sami s skrivnostnim paketom v roki. 

Naloga udeležencev je, da opišejo svoje občutke in čustva po prejetju skrivnostnega paketa. 

 

Opažanja:  Večina udeležencev je po prejemu paketa doživljala negativna čustva. Izražali so 

občutke ogroženosti. Doživljali so strah in nelagodje. Povedali so, da jih je bilo strah vsebine 

v paketu. Razmišljali so zakaj je neznanec paket izročil prav njim. Le redki so se paketa 

razveselili. 

Matevž je odgovarjal  z da in ne s pomočjo podvprašanj. Iz odgovorov je bilo razvidno, da se 

je paketa razveselil, ga takoj odprl in pogledal vsebino. Bilo mu je všeč, da je v paketu prejel 

avtomobil.  

Vodja je imela s seboj pripravljene igre na temo strah, zato se je odločila, da te igre v 

nadaljevanju tudi izvede. 

 

2. Centralna igra 

 

a) BESEDA STRAH 

 

Potek: Vodja udeležencem pove, da bodo govorili o čustvu strah. Vsak udeleženec pove prvo 

besedo, ki mu pride na misel, ko zasliši besedo strah.  

 

Opažanja: Nekateri udeleženci so asociacijo na besedo strah povezali z osebo, živaljo, 

pojmom. Drugi so asociacijo povezali s počutjem, ko jih je strah. 

Matevž je besedo strah povezal s psi, ker se jih boji. 

 

b) STRAH JE ZUNAJ VOTEL, ZNOTRAJ GA  NI 

 

Potek: Udeleženci na list papirja narišejo česa jih je strah. Vsak svoj strah predstavi s 

pantomimo. Drugi udeleženci ugibajo česa jih je strah. Po izvedeni pantomimi si slike tudi 
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skupinsko ogledajo. 

V nadaljevanju z gibom in obrazno mimiko predstavijo svojo telesno in čustveno reakcijo 

strahu. Sledi pogovor o telesnem počutju kadar jih je strah. Nadaljnji pogovor je usmerjen v 

načine premagovanja strahu. 

 

Opažanja: Udeleženci so po svojih zmožnostih likovno izrazili svoje strahove. Nastale risbe 

so bile nadvse zanimive. Pri izvedbi pantomime so določeni posamezniki potrebovali pomoč, 

ker niso vedeli kako prikazati svoj strah. Z verbalnim usmerjanjem so vsi uspešno opravili 

nalogo.  Prikaz telesne reakcije strahu večini varovancev ni bilo težko predstaviti. Ob 

vprašanju kako strah premagujemo, so udeleženi ostali brez idej. Vodja je predstavila načine 

oz. oblike premagovanja strahu. 

Matevž je s pomočjo verbalnega usmerjanja uspel prikazati svoj strah. Imel je težave pri 

izražanju, ker ni vedel, kako naj to izvede. Izrazil je nelagodje. Namrščil je obraz in se 

potegnil vase. 

 

Evalvacija 8. delavnice 

 

Delavnica je bila zelo zanimiva in razgibana. Prvi del delavnice je bil usmerjen na doživljanje 

sebe in doživljanje svojih občutkov. Namen prve igre je bil, da posameznik v sebi začuti kako 

se počuti, ko nekdo raziskuje njegovo identiteto, oz. raziskuje svojega partnerja. Tudi v drugi 

sprostitveni igri so se udeleženci soočali s svojimi občutki in čustvi, saj so se fantazijsko 

znašli v novi, nepredvideni situaciji. Negativna čustva kot so strah, sram, je vodjo nagovorilo, 

da se je delavnica nadaljevala na tovrstno tematiko. Namen osrednjega dela delavnice je bil, 

da so posamezniki najprej razmislili o svojih strahovih, se vanje vživeli, ter razmišljali o 

doživljanju svojih strahov. Ko je vodja predstavila različne načine premagovanja strahov, so 

udeleženci povedali, da  nikdar niso o strahu razmišljali kot o pozitivni stvari, ki njih lahko 

bogati in krepi. Premagovanje lastnih strahov predstavlja premagovanje samega sebe in 

oblikovanje posameznika v močnejšo osebnost. Namen delavnice, da uspejo razmišljati na 

tovrsten način je bil dosežen. 
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9. srečanje, 27. 5. 2015 

Delavnica: Čustva 

 

1. Sprostitvena igra 

 

a) KAJ BI BIL,ČE BI BIL  

 

Potek: Udeleženci razmišljajo o sebi in povejo kaj bi bili, če bi bili predmet, žival in rastlina. 

 

Opažanja: Vsi člani so se lepo vživeli v igro in povedali kaj bi bili kot predmeti, živali in 

rastline. Na tovrsten način so se osredotočili na sebe.  

Matevž je bil na vrsti med zadnjimi, da je lažje  doumel navodilo in odgovoril. 

 

b) DANES SE POČUTIM 

 

Potek: Vsak v skupini pove kako se danes počuti.  

 

Opažanja: Vsi člani skupine so lepo predstavili svoje počutje. Večina se je počutila dobro, 

sproščeno. Povedali so, da jim  srede predstavljajo poseben dan, ker vedo, da bodo imeli 

delavnico.  

Matevž je povedal, da se počuti dobro. 

 

2. Centralna igra 

 

IZRAŽANJE ČUSTEV IN UČENJE USTREZNEGA REAGIRANJA V RAZLIČNIH 

ČUSTVENIH SITUACIJAH 

 

Potek: Udeleženci razmišljajo o različnih čustvih in njihovih reakcijah na določeno čustvo. 

Vodja opiše in odigra čustvo, udeleženci opazujejo in razmislijo kako bodo to čustvo odigrali 

sami pred skupino. Najprej uprizorijo pozitivna čustva (veselje, srečo, navdušenje) , nato še 

negativna čustva (jeza, žalost, strah, sram, gnev, trpljenje, nervoza). 
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Opis primerov čustev: 

 

-veselje (se nasmihamo, oči žarijo od navdušenja, telesna drža je vzravnana, se smejimo, 

prijazno gledamo) 

-sreča (oči so široko odprte, nasmihamo se do ušes, smejimo se, kar skačemo od veselja) 

-navdušenje (oči so široko odprte, usta so rahlo odprta, nasmihamo se) 

-jeza (stiskamo pesti, kričimo, kar pihamo od jeze, smo vznemirjeni) 

-žalost (jokamo, glavo imamo sklonjeno, drža telesa je zakrčena, usta imamo povešena 

navzdol) 

strah (onemimo, obstanemo na mestu, oči imamo široko odprte, naše telo je v krču) 

-sram (zardimo, oči so priprte, kot da nebi želeli videti, glava je povešena, najraje bi se vdrli v 

tla) 

-gnev (počutimo se zelo neprijetno, oči so priprte, pačimo se, usta so povešena navzdol in 

predstavljajo gnus) 

-trpljenje (z obrazno mimiko predstavljamo bolečino, boli nas v prsih, naša telesna drža je 

sključena) 

-nervoza (počutimo se zbegano, ne moremo stati pri miru, oči so široko odprte, smo nemirni) 

 

Sledi pogovor o počutju po igranju čustev.  

Nadaljnji pogovor je usmerjen na vprašanja: 

- Kdaj in zakaj skrivamo svoja čustva? 

-Kako ustrezno reagiramo v določenem čustvenem stanju, oz. kaj lahko storimo sami, da se 

nam počutje izboljša?  

Ustrezne oblike reakcij na določeno čustvo najprej odigra vodja, kasneje odigrajo še ostali 

udeleženci. 

 

Opažanja: Udeleženci so v večini lepo odigrali določeno čustveno stanje. Nekatere je vodja 

verbalno usmerjala s podvprašanji. Tako so si lažje predstavili določeno čustveno stanje. S 

pomočjo verbalnega usmerjanja so vsi uspeli odigrati določeno čustvo.  

Lažje jim je bilo odigrati pozitivna čustva, kot negativna čustva. Največ težav je predstavljalo 

izražanje sramu in gneva. Ko so se pogovarjali o načinih reagiranja v določenem čustvenem 

stanju, se je pokazalo, da se večina članov ob doživljanju negativnih čustev zapre vase in 

neustrezno reagira. 

Matevž je s pomočjo verbalnega usmerjanja uspel izraziti določeno čustvo. Pri igranju 
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ustreznih oblik reakcij na določeno čustvo ni želel sodelovati. Z obrazno mimiko ni izražal 

nobenega posebnega občutka. 

 

Evalvacija 9. delavnice 

 

Udeleženci so lepo sodelovali v vseh igrah. V prvem delu so se sprostili in osredotočili nase. 

Prva igra, ko so razmišljali o sebi kot o rastlinah, živalih in predmetih, je predstavljala polno 

smeha in zabave. Predstavitev počutja današnjega dneva ni predstavljala nikakršnih težav. Vsi 

so lepo predstavili svoje počutje. Centralna igra je bila za udeležence zahtevna. Nekateri so se 

težko vživeli v določeno čustveno stanje. Z dodatnim besednim spodbujanjem so na koncu vsi 

uspeli odigrati določeno čustveno stanje. 

Matevž je bil pri tej igri na začetku precej zmeden in je sodeloval bolj kot opazovalec. 

Kasneje je izrazil čustvena stanja s pomočjo verbalnega usmerjanja s podvprašanji. Nalogo je 

uspešno opravil po svojih zmožnostih. Uril se je v prepoznavanju čustev, v prikazovanju 

določenega čustvenega stanja, v dojemanju in prikazovanju ustreznega čustvenega reagiranja 

v določeni situaciji. Na svojevrsten način je uspel  opraviti vse te naloge. Dosegel je velik 

uspeh. Mama in terapevti v VDC-ju so kasneje povedali, da Matevž sedaj bolj nazorno  

prikaže svoja čustva. Pokazalo se je, da se je zmanjšala tudi količina neustreznega vedenja oz. 

reagiranja v določenih njemu neprijetnih situacijah. Sledil je dogovor z mamo in terapevti, da 

Matevža večkrat spomnijo na določeno čustveno stanje, ter se z njim pogovarjajo, kako 

ustrezno reagirati in se izogniti slabemu počutju  ter frustracijam. 

 

10. srečanje, 3. 6. 2015 

Delavnica: Čustva in naše slovo 

 

1. Sprostitvena igra 

 

GOSPA JEZA, GOSPOD STRAH 

 

Potek: Udeleženci se predstavijo z določenim čustvom. Čustva so našteli in jih skupinsko 

prikazali z obrazno mimiko in govorico telesa. Vsak udeleženec izbere eno čustvo in s 

pantomimo predstavi to čustvo skupini. Po predstavitvi vsak pove katero čustvo je predstavil. 

 

Opažanja: Ker so v prejšnjih delavnicah že veliko govorili o čustvih in čustvena stanja igrali, 
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udeležencem ni bilo težko predstaviti določeno čustvo. Predstavljena čustva so bila 

raznovrstna, saj so pred tem čustva skupinsko ponovili in jih odigrali.  

Vsakemu članu so po predstavitvi čustva zaploskali. Aplavz jih je navdal z veseljem in 

radostjo. Udeleženci so lepo napredovali pri prepoznavanju in izražanju čustev. Na začetku so 

zelo težko izrazili svoja čustva. Ob koncu naših delavnic so se izražali samozavestno. 

Povedali so, da so zelo zadovoljni s tem, kar so se naučili o čustvih. 

Tudi Matevž je bil uspešen v svoji predstavitvi čustva. Ni izražal kake zadrege, deloval je 

sproščeno in samozavestno. Nasmešek na obrazu je kazal, da se dobro počuti in  je 

zadovoljen. 

 

2. Centralna igra 

 

a) ZLATE ZNAMKE 

 

Potek: Vodja udeležencem razdeli prazne knjižice (zvezani prazni A4 listi). Vsak ilustrira prvo 

stran knjižice in napiše svoje ime. S tem je predstavil sebe. Knjižice krožijo med udeleženci. 

Vsak član napiše ali nariše sporočilo lastniku knjižice za slovo. Sledi razgovor o tem, kaj jim 

je bilo na delavnicah najbolj všeč, kaj so se novega naučili in kako lahko naučene stvari 

uporabijo v vsakdanjem življenju. 

 

Opažanja: Udeleženci so se zelo potrudili s pisanjem in risanjem sporočil. Nastale so čudovite 

zlate znamke, katere so odnesli domov za spomin. Z izdelki so bili udeleženci zelo zadovoljni.  

Matevž je na svojo naslovno stran narisal lep, velik avto. pri risanju sporočil drugim 

lastnikom knjižic, se je lepo potrudil. Risbe so bile različne. Določeni motivi so se ponovili. 

Pri izdelovanju zlatih znamk je sodeloval z veliko zainteresiranostjo. Bil je zelo miren in 

zavzet z delom. Risanje mu je všeč in ga sprošča.  

 

b) ZAKLJUČNI RAZGOVOR 

 

Potek: V zaključnem razgovoru udeleženec pove kako so mu bile delavnice všeč, kako se je 

počutil, kaj se je novega naučil. Pogovor teče naprej v smeri, kako lahko naučeno znanje 

uporabijo v vsakdanjem življenju.  
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Opažanja: Udeležencem so bile delavnice zelo všeč. Povedali so, da so se naučili veliko novih 

stvari. Skozi raznovrstne igre so razmišljali o sebi, o svojih lastnostih, svojem čustvovanju in 

vedenju so bolje spoznali sebe in druge. Krepili so samozavest in samopodobo, ter se urili v 

učenju ustreznega čustvenega zaznavanja in reagiranja. 

Matevž je povedal, da so mu bile delavnice všeč, da se je dobro počutil in naučil mnogo novih 

stvari. Zadovoljstvo je kazal z nasmehom. 

 

Evalvacija 10. delavnice 

 

V sprostitveni igri so udeleženci motivirano predstavili svoja čustva. Skozi sam proces 

delavnic so se izurili v igranju, pantomimi. Na samem začetku jim je bilo igranje vlog  in 

sama pantomima mučna. Počutili so se nelagodno, bilo jih je sram. Pri nekaterih se je pojavil 

strah. Na koncu so sami insistirali, da bi igrali. Počutili so se sproščeno. Premagali so strah in 

bili s tem zelo zadovoljni. Tudi pri ustvarjanju zlatih znamk so sodelovali vsi z zanimanjem in 

velikim veseljem. Na zlate znamke so bili ponosni. Iz zaključnega razgovora je razbrati, da so 

jim delavnice doprinesle mnogovrstna znanja in nove izkušnje, katere bodo lahko uporabili 

naprej v svojih življenjih. 

Matevž je lepo napredoval tako  pri prepoznavanju čustev kot pri izražanju čustev. Na začetku 

so zelo težko izrazili svoja čustva. Bil je zmeden, ni vedel kako naj pokaže čustvo. Bil je zelo 

slabo ekspresiven. Ob koncu delavnic se je izražal bolj samozavestno, ni begal z očmi. Med  

zadnjimi delavnicami je deloval zelo zainteresirano. Z večjo pozornostjo je spremljal in se 

vključeval v igre. Ker ga je skupina zelo dobro sprejela, se je počutil bolj varnega. Bil je bolj 

sproščen, vesel in zadovoljen, kar je izražal večkrat z nasmeškom in široko odprtimi očmi.  
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5. ZAKLJUČEK 

 

Po končani izvedbi vseh desetih srečanj smo analizirali stanje odzivanja udeležencev na 

začetku in na koncu delavnic. 

Delovno terapevtka, je bila zelo vesela in zadovoljna, ker je celotna skupina tako lepo 

napredovala v posameznih srečanjih. Veseli nas, da so se udeleženci dobro počutili in tako 

dobro sodelovali na srečanjih.  

Preko posameznih iger so bolje spoznali sebe, svoje doživljanje, svoje reakcije. Na tovrsten 

način so obogatili razmišljanje o sebi in svojem življenju. Krepili so svojo samozavest in 

gradili bolj pozitivno samopodobo.  

Preko urjenja v igrah čustvenega opismenjevanja so se veliko naučili o samih čustvih, o 

svojem doživljanju čustev, reakcijah, ... . Naučili so se tudi raznovrstnih ustreznih oblik 

pozitivnega reagiranja v določenih čustvenih situacijah. 

Sam napredek posameznikov v skupini ne moremo izmeriti z nekim inštrumentom. Izkazalo 

pa se je, da so delavnice vsakemu udeležencu doprinesle določena nova znanja in izkušnje.  

Matevž se je uril v spoznavanju samega sebe, v prepoznavanju čustev in prikazovanju 

določenega čustvenega stanja. Uril se je tudi v dojemanju in prikazovanju ustreznega 

čustvenega reagiranja v določeni situaciji. Na svojevrsten način je uspel  opraviti vse naloge. 

Matevž je sam prihajal na delavnice. Delavnic se je veselil. Čutil je odgovornost in 

zadovoljstvo. 

Dosegel je velik napredek in uspeh, saj so mama in terapevti v VDC-ju kasneje povedali, da 

Matevž sedaj bolj nazorno  prikaže svoja čustva.  

Pokazalo se je, da se je zmanjšala tudi količina neustreznega vedenja oz. reagiranja v 

določenih njemu neprijetnih situacijah. 

Zato bodo v družinskem in delovnem okolju nadaljevali s spodbujanjem izražanja čustvenih 

stanj preko pogovorov in s spodbujanjem ustreznega reagiranja ob slabem počutju. 

V VDC-ju so bili navdušeni nad vsebino delavnic. Delavnice so doprinesle k boljši 

socializaciji Matevža v delovno okolje. Glede na rezultate bodo v VDC-ju nadaljevali z 

delavnicami za večje sodelovanje med varovanci, še posebej pa za uspešnejše vključevanje 

novincev v Varstveno delovni center. 

Delavnice so zelo učinkovita oblika dela z osebami z motnjami avtističnega spektra. 

So strukturira oblika dela s ciljem osvajanja znanja, veščin in spretnosti na sproščen, aktiven, 

zabaven način. Posameznik se skozi igre uči novih stvari, hkrati pa se zavestno ne zaveda, da 
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se uči, zato vstopa v igro sproščeno in zainteresirano. Čuti se varen in sprejet. V skupini se 

osebe z MAS lažje integrirajo v skupino in tudi bolje sodelujejo s skupino. Oseba z MAS tako 

napreduje v procesu socializacije, kar vpliva na boljšo kvaliteto življenja.  

Dobro bi bilo delavnice preizkusiti tudi v drugih okoljih kamor so vključene osebe s 

posebnimi potrebami. 

Za nadaljnje delo na področju razvoja Matevževe socializacije se predlaga, da Matevž 

opravlja dela, ki so vezana na neko nujno medsebojno sodelovanje. V začetku naj dela 

opravlja z enim varovancem, sčasoma naj bi se število varovancev večalo. 
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7. PRILOGA 

 

Izjava matere o uporabi sinovega imena 
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IZJAVA  

 

Spodaj podpisana Matevževa mati izjavljam, da kandidatka Ksenija Leber v diplomski nalogi:  

 

PROCES SOCIALIZACIJE OSEBE  S KOMBINACIJO MOTENJ AVTISTIČNEGA 

SPEKTRA IN ZMERNIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

lahko uporablja sinovo ime. 
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