






















       

     











 

        











Za ponujeno priložnost in strokovno sodelovanje se 

  

 

       ružini de   

   







Hvala moji družini in tebi Matej. 





 

         

nevrološke motnje, ki se kažejo kot kakovostno spre    

    

         

          

         

  

ustreznih socialnih vzorcev in zmanjšanju težavnega    



li ABA terapija. Gre za obsežno, 

       retežno individualno. Temelji na 

       

             

   

   

pozitivne rezultate tako zanj kot njegove bližnje. 

            

 

           

          

           

  

          

Schedule)) ni pokazala pomembnih razlik v dosežkih      

           

        

          



         

           





  

  

              

potrebno poudariti, da je za ohranjanje doseženih s  

  no, da se cilji doseženi v      
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nevrološke motnje, ki se kažejo kot kakovostno spre    

       



    ne epidemiološke študije kažejo v povpre   

 



  

          

 ju vzgoje in izobraževanja za 

              

          

zmanjšanju težavnega vedenja. 

   

            

terapija. Gre za obsežno, intenzivno in dolgotrajno obravnavo, ki se izvaja pretežno 

           

  

          

    

            njegove bližnje. 



 











delo z otroci z MAS že vse od za        

      žnost in se udeležila 

enotedenskega osnovnega izobraževanja za ABA tutorje. V okviru izobraževanja 

 

 

          

          

      









 

 

         

nevrološke motnje, ki se kažejo predvsem kot kakovo

         

             

  



Množinska oblika »motnje« ozna          

          

        

  

 

 nih slikah (imajo bolj ali manj izražene primanjklj   

imajo višje ali nižje intelektualne sposobnosti, im    

    je kot »dežnik«, ki opredeljuje 

            

             

             

 



 

            



  

 

 

          







  

           

prognoza in družinska anamneza). Leta 1980 je bila     

 

             

  

  

    ilne težave na treh temeljnih podro     

         

interakciji in komunikaciji ter pomembno zoženje in 

            

 ilno razlikujejo od drugih motenj. Težave na podro   

        

  ilnih težav v temeljni 

triadi, pa se lahko pri posameznikih z MAS izražajo tudi težave na številnih drugih 

 

        

 ilnosti in težave otrok in odraslih oseb z 



2.1.1.1 TEŽAVE NA PODRO 

Težave na podro  

ki se kažejo predvsem kot nesposobnost vzpostavljan

               

približa, da bi jih dvignila, zelo redek pa je tudi     

 e jih kdo dvigne ne položijo rok okrog njegovega 

           







otroci z MAS tudi ne želijo biti v naro  

lahko aktivno izogibajo, od njih bežijo ali jih odr

raje sami in ne kažejo pretiranega zanimanja za lju  

              

 ajno in se vanje težko vklju 

  druge ljudi. Težave imajo 

tudi z razumevanjem družbenih norm, zato je njihovo    

 družbo odraslih, izogibajo pa 

se družbe svojih vrstnikov in se vanjo zelo težko v    

   

 esnega kontakta ali pa se nanj ne odzivajo. Težko r 

odzivajo na mimiko in geste. Težave pa imajo tudi pri izražanju in obvladovanju 

  

 ju socialne interakcije so prisotne že od samega za etka otrokovega življenja 

  etudi v blažji obliki, vse 

življenje. (Juriši 

2.1.1.2 TEŽAVE NA PODRO 

2.1.1.2.1 Združena pozornost 



vidna že v zgodnjem otroštvu. Otroci, katerih razvo    

koncu prvega leta uporabljajo že veliko razli    

med katerimi je v tem obdobju najpomembnejša združe     

 ne izražati že pri devetem mesecu starosti. Združen 

             

       dek ali predmet. Združena 

             

 en namen (druženje, socialni stik ob nekem predmetu

       jo predmet (nanj kažejo, ga 

razkazujejo, podajajo drugim) z namenom obdržati po   







namen združene pozornosti »druženje« in odseva otro   

o. Združena pozornost poteka 



 

Otroci z MAS združene pozornosti ne razvijajo. Zanj    

zanimanja za tovrstno druženje in izmenjavo oziroma

      ja, ko otrok s kretnjo kaže na 

          predmet približala, brez 

 



spontano ne zgodi. Primanjkljaj v razvoju združene   

MAS, ki jo lahko opazimo že v zelo zgodnjem otroštv

            

           

 ju združene pozornosti. (Juriši 

Razvoj združene pozornosti je povezan s socialnim i



          

združene pozornosti), ima lahko veliko težav v razu

 e otrok ne kaže zanimanja za to, da bi 

delil svoj svet z drugimi (namen združene pozornost

         torej sploh ne bo zmožen 

udejanjiti združene pozornosti. Poleg jezikovnega i    

združena pozornost povezana tudi s socialno-miselni    

  



 

 

          







 

   

         do regresije in izgube že 

AS, predvsem tistih z blažjo obliko 

           

           

          

           

             

neke vrste knjižnemu jeziku (ne uporabljajo npr. na  

 

 

 

            

  

         

           

  

težave pa imajo tudi pri uporabi terminov za     

 

            

 





 

           

želijo sporo  ajno težko za 

vzdrževati, pogosto ne vedo kdaj in kako naj bi za  

             

dopustijo možnosti, da bi se konstruktivno vklju 

      asen. Pri pogovoru težko poslušajo 

             

imajo težave pri menjavi tem pogovora. Njihov na      







 

en sam pomen in težko razumejo, da lahko pomenijo š    

razumejo konkretno in dobesedno imajo velike težave

 



   ju neverbalne komunikacije se pri otrocih z MAS kaž 

         

nenavadnih kretenj in gest. Težave 

        

          

mežikanje). (www.avtizem.org) 

2.1.1.3 TEŽAVE NA PODRO 



 

 

       ni zgodila. Težave imajo pri 

vživljanju v situacijo, doživljanju vzdušja zgodbe,  

  

poznajo in aktivnosti, ki so jih že po  

     

  

    

  

 

            in igre težko spremeniti. Kot v 



  







        

bodo popolnoma posnemali in te igre ne bodo želeli  

              

  

Mnogi otroci z MAS kažejo tudi nenavadno mo    

            

          

           

               

      železnice. O     

njihove konstrukcije omejene, repetitivne, odražajo     



  vanje. Težko se vklju  

            

 



           

vedenje vodi anksiozna obsesivna želja vztrajanja v      

 

odvisni od rutine in želijo, da so stvari vedno enake. Že majhne spremembe v okolju, 

           ajo težav (npr. 

 

   krat odraža 

             

 

             



  

 







         



         

    



           



 

         

 

              

          



        ežak vedenjski problem, ki se 

odraža v vztrajanju na ponavljanju dolo      

      

življenja celotne družine. Poleg tega pa je ta last

      esa novega, in se odraža bodisi v odporu do 

 

 



          



situacije izven naše vsakodnevne rutine. Težave s f

da imajo otroci z MAS težave pri razumevanju in tol  



       sti ogroža), pri spremembah in 

            









2.1.1.4 TEŽAVE NA PODRO 

         ajen odgovor na senzorne dražljaje. Na 

           

      no ali izjemno šibko, že sama slutnja 

  utka pa lahko v njih sproži mo       

 

  

   pa se lahko ti isti otroci odzovejo že ob šelesten

             

          

  

            

prostorih, kjer je množica). Otroci z MAS imajo pogosto težave tudi pri prepoznavanju 

           

  

             

          

(npr. predmete držijo zelo blizu o      

             

   

morda potipati ali povohati, pogosto na svojem krož   

         ne neužitne predmete in 

            



  

           



             

               

           ajo že dražljaji, ki so za 

             

  ju motorike. Težave imajo lahko z izvajanjem dolo 

            









drža telesa. Pogoste so lahko tudi motnje pozornost

se pogosto pojavljajo tudi motnje pozornosti. Težav

in vzdrževanju pozornosti ter preusmeritvi pozornosti iz sedanjih dražljajev na nove 

dražljaje. Zanje je zna 

na posamezne dražljaje in podatke, ne pa na celoto.



 no nemirni in težko vodljivi, ali pa zelo pasivni i

je za aktivnost težko motivirati, za njeno dokon    

      



            

hipersenzibilni se pojavlja izogibanje dražljajem (      

           

  i dražijo o 

 

in se ne poveže v smiselno celoto. Zgodi se, da ist 

 ni legi. Zanje je vsak dražljaj nov. Rezultati razi

Baron-Cohen, 1987 po Dobnik Renko, 2005) kažejo, da   

          

dražljajev. Zaradi centralne kognitivne disfunkcije     

oteženo. (Dobnik Renko, 2005) 

 utljivost na senzorne dražljaje, je Kanner (1943; p 

     

 

 

 

     ne dražljaje lahko spremljajo tudi druge zdravstven

težave. Pogoste so predvsem motnje hranjenja, motnj 

težave, porušen imunski sistem, anksioznost, depres     







           



          

            

   

            

 ne težave pri selektivni pozornosti, ne pa za disfunkcijo na nižjem nivoju 



            

 

avtizma v otroštvu je navadno najbolj izražena in j

leta starosti, kasneje pa se mnogi simptomi ublažij 

 

    ustveno slabše ekspresivni, njihovo emocionalno dož

      e izražanje   

kontrolirajo. Sposobni so izražati osnovna      

           

          

  ustva lahko izražajo tudi ko ni 

         Težave imajo tudi pri 

           

vživeti pogosto pa si jih tudi napa  

 



             

          



          težav pri presoji, 







 

 

        

sposobnost izražanja lastnih        

AS redkeje izražali pozitivna 

ustva (nasmeh, smejanje). Izražena       

  

   

  

 

          

          

   

  jo katerega otrok pride do želenega cilja, ki mu z 

          

ustreže. Zato, da bi umirili otroka in prekinili na

 



              



               

otrokovo ravnanje, odzove na otrokove želje. To je    

žival in ne ob   













  

              



  

  

         



            

           

 

 

           

       bili izraženi, kadar so bile 

   

 

            

 

manjši od 50; približno 30 % otrok s MAS naj bi ime

navajajo nižje odstotke oseb z motnjo v duševnem ra    

 





 aslednjih razmerjih: težja in težka 

motnja v duševnem razvoju 47 %, lažja in zmerna mot

     

 sposobnostim: težja in težka 

motnja v duševnem razvoju 19 %, lažja in zmerna mot

 

       







            

 



  

 ilnost pa otežuje razumevanje te motnje, saj 



 

           

     nih dosežkov in prav tako ne prilagojenega 

vedenja za življenje. Otroci z MAS, ki imajo povpre  

 inoma ne dosežejo enake ravni izobrazbe in u nih dosežkov kot njihovi vrstniki. 

  

dosežki na podro ju samostojnosti in uporabnega znanja so nižji, 

 

 

  

  živ 

razvoju možganov nastane najverjetneje že pred rojs     

         

       ednjega živ  

        



 

  

          

zastrupitvijo organizma s težkimi kovinami, cepljen     

            

 

pojasnimo v približno 10 %. MAS veljajo za razvojno     







   

              

 



  

  

        

        

interakciji, komunikaciji in pomembno zoženje inter    

   

  

 



         

         

             

        

 



             



       

             

          

 no že pri samem definiranju osnovne rizi    



        







prevalence otrok z MAS je navadno nekoliko nižji,  

   eni simptomi ublažijo, kar je 

 

            

  ala. Navaja epidemiološke študije, ki kažejo v povp 

            

        

          

 

   itev blažjih oblik. Poleg tega so od 90-ih let napr   

      

 eni družbeni dejavniki, npr. ve ja možnost 

terapije s postavitvijo diagnoze in pa možnost pose   

 

  ne zdravstvene, izobraževalne 

 

           

 

       gih deželah. Po podatkih 

              

približno 3000 otrok in mladostnikov z MAS. (Macedo 

Otroški avtizem je po MKB 10 in DSM IV približno tr 



 



       ajo celo življenje. 

 

 







 

 inkovit v vsakodnevnem življenju. To pa je mogo     

    

            

 

          

težavno vedenje in otroka nau      

       

        



         

           

 

             

           

  

 

programih vzgoje in izobraževanja potrebujejo vse o    

 

           

 

težav, predvsem motnje koordinacije, potrebujejo ne    

       

težavno vedenje (npr. agresivnost, izrazit nemir) otežuje uspešnost navedenih 

obravnav ali pa imajo še kakšno pridruženo motnjo (  

      

 

           

         ijo živeti v mejah 

           

       

  







 

   

          

  

          







  

    no uporabljena za spreminjanje in izboljšanje družb



Behaviorizem je smer psihologije, ki vsa dejanja ži   



            

        

           

         

           



 

            

družbeno pomembnih vedenj (porast ali upad dolo     

 

            

         

           

in postopno približanje, besedno obnašanje, modifik 

 







          

            ja družbenega 

življenja in tako predstavlja osnovo številnih prog

vedenja, vse od urjenja živali, pove     

         

doživljanja, pa vse do vzgoje otrok. Pri tem pa je 

 

           

   

             

 

          



 

 



              

  nih elementov, ki še danes služijo kot kriterij za 



          

družbeno pomembnih vedenj, ki imajo neposredno upor  

        

življenja  

         

  nim opazovanjem, objektivnim merjenjem in beleženje



   

         

objektivnem beleženju podatkov, s 

so botrovali k spremembi vedenja in tako dokaže usp  

     in rezultati, ki se odražajo v 

spremembi družbeno pomembnih vedenj. S sistemati    







           



    



  

  



        



  



           

      

 življenja  

 se odražati v razli 

    

niso bila neposreden cilj intervencije in se odraža 

         





  

  

 

          

              

   ajo z velikimi težavami. (Harris in 

          









          

       

 

         

   

           

    evanju vsakega koraka se beležijo in evalvirajo gle 

  



              

  

            

           

  

       

 evanje novih in utrjevanje že osvojenih oblik veden

 

             

    

               

njegove bližnje.  

         

       

          

            

           

          



           

 ne izvajati že v zgodnjem otroštvu, ko se otrokovi možgani še razvijajo ko 

           

  lažje, kot pa odpravljati stare neustrezne vzorce 







  nih raziskav kažejo, da je 

     

  

 eni v obravnavo že pri drugem ali tretjem letu star

  

          

         



ciljem, ki jih želimo z obravnavo dose    nih raziskav kažejo, da je 

            

           





   

             

 

  

         

         

             

           

            

        

     

          



         ili izobraževanje za ABA tutorje pod 

         

             

izobraževanju pod vodstvom BCBA® strokovnjaka izvaj   

           

          







 

            



          

      

Izobraževanja za ABA tutorje in starše otrok z MAS, ki se želijo ustrezno usposobiti 

      

           



želi udeležiti osnovnega izobraževanja za ABA tutor



       



             



           

        



        



 aževanja 

          

          



     



     

odpravljanjem okoljskih dejavnikov, ki sprožajo in   



           

          







     nevnega življenja 





           

          

 ne dražljaje in vplive v njegovem okolju, ki jih je 

 

           

 

          



            

možgansko valovanje ipd.). V okviru behaviorizma in  



           



 sproži razli 

dražljaje. e so ti dražljaji ugodni, se verjetnost dejanja, ki jih je sprožilo, pove  

 v svojem okolju, da bi sprožil 

  

           

   ene posledice in narava teh posledic modificira tež



        

 

         

        

           









   

 i vedenjski vzorci otrok predstavljajo težavo s kat

vsakodnevnem življenju pogosto sre  

pa ti vedenjski vzorci predstavljajo tudi oviro v ž 

 a težave pri vzpostavljanju socialnih interakcij z  

     evanju v vzgojno izobraževalni proces (pri samem 

            

            

       

          

otrokovo zdravstveno stanje ali pa ogrožajo zdravje    

        

 



  

 

2.2.2.1 OPAZOVANJE, BELEŽENJE IN ANALIZA NEUSTREZNE

Otrokovo vedenje, ki ga želimo preoblikovati najpre     

         

 

  

               

  

  ..., splošnim sodbam in izražanju lastnih mnenj in

 







2.2.2.1.1 Postopki za beleženje vedenja  

Otrokovo vedenje lahko beležimo in merimo z nasledn

Beleženje frekvence pojavljanja vedenja  
Beležimo pogostost, število pojavljanja dolo      

                

         

 

Beleženje trajanja vedenja  

Beležimo trajanje oz. dolžino dolo  

        

 

visoka in bi težko prešteli kolikokrat se je otrok    

 

Beleženje intervala  

Beležimo prisotnost in trajanje vedenja.     

 imo dolžino 

            

zabeležimo,              

   

Beleženje 

Beležimo prisotnost vedenja.      

 

        ut zabeležimo ali se je 

  

Beleženje intenzivnosti vedenja 

Beležimo intenzivnost izraženega vedenja. Pred za   

        







           

 

        



            

  

  

 



Pri opazovanju in beleženju neustreznega vedenja, j

        

zujemo in beležimo s pomo 

  



          

            



     a neposredno in objektivno beleženje 



         

        

      ju ima funkcijo sprožanja in 





Poleg identifikacije sprožilcev in oja  

       







 

    



 

            



 

           

 o, sladkarijo, žeton ipd.). 

 

            

dražljaje in stimulacije (npr. razli ni vizualni, taktilni, avditivni dražljaji). 

 

  

 

             

neželeni situaciji ali pa skuša z manifestacijo dol     



 izražanje protesta 

            

 



    ja ter sprožilcev in oja 

      

          

 

       no beleženje 







  

           





       

  

   no beleženo in analizirano, vedenje testiramo testi  

             

 

 

      

 a, neželena oziroma neprilagojena. Kot mote 



šolsko blagostanje otroka ali njegovih bližnjih. (J 

  

 

           

 e vedenje, ki ga želimo zmanjšati, ampak posve 

      

 

 

           

 



 

 







2.2.2.2 POSTOPKI ZA REDUCIRANJE NEŽELENIH OBLIK VED

abljamo za odpravljanje neželenih 

          

   anju želenih oblik vedenja, averzivni postopki pa n 

neželenega vedenja. Pri averzivnih postopkih nežele   

sledi neprijeten oz. averziven dražljaj. Sodobna ap

anja neželenih oblik vedenja in 

 

 

         želene 



  anje maloštevilnih neželenih vedenjskih vzorcev - D 



           

asovnem intervalu, ni izrazil neželene oblike veden  

              

 

           

 

  anje nepojavljanja neželenih vedenjskih vzorcev – D 



  

intervalu sploh ni izrazil neželene oblike vedenja        

 

        









 amo vedenje, ki je nezdružljivo oz. inkompatibilno 

neželenim vedenjskim vzorcem. (Juriši 

        



             

nezaželenega vedenja. Otroka torej nagradimo vsaki      

 asu ni izražal neželene oblike vedenja. (Juriši 





             

    

 

     se možne vire oja    

           

            

             

kaznovanju pa je averziven dražljaj (tj. posledica)      

 en prijeten dražljaj odstranjen (tj. posledica). Ze

         

 

tista, ki je delovala kot dražljaj oja          

           

            

           

   

Postopek lahko izvajamo s katerimkoli dražljajem, k 

 ni senzorni dražljaji. Tehnika pri kateri s postopk

odstranimo oz. zmanjšamo senzorne dražljaje, ki oja    

      









            

         

 

        

potrpežljivost in trdno voljo ter natan      

           

          

 

 

          enega položaja in mu z 

           

 itev sledi nekemu neželenemu mote   

  enega položaja. Najpogosteje vsebuje fizi     

         enega položaja s tem, da se otrok 

    

       

položaj, ki otroku ne omogo 

     

 

as, ki ga otrok preživi v izklju           



          

skladu s prostorom ali telesnim položajem, ki smo g 

            o v ta položaj, pri 

            

ržimo toliko 

            

   

             

   









            

              

       

        



              

 

ne bo potrebno iti v položaj za izklju        

         

             

  

dobro samokontrolo, potrpežljivost in trdno voljo.     

 





ledi neprijeten dražljaj. Lo 

 



          

»popravljene« oblike neželenega vedenja. (Juriši 



 ilo neželeno vedenje. (Juriši 







 

 a ponavlja neželen vedenjski 

     

         

           



saj bi s tem to obliko neželenega vedenja še oja  

 



Gre za postopek pri katerem otroku ob izražanju neu

        anja, lahko pa tudi že 

prisluženega oja evalca (npr. žetonov). Postopek odstranitve pozitiv  

             

    uje odstranitev dražljaja, ki deluje kot oja  

             

             

             

 edvsem na neželene 

oblike vedenja, zato je zelo zaželeno, da se postop    

drugimi postopki, predvsem žetoniranjem in diferenc 

           

  e je le možno, skupaj z njim izbrati nagrado, ki mu   

izražanju neustreznih oblik vedenja. (Juriši 







  



 

             

  

            

  

 

razlikovalni dražljaj 


 evalni dražljaj

  

  

    jih težav samostojno izvede. To lahko zahteva ve  

     

 . Vsi otrokovi odzivi se beležijo, merila za uspešn     

          



     ajo s številnimi primanjkljaji in težavami. U  

težave kompenzirati.  

  

 

            

 

        amo tudi dolžina 

 







           

  

           

   

 

 razlikovanje med dražljaji: Otroci z MAS imajo pogosto težave pri razlikovanju 

        

 bnimi dražljaji (dražljaji iz 

  enju s preizkušnjami so predstavljeni dražljaji (na  

            

           

dražljajem. Otrok se tako postopno nau  enim dražljajem vredno 

 

  Otroci z MAS imajo pogosto težave, ko je potrebno v 



         e izraženih navodilih, z 

 nimi dražljaji in povratnimi reakcijami. Dobro na   

          

           

  

              

navadno veliko težav pri spontanem u  



 

  Otroci z MAS imajo pogosto težave na podro   

          

retežko. Navodila pri u 

  

    

         









           

         

           

           

         



2.2.3.1.1 Razlikovalni dražljaj (ang. discriminativ

Razlikovalni dražljaj je specifi en dogodek, dražljaj ali stanje v okolju na katereg

želimo, da se otrok odzove z dolo eno obliko vedenja. Razlikovalni dražljaj je lahko 

 

    

         

       bnimi dražljaji iz ozadja (npr. 



 enja s preizkušnjami so razlikovalni dražljaji pred   

           tem dražljajem. 

         enim dražljajem vredno nameniti ve



Preden oblikujemo in predstavimo razlikovalni dražl   

         

 o, ki jo drži v roki, umaknemo predmet, ki si ga og    



   

           

pozornost lažje usmeri na nas in naše navodilo oz. razlikovalni dražljaj. Podana 

  

 

            

     

           









   dražljaju-navodilu mora slediti 





avljenem razlikovalnem dražljaju, 

kot odgovor na razlikovalni dražljaj oz. kot njegov     

      valni dražljaj odzove pravilno, 

 no ali pa se na razlikovalni dražljaj sploh ne odzo 

odziv beleži, zato je zelo pomembno, da vnaprej jas    

 valni dražljaj in 

 

      vljen razlikovalni dražljaj. 





          

 razlikovalni dražljaj.  

 

  

      

ec in z njim pokažemo zeleno 



             

azalec in z njim pokaže zeleno 









 

esede ali fraze, katero želimo 

   

 

   

 

         

             



 

Z gesto otroku nakažemo ustrezen odziv. Vklju    

          

pokažemo s prstom. 

 

  

      amo možnost pravilne izbire. Npr. Zeleno 

kocko položimo na sredino in jo pomaknemo nekoliko bližje k otroku. (Maurice, 1996; 



           

 

 

            

             

         

 ati, saj želimo, da se otrok na predstavljeni razlikovalni dražljaj 

samostojno. Ko otrok enkrat izvede nalogo z nižjo s

  

 







     ne. Bolj samostojen kot je otrokov odziv in bližje   

            

  

   



  

         



              

   

   

              

  



   

 

  

           

             

            

   možnosti za napa        



   

ovalnega dražljaja in pred nudenjem 

     

   

    









       

 

 evalni dražljaj (ang. reinforcing stimulus – Sr) 

   evalni dražljaji so okoljski dogodki, ki se pojavij 

            

dražljaj lahko opredelimo vse kar služi pove 



 evalne dražljaje, ki modificirajo vedenje delimo na

 

     so tisti dražljaji, ki imajo oja   inek že 

  

               



     so prvotno nevtralni dražljaji, ki pa po 

          

    

            

žetoniranja, pri katerih si posameznik z izražanjem ustreznih oblik vedenja prisluži 

»žeton«, pri emer je z vsakim prisluženim »žetonom« korak bližje  

   



            

          

       blik nagrad ne doživljajo kot 

posebej prijetnih. Ti dražljaji so zanje pogosto ne     

  

  







        



            

            

          

  



   

   

          

         



  

   

  

  

Predstavitev prijetnega dražljaja ali umik mote ega/neprijetnega dražljaja ob pojavu 

           

prihodnje. Ugodni dražljaji, ki sledijo dolo      

        



Predstavitev neprijetnega/averzivnega dražljaja ali umik prijetnega dražljaja ob 

  

prihodnje. Neugodni dražljaji, ki sledijo dolo    

         









 

 

  ene posledice in narava teh posledic modificira tež  



  

   enja s preizkušnjami se poslužujemo pozitivnih in n 

            

  

 

            

 ji približki ciljnemu vedenju morajo biti deležni v  anja kot manjši približki. 

            

     edenja (najboljši približek). Z 

     rtovanih želenih aproksimativnih vedenjskih 

  

tistimi, ki ga ne. Ko otrok enkrat doseže ciljno vedenje, približkov ve    

Torej odzive, ki so bližje ciljnemu vedenju nagradi 

  

 

  

  

e želimo, da bo oja          

     

            

 dražljaju ja 



 

    







  

          avlja najboljši približek 

         



 

 jajo najboljši približek ciljnemu 

           

    



 

 jajo najboljši približek ciljnemu 

          

          

  

 

             

         

  

    

         

 

 

         

         

     

             

          

         

 







  

  amo možnost, da se bo želeno vedenje pojavilo tudi   

 

 



              

             asu deležen 

   asu zabeleži otrokov odziv v zaklju  



 

 





         

funkcioniranja in želenim vedenjem, zelo velik. Pop   

    ki že 

zelo dolgo izraža neko neprilagojeno vedenje, ne mo 

            

           

           

i jih želimo dose 

  









 postopna približnost oz sukcesivna aproksimativnost

Aproksimativnost je nekaj podobnega kot želena – ci    

približek ciljne oblike vedenja. Pri oblikovanju iz

          

približanje vedenja, vse dokler otrok ni sposoben samostojno izraziti želene oblike 

  

  ižujejo cilju. Postopek 

 e oblike vedenja, ki jo je otrok že 

sposoben izpeljati in je trenutno najbližje zastavl   

 

oddaljeno od tega, kar otrok že zmore, ve       

 

           



  

  

 

 

 

 

 

  

jnega vedenja dosežemo, da bo 

  

          

   

raje izvedel lažjo. Proces ja    rtovanih želenih aproksimativnih 

        

Diferencialno oz. razlikovalno zato, ker želimo, da     

         

vedenje, ki ga otrok že zmore in je najbližje cilju     

 









            

prešel na lažje vedenje (1. korak), ga ne bomo nagr 

zahtevnejše oblike vedenja, ki je bližje cilju. Ko 

 

  



 

         

koraka, ki je bližje ciljnemu vedenju.  

 

 il, da je 1. korak vedenje, ki si ga želimo 

             

           

            



 



   uporabljamo, ko je otrok že sposoben izvajanje dolo 



           

        



 

         

       že zelo malo in nenagrajevanje 

 

           

 e želi dobiti nagrado se mora zelo pogosto odzvati  

           









   

 amo možnost, da se bo želeno vedenje pojavljalo tud  

 

2.2.3.2.2 Oblikovanje dražljajev (ang. fading) 

Oblikovanje dražljajev je postopek, pri katerem pos  

dražljaje in s tem postopno spreminjamo tudi prvotn

 

       

Postopek oblikovanja dražljajev vklju uje aproksimativnost dražljaja, postopek 

       

          

oblikovanja dražljajev pa omogo      

 

2.2.3.2.3 Veriženje (ang. chaining) 

         

             

veriženja lahko uporabljamo za ja        

        

omilili starejše nezaželene vedenjske vzorce, ki so

 

           

             

veriženja.  

 etno veriženje    

              

   







      

              



   

 

 no veriženje    

    

  



  

 

           

 



 



  

nizke frekvence, ki jih želimo okrepiti in vedenja 

      

  

        



2.2.3.2.5 Žetoniranje (ang. token economy) 

Pri postopku žetoniranja kot oja   ne oblike znakov (žetoni, 

            

           

             







postopka žetoniranja je, da morata tako otrok kot u     

katero obliko vedenja otrok dobi žeton. Žetoniranje    

postopek za reduciranje neželenih oblik vedenja, pri katerem otroku ob izražanju 

 ene neustrezne oblike vedenja odvzamemo že prisluženi žeton. Tudi  

 imo za kombinirano obliko žetoniranja, mora otrok n   

narediti, da dobi žeton in  e ga ne želi izgubiti. (Juriši 









 



       ajo celo življenje. 

 

        

najpomembnejših življenjskih podro        

             

    ijo uspešno živeti v mejah svoje motnje, vendar pa  

    

       ekter težav in katere cilj je 



         

        

 

         

          

obsežna, intenzivna in dolgotrajna, izvaja pa se pretežno individualno. V Sloveniji v 

            

          



            

     



 

         

 








 

osnovno izobraževanje za ABA tutorje in se tekom le    

 ju tudi nadalje izobraževale. 

             

       izi, kažejo, da je najboljši izid 

   eni že pri drugem ali tretjem 



               

            

               

 

analize, bila pa je pomembno krajša in manj obsežna     

  

              







in neposrednega dela z otrokom sem želela spoznati,    

           

   

 no delo sem želela preizkusiti razli     

           

viti sem želela tudi na 

 

  

           

 








 

           

          

 

Na osnovi analize objektivno beleženih podatkov pri   

 ku obravnave ter svojih opažanj, spoznanj 

          

želela preu 





   

           



   







   

 

 

        



  







           



   

  

 

   

   

 

          



  

   

        







            

     



             









          

         



      ilo, v katerem prikažemo izsledke 



           





     

 eprav je na osnovi študije enega primera možno obli   

          

           





               



 

              

  



 

  

           

odkritega opazovanja z popolno udeležbo. Podatki o 

  

     zovanje s popolno udeležbo. 







Podatki so bili zbrani in beleženi sprotno s pomo   

beleženju doseženih rezultatov in posebnosti v vede  

        

          





         ilo prepisano v knjižno 

            



        j povežemo in oblikujemo 

    

         

 





           

 

 

 

        



  







           





           

        

   

 

           





Opis združuje podatke pridobljene iz dokumentacije    

  

   

  









   



Družinski pogoji 

      lanski družini, z mamo, o     

družinskih      nih ali razvojnih motenj. Družina 

živi v ustreznih bivalnih pogojih in je ustrezno ek  

družinskimi         ek je v družini deležen veliko 











  

  

 ek se je rodil s porodno težo 3540 g, dolžino 

 

normalno je pil in spal, težav pri dihanju in sesan

            

               

  

izgovarjal prve besede, vzdržen je postal pri 12. m 

              

             

           in utrpel lažjo poškodbo 

  

     

 ino reagira normalno. Vidi dobro. Starši ne opažajo

  

embalaže, zapenjanju in odpenjanju gumbov, zadrg, p    

 

             

           

 

  

         

smislu skupne združene pozornosti, ni pomahal ob sl e je kaj želel, je vlekel 

             







             

           









            

             

 

  

           

             

  



 

           

              

           

  

         

    

  



 

             

 



 

        

 

              

            

 

             

 

         









 

Opis združuje podatke pridobljene pri odprtem inter   



  

   inoma vesel, radoveden in razigran. Zelo uživa 

 



 

        oru in težko mirno sedi. 

Težko po  e takoj in želi, da so njegove zahteve takoj izpoln

             

i, boji se tudi vseh žival, striženja las 

in uporabe WC školjke. Na drugi strani pa kaže prem



 



          

  

            

  

 



   

     

              

pozornost, se z njo igra in ob tem izraža veselje.       









vpitjem, cepetanjem, brcanjem in tepežem. Po prstki 



   

               

              



mene nekaj želi (npr. da zapiskam na piš alko, mu pomagam stisniti stisljivo žogico, 

            

   

  ko proizvedem želeni u  

  

      

             

            

 ja sobna roža in usmerjevalna 





Združena pozornost:  ek ne kaže na predmete v smislu skupne združene 



obdržal pozornost druge osebe. Kadar želi nek predm 

roko osebe od katere želi, da mu poda predmet, ob tem pa ne kaže namena, da želi 



 itve v njegovo igro oz. doživljanje predmeta obi 

Delno vzpostavljanje združene pozornosti je opaziti le pri igri z žogo. To de 

  itve v njegovo igro (ulovim žogo in 

  

nakaže zanimanje za nadaljevanje takšne igre. 

           









boža-boža). Pogosto se pojavlja zapoznela eholalija      

           

    

 ek izraža tudi v povsem svojem, le njemu razumljive

  

 



  

izbruhih trme, ko ni želel izpolniti zahteve, je ve 

 

   ek ni sposoben izraziti svoje želje ali potrebe na 

 

k želenemu predmetu, istih potreb pa ne zna izrazit e želi, da gre neka 

 

        

              

 

mimiko obraza in telesa pa izraža pri 

  

  



 ek ima težave pri predvidevanju in predstavljanju s  

 

 



               

  ko odloži in si ogleduje razstavljene igra    

            

uporablja. Igra je pretežno stereotipna in ponavlja  

robu mize, vlakec gor in dol po delu železnice, pri 

           







  

             

           

    

žoge in balone, pritegnejo pa ga tudi zvo          

stiskati (pena, plastelin, škatla s fižol ki, stisljiva žogica, baloni napolnjeni z moko) oz.

          

             

  

            

 

  ek svoje igre ne želi spreminjati, 



brcanju in podajanju žoge in balona. Na mojo pobudo žogo poda nazaj in kaže 





    

  ko te vedno brez izjeme zloži v enakem barvnem zapo

 kov ali moži kov, vedno iz škatlice vzame dva, vsakega drži 

              

   e k roži v kotu 

 ku, od rože ste 

gumb, od avtomata gre nato skozi vrata do oranžnega



               

         

 

     e, želi takoj oditi in ga vznemiri,     

 



    
obravnavo pri igri s helikopterjem možnost le po en









             

 ne dražljaje zakasneli in je potrebno zvok ponoviti    

       

  

   

    

              

 

     krat opazuje z nenavadnega kota in jih drži zelo 

             

 

               

    i v usta in ne je neužitnih snovi. Mati pove, da že  



    ek ne kaže odpora ali pretiranega 

  

  

 

     enih površin ne kaže, ga pa zelo pritegnejo igra  

    e stiskati (pena, plastelin, škatla s fižol ki, stisljiva žogica, 

          

 

   



 ek se na prijetne dražljaje (pohvala, nagrada) odzi  

        esni kontakt), drža 

  







      ila prijeten dražljaj). Na neprijetne dražljaje 

ljene dejavnosti, težja zahteva) se 

 i, cepeta, tepe, beži pro 

uleže na blazino in vanjo udarja z glavo, vle   

              





 





            

              

            

 

 

   

              

         

brcanjem in tepežem. Po prstkih prite         

 

 ek zelo boji vseh živali, striženja las 

in sedenja na WC školjki, na drugi strani pa kaže p

             

 



              

težje zadržim. Teka okrog, opazuje predmete, ki ga 

              

      eaktivnosti, ko ga je zelo težko 

             







takšnih trenutkih najpogosteje leže na blazino, str



            



 

            

    anja, ležanja na tleh, udarjanja s pestmi, 

 

 

          

   

 

           

 



       kovi dosežki na mentalnem podro 

     

         

         

razumevanje in izražanje.  



Izraženo vedenje ob tokratnem preizkusu je zna ilno za avtizem (št. doseženih to 

             

komunikacije (št. doseženih to          

       

      

interakcije (št. doseženih to  

 







izrazi, drugim ne pokaže objektov interesa, odsotno

pozornosti) ter igre, ki je pretežno stereotipna in 

   

  

      

             

 

  

posamezni razlikovalni dražljaj (navodilo) dvakrat     

  



             

 

Beleženje otrokovih odzivov:  


 





 

 

 

Razlikovalni dražljaj (navodilo):  



             

 

             

 







             

 



Razlikovalni dražljaj (navodilo): 



 

 



Razlikovalni dražljaj (navodilo): 



 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 otrok kroži z glavo 

 otrok kroži z rameni 

 otrok kroži z boki 

 otrok izvaja križna gibanja roka-noga 



Razlikovalni dražljaj (navodilo): 



 otrok kroži v zapestju 

 







 

  

               



 



Razlikovalni dražljaj (navodilo): 



 

 otrok pokaže jezik 

  

 

 

 

 

 otrok si obliže ustnice 



Razlikovalni dražljaj (navodilo): 



 

   

  

    

  

 

 

 otrok zapelje vlakec po železnici 

    

              

 







 



Razlikovalni dražljaj (navodilo): 



 

 

  

 Prižgi lu 

  

               



 

 

   

 

 

 Podaj žogo. (žogo brcne v steno) 

 

   

  

 Poberi fižol s fižol 

izražanje želje z gesto 
Razlikovalni dražljaj (navodilo): »Pokaži kaj želiš.« 



 otrok s kazalcem pokaže želeni predmet 



Razlikovalni dražljaj (navodilo): 



 

 

 

 







 

 

 

 

  

 

 

 



Razlikovalni dražljaj (navodilo): » Pokaži 



 otrok pokaže mizo 

 otrok pokaže stol 

 otrok pokaže omaro 

 otrok pokaže umivalnik 

 otrok pokaže vrata 

 otrok pokaže blazino 

 otrok pokaže avtomobil  

 otrok pokaže žogo (brca žogo)

 otrok pokaže kocke (kocke zloži v košarico) 

 



Razlikovalni dražljaj (navodilo): 



              



 

verbalno izražanje želje 

Razlikovalni dražljaj (navodilo): »Želiš   











 otrok z besedo JA/NE izrazi željo  

verbalna oznaka želenega predmeta 

Razlikovalni dražljaj (navodilo): »Kaj želiš? (v roki držim za otroka želeni predmet) 



  i želeni predmet 

 



Razlikovalni dražljaj (navodilo): 



 





 











 



otrok vrže papirnato brisa  





  

 

 

  

 

 







           

   

   

     

       



   

 

 

 

  

 

   

   

 

        

         

         

     

            

        

 

   

 

 

               







 

              

        

           

   

         kom eno dopoldne preživela 

             

  

 

    

  

           

  

  

          

veriženja (angl. chaining). Za zmanjševanje in odpravljanje neželenih oblik vedenja 



      ve so bili zbrani in beleženi 

 jo podatkovnih listov namenjenih beleženju doseženi 

          



  



        

      

       

 







 

 



 









 



Program 8: izražanje želje z gesto 





 



Program 12: verbalno izražanje želje 

Program 13: verbalna oznaka želenega predmeta 

 



            

        

          

  

 

  

 

       orejo in ne smejo služiti kot 

  

    







        

        

         

  

           

         







kriterij dosežen oz. je navedeno, da postavljeni kr     

dosežen. Pri programih, ki vklju          

          

              

        

               

  

v prilogo pa je kot vzorec priložen grafi       

  



 

 

 

 

       

  



  

 









  

              



  

 



Merjenje in beleženje napredka:     

obravnave, beleženi bodo zadnji deseti odzivi  

 

 

             





   

  

          

 

 

   



         

 i pomaknem majhen helikopter in ga pridržim, dokler

   ki, nežno privzdignem 

         

  



  

            

              

   

           

 







  



                 

  

pridržim, dokler me otrok ne pogleda v o         

nežno privzdignem njegovo brado in tako spodbudim o  

  

  



     

 

              

              

            

  

  



   

             

              

               

            

                

  

pridržim, dokler me otrok ne pogleda v o   

             

              

            

              

 







Generalizacija in vzdrževanje osvojenega vedenja: 

  kazalcem pokažem na 

 

 Kadar vem, da otrok želi nek predmet, tega zadržim 

pogleda. Ob tem s kazalcem pokažem na o 

 im želeni predmet. 









  

             

CILJ NI DOSEŽEN 
  

             

CILJ DOSEŽEN 11. 2. 2011 

  

             

CILJ NI DOSEŽEN 

    

            

 



 

 







  









 



 



 



            

        



Merjenje in beleženje napredka:     

obravnave, beleženi bodo zadnji deseti odzivi  

 

 

    

     

, škatla s fižol 

   

         a se žabica, 

gosenica in dinozaver, kovanci, stisljiva žoga, vrt

          

 

 

 



             



           

    no oporo (otroka držim za roko, ga vodim do stola i 

 

              

          

           







 ne opore (otroka držim za roko, ga vodim do stola, 

    ne opore (otroka nežno držim za ramena in ga usmerj

           

pokažem proti stolu, z roko potrepljam sediš     

        sede na stol z nižjo stopnjo opre, 

               

   

             

  

  



 

tem pokažem rde            

          

          



 

tridesetih sekundah pokažem moder krog in lahko odi 

             

trideset sekund, ni deležen odmora. Zahtevo ponavlj  

 

  



 

tem pokažem rde            

          

          



 

eni minuti pokažem moder krog in lahko odide. Odziv       

            







minuto, ni deležen odmora. Zahtevo ponavljam toliko      

 

  

 

 

tem pokažem rde            

          

          

             

si...«, pokažem moder krog in lahko odide. Odziv je  

        a dejavnosti, ni deležen odmora. 

         



Ko je postavljeni kriterij dosežen, dejavnosti, ki   

           

    

 

Generalizacija in vzdrževanje osvojenega vedenja: 
    









   

CILJ DOSEŽEN 19. 1. 2011 

  

          

DOSEŽEN 25. 1. 2011 
  

           

DOSEŽEN 31. 1. 2011 







 

 

DOSEŽEN 22. 2. 2011 

  

 nem vodenju, že po nekajkratnih ponovitvah pa se 

             

               





 

 



 

    

gibanja, ki je enako oz. zelo približano prikazanem      





          

        



          

          



          

  



Merjenje in beleženje napredka:     
obravnave, beleženi bodo zadnji peti odzivi v posam

 

 







             





           

 alka, »party troblje«, »party špageti«, žoge razli   

 

          

 

 

  



  

         

            

        

             

imitacijo z nižjo stopnjo opre, odzivov z višjo sto  

    

 

 

  

         

           

       

 

              

 

   

         

   

           







             

 

Generalizacija in vzdrževanje osvojenega vedenja: 

    ni obliki (»Naredi enako.«, »Pokaži to:«) podajo dr

 



         

doseženem kriteriju na stopnji c.  



          

        



          

          



          

  






 

  

  
































































 












































































































 

















   

  no vodenje, že po nekajkratnih ponovitvah pa se je    

       





 

 



 

        

gibanja, ki je enako oz. zelo približano prikazanem      





          

        



          

          









          

          



Merjenje in beleženje napredka:     

obravnave, beleženi bodo zadnji peti odzivi v posam

 

 

             





           

 alka, »party troblje«, »party špageti«, žoge razli nih velikosti, baloni, fižol 

stisljiva žogica z mrežico, premikajo a žabica, gosenica in dinozaver, avtomobil 



          

 

 

  



  

  

            

         

     am odzive. Ko otrok enkrat izvede imitacijo z nižjo

   

   

            

 

  

  

        

            







     

             

 

   

  

            

          

            

 

Generalizacija in vzdrževanje osvojenega vedenja: 

    ni obliki (»Naredi enako.«, »Pokaži to.«) podajo dr

 



     ženem 





          

        



          

 



          

          












 

  

  















































kroženje v 



















 









































         al posebnih težav. Na 

    jih težav in posebnosti dosegel cilje 





 

 



 

  

gibanja, ki je enako oz. zelo približano prikazanem      











          

        



          

          



          

  



Merjenje in beleženje napredka:     

obravnave, beleženi bodo zadnji peti odzivi v posam

 

 

             





           

 alka, »party troblje«, napihovanje balonov, žoge ra   

 

          

 

 

  



  

         

            

        

             

imitacijo z nižjo stopnjo opre, odzivov z višjo sto  

    







 

 

  

         

           

   

 

              

 

   

         

   

           

             

 

Generalizacija in vzdrževanje osvojenega vedenja: 

    ni obliki (»Naredi enako.«, »Pokaži to.«) podajo dr

 



 etrtek) tri tedne po doseženem 





          

        



          

          



          

   












 

  

  



















































































         al posebnih težav. Na 

    jih težav in posebnosti dosegel cilje 





 

 





        

objektom, ki je enaka oz. zelo približana prikazani      





          

        



          

          









          

          



Merjenje in beleženje napredka:     

obravnave, beleženi bodo zadnji peti odzivi v posam

 

 

             





           

 alka, »party troblje«, napihovanje balonov, žoge ra   

fižol ki, stisljiva žogica z mrežico, premikajo a žabica, gosenica in dinozaver, 

 

          

 

 

  



 

         

            

         

     am odzive. Ko otrok enkrat izvede imitacijo z nižjo

         

              

              

 

 

         

 

            







     

              

 

  

         

       

  

              

 

Generalizacija in vzdrževanje osvojenega vedenja: 

    ni obliki (»Naredi enako.«, »Pokaži to.«) podajo dr

 



     ženem 





          

        



          





          

          












 

  

  



























 








































 









































 



















 



















         al posebnih težav. Na 

    jih težav in posebnosti dosegel cilje 





 

 





        











        

       

        



        

       

          



        

       

          



Merjenje in beleženje napredka:     
obravnave, beleženi bodo zadnji peti odzivi v posam

 

 

             



 ek, kocka, žoga, avtomobil 

           

 alka, »party troblje«, žoge razli      

igre na blazini, vožnja z vozi          



          

 

 

  



 



            

 







  am odzive. Ko otrok enkrat izpolni navodilo z nižjo

               

   

              

 

  

         

        

             

             

 

  

          

  

           

              

 

Generalizacija in vzdrževanje osvojenega vedenja: 

    

 



Vsakodnevno tri tedne po doseženem kriteriju na sto



        

       

        



        

       

          









        

       

          






 

  

  




 







dosežen 









prižgi lu 

















 











































































































































žogo 





















































































fižol 


















 

 nem vodenju. Že po nekaj ponovitvah so se upori pre  

 

               

  je težave. Ko sem podala navodilo, je to poslušal,    

             

            

temu botrovale težave v razumevanju in slušnem razl  

težavam pa je de  

 



 

 

z gesto izrazi željo 

 otrok s kazalcem pokaže želeni predmet 

aže) 

izražena želja po predmetu v 3 sekundah po postavlj



a) otrok ob verbalno podanem navodilu »Pokaži kaj ž   

želenim predmetu, ki ga držim v roki, v 

pokaže želeni predmet z 90 % pravilnostjo tekom pet

b) otrok ob verbalno podanem navodilu »Pokaži kaj želiš« in enem želenem in 

enem neželenem predmetu, ki ju držim v roki, v 

desetkrat pokaže želeni predmet z 90 % pravilnostjo 









c) otrok ob verbalno podanem navodilu »Pokaži kaj želiš« in enem želenem in 

enem neželenem predmetu na mizi/na blazini v 

desetkrat pokaže želeni predmet z 90 % pravilnostjo 



           

posamezne obravnave desetkrat pokaže želeni predmet  



Merjenje in beleženje napredka:     

obravnave, beleženi bodo zadnji deseti odzivi v pos

 

 

             



 

           

 alka, »party troblje«, žoge razli nih velikosti, baloni, fižol     

 ki, helikopterji, igre na blazini, vožnja z vozi  

  asu malice tudi piškoti, riževi 



          

 

 

 

         

  

a) z gesto izražena želja po predmetu ob verbalnem navodilu (en želen predmet 



Sedim/stojim pred otrokom, v roki držim za otroka ž

»Pokaži kaj želiš«. Otroku nudim popolno fizi  

     

          

otrok želi nek predmet. Postopno zmanjšujem stopnjo     

     am odzive. Ko otrok enkrat pokaže na predmet z 







ustrezno gesto z nižjo stopnjo opore, odzivov z viš  

Predmet pridržim in takoj ponovim zahtevo. Predmet      

pokaže z nižjo stopnjo opore. Ko otrok enkrat povse

pokaže želeni predmet, oja          

             

 am. Pridržim predmet, ponovim zahtevo in mu predmet  

dokler ne pokaže naj z ustrezno gesto samostojno br

 z gesto izražena želja po predmetu ob verbalnem navodilu (en želen in en 

manj želen predmet v roki)

Sedim/stojim pred otrokom, v roki držim dva predmet

zaželen, drugi ne) in podam navodilo »Pokaži kaj že   

             

želenega predmeta) in oja        

    , ko opazim, da otrok želi nek predmet. 

           

 am odzive. Ko otrok enkrat pokaže na predmet z ustrezno gesto z nižjo stopnjo 

          am. Predmet pridržim in takoj 

 im otroku šele, ko nanj pokaže z nižjo stopnjo opor

pokaže želeni predmet, oja 

 

 am. Pridržim predmet, 

 im, dokler ne pokaže naj z ustrezno gesto 



 z gesto izražena želja po predmetu ob verbalnem navodilu (en želen in en 

manj želen predmet na mizi/na blazini) 

    njim položim dva predmeta (en 

predmet je za otroka zelo zaželen, drugi ne) in podam navodilo »Pokaži kaj želiš«. 

  

             

Pridržim predmet, ponovim zahtevo in mu predmeta ne im, dokler ne pokaže naj 









d) z gesto izražena želja po predmetu brez verbalne     



  dosega, položim ve  

predmetov (nekaj predmetov je za otroka zelo zažele 

 pokaže
  seže po nekem predmetu, vendar nanj ne pokaže z ustrezn

     

 

     am odzive. Ko otrok enkrat pokaže na predmet z 

ustrezno gesto z nižjo stopnjo opore, odzivov z viš  

Predmet položim nazaj na mizo/blazino in mu ga izro im šele, ko nanj pokaže z nižjo 

ustrezno gesto pokaže želeni 

  

        am. Predmet položim nazaj na 

 im, dokler ne pokaže naj z ustrezno gesto samostojn

    ne pokaže in ne seže 

položenih na mizo/blazino mu jih za nekaj sekund po     

položim nazaj na mizo/blazino. Glede na otrokov odz



Generalizacija in vzdrževanje osvojenega vedenja: 

    ni obliki (»Pokaži, kaj ho eš«, »Pokaži, kaj bi rad«) 

 



 



a) otrok ob verbalno podanem navodilu »Pokaži kaj ž   

želenim predmetu, ki ga držim v roki, v 

pokaže želeni predmet z 90 % pravilnostjo tekom pet

CILJ DOSEŽEN 27. 1. 2011

b) otrok ob verbalno podanem navodilu »Pokaži kaj želiš« in enem želenem in 

enem neželenem predmetu, ki ju držim v roki, v 

desetkrat pokaže želeni predmet z 90 % pravilnostjo 

CILJ DOSEŽEN 3. 2. 2011







c) otrok ob verbalno podanem navodilu »Pokaži kaj želiš« in enem želenem in 

enem neželenem predmetu na mizi/na blazini v 

desetkrat pokaže želeni predmet z 90 % pravilnostjo 

CILJ DOSEŽEN 15. 2. 2011

           

posamezne obravnave desetkrat pokaže želeni predmet  

CILJ NI DOSEŽEN 

  jih težav in posebnosti, 





 

 





       





 

          



 

            



 

           



Merjenje in beleženje napredka:     
obravnave, beleženi zadnji peti odzivi v posamezni 

 

 







             





           

 alka, »party troblje«, žoge razli      

igre na blazini, vožnja z vozi          



          

 

 

  



  

           

   

       

          la telesa z nižjo 

   

   

 

 

  

  

          

  

            

 

 

  

            

  







           

              

 

Generalizacija in vzdrževanje osvojenega vedenja: 

    ni obliki (»Pokaži...«, »Kje je tvoj/a...?«) podajo 

 



     ženem 





 

          



 

            



 

           






 

  

  


































































dosežen 

































  bnosti in težav, na stopnji b, 

 ek velike težave. De 

imel pa je težave z razumevanjem in slušnim razliko

del telesa, vendar ta žal pogosto ni bil ustrezen.      

kljub težavam ob zaklju 



 

 





       





a) otrok ob verbalno podanem navodilu »Pokaži« petkrat pokaže ciljni objekt 

          



b) otrok ob verbalno podanem navodilu »Pokaži« petkrat pokaže ciljni objekt 

            



c) otrok ob verbalno podanem navodilu »Pokaži« petkrat pokaže ciljni objekt 

           



Merjenje in beleženje napredka:     

obravnave, beleženi bodo peti odzivi v posamezni ob

 

 

    



           

 alka, »party troblje«, žoge razli      







igre na blazini, vožnja z vozi          



          

 

 

  



  

Sedim/stojim pred otrokom in podam navodilo »Pokaži

           

           

        jekta telesa z nižjo stopnjo 

               

        

 

 

  

Sedim/stojim pred otrokom in podam navodilo »Pokaži    

otrokovem odzivu, ponovno podam navodilo »Pokaži« z

  

              

 

  

Sedim pred otrokom, podam navodilo »Pokaži« za cilj 



    

 

 







Generalizacija in vzdrževanje osvojenega vedenja: 

 

 



         

doseženem kriteriju na stopnji c.  



a) otrok ob verbalno podanem navodilu »Pokaži« petkrat pokaže ciljni objekt 

          



b) otrok ob verbalno podanem navodilu »Pokaži« petkrat pokaže ciljni objekt 

            



c) otrok ob verbalno podanem navodilu »Pokaži« petkrat pokaže ciljni objekt 

           






 

  
  











































































































































žoga 


































  bnosti in težav, na stopnji b, 

 ek velike težave. De 

imel pa je težave z razumevanjem in slušnim razliko

 en objekt, vendar ta žal pogosto ni bil ustrezen. O   

 ek kljub težavam ob zaklju        





 

 





         





 



 



 

 

Merjenje in beleženje napredka:     

obravnave, beleženi bodo peti odzivi v posamezni ob

 

 







             





           

 alka, »party troblje«, žoge razli nih velikosti, baloni, fižol     

 ki, helikopterji, igre na blazini, vožnja z vozi 

  

          

 

 

   

              

             

 

Ker je otrok že sposoben ustrezno tvoriti glasove i  

    

posameznega glasu ali zloga, ampak želim s pou   

         

  

 

        

         

  

 

         



        

   

  

         

 







          

 

Generalizacija in vzdrževanje osvojenega vedenja: 

    

 



 



 



 



 

 




 

  

  




      

      

      

      

      

      

      

      

      







      

      

      

      

      

      

              

 

težav in posebnosti.  



 

 

verbalno izrazi željo 

 otrok z besedo JA/NE izrazi željo 

 ustrezen odziv predstavlja z besedo (JA/NE) izraže

želja po predmetu v 3 sekundah po postavljenem vpra



a) otrok ob vprašanju »Želiš...?« in enem ponujenim želenim predmetom, ki 

ga držim v roki, v       

izrazil željo po predmetu z 90 % pravilnostjo tekom  



b) otrok bo ob vprašanju »Želiš...?« in enem ponujenim neželenim 

predmetom, ki ga držim v roki, v 

besedo NE izrazil željo po predmetu z 90 % pravilno  









Merjenje in beleženje napredka:     

obravnave, beleženi bodo zadnji deseti odzivi v pos

 

 

             



 

           

 alka, »party troblje«, žoge razli nih velikosti, baloni, fižol     

 ki, helikopterji, igre na blazini, vožnja z vozi 

    

tudi piškoti, riževi oblati, puding, jabolko, banan

          

 

 

   

              

    

želi, saj se bo le tako potrudil oblikovati ustreze

a) z besedo JA izražena želja po predmetu ob vprašanju (en željen predmet v 



Sedim pred otrokom, v roki držim za otroka želeni predmet in ga vprašam »Želiš...?«. 

       im želeni predmet.   



držim za otroka želeni predmet in ga vprašam »Želiš 

 

    

    e odgovora ne ponovi, predmet pridržim, ponovim 

            

           

    

   







Pridržim predmet, ponovim vprašanje in mu predmeta  



b) z besedo NE izražena želja po predmetu ob vprašanju (en neželen 



Sedim pred otrokom, v roki držim dva predmeta (en p    

zaželen, drugi ne), otroku ponudim neželen predmet in ga vprašam »Želiš...?«. 

Oblikujem odgovor NE, neželeni predmet takoj odstranim in ponudim otroku želeni 

           

odgovor. Sedim pred otrokom, v roki držim dva predm 

zelo zaželen, drugi ne), otroku ponudim neželen predmet in ga vprašam »Želiš...?«. 

 

pa odstranim neželeni predmet in ponudim otroku žel 

   

 e odgovora ne ponovi, predmet pridržim, ponovim vpr 

odgovor, odstranim neželeni predmet in mu izro im želeni predmet šele, ko ponovi 

           

  

 

 am. Pridržim neželeni predmet, ponovim vprašanje in   im želenega 



Generalizacija in vzdrževanje osvojenega vedenja: 

  

 



 



a) otrok ob vprašanju »Želiš...?« in enem ponujenim želenim predmetom, ki ga 

držim v roki, v il željo 

          

DOSEŽEN 15.2.2011
b) otrok ob vprašanju »Želiš...?« in enem ponujenim neželenim predmetom, ki ga 

držim v roki, v il željo 







          

DOSEŽEN 

              

 

težav in posebnosti.  



 

 

verbalno izrazi željo po predmetu 

 i želeni predmet 

   ustrezen odziv predstavlja besedna oznaka želenega





a) otrok ob vprašanju »Kaj želiš...?« in enem ponujenim zelo želenim 

predmetom, ki ga držim v roki, v 

besedno oznako želenega predmeta z 90 % pravilnostj  



b) otrok ob vprašanju »Kaj želiš...?« in enem ponujenim zelo želenim 

predmetom, ki ga držim v roki, v    

pravilno nadaljuje besedno oznako želenega predmeta    



c) otrok ob vprašanju »Kaj želiš...?« in enem ponujenim zelo želenim 

predmetom, ki ga držim v roki, v     

  i želeni predmet z 90 % pravilnostjo tekom petih za



d) otrok ob vprašanju »Kaj želiš...?« in enim zelo želenim in enim neželenim 

  

želeni predmet z 90 % pravilnostjo tekom petih zapo

e) otrok z besedo izrazil željo po predmetu izven n   









Merjenje in beleženje napredka:     

obravnave, beleženi bodo zadnji peti odzivi v posam

 

 

             



 

   ek s kužkom, žoga in piškot (pri malici) 

          

 

 

   

              

   

želi, saj se bo le tako potrudil oblikovati ustreze     

             

   

oznak (avto, žoga, piškot) želenih predmetov, ko ji     



a) besedna oznaka želenega predmeta s ponovitvijo odgovora (željen 



Ko otrok seže po predmetu, ki sem ga izbrala za u    

pridržim v roki, otroku postavim vprašanje »Kaj žel 

  im željeni predmet.        

otrok ponovi moj odgovor. V roki pridržim za otroka želeni predmet in ga vprašam 

»Kaj želiš...?« in oblikujem odgovor.        

   

   

ne ponovi, predmet pridržim, ponovim vprašanje, obl 

 

b) besedna oznaka želenega predmeta z delno samosto

odgovora (željen predmet v roki) 







Ko otrok seže po predmetu, ki sem ga izbrala za u    

pridržim v roki, otroku postavim vprašanje »Kaj žel  

            

 im želeni predmet.          

            

  al in ob tem želeni predmet poimenujem s celo besed  

  

  no, predmet pridržim, 

 



c) besedna oznaka želenega predmeta s samostojnim o

odgovora (željen predmet v roki) 

Ko otrok seže po predmetu, ki sem ga izbrala za u    

pridržim v roki, otroku postavim vprašanje »Kaj žel   

  im želeni predmet. 

 

 am. Pridržim predmet, ponovim vprašanje in mu predm

 

d) besedna oznaka želenega predmeta s samostojnim o

odgovora (en željen predmet in en neželen predmet n

Ko otrok seže po predmetu, ki sem ga izbrala za u    

položim na mizo/blazino, zraven postavim še en za otroka ne željen predmet, 

postavim vprašanje »Kaj želiš?« in po  

 im želeni predmet.  

 

Pridržim predmet, ponovim vprašanje in mu predmeta  



e) besedno izražena želja po predmetu (željen predm   



Otrok samostojno z besedo izrazi željo po predmetu.  

po katerem besedno izrazi željo.  







Generalizacija in vzdrževanje osvojenega vedenja: 

             

 



 



a) otrok ob vprašanju »Kaj želiš...?« in enem ponujenim zelo želenim 

predmetom, ki ga držim v roki, v 

besedno oznako želenega predmeta z 90 % pravilnostj  

CILJ DOSEŽEN 22. 2. 2011

b) otrok ob vprašanju »Kaj želiš...?« in enem ponujenim zelo želenim 

predmetom, ki ga držim v roki, v    

pravilno nadaljuje besedno oznako želenega predmeta    

CILJ NI DOSEŽEN
c) otrok ob vprašanju »Kaj želiš...?« in enem ponujenim zelo želenim 

predmetom, ki ga držim v roki, v  

želeni predmet z 90 % pravilnostjo tekom petih zapo

DOSEŽEN
d) otrok ob vprašanju »Kaj želiš...?« in enim zelo želenim in enim neželenim 

          i želeni 

           

DOSEŽEN
e) otrok z besedo izrazil željo po predmetu izven n   

CILJ NI DOSEŽEN

              

 

osvajal brez težav in posebnosti. Ker gre na stopnj     

 redstavljalo težav, 

 

           

 

 za predmete: avto, žoga, piškot 









 

 







 





Merjenje in beleženje napredka:     

obravnave, beležen bo vsak odziv  

 

 

    

 

  

          

 

 

   ujem le kadar si otrok umaže roke in pred odhodom n

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 Vrži brisa 

 







             

 

Generalizacija in vzdrževanje osvojenega vedenja: 

    









            

CILJ NI DOSEŽEN

            

             

          

              

   





  

 

  

 



             

 a neposredno in objektivno beleženje dogodkov, ki s

          

      leženo ob vsakokratnem 

iniran postopek beleženja pri katerem 

hkrati beležimo pogostost pojavljanja, trajanje in 







          

sprožilci in oja 

 ku napadi besa pojavijo, kadar ne želi slediti poda

     

       inkovito orodje s katerim je izražal svoje 

            

ubljenega predmeta, nudenjem tolažbe, 

            

          

tako lahko izognil izpolnitvi neželene zahteve ali pa je pridobil želeni predmet. Po 

     

           

          



         

        

             

  

se razlikujejo od ciljnega nezaželenega vedenja. V 





    anja, ležanja na tleh, udarjanja s pestmi, cepetanj 

 

       

pogostosti pojavljanja, dolžine trajanja in intenzi

Opazovanje, beleženje in analiza neustreznega veden 

  

in objektivno beleženje dogodkov, ki se odvijajo v 



beleženo ob vsakokratnem pojavljanju. Pri tem je bi   

postopek beleženja pri katerem hkrati beležimo pogo   







          

              

    ili tako definirani sprožilci in 

 

 sprožilci neustreznega vedenja:  
 

  

  

1. opustitev podane zahteve, tolažba, crkljanje, ig 

 

 

1. izogibanje neprijetnim situacijam, izražanje pro

 



        

        a težave pri vzpostavljanju 



         

          

 imo, da s prstom pokaže želeni predmet in da mu sle





         

   

  

se razlikujejo od ciljnega nezaželenega vedenja. 



      

            









     as trajanja izražen v minutah in intenzivnost 

neustreznega vedenja izražena. 

          



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



2. jok, cepetanje, odrivanje, ležanje na tleh 
 anje, cepetanje, odrivanje, ležanje na tleh, brcanj
 







   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 



  

   







        



 

        

            

        

          

 

 



          

 

            

  

 



 

meni in govori svojem žargonu, ali pa ponavlja znan



            

            

 



    

  

nekaj besed v svojem žargonu, nato pa odhiti nazaj   











Združena pozornost: Udejanjanje združene pozornosti se je pri de 

pri igri z žogo in razli  ek zelo uživa. Na blazino ali k 

meni sam prinese potrebne rekvizite (npr. žogo, ode

ti niso v njegovem dosegu, nanje pokaže z ustrezno 

   

vo položi blazino, leže poleg mene 

            

dejanja in se nanje odziva ter kaže veliko zanimanj

              

vedno ne kaže v smislu skupne združene pozornosti,    

bdržal mojo pozornost. Kadar želi 

nek predmet, v 70 do 80 % nanj pokaže z ustrezno ge     

 e mojo roko in želi, da mu podam predmet, ob tem pa ne kaže namena, da želi 

    

 itve v njegovo igro oz. doživljanje predmeta še ved



             

Izraža se v svojem žargonu, ob        

pogosteje pa ponavlja moje besede. Na vprašanje »Že 

            





               

  ek želi nek predmet, v 70 do 

80 % nanj pokaže z ustrezno gesto, ob  

želja in potreb de  

         

           

 ajno le leže na blazino, ne želi sodelovati, udarja

  

 ek želi.   









               

           

 



 

              

 ek zelo rad brca tudi žoge in balone, pritegnejo pa 

  e stiskati (pena, plastelin, škatla s fižol 

žogica, baloni napolnjeni z moko ipd.) oz. nanje pr   

 

             

  

mano vztopa pri igri z žogo in razli  ek zelo uživa. 

        e (npr. žogo, oddejo, zaveso, 

anje pokaže z ustrezno gesto. Za 

  

          glavo položi 

blazino, leže poleg mene in se skupaj z mano pretva     

          kaže veliko zanimanje za 

  

skupni igri na blazini, je še vedno pretežno stereo  

  

 

 

 i in svoje igre še vedno ne želi spreminjati.  



         











 



 ek se na neprijetne dražljaje (odvzem priljubljeneg  

priljubljene dejavnosti, težja zahteva) odziva manj      

           

žljaj.  



  

besede (avto, žoga, piškot).  



              

  



 

                





             

   

           

popolne neaktivnosti, ko ga je zelo težko motivirat

 

 

            









 

              

        

 

   

  

  

  

   

  

  

 

           

             



           

 

 ku ni bilo zaznati pomembnih razlik v dosežkih na L

 



        

           

    

         

 







   



           

  

              

   



Beleženje otrokovih odzivov:  



 



 

 

 

 

Razlikovalni dražljaj (navodilo):  



             

  



   

 

   

 



Razlikovalni dražljaj (navodilo): 



 







 



Razlikovalni dražljaj (navodilo): 



 

 

  

 

 

 

  

  

 

 



Razlikovalni dražljaj (navodilo): 



 otrok kroži v zapestju 

 

 

  

 



Razlikovalni dražljaj (navodilo): 



 

 

 

 otrok si obliže ustnice 



Razlikovalni dražljaj (navodilo): 









 

  

  

    

 

  

  

 



Razlikovalni dražljaj (navodilo): 



  

 Prižgi lu 

  

 

 

  

  

  

  

 Podaj žogo.  

  

    

   

 Poberi fižol  igra se s fižol 

izražanje želje z gesto 

Razlikovalni dražljaj (navodilo): »Pokaži kaj želiš.« 


 otrok s kazalcem pokaže želeni predmet  









Razlikovalni dražljaj (navodilo): 



   

  

  

  

  



Razlikovalni dražljaj (navodilo): » Pokaži 



 otrok pokaže mizo  

 otrok pokaže stol  

 otrok pokaže omaro  

 otrok pokaže umivalnik  

 otrok pokaže vrata  

 otrok pokaže blazino  

 otrok pokaže avtomobil   

 otrok pokaže žogo  

 otrok pokaže kocke  zloži kocke v vedro

 



Razlikovalni dražljaj (navodilo): 



               



 

 

verbalno izražanje želje 

Razlikovalni dražljaj (navodilo): »Želiš   











 otrok z besedo JA/NE izrazi željo   

verbalna oznaka želenega predmeta 

Razlikovalni dražljaj (navodilo): »Kaj želiš? (v roki držim za otroka želeni predmet) 



  i želeni predmet  

 



Razlikovalni dražljaj (navodilo):  



 





 

 

 







  



otrok vrže papirnato brisa 



  

 

 

  

 

 

 







           

           

  

             

   





  









       

 

       

  

             

           

            

  

tudi udejanjanje združene pozornosti. Svoje potrebe    

          

pokaže pou          



          

           

  

 

        

  

        

razlik v dosežkih pred in po vklju   

         

       

 

zajemalo le ožja podro  

         

  

             

napredek, ki pa je bil seveda omejen na ožja podro    

zato nezadosten, da bi se lahko odražal kot naprede 









            

  i z daljšo in obsežnejšo obravnavo. 

            

 

          

            

poudariti, da je za ohranjanje doseženih sprememb v  

 no, da se cilji doseženi v         

        

 

  tisti, ki z otrokom preživijo najve 

             

  enju. Zelo pomembno je, da starši cilje dosežene v 

  

postati del družinskega vsakdanjika, saj bo le tako   

              

 

            

          

            

   











          

              

            

      

        

         



          

           

             

 evanje v družbeno dogajanje.  

          

         

   





           





            



         

            

izobraževanja staršev in strokovnih delavcev, ki de

          

 

       

            







       

       



         

             

            

vzgojno-izobraževalni program in modifikacijo tisti no otežujejo 



             

              

           

           ekonomski položaj 

družine iz katere prihajajo. Pri svojem delu sem na  

svojega otroka želeli vklju 

s tem povezanih velikih potnih stroškov žal niso zm   

            

  itev v vzgojno-izobraževalni program v katerem se l

     

  e zagotoviti ohranjanje doseženih sprememb 

v vedenju, ki se bodo odražale skozi daljše    

kolikor se delo z otrokom v vzgojno-izobraževalnem 

bo izboljšanje v otrokovem funkcioniranju doseženo 

          

          

            

  

   

            

           

             

   

   







 

 

 nega in poglobljenega izobraževanja specialnih in 

 ju v tujini že uveljavljenih metod dela z otroci z 

           



 

     

             

           

 

usposabljanje in izobraževanje na tem podro       

 ju že dolgoletne izkušnje.  

       

           

         

socialnih vzorcev in zmanjšanju težavnega vedenja.  

           

intenzivna in obsežna, prilagojena trenutni stopnji  

          

        

         

         

prav bi bilo, da je kot ena izmed možnosti dostopna











           



 

             

     



 leženje vedenja: sestavljanje 

          



               

Ljubljana: Sožitje - zveza društev za pomo 

    udoviti otroci z avtizmom in združena pozornost. 





     



     

Bužan, V., Coti      Primoži      

 







          



          







            

vzgoje in izobraževanja. Diplomsko delo, Ljubljana:







            









        



             

življenje in delo. Pridobljeno 14.10.2010, iz http:



         











        



           

         



  

  

          























  




