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POVZETEK 

V diplomskem delu je predstavljena tematika oblikovanja individualiziranih programov 

za otroke z motnjo avtističnega spektra (MAS).  

 

Teoretični del diplomskega dela zajema zakonodajo na področju oblikovanja 

individualiziranih programov in usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, smernice za 

oblikovanje individualiziranih programov ter značilnosti otrok z MAS. 

V empiričnem delu diplomskega dela je predstavljena analiza individualiziranih 

programov, ki je bila narejena s pomočjo kriterijev, pripravljenih za njihovo 

ocenjevanje. V analizo so vključeni individualizirani programi iz  4 različnih vzgojno-

izobraţevalnih programov.  

V sklepu pa so povzete ugotovitve, ki so oblikovane na podlagi strokovne literature in 

izvedbe analize individualiziranih programov. Z analizo individualiziranih programov 

je bilo ugotovljeno, kako strokovni timi pri oblikovanju individualiziranih programov 

upoštevajo zakonske in strokovne zahteve za oblikovanje individualiziranih 

programov.  
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ABSTRACT 

This thesis deals with the developing of individualized education programs for 

children with autism spectrum disorder (ASD).  

 

The theoretical part of the thesis deals with the legislation in the area of developing 

individualized education programs and the placement of children with special needs, 

guidelines for developing individualized education programs and the characteristics 

of children with ASD.  

The empirical part of this thesis represents an analysis of individualized education 

programs that was made with the criteria prepared for their evaluation. The analysis 

includes individualized education programs from 4 different educational programs. 

The conclusion sums up the findings which are established on the grounds of 

academic literature and the analysis of individualized education programs. The 

analysis of individualized education programs has established how expert groups 

take into consideration the legislative and professional requirements for developing 

individualized education programs when they develop individualized education 

programs.  
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1. UVOD 

 

Individualiziran program je pravica vsakega posameznika s posebnimi potrebami; za 

izvajalce vzgoje in izobraţevanja pa zakonska dolţnost. Glede na veljavno 

zakonodajo so izvajalci vzgoje in izobraţevanja za otroke s posebnimi potrebami 

dolţni oblikovati IP, ki ga morajo izvajati in redno evalvirati.  

Za temo oblikovanja individualiziranih programov, ki jo predstavljam v diplomskem 

delu, sem se odločila predvsem zato, ker menim, da je oblikovanje ustreznega 

individualiziranega programa za otroke s posebnimi potrebami ključnega pomena za 

učinkovito in uspešno delo z njimi.  

Ker delam z otroki z motnjami avtističnega spektra, sem v empiričnem delu 

analizirala individualizirane programe, ki so oblikovani za to populacijo otrok.  

Cilj diplomskega dela je ugotoviti povezanost med posameznimi fazami oblikovanja 

individualiziranega programa ter ugotoviti, ali se individualizirani programi oblikovani 

v različnih vzgojno-izobraţevalnih programih med seboj razlikujejo v upoštevanju 

zakonskih in strokovnih zahtev za njihovo oblikovanje.  

V diplomskem delu za opis posameznikov z motnjami avtističnega spektra 

uporabljam izraz otrok, saj v empiričnem delu analiziram  individualizirane programe, 

ki so oblikovani zanje. Čeprav bom uporabljala izraz otrok, ob uporabi tega izraza 

mislim tudi na mladostnike in odrasle z motnjami avtističnega spektra.  

Za označevanje posebnih potreb, ki jih v diplomskem delu opisujem, uporabljam 

izraz motnje avtističnega spektra (MAS), v katerem zajemam vse posameznike z 

različnimi oblikami izraţenosti avtizma.  

V diplomskem delu bom uporabljala naslednje kratice: 

 IP – individualiziran program 

 ZUOPP – zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

 MAS – motnje avtističnega spektra 

 DSP – dodatna strokovna pomoč 
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2. TEORETIČNI UVOD 

2.1 INDIVIDUALIZIACIJA  
 

Beseda individualizirati je v Slovarju slovenskega knjiţnega jezika opredeljena z 

dvema opisoma, ki ustrezata pomenu individualizacije, ki bo uporabljen v 

nadaljevanju. 

Individualizirati pomeni »skupinsko, kompleksno obravnavanje česa spremeniti v 

individualno« in »s poudarjanjem lastnosti, značilnosti orisati človeka kot 

posameznika.« 

Blaţič in drugi (2003, str. 331) zapišejo: »Individualizacija je poudarjena oblika 

diferenciacije. S tem mislimo na preoblikovanje heterogene skupine (razred) v več 

homogenih skupin (diferenciac ija) ob upoštevanju individualnih zmoţnosti učencev 

(individualizacija).«  

»Individualizacija pomeni, da bi morali upoštevati različne posebnosti posameznikov. 

Je načelo, ki zadeva tako poučevanje kot otrokovo učenje in preverjanje učenčevega 

znanja« (Ţerdin, 2000, str. 7). 

»Individualizacijo bi lahko definirali kot manj ali dalj časa trajajoči proces prilagajanja 

manjšega ali večjega števila raznoterih sestavin vzgoje in izobraţevanja inter in 

intraindividualnim razlikam učenca s ciljem, da se ta optimalno razvija in ţivi« 

(Galeša, 1995, str. 85). 

Vse navedene definicije individualizacije poudarjajo pomen osredotočanja na različne 

značilnosti in potrebe vsakega posameznika.  

S procesom inkluzije se v rednih izobraţevalnih programih izobraţuje vedno več 

otrok s posebnimi potrebami, ki šolskega znanja ne zmorejo usvajati preko 

frontalnega načina, ampak v procesu poučevanja potrebujejo drugačne pristope. 

Zato je individualizacija poučevanja ključnega pomena za uspeh vsakega 

posameznega učenca s posebnimi potrebami v različnih izobraţevalnih programih.  
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2.2 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 
 

Različni avtorji podajajo različne opredelitve o tem, kaj naj bi bil individualiziran 

program.  

Končarjeva (2003, str. 11)  individualiziran program opredeli kot:  

 pregled vseh močnih področij, interesov in potreb otroka in mladostnika s 

posebnimi potrebami ter pričakovanj o njegovem učenju in delu, ki se 

razlikujejo od postavljenih zahtev v programu, v katerega je vključen – za 

obdobje enega leta; 

 napisan načrt aktivnosti, ki je pripravljen za posameznika in predvideva 

prilagoditve ustreznega programa in vključitve v različne dodatne aktivnosti;  

 orodje, ki pomaga strokovnim delavcem voditi otroka in mladostnika s 

posebnimi potrebami v njegovem razvoju; 

 program, ki ga pripravijo, izvajajo in izvajanje spremljajo strokovni delavci v 

sodelovanju s starši v okviru programa, v katerega je vključen otrok oz. 

mladostnik s posebnimi potrebami; 

 fleksibilen, delovni dokument, ki ga lahko prilagajamo ali spreminjamo, če je 

potrebno;  

 zavezujoč dokument za otroka in mladostnika s posebnimi potrebami, njegove 

starše in vsakega, ki ga program določa, naj bi pomagal otroku oz. 

mladostniku s posebnimi potrebami doseči postavljene cilje in pričakovanja; 

 neprekinjena aktivnost zapisov, ki zagotavljajo kontinuiteto v diagnostiki, 

načrtovanju, izvajanju ter vrednotenju otrokovega oz. mladostnikovega 

razvoja, učenje in dela;  

 dokument, ki upošteva vse pravice otroka/mladostnika s posebnimi potrebami 

zapisane v zakonodaji oz. v programski zasnovi. 

Pulec Lah-ova (2002) individualiziran program opredeli kot proces prilagajanja 

vzgojno-izobraţevalnega procesa otrokovim posebnim vzgojno-izobraţevalnim 

potrebam  z namenom, da bi mu omogočili optimalni razvoj ter kot dokument, ki je 

zakonsko zagotovljen vsem otrokom s posebnimi potrebami.  

Opara (2005) je mnenja, da je z uvedbo  individualiziranega programa stroka našla 

način, kako delati z otroki, ki imajo slabši vloţek, manj znanja, določene ovire oz. 

primanjkljaje.  
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V opredelitvah o individualiziranem programu vsi strokovnjaki poudarjajo potrebo po 

prilagajanju posamezniku in njegovim zmoţnostim, značilnostim in potrebam. 

Individualiziran program mora biti torej program, ki je v prvi vrsti napisan za otroka, 

ne glede na vrsto posebnih potreb, ki jih ta otrok ima.  

Galeša (2002, str. 85) to ponazori z naslednjimi besedami: »Glede na to, da IUN 

(individualiziran učni načrt) in IP (individualiziran program) vsebujeta dokaj celovito 

oceno razvitosti in posebnih potreb ter dokaj natančen program za posameznega 

otroka, ni potrebno dosedanje etiketiranje in klasificiranje teh otrok glede na motnje, 

ker nam ta etiketiranja in klasifikacije na osnovi motenj nič ne pomagajo pri 

programiranju, izvajanju in ocenjevanju ustreznosti pomoči. Program lahko snujemo 

le na osnovi sposobnosti, posebnih potreb in interesov otroka.« 

 

2.3 ZAKONSKE ZAHTEVE ZA OBLIKOVANJE 

INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

Na podlagi 11. člena Zakona o osnovni šoli (2006)  imajo vsi otroci s posebnimi 

potrebami, ne glede na to, v katerem vzgojno-izobraţevalnem programu se 

izobraţujejo, pravico do individualiziranega programa. Vzgojno-izobraţevalna 

ustanova mora za pripravo, izvedbo in evalvacijo individualiziranega programa 

zagotoviti strokovne delavce oz. strokovne time.  

 

2.3.1 ZAKON O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 2000 

Prvotni Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP), ki 

je bil sprejet leta 2000, v 27. členu opredeljuje, da morajo strokovni timi za 

posameznika v roku 30 dni po njegovi vključitvi zanj oblikovati individualiziran 

program.  

28. člen ZUOPP (2000) določa, da strokovno skupino za oblikovanje 

individualiziranega programa določi ravnatelj. 
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Ta člen opredeljuje, da imajo pri nastajanju IP pravico sodelovati tudi starši otroka s 

posebnimi potrebami ter da je potrebno IP med šolskim letom, glede na razvoj in 

napredek otroka, prilagajati.  

Na podlagi tega člena ZUOPP (2000) je vključevanje staršev v proces oblikovanja IP 

zakonska zahteva, ki jo je potrebno v praksi upoštevati in izpolnjevati.  

V 29. členu ZUOPP (2000) pa je določena vsebina individualiziranega programa: »Z 

individualiziranim programom se določijo oblike dela na posameznih vzgojnih 

področjih, pri posameznih predmetih oziroma pri predmetnih področjih, način 

izvajanja dodatne strokovne pomoči, prehajanje med programi ter potrebne 

prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in 

časovni razporeditvi pouka.«  

V vsebini tega člena zakona so zapisane vse prilagoditve, do katerih so v procesu 

izobraţevanja upravičeni otroci s posebnimi potrebami. 

 

2.3.2 SPREMEMBA ZAKONA O USMERJANJU OTROK S 

POSEBNIMI POTREBAMI 2007 

Trenutno veljavni ZOUPP (2007) v 29. členu zdruţi časovni termin za oblikovanje 

individualiziranega programa in vsebinske dele individualiziranega programa. 

Vsebinsko je v novem zakonu dodatno navedeno, da se v individualiziranem 

programu opredeli tudi  izvajanje fizične pomoči posameznikom s posebnimi 

potrebami. 

Glede na določila Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in 

mladostnike s posebnimi potrebami (2006) pa so do fizične pomoči upravičeni le 

posamezniki s teţjo ali teţko gibalno oviranostjo.  

Vsebinska sprememba 30. člena ZUOPP (2007) opredeljuje sodelovanje staršev pri 

izdelavi IP takole: »Pri delu strokovne skupine sodelujejo tudi starši otroka.« V 

prejšnjem ZUOPP (2000), je bilo sodelovanje staršev opredeljeno z naslednjimi 

besedami: »pri pripravi individualiziranega programa sodelujejo tudi starši otroka.«  
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Ob primerjavi obeh opredelitev sodelovanja s starši v zakonodaji lahko opredelitev v 

sedaj veljavnem zakonu razumemo širše, saj je v zapisu uporabljena beseda »delu« 

namesto »pripravi«, kot je bilo to opredeljeno v prvotnem  zakonu. Beseda »delo« 

zajema vse faze oblikovanja individualiziranega programa – ocenjevanje, načrtovanje 

in pa tudi izvajanje ter evalviranje, ki v besedi »pripravi« nista zajeti.  

V 30. členu ZUOPP (2007) je opredeljeno tudi, da mora strokovna skupina IP za 

posameznika med letom prilagajati, na koncu šolskega leta preveriti njegovo 

ustreznost ter izdelati novega za naslednje šolsko leto.  

 

2.3.3 PREDLOG ZAKONA O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 2010 

V 47. členu predloga ZUOPP (2010), je opredeljeno časovno obdobje, v katerem 

morajo strokovni timi za otroka pripraviti individualiziran program – le-to ostaja enako, 

30 dni po vključitvi otroka v program vzgoje in izobraţevanja.  

Vsebinsko je v tem členu dodano še, da se z individualiziranim programom v 

programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo določi 

organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, 

izvajanje svetovalnih storitev in učne pomoči. 

Z individualiziranim programom dela se določijo cilji programa in oblike dela:  

 na posameznih vzgojnih in izobraţevalnih področjih/pri posameznih predmetih 
ali predmetnih področjih; 

 izvajanje fizične pomoči; 

 prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji; 

 pri preverjanju, ocenjevanju znanja in doseganju standardov znanja; 

 ter napredovanje in časovna razporeditev pouka. 

 

V pripravo in spremljanje individualiziranega programa so vključeni tudi starši otroka. 

Individualiziran program je potrebno sproti, najmanj pa v vsakem vzgojno-

izobraţevalnem obdobju evalvirati in ga po potrebi spremeniti. O spremembah v 

individualiziranem programu je potrebo obvestiti starše.   
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V predlogu ZUOPP (2010) so zapisana podrobnejša navodila o načrtovanju in 

izvajanju dodatne strokovne pomoči. Pomembni sta dopolnitvi na področju 

oblikovanja ciljev pri delu s posamezniki s posebnimi potrebami in spremembe glede 

pogostosti evalvacije, saj bo IP, po sprejetju zakona, potrebno pogosteje evalvirati. 

Tudi sodelovanje staršev je zelo natančno opredeljeno, saj so starši vključeni v 

pripravo in spremljanje individualiziranega programa za svojega otroka. Prav tako 

morajo biti obveščeni o vsaki spremembi individualiziranega programa.  

Podrobnejša navodila glede vključenosti staršev in oblikovanja posebnih ciljev za 

posameznike s posebnimi potrebami sta, po mojem mnenju, pomembni zahtevi, ki 

lahko pripomoreta, k boljšemu in kvalitetnejšemu oblikovanju individualiziranih 

programov. 

Sestavo strokovnega tima, ki pa ostaja vsebinsko nespremenjen, opredeljuje 48. člen 

predloga ZUOPP (2010). 

Predlog ZUOPP (2010) bo v veljavo stopil 1. septembra 2012. 

 

2.3.4 ZAKONSKE PRAVICE STARŠEV OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

To poglavje vključujem v svoje diplomsko delo s prav posebnim namenom.  

V procesu pridobivanja individualiziranih programov, ki sem jih potrebovala za 

empirični del diplomskega dela, sem od staršev otrok z MAS dobila različne odzive. 

Starši so mi v odgovoru sporočali, da mi pri mojem diplomskem delu ţal ne morejo 

pomagati, saj jim šola ne sme ali ne ţeli izročiti individualiziranega programa za 

njihovega otroka.  

Zaradi takšnega prepričanja staršev in nespoštovanja zakonov ustanov, ki jih otroci 

teh staršev obiskujejo, sem se odločila, da bom v svoj teoretični uvod vključila tudi 

poglavje o zakonskih pravicah staršev, da jim vzgojno-izobraţevalne ustanove 

posredujejo individualiziran program za njihovega otroka.  

V okviru tega poglavja navajam člene različnih zakonov, ki jih starši lahko uporabijo 

pri uveljavljanju svojih pravic, ki jih imajo, kot starši otroka s posebnimi potrebami.  
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Starši imajo pravico do prejetja individualiziranega programa svojega otroka na 

podlagi 36. člena Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 

osnovnošolskega izobraţevanja (2008), ki določa pravice staršev:  

»Starši imajo pravico do vpogleda v vse zbirke osebnih podatkov, ki se nanašajo na 

njihovega otroka. Staršem je treba omogočiti pregledovanje, prepisovanje in 

kopiranje teh podatkov. Starši imajo pravico vedeti, komu so bili osebni podatki 

njihovih otrok posredovani. Staršem je omogočena pravica do preklica pisnega 

soglasja za zbiranje osebnih podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma 

svetovanje, in osebnih podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih 

učencev.  

Šola mora staršem omogočiti vpogled in prepis osebnih podatkov najkasneje v 15 

dneh od dneva, ko je prejela zahtevo, ali pa jih v istem roku pisno obvestiti o razlogih, 

zaradi katerih vpogleda in prepisa ne bo omogočila. 

Izpis oziroma kopijo osebnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov oziroma iz 

dokumentacije mora šola staršem posredovati v 30 dneh od dneva, ko je prejela 

zahtevo, ali pa jih v istem roku pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih jim izpisa ne 

bo posredovala. Starši te pravice uveljavljajo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 

osebnih podatkov.« 

Ta člen staršem daje zakonsko pravico, da jim ustanova, ki jo njihov otrok obiskuje, 

posreduje individualiziran program, ki so ga oblikovali za njihovega otroka. 

V 30. členu ZUOPP (2007) je zapisana pravica staršev, da sodelujejo pri oblikovanju 

individualiziranega programa za svojega otroka: 

»Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje ravnatelj 

vrtca, šole oziroma zavoda strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci 

vrtca, šole ali zavoda in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju 

vzgojno-izobraţevalnega programa. Pri delu strokovne skupine sodelujejo tudi starši 

otroka. Strokovna skupina mora med šolskim letom prilagajati individualiziran 

program glede na napredek in razvoj otroka s posebnimi potrebami in ob koncu 

šolskega leta preveriti ustreznost individualiziranega programa in izdelati 

individualizirani program za naslednje šolsko leto.« 
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Ob upoštevanju tega člena zakonodaje, bi morali člani strokovnega tima starše otrok 

s posebnimi potrebami aktivno vključevati v proces načrtovanja, oblikovanja, 

izvajanja in evalviranja individualiziranega programa.  

Da je sodelovanje staršev ključnega pomena za oblikovanje dobrega 

individualiziranega programa poudarja tudi Končarjeva (2003, str. 7): »Zakonska 

pravica, da starši sodelujejo pri oblikovanju IP je zato priloţnost za skupno 

preverjanje dejavnikov otrokovega okolja, otrokovega razvoja, njegovih doseţenih 

spretnosti in znanj, nadalje za načrtovanje učenja, izvajanje učnega procesa in 

evalvacijo doseţkov.«  

V 38. členu Ustave RS je zapisano: »Zagotovljeno je varstvo osebnih podatkov. 

Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega 

zbiranja. Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih 

podatkov določa zakon. Vsakdo ima pravico seznaniti se z zbranimi osebnimi 

podatki, ki se nanašajo nanj, in pravico do sodnega varstva ob njihovi zlorabi .«  

Ta člen Ustave daje staršem pravico, do seznanjanja z otrokovimi osebnimi podatki, 

saj so do otrokovega 18. leta njihovi zakoniti zastopniki. Pri tistih mladostnikih, ki se 

izobraţujejo  v posebnih programih vzgoje in izobraţevanja ter jim je zaradi diagnoze 

zmerne, teţje ali teţke motnje v duševnem razvoju odvzeta opravilna pravica, pa še 

dlje – do konca njihovega ţivljenja.  

Zakon o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih (2004) v 107. členu določa: 

»Mladoletne otroke zastopajo starši.« Na podlagi tega člena zakona so starši tisti, ki 

odločajo v dobrobit otroka, dokler otrok ni sposoben samostojno sprejemati svojih 

odločitev. 
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2.4 VSEBINA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 
 

Slovenski in tuji strokovnjaki imajo različna mnenja o tem, kaj bi individualizirani 

programi za otroke s posebnimi potrebami morali vsebovati. Posamezna priporočila 

strokovnjakov lahko strokovni timi v vzgojno-izobraţevalnih programih upoštevajo ali 

pa ne, vendar pa so v individualiziran program za otroka s posebnimi potrebami 

dolţni zapisati vsebinska področja, ki so določena v ZUOPP (2007), ki v 29. členu 

določa naslednjo vsebino individualiziranega programa:  

 oblike dela na posameznih vzgojnih in izobraţevalnih področjih 

 oblike dela pri posameznih predmetih ali predmetnih področjih 

 način izvajanja dodatne strokovne pomoči 

 način izvajanja fizične pomoči 

 prehajanje med programi 

 potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, 
napredovanju in časovni razporeditvi pouka 

 

Jurišičeva (2006) pravi, da je individualiziran program vodič, kako zadovoljiti posebne 

potrebe posameznega otroka. Individualiziran program naj bi vseboval:  

 učenčevo sedanjo raven doseţkov (v razvoju, znanju, funkcioniranju). Obsega 

tudi to, kar ga ovira pri napredovanju po splošnem učnem načrtu za vse, kako 
neka teţava (motnja, primanjkljaj) ovira njegovo sodelovanje v skupini 
vrstnikov; 

 merljive letne cilje (hkrati so zapisani tudi koraki, po katerih bo prišel do tega 

cilja); 

 dodatne storitve, ki jih otrok potrebuje in mu jih bodo nudili v šoli ali vrtcu 
oziroma izven šole (logoped, fizioterapevt, specialni pedagog in podobno); 

 včasih tudi obseg dejavnosti, pri katerih učenec/otrok ne bo sodeloval z 

drugimi vrstniki v programu; 

 prilagoditve, ki jih bo imel pri preverjanju, poučevanju ali ocenjevanju, vključno 
s tem, pri katerih preverjanjih učenec ne bo sodeloval;  

 opis načina, kako bomo merili otrokov napredek pri doseganju ciljev v IP; 

 kako bodo starši o tem napredku obveščeni.  
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Bateman in Herr (2006) navajata, da mora IP vsebovati 3 ključne elemente:  

 trenutni nivo otrokovega funkcioniranja 

 cilje 

 načrt dela 

 

Sansosti, Smith in Cowan (2010) pa so mnenja, da morajo biti informacije, ki so 

zapisane v poglavju trenutni nivo funkcioniranja: 

 sedanje - temeljiti morajo na aktualnih podatkih o otroku; 

 relevantne - potrebno je opredeliti povezanost informacij z vplivom 

posameznikovo izobraţevanje;  

 objektivne - nepristranske in oblikovane na podlagi različnih virov informacij –  

opazovanje, informacije od staršev, formalna in neformalna ocena 

posameznika; 

 merljive - kvantitativni podatki, ki smo jih pridobili z ocenjevanjem ali 

opazovanjem. 

 

2.4.1 OBLIKOVANJE MERLJIVIH CILJEV 

V slovenskem prostoru so v kurikulumih za različne programe zapisani splošni cilji 

oz. smernice o vsebinah, ki naj bi se obravnavale v določenem programu. Na podlagi 

teh smernic učitelji oblikujejo letne cilje za posamezne otroke s posebnimi potrebami. 

Ti cilji predstavljajo okvir, znotraj katerega je potrebno postaviti kratkoročne merljive, 

v praksi se uporablja izraz operacionalizirane cilje, ki morajo vsebovati akcijski 

glagol, zapisan v dovršni obliki. V cilju mora biti opredeljen kriterij oz. pogoj za 

uresničitev cilja. 

Galeša (1995) opiše, kako oblikujemo specifične cilje v individualiziranem programu. 

Na osnovi ocene otrokovega funkcioniranja ter na osnovi predlogov za IP, naredimo 

predlog funkcijskih ciljev za posameznega otroka. Te cilje nato razčlenimo v splošne 

funkcijske cilje, s pomočjo katerih izberemo vsebinske cilje, ki jih nato razčlenimo oz. 

operacionaliziramo v operativne cilje, ki jih nato zapišemo v otrokov individualiziran 

program.  
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Po mnenju Baterman in Herr (2006) so merljivi cilji tisti: 

 v katerih je zapisana aktivnost posameznika, ki jo lahko merimo in s pomočjo 

katere ugotovimo ali je bil cilj doseţen; 

 ki so zapisani tako, da jih vsi interpretirajo na enak način – več ocenjevalcev 
poda enako oceno o tem, ali je posamezni cilj doseţen; 

 ki omogočajo izračun napredka posameznika; 

 ki so merljivi brez dodatnih informacij. 

 

Wright in Wright (v Sansosti in drugi 2010) opišeta lastnosti dobro oblikovanih ciljev. 

Cilji, ki so dobro oblikovani, morajo biti specifični, merljivi, v ciljih mora biti uporabljen 

akcijski glagol, biti morajo realističen in relevantni, opredeljen mora biti časovni okvir, 

v katerem bo otrok te cilje dosegel. 

Galeša (1995) je cilje s takšnimi lastnosti poimenoval operativni oz. specifični cilji. Po 

njegovem mnenju je akcijski glagol ključni element, ki definira operativni cilj. Opozori, 

da je pri definiranju cilja potrebno izbrati tak akcijski glagol, ki najbolj jasno določi 

učenčevo zunanje vedenje.  

Če cilj ne vsebuje kriterijev merljivosti oz. ni merljiv, ga ne moremo meriti – oceniti oz. 

preveriti njegove uresničitve. Če cilj zapišemo preveč splošno, je njegova vsebina 

preveč široka, da bi lahko preverili, ali smo ga dosegli ali ne. Splošne cilje si lahko 

razlaga vsak po svoje, zato je evalviranje takšnih ciljev zelo subjektivno. 

 

2.5 OBLIKOVANJE INDIVIDUALIZIRANEGA POGRAMA 
 

Sansosti in drugi (2010) poudarjajo, da je potrebno na individualiziran program 

gledati kot na nenehno spreminjajoč se proces, ki ga dopolnjujemo glede na 

spreminjanje otroka, njegovih močnih področij in področij teţav. Člani strokovnih 

timov, ki oblikujejo individualiziran program, morajo opustiti miselnost, da je 

individualiziran program dokument, ki ga napišejo na začetku leta  in evalvirajo na 

koncu, samo zato, da zadostijo določilom zakonodaje na tem področju.  
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V nadaljevanju bom predstavila uporabo principa reševanja problemov pri 

oblikovanju individualiziranih programov za otroke z MAS, ki ga predlagajo Sansosti 

in drugi (2010) ter ga primerjala z modelom, ki ga v slovenskem prostoru predlaga 

Galeša (1995).  

Uporaba modela reševanja problemov v procesu priprave individualiziranega 

programa: 

 IDENTIFIKACIJA PROBLEMA 

 

»Problema ne moremo začeti reševati, ne da bi ga predhodno razumeli.«   

(Sansosti, Smith, Cowan, 2010, str. 157) 

 

 

Sansosti in drugi (2010) poudarjajo, da morajo člani strokovnega tima najprej zbrati 

informacije iz različnih virov, da lahko identificirajo področja teţav pri otroku. Na 

podlagi teh informacij zapišejo trenutni nivo funkcioniranja otroka na posameznih 

področjih.  

Izpostaviti je potrebno tista področja, na katerih se pri otroku pojavljajo večja 

odstopanja od sovrstnikov, ta odstopanja pa vplivajo na funkcioniranje na učnem 

področju.  

V trenutni nivo funkcioniranja za otroka moramo zapisati informacije o njegovih 

močnih področjih in usvojenih spretnostih, kakor tudi področja primanjkljajev. Pri 

zapisu trenutnega nivoja funkcioniranja naj bodo strokovnjaki pozorni na dve 

področji: nivo funkcioniranja na akademskem področju ter otrokovo funkcioniranje v 

širšem kontekstu.  

Znotraj funkcioniranja na akademskem področju so zajete informacije o tem, kako 

otrok dosega pričakovanja na posameznih področjih kurikuluma, medtem ko so 

znotraj opisa funkcioniranja v širšem kontekstu podane informac ije o njegovem 

funkcioniranju  na področju higiene, oblačenja, socialno-emocionalnih odnosov z 

drugimi, teţave na področju vedenja, ipd.  
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Opis funkcioniranja otrok na drugih neakademskih področjih je še posebej 

pomemben za otroke z Aspergerjevim sindromom in visokofunkcionalnim avtizmom, 

ki na akademskem področju dosegajo povprečne oz. nadpovprečne doseţke, 

medtem ko imajo lahko na področju socialnih spretnosti velike primanjkljaje v 

primerjavi z vrstniki.  

Galeša (1995) to fazo poimenuje faza diagnostike. Predlaga dva načina, s pomočjo 

katerih lahko oblikujemo celostno oceno funkcioniranja otroka. Prvi način je 

simptomatska ocena - ocenjevanje otrokovih simptomov oz. teţav, drugi način pa 

funkcijska ocena - ocenjevanje razvitosti posameznih funkcij oz. spretnosti otroka. 

Bistvo simptomatske ocene je opisovanje teţav, bistvo funkcijske ocene pa 

ugotavljanje, na kateri razvojni stopnji je otrok, da lahko na podlagi tega načrtujemo 

posamezne cilje zanj. Prav tako kot Sansosti in drugi (2010) poudari, da moramo 

spoznati tako otroka, kakor tudi njegovo okolje. 

 ANALIZA PROBLEMA 

V fazi analize problema naj bi, po mnenju Sansosti in drugih (2010), člani 

strokovnega tima poiskali vzroke za posamezni problem, ki so ga objektivno opisali v 

prvi fazi.  

Šele, ko najdemo vzrok teţavam, s katerimi se otrok sooča, lahko zastavimo 

ustrezne strategije in načrt dela, s katerim bomo teţave pri otroku odpravili oz. mu jih 

pomagali razrešiti. Od vzroka teţav je namreč odvisen način reševanja le-teh.  

Ta faza ima pomembno vlogo tudi pri spremljanju otrokovega napredka. Kadar otrok 

ne dosega zastavljenega cilja, je to lahko zaradi napačnega predvidevanja, o vzroku 

problema, ki ga skušamo rešiti. Vzrok za to, da posameznega cilja ne doseţemo, pa 

je lahko tudi uporaba neustreznih metod, materialov, intervencij ali drugo.  

Galeša (1995) v procesu oblikovanja IP faze ugotavljanja vzrokov teţav ne izpostavi 

posebej.  
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 NAČRTOVANJE IN IZPELJAVA NAČRTA 

Ko smo analizirali področja posebnih potreb pri otroku, je naslednji korak oblikovanje 

načrta dela. 

Sansosti in drugi (2010) so mnenja, da so cilji »srce in duša individualiziranega 

programa«. S tem pa ţelijo poudariti pomembnost načrtovanja ciljev v 

individualiziranem programu. Načrtovati je potrebno tudi izvajanje dodatne strokovne 

pomoči in drugih oblik pomoči ter prilagoditev, ki jih otrok zaradi svojih posebnih 

potreb potrebuje. Prilagoditve lahko glede na otrokove potrebe uvedemo v učnem 

prostoru (fizična preureditev prostora, uporaba vizualne podpore za razumevanje 

verbalnih navodil, …), načinu poučevanja (razdelitev učne ure na več manjših 

časovnih enot, ponovno učenje na drugačen način, odmori med posameznimi 

aktivnostmi, učenje organizacijskih strategij in podpora) in  na nivoju posameznika 

(podaljšan čas za dokončanje nalog, razdelitev nalog na manjše dele, prilagoditve pri 

načinu ocenjevanja). 

Prilagoditve, ki jih navajajo, so vsebinsko podobne prilagoditvam, do katerih so, po 

ZUOPP (2007), upravičeni otroci s posebnimi potrebami v Sloveniji.  

S pomočjo različnih prilagoditev je za posameznika potrebno oblikovati izobraţevalno 

okolje, v katerem se bo najlaţje učil in razvijal. V ameriški literaturi se za to uporablja 

izraz »least restrictive environment (LRE)«. Avtorji poudarjajo, da se ta izraz 

»najmanj omejujoče okolje« najpogosteje uporablja kot sopomenka splošnemu 

izobraţevalnemu okolju. Vendar je določitev, kaj je najmanj omejujoče okolje, 

odvisna od vsakega posameznika - ne moremo določiti splošnega »najmanj 

omejujočega okolja«, ki bi bil ustrezen za vse.  

Fazo, ki so jo Sansosti in drugi  zdruţili v eno, Galeša (1995) opredeli kot dve ločeni 

fazi. V fazi načrtovanja Galeša predstavi različne načine, s pomočjo katerih lahko 

načrtujemo IP.  

Načrtujemo ga lahko na podlagi razčlenjevanja funkcijskih in vsebinskih ciljev v 

operativne cilje, ki nato predstavljajo načrt dela z otrokom. IP pa lahko načrtujemo na 

osnovi funkcij, ki smo jih s pomočjo ocenjevalnega profila ter drugih pristopov ocenili 

pri otroku.  
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Pri opisovanju faze izvajanja individualiziranega programa pa Galeša predstavi, 

kakšna bi naj bila organizacija vzgojno-izobraţevalnega dela v šoli, različne pristope, 

metode ter tehnike poučevanja in učenja, ki jih lahko strokovni delavci uporabijo pri 

delu z otroki s posebnimi potrebami. 

 EVALVACIJA IZVAJANJA NAČRTA  

Zaključni korak v procesu oblikovanja individualiziranega programa je zbiranje 

podatkov, s pomočjo katerih lahko ugotovimo, ali je otrok določen cilj dosegel ali ne, 

oz. opredelimo, zakaj cilja ni dosegel.  

Doseganje ciljev lahko merimo preko različnih formalnih ali neformalnih ocenjevalnih 

testov; Sansosti in drugi (2010) poudarjajo, da je bolj smiselno uporabiti neformalne 

oblike ocenjevanja, saj so formalne premalo specifične in natančne za ocenjevanje 

specifičnih ciljev, ki jih oblikujemo za otroke s posebnimi potrebami.  

Da pa lahko po določenem časovnem obdobju za otroka naredimo evalvacijo, 

moramo pred tem razmisliti o tem, kako bomo izvajali dnevno evalvacijo. S pomočjo 

dnevne evalvacije zbiramo podatke o otrokovem napredku, doseţenih ciljih, uspešnih 

in neuspešnih strategijah dela z otrokom ipd. Kot je rekel Andy Bondy: »Brez 

podatkov je samo mnenje posameznika.« Če otrokovega napredka ne beleţimo in v 

evalvaciji zapišemo, da je napredoval, je to samo naše predvidevanje, naše mnenje, 

nimamo pa podatkov, s katerimi bi naše trditve lahko utemeljili. Dnevna evalvacija je 

tako lahko podlaga za zapis končne evalvacije.  

Pobudo za evalvacijo oz. spremembo individualiziranega programa lahko podajo 

starši ali strokovni sodelavci. 

V ZUOPP (2007) je določeno, da je individualiziran program potrebno med šolskim 

letom prilagajati otrokovim potrebam in razvoju. 

Evalvacijo izvajamo zato, da ugotovimo, ali je otrok ob izvajanju določenega načrta 

dela napredoval ali ne. Na podlagi evalvacije lahko tako pokaţemo otrokov napredek 

ali pa ugotovimo, da posamezne strategije dela in prilagoditve, otroku ne pomagajo 

pri njegovem razvoju oz. napredovanju.  
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Sansosti in drugi (2010, str. 198) opredelijo časovno obdobje, v katerem je smiselno 

preizkušati določeno strategijo dela (intervencijo): »Intervencijo, ki jo za otroka 

predvidimo, moramo izvajati najmanj dva in največ dvanajst tednov, da lahko z 

zanesljivostjo trdimo, da je prišlo do spremembe.« 

V kolikor po dvanajstih tednih izvajanja določene strategije pri otroku ne opazimo 

nobenih sprememb na bolje oz. opazimo povečanje pogostosti vedenja, ki smo ga 

ţeleli odpraviti, je potrebna evalvacija izvajanja in sprememba strategije dela.  

Evalvacijo za posameznega otroka moramo torej delati po potrebi in ne le na koncu 

ocenjevalnega obdobja ali na koncu šolskega leta. 

Namen evalvacije namreč ni samo načrtovanje novih ciljev za naslednje šolsko leto, 

temveč tudi spreminjanje strategij dela, spreminjanje zastavljenih ciljev ter 

spreminjanje prilagoditev za otroka med šolskim letom. 

Galeša (1995) evalvacijo,  kot zadnjo fazo oblikovanja IP, predstavi bolj teoretično v 

primerjavi s Sansosti in drugi (2010), ki fazo evalvacije predstavijo bolj praktično.  

Po mnenju Galeše (1995, str. 316) je: »Evalvacija je sestavni del edukacije, brez 

katere ne moremo razvijati ustreznih programov in procesov vzgoje in izobraţevanja 

in brez katere ni povratnih informacij za sprotno korekcijo tega procesa in programa.«  

S povratnimi informacijami evalvacije lahko pomembno vplivamo na otroke, učitelje in 

starše. Vplivi evalvacije so lahko pozitivni ali negativni. S pozitivnimi vplivi 

pospešujemo reševanje posameznih razvojnih problemov otrok, negativni vplivi pa 

reševanje teh razvojnih problemov oteţujejo ali pa povzročajo še dodatne razvojne 

probleme pri otroku. Ker ima evalvacija lahko tudi negativne vplive, jo je potrebno 

previdno in strokovno uporabljati.  

Galeša (1995) predstavi tudi posamezne pristope pri evalvaciji, vrste evalvacije ter 

posamezne načine spremljanja otrokovega napredka s pomočjo različnih 

ocenjevalnih lestvic.  
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2.6 STROKOVNA USPOSOBLJENOST UČITELJEV ZA 

OBLIKOVANJE INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 
 

Oblikovanje individualiziranega programa bi moralo biti timsko delo. V procesu 

oblikovanja, izvajanja in spremljanja IP bi morali sodelovati vsi, ki z otrokom delajo. 

Za to, da je timsko delo uspešno, morajo posamezniki v timu imeti ustrezno znanje in 

biti pripravljeni sodelovati.  

Končar-jeva in Pretnar-jeva (2005) sta v raziskavi ugotovili, da 69% učiteljev meni, da 

nimajo dovolj znanj, potrebnih za sodelovanje pri oblikovanju IP. Po izvedbi 

statistične analize sta ugotovili, da med učitelji razrednega in predmetnega pouka ni 

statistično pomembnih razlik.  

Glede pripravljenosti učiteljev na dodatno izobraţevanja z vsebinami o oblikovanju 

individualiziranega programa, sta avtorici ugotovili, da obstajajo statistično 

pomembne razlike v odgovorih med učitelji na razredni in učitelji na predmetni 

stopnji. Večja pripravljenost na izobraţevanje je bila ugotovljena pri učiteljih na 

razredni stopnji, saj se je bilo dodatno pripravljeno izobraţevati 90% anketiranih.  Na 

predmetni stopnji je na dodatno izobraţevanje pripravljenih 75% učiteljev.     

Zapisali sta ugotovitev, da je procent učiteljev, ki so se pripravljeni dodatno 

izobraţevati, višji od procenta učiteljev, ki so ocenili, da njihovo znanje o oblikovanju 

individualiziranega programa ni zadostno. Ta podatek nakazuje na to, da so se tudi 

tisti učitelji, ki menijo, da imajo ustrezno količino znanja, pripravljeni še dodatno 

izobraţevati.  

Kot moţni vzrok, ugotovljene večje pripravljenosti na dodatna izobraţevanja pri 

učiteljih na razredni stopnji pouka, sta avtorici izpostavili odgovornost do učencev. 

Menita, da se učitelji na razredni stopnji čutijo »bolj odgovorne za vse učence, ker so 

edini, ki zanje izvajajo program« (Končar, Pretnar, 2005, str. 37). 
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2.7 SODELOVANJE STARŠEV PRI OBLIKOVANJU 

INDIVIDUALIZIRANEGA POGRAMA 
 

Za oblikovanje učinkovitega individualiziranega programa morajo pri ugotavljanju 

posameznikovih enkratnih potreb sodelovati starši, učitelji in drugo šolsko osebje, 

pogosto tudi učenec sam. Znanje, izkušnje in predanost vsakega člana tima bodo 

pripomogle k oblikovanju individualiziranega programa, ki bo posamezniku omogočal 

napredovanje na posameznih področjih kurikuluma. Oblikovanje in izvajanje 

individualiziranega programa zahteva timsko delo (povzeto po Guide to the 

Individualized Education Program). 

Končarjeva in Antičeva (2006, str. 8) menita: »Starši imajo v vzgoji in izobraţevanju 

svojih otrok najpomembnejšo vlogo. Zato se moramo strokovni delavci zavedati, da 

posebnih potreb svojih učencev ne moremo popolnoma razumeti brez aktivnega 

sodelovanja z njihovimi starši.« 

Vidmar (2002) zapiše, da je pri otrocih s posebnimi potrebami sodelovanje med šolo 

in starši zelo pomembno za dobrobit otroka. Meni, da so strokovnjaki enotnega 

mnenja glede izrednega pomena sodelovanja med šolo in starši ter poudari, da je 

potrebno staršem nuditi pomoč in podporo, da bodo lahko s strokovnjaki uspešno 

sodelovali.  

Prav tako je tudi v ZUOPP (2007) opredeljena pravica staršev do sodelovanja pri 

oblikovanju individualiziranega programa.  

Sodelovanje staršev je utemeljeno s strani strokovnjakov, tako tujih, kakor tudi 

slovenskih ter s strani slovenske zakonodaje. Ugotovitve strokovnjakov o 

pomembnosti sodelovanja med starši in šolo za oblikovanje ustreznega 

individualiziranega programa ter zakonske določbe, bi morali za strokovne delavce 

biti dovolj močni argumenti, da v strokovne time vključujejo tudi starše otrok s 

posebnimi potrebami.  
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2.8 STALIŠČA UČITELJEV DO VKLJUČEVANJA 

STARŠEV V PROCES OBLIKOVANJA IP 
 

Končar-jeva in Ţolgar-jeva (2010) sta ugotovili, da se mnenja staršev in učiteljev o 

vključenosti staršev v proces oblikovanja IP zelo razlikujejo.  

Ugotovili sta, da se 64,4% staršev popolnoma strinja, da morajo biti vključeni v 

proces oblikovanja IP in samo 4,7% se s tem ne strinja popolnoma. Samo 41,4% 

specialnih pedagogov in 36% učiteljev se je popolnoma strinjalo, da morajo biti starši 

člani strokovnega tima pri oblikovanju IP. 3,9% učiteljev in 4,5% specialnih 

pedagogov je mnenja, da starši sploh ne bi smeli sodelovati pri oblikovanju IP za 

svojega otroka. 

69,3% staršev je pripravljenih sodelovati pri oblikovanju IP. Samo 9,9% specialnih 

pedagogov in 7,1% učiteljev je mnenja, da so starši pripravljeni na sodelovanje v 

procesu oblikovanja individualiziranega programa.  

Ta razkorak, med pripravljenostjo staršev za sodelovanje in mnenjem učiteljev  ter 

specialnih pedagogov, nakazuje na teţave v komunikaciji med starši in strokovnimi 

delavci šole.  

Antič-eva (2004) je na populaciji 84 učiteljev osnovnih šolah s prilagojenim 

programom ugotovila, da ima 48% učiteljev negativen odnos do vključevanja staršev, 

kot enakopravnih članov tima, pri oblikovanju individualiziranega programa.  

Podatki o stališčih učiteljev in specialnih pedagogov do vključevanja staršev v proces 

oblikovanja IP so zaskrbljujoči, saj negativno mnenje o vključevanju staršev v proces 

oblikovanja individualiziranega programa zagotovo ne pripomore k ustreznemu 

delovanju v praksi ter lahko vodi do nespoštovanja zakonske zahteve o vključevanju 

staršev v proces oblikovanja individualiziranega programa.  
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2.9 MOTNJE AVTISTIČNEGA SPEKTRA 

 

2.9.1 DEFINICIJE MOTENJ AVTISTIČNEGA SPEKTRA  

Vsi otroci z MAS se na mnogih področjih med seboj razlikujejo, vendar pa imajo vsi 

primanjkljaje na enakih funkcionalnih področjih. Dejstvo, da imajo vsi otroci z MAS 

teţave na 3 področjih,  omogoča, da otroke z zelo različnimi osebnostnimi, 

intelektualnimi in vedenjskimi značilnostmi diagnosticiramo kot otroke z MAS 

(povzeto po Frith, 2008). 

Gabriels, Hill, (2007, str. xi)  »Otroci z MAS se med seboj razlikujejo glede na stopnjo 

primanjkljajev na področju diagnostičnih kriterijev (socialno področje, področje 

komunikacije ter vedenja) in drugih področjih primanjkljajev (npr. intelektualne 

zmoţnosti in spretnosti prilagajanja).«   

Avtizem je razvojna motnja, ki vpliva na otrokovo komunikacijo in odnose z drugimi 

ljudmi in svetom okoli njih. Je stanje, ki se izraţa »na spektru«, kar pomeni, da 

čeprav imajo vsi otroci z MAS podobne teţave na določenih področjih, njihovo stanje 

(avtizem) vpliva na njihovo vsakodnevno delovanje na različne načine (povzeto po 

What is autism?). 

Če primerjamo definicije različnih avtorjev lahko ugotovimo, da v vseh definicijah 

obstajajo podobnosti v opredeljevanju MAS. Dejstvo, da posamezni strokovnjaki 

oblikujejo zelo podobne opredelitve MAS kaţe na to, da mnenja strokovnjakov glede 

karakteristik, ki opredeljujejo MAS, dokaj enotna. 

V diagnostičnem klasifikacijskem sistemu Svetovne zdravstvene organizacije ICD-10 

(2007) so motnje avtističnega spektra opredeljene v poglavju Pervazivne razvojne 

motnje.  

Pervazivne razvojne motnje so opredeljene kot skupina razvojnih motenj, katerih 

značilnosti so primanjkljaji na področju recipročne socialne interakcije, načinu 

komunikacije ter vedenja in interesov. Otroci  z MAS imajo omejene, stereotipne, 

ponavljajoče interese in vedenja. Omenjena področja teţav vplivajo na otrokovo 

funkcioniranje v vseh ţivljenjskih situacijah.  
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V klasifikaciji so opredeljeni kriteriji za otroški avtizem, atipični avtizem, Rettov 

sindrom,  Aspergerjev sindrom in druge pervazivne razvojne motnje. 

Izraz motnje avtističnega spektra vključuje otroke z različnimi oblikami in stopnjami 

izraţenosti avtizma, zato menim, da je izraz motnje avtističnega spektra, ki je v 

strokovni literaturi nadomestil izraz avtizem, primernejši, saj natančneje opisuje vse 

otroke s temi simptomi. 

 

2.10 TEORETIČNI OKVIR ZA RAZUMEVANJE 

PRIMANJKLJAJEV NA POSAMEZNIH PODROČJIH 
 

V nadaljevanju so predstavljane različne teorije, s pomočjo katerih lahko razloţimo, 

zakaj se pri otrocih z MAS pojavljajo teţave na posameznih področjih funkcioniranja. 

Z vsako posamezno teorijo ne moremo razloţiti vseh značilnosti, ki se pri njih 

pojavljajo, vendar pa lahko s pomočjo vsake izmed teorij razloţimo določene vidike 

posameznega področja teţav. 

 

2.10.1 TEORIJA UMA 

Attwood (2005) razloţi, da sposobnost zavedanja, da imajo drugi ljudje svoje 

predstave, misli in čustva imenujemo »teorija uma«. To zavedanje se pri 

nevrotipičnih otrocih razvije pribliţno pri starosti 4 let. 

»Izraz »teorija uma« se uporablja za opis sposobnosti sklepanja in zavedanja 

mentalnih stanj (npr. prepričanj, interesov, ţelja, zaznavanj, namenov, čustev) drugih 

in uporaba tega zavedanja za pojasnitev in/ali predvidevanje vedenja posameznika« 

( Sansosti, Smith, Cowan, 2010, str. 25). 

»Teorija uma je sposobnost otrok, da razumejo svoja in tuja duševna stanja 

(verovanje, ţelje, namere, znanja) ter zmoţnost povezanosti med duševnimi stanji in 

aktivnostjo« (Milačić, 2006, str. 65). 
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»Socialne in komunikacijske teţave je pri avtističnih osebah mogoče pojasniti s 

primanjkljaji v procesih mentalizacije ali primanjkljajem teorije uma« (Milačić, 2006, 

str. 65). 

»Sposobnost prepoznavanja mentalnega stanja drugih ljudi imenujemo 

»mentalizacija«. Gre za reflektivni nivo razmišljanja, ko oseba ne razmišlja samo o 

stvareh, ampak tudi o svojih mislih o teh stvareh. Prav tako ne razmišlja samo o 

drugem človeku, ampak tudi o njegovih mislih, ki so lahko drugačne od lastnih. 

Mentalizacija omogoča globlje medsebojno poznavanje, boljšo in hitrejšo 

komunikacijo, empatijo in razumevanje drugih ljudi. Omogoča pa tudi negativne 

pojave kot so prevare, zavajanja in prikrivanje resnice«. (Mlakar, 2007).  

V kognitivni znanosti je veliko zanimanje vzbudilo odkritje »zrcalnih nevronov«, 

ţivčnih celic, ki se enako odzivajo na lastno vedenje kot na isto vedenje pri drugih 

subjektih. Odkritje kaţe na genetsko in »generično« osnovo mentalizacije«     

(Mlakar, 2007). 

»Miselno slepoto« oz. primanjkljaje na področju teorije uma, Uta Frith  ilustrira oz. 

razloţi s pomočjo Sally-Anne testa, ki ga je skupaj s Baron-Cohen in Leslie  

uporabila pri ugotavljanju, ali je pri otrocih z MAS razvita teorija uma.  V okviru testa 

mora otrok upoštevati perspektivno drugega ter se vţiveti v njegovo vlogo.  

Sally-Anne test je zgodba, s pomočjo katere lahko preverimo, ali je otrok sposoben 

vţivljanja v drugo osebo. Otroku povemo zgodbo in ga opozorimo, da bo moral na 

koncu odgovoriti na vprašanje. Zgodba, ki jo povemo otroku, je takšna: »Sally ima 

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

ven igrat. Medtem ko se Sally igra zunaj, poredna Anne vzame njeno frnikolo iz 

košare in jo da v svojo škatlo. Sedaj pa je čas, da se Sally vrne. Ţeli se igrati s svojo 

frnikolo. Kje bo Sally iskala svojo frnikolo?«. 

Na takšno vprašanje znajo nevrotipični otroci pravilno odgovoriti pri starosti 5 let, 

vendar pa lahko to vprašanje velike teţave povzroča zelo bistremu otroku z MAS. Pri 

otrocih z MAS se kaţe tendenca, da bodo na to vprašanje odgovorili, da bo Sally 

iskala frnikolo v škatli, ki pripada Anne, saj ne zmorejo upoštevati dejstva, da Sally ni 

bilo v prostoru, medtem ko je Anne prestavila frnikolo in zato ne more vedeti, da jo je 

Anne prestavila iz košare v škatlo (Frith, 2008). 
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Raziskava, ki so jo naredili Castelli, Happé, Frith in Frith, leta 2000, je pokazala, da 

so pri nevrotipičnih posameznikih med procesom mentalizacije aktivni različni deli 

moţganov. Pri otrocih z MAS pa so ugotovili manjšo aktivnost teh delov moţganov 

ter slabšo povezanost med temi deli moţganov (Frith, 2008). 

 

2.10.2 ŠIBKA CENTRALNA KOHERENCA 

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

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

(Sansosti, Smith, Cowan, 2010, str. 28). 

Večina nevrotipičnih posameznikov prepozna in razume dele informacij in dogodkov 

ter jih zna povezati v smiselno celoto, vendar pa si ne zapomnijo podrobnosti. Ti 

posamezniki imajo dobro razvito spretnost integriranja oz. simultanega procesiranja 

informacij. Medtem ko nevrotipični posamezniki vidijo posamezne delčke povezane v 

celoto, pa se otroci z MAS preveč osredotočajo na podrobnosti – posamezne dele, 

kar jim onemogoča, da bi videli celotno sliko (Sansosti, Smith, Cowan, 2010).  

Posamezniki z močno centralno koherenco zaznavajo celoto pred posameznimi deli, 

medtem ko posamezniki s šibko centralno koherenco, otroci z MAS, zaznavajo 

posamezne dele znotraj konteksta. Zaznavajo dele, ne glede na kontekst, ter lahko 

na ta način prepoznajo isti predmet v popolnoma drugačnem kontekstu, medtem ko 

posamezniki z močno centralno koherenco lahko isti del v drugem kontekstu zaznajo 

kot drug, spremenjen del (Frith, 2008). 

Osredotočanje na detajle je pri otrocih z MAS prisotno, ne samo na vizualnem 

področju, ampak tudi na preostalih senzornih področjih – taktilnem in slušnem ter na 

področju vonja in okusa.  
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2.10.3  TEŢAVE NA PODROČJU IZVRŠILNE FUNKCIJE 

»Izvršilna funkcija zajema širšo skupino kognitivnih strategij in vključuje delovni 

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

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

neprimernega, impulzivnega vedenja, avtomatiziranega vedenja, ohranjanje 

primernega in fleksibilnega pristopa k reševanju problemov, prehajanje med 

različnimi aktivnostmi in določanje prioritet znotraj časovnega okvirja« (Sansosti, 

Smith, Cowan, 2010, str. 27). 

Sansosti in drugi (2010) so mnenja, da imajo posamezniki z MAS zaradi teţav na 

področju izvršilne funkcije, teţave pri:  

 reševanju problemov, ki zahtevajo spretnosti načrtovanja 

 delovnem spominu 

 prehodih med aktivnostmi 

 inhibiciji naravnega odziva 

 fleksibilnosti mišljenja 

 generalizaciji oz. posploševanju naučenega  

 samoregulaciji in nadzoru nad svojim vedenjem 

 samo –stimulatornnih vedenjih 

 spretnostih komuniciranja (začeti in vzdrţevati pogovor) 

 organizaciji 

 

2.10.4 SOCIALNI ČUT  

»Otrokom z MAS primanjkuje biološka potreba po socialnih stikih. Dokazi za to so 

vidni ţe takoj od rojstva« (Frith, 2008, str.73). 

Otroci z MAS, v primerjavi z nevrotipičnimi posamezniki, čutijo manjšo oz. drugačno 

potrebo po vzpostavljanju socialnih stikov z drugimi. Teţave se kaţejo na področju 

»deljene« pozornosti (»joint attention«), izmenjavi misli/doţivljanj/stvari z drugimi 

(»affect sharing«), vzpostavljanju in vzdrţevanju očesnega kontakta.  
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»Učinkovita komunikacija zahteva koordinirano pozornost t.i. »deljeno pozornost« 

med komunikacijskima partnerjema, objektom pogovora in besedami ali drugimi 

načini komuniciranja« (po Adamson & Chance, v Gabriels, Hill, 2007, str. 78).  

Deljena pozornost je sposobnost, da delimo naše misli, čustva z drugo osebo, 

medtem ko sta obe osebi pozorni na določen predmet. Npr. če otroku z MAS s 

prstom pokaţemo na določen predmet v prostoru in pogledamo v smeri tega 

predmeta, otrok ne bo sledil našemu pogledu in prstu. 

Zagovorniki teorije, da posamezniki z avtizmom nimajo teţnje po socialnih stikih, 

trdijo, da je deljena pozornost zelo pomemben znak zanimanja za druge ljudi. 

Deljena pozornost naj bi, po mnenju tistih, ki zagovarjajo teorijo uma, bila prvi znak 

mentalizacije (Frith, 2008, 73). 

Frith-ova (2008) v svojem delu zapiše idejo, da obstaja sistem v moţganih, ki 

shranjuje naše instinktivne emocionalne odzive v interakciji z drugimi ljudmi. S 

pomočjo predpostavke, da imajo otroci z MAS na tem področju teţave, bi lahko 

razloţili teţave na področju socialnih veščin in komunikacije, kot so brezbriţnost do 

ljudi, teţave z ohranjanjem očesnega kontakta, teţave na področju deljene 

pozornosti ter teţave pri prepoznavanju ljudi. 

 

2.10.5 TEORIJA ZRCALNIH NEVRONOV 

Frith-ova (2008) zapiše, da so teorijo zrcalnih nevronov strokovnjaki razvili v Parmi, 

kjer so opazovali moţgansko aktivnost opic. Ugotovitve te raziskave so bile, da se v 

moţganih, v enakih celicah odvija enaka aktivnost, kadar neko aktivnost izvajamo 

sami in kadar opazujemo nekoga drugega, ki opravlja to aktivnost. Moţganske celice 

v tem primeru delujejo kot ogledala. 

Delovanje v moţganih, ki so ga strokovnjaki poimenovali teorija zrcalnih nevronov, 

nam omogoča, da »razumemo pomen dejanj, ki jih izvajajo drugi  ljudje« (Frith, 2008, 

str. 77). 

 

 



 

27 

 

Frith-ova je mnenja, da  je podoben mehanizem, kot je teorija zrcalnih nevronov, 

odgovoren za razumevanje notranjih interakcij in prepoznavanje čustev pri drugih 

posameznikih, saj se interakcije in čustva ponavadi izraţajo s telesno govorico in 

mimiko obraza.  

»Osebe z avtizmom kaţejo očitno manj aktivnosti v moţganih, medtem ko opazujejo 

obrazno mimiko in geste pri drugih ljudeh« (Frith, 2008, str. 79). 

Teorija zrcalnih nevronov je ena izmed teorij, s katero ne moremo pojasniti vseh 

primanjkljajev na področju socialne interakcije otrok z MAS, vendar nam lahko 

pomaga razumeti njihovo pomanjkanje »emocionalne odzivnosti« (Frith, 2008, str. 

81). 

 

2.11  PODROČJA POSEBNIH POTREB OTROK Z MAS 

 

 »Si upam reči, da najbolj zanimiva dejstva o avtizmu, niso dejstva o moţganih in 

genih?  Ampak so o umu. Trdno verjamem, da četudi bi vedeli vse o tem, kaj 

povzroči avtizem, še vedno ne bi razumeli avtizma. 

Moramo vedeti, kako je biti avtističen.« 

(Frith, 2008, str. 65) 

 

Če ţelimo razumeti, kako otroci z MAS funkcionirajo, zakaj se pri njih pojavljajo 

različna vedenja, moramo upoštevati dejavnike, ki so odgovorni, da otroci z MAS 

funkcionirajo na določen način. 

Kot tri ključna diagnostična področja, na katerih imajo otroci z MAS teţave,  se v 

strokovni literaturi navajajo:  

 socialna interakcija 

 komunikacija in jezik 

 stereotipna vedenja in intenzivni, ozki interesi 

 



 

28 

 

Teţave pa se pri otrocih z MAS kaţejo tudi:  

 na senzornem področju 

 pri vedenju  

 na kognitivnem področje 

 na čustvenem področju 

 na področju pozornosti in hiperaktivnosti 

 

Diagnozo motnje avtističnega spektra strokovnjaki postavijo, kadar pri otroku 

ugotovijo primanjkljaje na treh ključnih področjih posameznikovega delovanja. 

Področja, na katerih morajo biti ugotovljeni primanjkljaji, so: socialna interakcija, 

socialna komunikacija in imaginacija. Lorna Wing in Judith Gould sta omenjena tri 

področja poimenovali »triada primanjkljajev«.  

Strokovnjaka Michael Collins in Richard Mills, člana Nacionalne avtistične zveze v 

Veliki Britaniji sta v okviru seminarja SPELL ONE (razumevanje in reagiranje na 

avtizem) predstavila naslednjo shemo triade primanjkljajev, ki sta jo oblikovali Wing 

in Gould. 

 

Rituali in kompulzivna vedenja                                                            Anksioznost 

                                                                                        

 

 

                                                     Teţave senzorične integracije 

S to shemo avtorja predstavita tri ključna področja teţav pri otrocih z MAS – 

komunikacijo, imaginacijo in socialno vedenje ter izpostavita še dodatna tri področja, 

na katerih pri otrocih z MAS še opazimo posebnosti. Strah se po njunem mnenju pri 

otrocih z MAS pojavlja zato, ker ne najdejo smisla v svetu, v katerem ţivijo. Teţave 

otrok z MAS na senzornem področju imajo vpliv na otrokovo komunikacijo z drugimi 

ter njihovo socialno vedenje. 

IMAGINACIJA 

SOCIALNO 

VEDENJE 
KOMUNIKACIJA 
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Zaradi teţav na področju fleksibilnosti mišljenja, imaginacije, pa otroci z MAS 

vztrajajo v rutinah, pri njih pa so lahko prisotna tudi kompulzivna vedenja.  

Pri različnih avtorjih lahko kot tretje področje, na katerem imajo otroci z MAS teţave, 

zasledimo različne opredelitve, in sicer jih opredeljujejo kor teţave na področju 

imaginacije, teţave s fleksibilnostjo mišljenja ali pa tudi kot stereotipna vedenja. 

Čeprav so izrazi različni, so med seboj povezani, saj z različnih vidikov opisujejo isto 

področje teţav otrok z MAS.  

Nefleksibilnost mišljenja otrok z MAS se lahko na eni strani kaţe pri domišljijski igri 

(imaginacija) ali izvajanju stvari vedno na enak način (stereotipna vedenja/igra).  

Teţave na teh ključnih področjih (komunikacija, interakcija in fleksibilnost mišljenja) 

lahko razloţimo tudi s pomočjo teorije uma, teorije šibke centralne koherence in 

teorije teţav na področju izvršilne funkcije. 

 

2.11.1 SOCIALNA INTERAKCIJA 

Razvoj posameznih področjih pri otrocih z MAS je neharmoničen, kar pomeni, da se 

posamezna področja ne razvijajo z enako hitrostjo. Razvoj na socialnem področju je 

pri otrocih z MAS po navadi zakasnjen.  

S pomočjo »teorije uma« lahko razloţimo naslednje teţave, ki jih lahko pri otrocih z 

MAS opazimo na socialnem področju:  

 teţave imajo z razumevanjem dejstva, da imajo drugi ljudje svoje načrte, 

poglede, misli in čustva – ne razumejo, da nekdo nima istih misli, kot oni sami; 

 ne zmorejo predvideti, kaj bodo drugi naredili ali rekli v različnih socialnih 

situacijah; 

 ne poznajo »nenapisanih« socialnih pravil, kar pomeni, da v posamezni 

socialni situaciji ne znajo ustrezno reagirati. 
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Teţave na socialnem področju se lahko pri otrocih z MAS izraţajo na različne 

načine:  

 izogibanje socialnim situacijam 

Posamezniki se izogibajo stikom z drugimi ljudmi. Na poskuse interakcije lahko 

reagirajo z neustreznim vedenjem ali begom.  

Vzroki zakaj se otroci izogibajo socialnim situacijam so lahko tudi  v senzorni 

preobčutljivosti ali strahu pred ljudmi.  

 socialna brezbriţnost 

Otroci ne vzpostavljajo interakcije z drugimi, razen v primeru, kadar potrebujejo oz. 

ţelijo določeno stvar ali pa so popolnoma pasivni in ne izraţajo zahtev do okolja.  

Posamezniki ne potrebujejo druţbe drugih, čeprav jih druţba ljudi okoli njih ne moti, 

so popolnoma zadovoljni tudi, kadar so sami. 

 neustrezno reagiranje v socialnih situacijah – posledica teţav na področju 

izvršilne funkcije 

Pri otrocih z Aspergerjevim sindromom je pogosto prisotna ţelja, da bi imeli prijatelje, 

vendar imajo teţave pri navezovanju stikov in ohranjanju prijateljskih vezi.   

Te teţave se pri njih pojavljajo zaradi teţav z deljeno pozornostjo – otrok z MAS 

zaradi teh teţav teţko sodeluje pri pogovoru, potrebno mu je večkrat konkretno 

povedati, o kateri temi se pogovarjajo, saj med pogovorom izgubi rdečo nit.  

Teţave z recipročnostjo, ki so posledica teţav na področju izvršilne funkcije – 

nezmoţnost predvidevanja izmenjevanja vrstnega reda, se kaţejo pri aktivnostih, pri 

katerih je potrebno čakati na vrsto. Se pravi, ko mora otrok dati priloţnost drugemu, 

da pred njim izvede aktivnost. Izmenjevanje pri aktivnostih je za njih še posebej teţko 

razumljivo, saj ne zmorejo predvidevanja, da bodo spet prišli na vrsto. Če jim 

odvzamemo priljubljeno aktivnost, to razumejo kot dokončno in takrat se lahko pojavi 

neprimerno vedenje. Prisotnost takšnih vedenj pri otroku zmanjšuje moţnosti, da bo 

imel prijatelje.  
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Otroci z MAS se teţko postavijo v poloţaj druge osebe, ne zmorejo razumeti, kako 

se ta oseba počuti in gledati iz njenega zornega kota, zato včasih delujejo, kot da jim 

ni mar za čustva drugih.  

Teţave imajo tudi z razumevanjem nenapisanih socialnih pravil – če jih teh pravil ne 

bomo konkretno naučili, se jih sami od sebe iz vsakodnevnih situacij ne bodo naučili, 

kar ponovno vpliva na to, da v različnih socialnih situacijah reagirajo neustrezno oz. 

ne v skladu s pričakovanim.   

Teţave z načrtovanjem misli, ki so posledica teţav na področju izvršilne funkcije ter 

osredotočanje na detajle zaradi šibke centralne koherence otrokom z MAS   

oteţujejo kvaliteto socialne interakcije. 

 

2.11.2 KOMUNIKACIJA IN JEZIK 

»Vsi otroci z MAS – ne glede na stopnjo primanjkljajev – so zmoţni in upravičeni do 

komunikacijskega sistema, ki je funkcionalen, zanesljiv, prilagojen njihovim 

individualnim  potrebam ter jim je vedno na voljo« (Gabriels, Hill, 2007, str. 74). Ob 

navedenih kriterijih sem mi zdi pomembno tudi to, da morajo ljudje, ki s temi otroki 

delajo, ta komunikacijski sistem znati uporabljati.  

Ko pomislimo na pojma govor in komunikacija, se nekaterim prvi trenutek zdita 

neločljivo povezana.  

Vendar lahko to tezo hitro ovrţemo, kajti, če delamo z otroki z MAS, hitro ugotovimo, 

da to ne drţi. Otrok, ki uporablja govor, ni nujno, da tudi komunicira, prav tako pa je 

lahko obratno, se pravi otrok, pri katerem govor ni razvit, lahko komunicira – na 

neverbalen način.  

Besede oz. govor lahko kot komunikacijo označimo takrat, kadar so izpolnjeni 

naslednji  trije pogoji. Otrok mora biti pobudnik, biti mora njegova ideja, govor mora 

nositi neko sporočilo in mora imeti določen cilj – namenjen mora biti določeni osebi 

(PECS, 2011).  

Zamislimo si situacijo, ko potrebujemo gotovino. Prvi način, kako pridemo do nje, je, 

da denar dvignemo iz bankomata, drugi pa je osebni dvig pri usluţbencu banke.  
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Rezultat obeh dejanj je isti – dobili bomo denar, vendar pa je način interakcije oz. 

komunikacije, ki jo bomo vzpostavili z osebo oz. bankomatom, popolnoma drugačen. 

Vsaj tako ravnamo nevrotipični posamezniki.  

Za otroka z MAS, pa v smislu načina interakcije in komunikacije, ti dve situaciji ne 

predstavljata dveh različnih situacij, v katerih bi bilo potrebno drugače ravnati (Frith, 

2008).  

Povedano bom ilustrirala z naslednjim primerom: Mladostnik z MAS stoji pred 

avtomatom s sladkarijami in pijačo. Z avtomatom se pogovarja in ga besedno ter z 

gestami prosi, da mu le-ta da čokoladico, ki jo vidi skozi steklo in s i jo ţeli. Mladostnik 

je na tak način poskušal uresničiti svoje ţelje, vse dokler mu nismo pokazali  

strategije, ki bo prinesla ţelen rezultat. Mladostnik je uporabil strategijo, ki  jo je 

uporabljal pri komunikaciji z ljudmi, ni pa imel izkušnje, kako uporabljati avtomat. Ta 

primer ilustrira teţave na področju fleksibilnosti mišljenja, ki so prisotne pri otrocih z 

MAS. 

Frith-ova (2008) pomanjkanje interesa za komunikacijo razloţi s teor ijo miselne 

slepote, pomanjkanjem socialne motivacije in teorijo zrcalnih nevronov.  

Otrokova ţelja po komuniciranju je posledica zavedanja dejstva, da ima druga oseba 

drugačne misli, kot so tvoje lastne. Otroci z MAS pa, če upoštevamo teorijo miselne 

slepote, tega zavedanja nimajo.  

Teorija o pomanjkanju socialnega čuta pri otrocih z MAS predpostavlja, da 

posamezniki zaradi pomanjkanja socialne motivacije sploh ne začnejo komunicirati.  

Prav tako otrok nima ţelje po komuniciranju zaradi pomanjkljivega prepoznavanja in 

razumevanja občutkov, namenov in dejanj drugih oseb.  

Otroci z MAS imajo teţave tako na področju verbalne kakor tudi neverbalne 

komunikacije. Če področje verbalne komunikacije razdelimo še na izraţanje in 

sprejemanje jezika, laţje opredelimo področja, na katera moramo biti pozorni.  

Pri otrocih, ki so na različnih koncih spektra avtističnih motenj, se način izraţanja 

zelo razlikuje. Nekateri posamezniki ne razvijejo govora, nekateri uporabljajo 

posamezne besede, eholalijo, spet drugi posamezniki razvijejo govor, ki pa je na 

različnih stopnjah.  
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Velikokrat je govor pri otroku z MAS razvit, vendar ni nujno, da ga le-ta uporablja v 

komunikacijske namene.  

Zaradi teţav na področju izvršilne funkcije pa imajo tisti otroci z MAS, ki verbalno 

komunicirajo, teţave pri načrtovanju tega, kar bodo povedali. Te teţave se kaţejo 

predvsem v pripovedovanju dogodkov v ustreznem časovnem zaporedju. To 

posamezniku s katerim komunicirajo, oteţuje razumevanje tega, kar ţelijo povedati.  

Prav tako pa se teţave kaţejo na področju razumevanja jezika. Zaradi teţav na 

področju fleksibilnosti mišljenja velikokrat dobesedno razumejo povedano, ne 

razumejo prenesenih pomenov, šal, ironije v glasu osebe, s katero se pogovarjajo.  

Ustrezno reagiranje v komunikacijskih situacijah pa jim še dodatno oteţuje dejstvo, 

da s teţavo, ali pa sploh ne, prepoznavajo neverbalne komunikacije – mimike, gest, 

tona glasu ter govorice telesa. To so po mnenju Frith-ove (2008) posledice teţav na 

področju zrcalnih nevronov.  

 

2.11.3 STEREOTIPNA VEDENJA IN INTENZIVNI INTERESI 

Zaradi teţav v fleksibilnosti mišljenja otroci z MAS pogosto vztrajajo v določenih 

vzorcih manipuliranja s predmeti ali vztrajanju pri določenih vzorcih vedenja.  

Frith-ova področje stereotipnih vedenj in ozkih interesov opredeli kot enega izmed 

ključnih področij pri diagnostiki motenj avtističnega spektra.  

Sansosti in drugi (2010) menijo, da otroci z MAS zaradi šibke centralne koherence, 

predmete uporabljajo na drugačen način, kot večina nevrotipičnih posameznikov, saj 

namesto predmeta kot celote vidijo posamezne delčke, ki nato pritegnejo njihovo 

pozornost.  

Otroci z MAS radi določene stvari vedno počnejo oz. izvajajo na enak način. 

Izvajanje aktivnosti vedno na enak način jim daje občutek varnosti in kontrole, saj 

vedno vedo, kaj sledi. Če pride v njihovih rutinah do spremembe, to povzroči 

nepredvidljivo situacijo, ki jih zmede, saj je niso predvidevali. 

Interesi otrok z MAS so ponavadi zelo intenzivni in nenavadni. Zanimajo jih lahko 

pralni stroji, vlaki, ventilatorji, ţlebovi, dinozavri. 
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Kako intenzivni so njihovi interesi, lahko vidimo v njihovem vedenju, pa tudi v 

pogovoru z njimi – nenehno govorijo o isti stvari, v razlago pa vključujejo natančne in 

podrobne podatke.  

Zaradi vztrajanja v rutinah in nenehnem ponavljanju ţe ustaljenih vzorcev lahko pri 

nekaterih posameznikih z MAS opazimo primanjkljaje na področju kreativnosti.   

 

2.11.4 SENZORNO PODROČJE 

S pomočjo teorije o šibki centralni koherenci lahko pri otrocih z MAS razloţimo 

teţave na senzornem področju. Pri otrocih z MAS je osredotočanje na detajle lahko 

prisotno na vseh senzornih področjih - vidu, sluhu, vohu, okusu in tipu. S pomočjo 

tega lahko pri otrocih z MAS razloţimo hipersenzibilnost na določeno vrsto draţljajev 

iz okolja. 

Pomembno je, da smo pri otrocih z MAS pozorni na to področje, saj je pri njih vedno 

prisotna senzorna disfunkcija, kar pomeni, da so hiper ali hipo-senzibilni na določene 

senzorne draţljaje iz okolja.  

Zato moramo biti pozorni na vsa senzorna področja, kadar za njih načrtujemo 

aktivnosti, še posebej pa, kadar razmišljamo o prilagoditvah za posameznega otroka. 

Na področju sluha so lahko preobčutljivi na določene slušne draţljaje, medtem ko na 

nek drug slušni draţljaj sploh ne reagirajo. Kar pomeni, da je lahko znotraj enega 

področja pri otroku prisotna tako hiper, kakor tudi hiposenzibilnost. Glasni 

nepričakovani zvoki jih lahko prestrašijo, teţko razlikujejo med različnimi zvoki, ki so 

naenkrat prisotni v okolju, saj imajo teţave z usmerjanjem pozornosti na zvok, ki je v 

tistem trenutku pomemben, ampak  lahko, npr. slišijo vse zvoke enako intenzivno.  

Lahko so občutljivi na dotik. Ne prenesejo, da se jih kdo dotika, lahko jih moti 

določena intenzivnost dotika, burno lahko reagirajo na nepričakovane, beţne dotike 

(stanje v vrsti, čakanje v gneči, ...). Lahko imajo teţave tudi z določenimi vrstami 

tkanin.  

Lahko pa je tudi ravno nasprotno, da otrok z MAS potrebuje močne, intenzivne dotike 

in išče takšne draţljaje v okolju. 
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Pri otrocih z MAS, ki iščejo takšne dotike v okolju, moramo biti pozorni, da se ne 

poškodujejo, saj imajo visok prag bolečine in se lahko pri iskanju intenzivnih 

draţljajev iz okolja nevede tudi poškodujejo.  

»Kolikor daleč nazaj se spomnim, sem vedno sovraţila objeme. Ţelela sem si občutiti 

toplino objema, vendar je bil občutek vedno preveč silovit« (Grandin, 2006, str. 58). 

Vonj je za nekatere posameznike način spoznavanja in prepoznavanja sveta okoli 

sebe. S pomočjo vonja identificirajo osebe, spoznavajo nove predmete in okolja. 

Namesto vida in tipa za spoznavanje stvari uporabljajo voh. Na enem izmed 

predavanj o motnjah avtističnega spektra, je strokovnjakinja z Malte povedala primer 

fanta z MAS, ki svoje učiteljice ni prepoznal, ko je ta zamenjala parfum.  

Otroci z MAS so lahko preobčutljivi tudi na okus in teksturo posamezne hrane. 

Velikokrat pri njih opaţamo, da imajo zelo omejen izbor hrane, ki jo uţivajo. Npr. jedo 

lahko samo določeno vrsto in barvo hrane, nekaterim bolj odgovarja, npr. hrana, ki je 

milejšega okusa in gladke teksture.  

Pri otrocih z MAS je lahko prisotna preobčutljivost na določeno svetlobo, barve ter 

barvne kombinacije. 

S teţavo uravnavajo in integrirajo senzorne draţljaje iz okolja. Teţko se osredotočijo 

na pomembne draţljaje in izločijo nepomembne. 

Ponavadi so vizualni misleci – vizualna navodila razumejo bolje kot tista, ki so jim 

posredovana verbalno.  

»Besede so zame kot drugi jezik. Izgovorjene in zapisane besede si pretvorim v 

barvni film, z zvokom, ki se nato odvija v moji glavi. Besede, ki jih izgovori nekdo, ki 

se z menoj pogovarja, se v trenutku pretvorijo v slike« (Grandin, 2006, str. 3). 

 

2.11.5 SITUACIJSKO NEUSTREZNA VEDENJA 

Vedenje kot tako, je samo vedenje – samo po sebi ni ne dobro ne slabo. Ali je 

posamezno vedenje ustrezno ali neustrezno, določimo glede na situacijo, okoliščine, 

v katerih se to vedenje pojavi.  
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Neustrezno vedenje je vedenje, ki se pojavi v neprimerni situaciji, ob napačnem 

času, vztraja predolgo časa in je premočno ali prešibko izraţeno. (Guide to managing 

challenging behaviours, 2011). 

Ustreznost ali neustreznost nekega vedenja torej lahko vedno določimo le, kadar 

poznamo tudi situacijo, v kateri se je določeno vedenje pojavilo.  

Po mnenju Dickinsona in Hannah so lahko neprimerna vedenja pri otrocih z MAS, kot 

so, npr. izbruhi jeze, iskanje pozornosti, reakcija na besedo »ne«, izogibanje 

neprijetnim situacijam ali kot način komunikacije. 

Neustrezna vedenja, ki se pri otrocih z MAS pojavljajo moramo razumeti in poiskati 

vzroke zanje. Velikokrat namreč pozabimo, da so v ozadju nekega neprimernega 

vedenja vzroki, sproţilci (nerazumevanje komunikacije in socialne situacije, senzorna 

preobčutljivost), ki so to neprimerno vedenje povzročili.  

Ali je izraz avtistično vedenje ustrezen oz. upravičen? Ali dejansko obstaja avtistično 

vedenje? Vedenje, ki se pojavlja pri otrocih z MAS, je prisotno tudi pri posameznikih 

v tipični populaciji. Za nobeno vedenje, ki se pojavlja pri otrocih z MAS, ne moremo 

reči, da se pojavlja samo pri njih – vsak posameznik lahko ima v določenem trenutku 

svojega ţivljenja vedenja, ki se pojavljajo pri otrocih z MAS. Gre le za to, v kolikšni 

meri so posamezna vedenja pri posamezniku prisotna, kako pogosto se pojavljajo, 

kako intenzivna so ta vedenja ter kako jih je posameznik sposoben nadzorovati oz. 

inhibirati. Avtistično vedenje ne obstaja.  

 

2.11.6 KOGNITIVNO PODROČJE 

Pri otrocih z MAS je pogosto prisoten neharmoničen razvojni profil, kar pomeni, da 

otrok na določenih področjih funkcionira v povprečju ali nadpovprečju, medtem, ko je 

njegovo funkcioniranje na drugih področjih lahko podpovprečno.  

Otroci z MAS si dobro zapomnijo vizualno predstavljene podatke in si lahko 

zapomnijo velike količine podatkov. 
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Lahko imajo faktografski spomin, teţave pa se pojavijo na področju proceduralnega 

spomina, kar se kaţe pri zapomnitvi vrstnega reda v posameznem postopku – npr. 

umivanje rok, oblačenje, jutranja rutina in podobno. Teţave imajo tudi pri 

pripovedovanju dogodkov  v ustreznem vrstnem redu (SPELL, 2006) 

Teţave na področju izvršilne funkcije in  fleksibilnosti mišljenja otrokom z MAS 

onemogočajo učenje iz napak ter preizkušanje različnih metod za rešitev določenega 

problema. Če se otrok z MAS nauči reševanja problema na določen način, bo ta 

način uporabljal vedno, ne glede na to, da strategija, ki jo uporablja, ni uspešna 

(Attwood, 2005).  

Zaradi teţav na področju izvršilne funkcije imajo otroci z MAS teţave tudi na 

področju metakognicije – spremljanju in reguliranju miselnega procesa ter 

nadzorovanju misli.  

 

2.11.7 ČUSTVENO PODROČJE 

Teţave na čustvenem področju se pri otrocih z MAS kaţejo na področju doţivljanja, 

izraţanja in prepoznavanja čustev. »Nekateri ljudje verjamejo, da osebe z avtizmom 

nimajo čustev. Jaz jih zagotovo imam, ampak moja čustva so bolj podobna tistim, ki 

jih doţivljajo otroci, kakor tistim, ki jih doţivljajo odrasli« (Grandin, 2006, str. 89). 

Otroci z MAS čustva doţivljajo drugače kot nevrotipični posamezniki. Prav tako lahko 

določena čustva ugodja, veselja, pogosteje doţivljajo ob izvajanju določenih  

aktivnosti, ob predmetih, ţivalih, kakor v interakciji z ljudmi.  

Temple Grandin (2006) opisuje doţivljanje svojih čustev kot zelo intenzivno in 

kratkotrajno. Kadar doţivlja čustvo jeze, je le-to zelo intenzivno, vendar, ko se umiri, 

čustvo zelo hitro izgine. »Ljudje z avtizmom nujno potrebujejo vodnike, ki jim dajejo 

napotke in jih izobraţujejo, da lahko preţivijo v socialni dţungli« (Grandin, 2006, str. 

97). 

Otroke z MAS je potrebno naučiti, kako prepoznati kakšen izraz imamo ljudje na 

obrazu, ko izraţamo posamezna čustva. Sposobnost empatije, vţivljanja v 

posameznika, je pri nekaterih otrocih z MAS zmanjšana oz. je posamezniki niso 

zmoţni. 
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2.12 PREVALENCA MOTENJ AVTISTIČNEGA SPEKTRA 

 

2.12.1 ZAČETNE RAZISKAVE O PREVALENCI MAS 

Leo Kanner je leta 1943 v svojem delu opisal vedenjske značilnosti posameznikov, ki 

po današnjih kriterijih sodijo v skupino posameznikov s klasičnim (Kannerjevim) 

avtizmom. O moţnem številu posameznikov, pri katerih so prisotne specifične 

značilnosti, kot jih je opisoval, ni ničesar zapisal, vendar pa je bil mnenja, da so 

posamezniki, ki jih opisuje, redki (Kanner syndrom, 2011). 

Istočasno kot Kanner v ZDA, pa je  Hans Asperger na Dunaju leto kasneje  v svojem 

delu opisal posameznike, ki so po njegovem mnenju imeli nov sindrom, ki do tedaj še 

ni bil opisan (Klin, Volkmar, Sparrow, 2000). 

Oba avtorja strokovnjaki priznavajo za začetnika raziskovanja motenj avtističnega 

spektra, saj sta postavila temelje na tem področju, njuni nasledniki pa so jih z novimi 

spoznanji nadgrajevali.  

Victor Lotter je bil prvi, ki je leta 1966 objavil prve rezultate o pogostosti otrok z 

vedenjskim vzorcem, kot ga je opisal Kanner. 

 V okviru svoje študije, ki jo je izvedel na področju današnjega območja jugovzhodne 

Anglije, je ugotovil, da se pri 0,05% ljudi pojavljajo vedenjske značilnosti, kot jih je 

opisal Kanner (Kanner syndrom, 2011). 

Podobne rezultate sta 1979 dobili tudi Lorna Wing in Judith Gould, ki sta na 

populaciji posameznikov s posebnimi potrebami izvedli raziskavo, v kateri sta pri 

posameznikih iskali prisotnost značilnosti, kot jih je opisal Kanner. Ugotovili sta, da  

ima pribliţno 0,05% populacije značilnosti, ki jih je opisal Kanner.  

Vendar pa sta v okviru te raziskave ugotovili tudi, da ima okoli 0,15% posameznikov 

primanjkljaje na področju socialne interakcije, komun ikacije in imaginacije, ki sta jo 

poimenovali triada primanjkljajev, skupaj s ponavljajočimi stereotipnimi vzorci 

vedenja. Ti posamezniki niso ustrezali kriterijem, ki jih je opisal Kanner, ampak sta jih 

avtorici opredelili kot posameznike, ki sodijo v širši spekter avtizma (Kanner syndrom, 

2011). 
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Če primerjamo obe raziskavi, ki sta bili narejeni v začetnem obdobju prepoznavanja 

avtizma, lahko ugotovimo, da sta obe raziskavi navedli zelo nizek procent oseb, ki 

imajo avtizem. Avtizem je nekoč veljal za zelo redko razvojno motnjo. 

 

2.12.2 NOVEJŠE RAZISKAVE O PREVALENCI MAS 

V raziskavi, ki so jo v Veliki Britaniji, leta 2005 opravili Green in drugi, so  ugotovili, da 

je prevalenca MAS v Veliki Britanjiji 0,9 %. Raziskovalci pri raziskavi niso posebej 

upoštevali posameznih oblik, ki so opredeljene znotraj spektra avtističnih motenj, 

ampak so skupino posameznikov z različnimi oblikami avtizma obravnavali kot celoto 

(How many people have autism spectrum disorder, 2011). 

Gillian Baird in drugi strokovnjaki so leta 2006 objavili ugotovitve raziskave, v katero 

so zajeli otroke,  stare od 9 do 10 let, ki so ţe imeli diagnozo MAS, socialne in 

komunikacijske teţave ali pa so bili posamezniki s posebnimi potrebami, ki so ţe 

imeli diagnozo. Tretjo skupino otrok so strokovnjaki vključili zaradi tveganja, da bi pri 

teh posameznikih, ki so ţe imeli diagnozo oz. opredeljene posebne potrebe, 

spregledali posameznike, ki imajo motnje avtističnega spektra. Strokovnjaki so 

posameznike diagnosticirali na podlagi kriterijev, zapisanih v diagnostičnem 

klasifikacijskem sistemu Svetovne zdravstvene organizacije ICD-10. 

V okviru raziskave so Baird in drugi ugotovili, da je prevalenca motenj avtističnega 

spektra 116 posameznikov na 10 000, kar pomeni, da ima 1,16% populacije različne 

oblike motenj avtističnega spektra. Podrobneje so raziskali še prevalenco otroškega 

avtizma, za katerega so ugotovili, da ga ima 0,39% posameznikov. 

Leta 2009 so Simon Baron-Cohen in njegovi sodelavci z univerze Cambridge v 

raziskavi, ki je bila objavljena v The British Journal of Psychiatry, potrdili ugotovitve 

predhodnih raziskav in objavili dejstvo, da ima pribliţno 1% populacije eno izmed 

oblik motenj avtističnega spektra. V raziskavi so uporabili različne metode za 

diagnosticiranje motenj avtističnega spektra in ugotovili, da prevalenca avtizma 

ostaja enaka, ne glede na to, katero metodo za diagnosticiranje so uporabili, kar 

pomeni, da  prevalenca avtizma ni odvisna od izbora metode, s pomočjo katere 

diagnosticiramo posameznike z avtizmom (Baron-Cohen in drugi, 2009). 
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Če je včasih veljalo, da je avtizem redka motnja, danes to več ne drţi. V kolikor 

upoštevamo ugotovitve novejših raziskav, ki navajajo, da ima 1% populacije eno 

izmed oblik MAS, to pomeni, da je v Sloveniji 20 000 ljudi, ki imajo eno izmed oblik 

motenj avtističnega spektra. Če vključimo še druţine posameznikov in strokovnjake, 

ki s posamezniki delajo, se vsakodnevno z avtizmom v Sloveniji srečuje najmanj 5% 

slovenske populacije, kar predstavlja 100 000 ljudi.  

Prevalenca avtizma se je od prvih začetnih raziskav, ki so podale ugotovitve, da ima 

0,05% populacije avtizem, do danes, povečala na 1%, kar pomeni, da se je povečalo 

tudi število posameznikov, ki potrebujejo ustrezne storitve in podporo. 

 

2.12.3 VZROKI ZA POVEČANJE PREVALENCE MAS 

Po ugotovitvah raziskav s področja prevalence avtizma, navedenih v prejšnjem 

poglavju, se pogostost avtizma med posamezniki povečuje.  

Strokovnjaki s področja avtizma navajajo različne razloge, s katerimi pojasnjujejo, 

zakaj se je število posameznikov z diagnozo avtizma v zadnjih letih povečalo.  

Simon Baron-Cohen in njegovi sodelavci so mnenja, da lahko s pomočjo 7 

dejavnikov razloţimo, zakaj se je prevalenca avtizma v zadnjih 40-ih letih postopno 

povečevala. Razloge za povečanje števila posameznikov z MAS lahko pripišemo 

naslednjim dejavnikom: 

 izboljšano prepoznavanje motenj avtističnega spektra  

 izboljšano odkrivanje motenj avtističnega spektra 

 spremembe v metodologiji poučevanja MAS 

 povečanje števila razpoloţljivih storitev za diagnostiko MAS 

 povečano zavedanje o MAS pri strokovnjakih in starših 

 sprejetje dejstva, da ima lahko otrok, ki ima MAS, posebne potrebe tudi na 

drugih področjih – otrok z več motnjami 

 razširitev kriterijev za diagnosticiranje MAS  

 (Baron-Cohen in drugi, 2009) 
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Uta Frith v knjigi Autism o povečani prevalenci posameznikov z motnjami 

avtističnega spektra zapiše takole: »Dejstvo, da se je število posameznikov z MAS 

povečalo, ni skrivnost in prav tako ni epidemija. To dejstvo lahko razloţimo z 

razširitvijo diagnostičnih kriterijev, povečanim zavedanjem o avtizmu, boljšem 

prepoznavanju in večji ponudbi storitev za posameznike z MAS« (Frith, 2008, str. 

51). 

Različni strokovnjaki kot vzroke povečane prevalence navajajo različno število 

razlogov, vendar lahko ugotovimo vsebinsko povezanost pri navajanju vzrokov 

različnih avtorjev. Navedeni avtorji se strinjajo, da so ključni dejavniki, ki vplivajo na 

večjo prevalenco, razširitev kriterijev diagnosticiranja MAS, večje zavedanje o 

avtizmu in boljše prepoznavanje ter večja dostopnost in razširjenost storitev za 

posameznike z MAS.  

 

2.13 MOTNJE AVTISTIČNEGA SPEKTRA IN 

INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 
 

ZUOPP (2007) v 2. členu opredeli, kdo so posamezniki s posebnimi potrebami.  

»Otroci s posebnimi potrebami, po tem zakonu, so otroci z motnjami v duševnem 

razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki 

potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraţevanja z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraţevanja oziroma 

posebne programe vzgoje in izobraţevanja.«  

Glede na trenutno veljavno zakonodajo, posamezniki z MAS niso upravičeni, do 

individualiziranega programa, saj v zakonodaji niso opredeljeni kot skupina otrok s 

posebnimi potrebami.  

Pa vendar imajo tisti posamezniki z MAS, katerih posebne potrebe so prepoznane,  v 

različnih programih izobraţevanja individualizirane programe.  
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Ker zakonodaja na tem področju ni urejena, posamezniki z MAS pa potrebujejo 

podporo in pomoč pri vključevanju v različne izobraţevalne programe, se v praksi 

dogaja, da posamezniki z MAS, dobijo drugačno diagnozo z namenom, da so 

upravičeni do storitev, ki pripadajo posameznikom s posebnimi potrebami. V praksi 

posamezniki z MAS pogosto dobijo diagnozo govorno-jezikovne motnje, motnje v 

duševnem razvoju, dolgotrajno bolni, primanjkljaji na posameznih področjih učenja ali 

druge diagnoze.  

Ker so posamezniki z MAS opredeljeni pod drugimi vrstami posebnih potreb, kot jih v 

resnici imajo, prihaja v praksi do teţav ustreznega naslavljanja posebnih vzgojno-

izobraţevalnih potreb posameznikov z MAS.  

V novem predlogu ZUOPP (2010) se v členu, ki opredeljuje skupine posameznikov s 

posebnimi potrebami, dodaja skupina posameznikov z motnjami avtističnega spektra.  

Predlog ZUOPP (2010) v 3. členu opredeli: »Otroci s posebnimi potrebami po tem 

zakonu so otroci z motnjami v duševnem razvoju (z niţjimi kognitivnimi sposobnostmi 

in prilagoditvenimi spretnostmi), slepi in slabovidni otroci, g luhi in naglušni otroci, 

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, 

otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami 

(motnja avtističnega spektra) ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi teţavami, ki 

potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraţevanja z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraţevanja oziroma 

posebne programe vzgoje in izobraţevanja.«  

Dejstvo, da so otroci z MAS v predlogu ZUOPP (2010) uvrščeni v seznam otrok s 

posebnimi potrebami, samo po sebi ne bo izboljšalo kvalitete poučevanja teh otrok, 

vendar mislim, da je prvi korak na poti k prepoznavanju potreb teh otrok. 
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2.14 ZAKAJ JE POMEMBNO, DA ZA POSAMEZNIKE Z 

MAS OBLIKUJEMO INDIVIDUALIZIRAN PORGRAM? 
 

Delo z otroki z MAS se zaradi njihovih specifičnih potreb na različnih področjih, zelo 

razlikuje od dela z drugimi otroki s posebnimi potrebami.  

 

2.14.1 SPECIFIČNA PODROČJA PRIMANJKLJAJEV 

Pri vseh otrocih z MAS je potrebno načrtovati delo na treh področjih, na katerih imajo 

le-ti različne posebne potrebe.  

Za otroka z MAS je potrebno v okviru IP načrtovati  tako doseganje ciljev kurikuluma, 

kot tudi podporo in učenje veščin s področja komunikacije, socialne interakcije in 

fleksibilnosti mišljenja. Pri načrtovanju dela na teh področjih je pomembno, da si 

strokovni delavci, ki delajo z otrokom z MAS, pridobijo dodatna znanja, saj je 

poznavanje in razumevanje njihovih posebnih potreb ključnega pomena za uspešno 

načrtovanje in izvajanje.  

Posebnosti oz. preobčutljivosti otrok z MAS na senzornem področju so pogosto lahko 

vzrok za neustrezna vedenja, ki se pri njih pojavljajo. Zato moramo pri ugotavljanju 

vzrokov za pojavljanje določenih teţav upoštevati najrazličnejša področja, na katerih 

imajo posamezniki z MAS lahko posebne potrebe. S pomočjo preučevanja različnih 

moţnosti lahko odkrijemo resničen vzrok določenega problema.  

 

2.14.2 SPECIFIČNOST STRATEGIJ DELA 

Pri delu z otroki z MAS moramo pogosto prilagoditi oz. uporabiti drugačne strategije 

dela, kot jih uporabljamo pri delu s populacijo otrok s posebnimi potrebami.  

Prilagoditi je potrebno način komuniciranja. Verbalna navodila je pogosto potrebno 

zamenjati z vizualnimi navodili, da jih otroci z MAS bolje in laţje razumejo, pri 

izraţanju moramo biti pozorni na uporabo besed s prenesenim pomenom, metafor, 

saj imajo otroci z MAS z razumevanjem le teh teţave. Kadar ţelimo, da otrok z MAS 

nekaj naredi, najprej povemo njegovo ime in potem tisto, kar naj bi naredil.  
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Kadar pa delamo z otroki z MAS, pri katerih govor ni razvit, pa moramo zanje poiskati 

način, s pomočjo katerega bodo lahko z okoljem komunicirali na neverbalni način. 

Takšna metoda je, npr. PECS (Picture Exchange Communication System) –

komunikacija z izmenjavo slik. 

V poučevanje moramo uvesti strukturo, saj otrokom z MAS na ta način omogočimo 

hitrejše in laţje usvajanje znanja in spretnosti. Za strukturiranje okolja, nalog in 

sistema dela lahko uporabimo principe TEACCH (Treatment and Education of 

Autistic and Communication related handicapped CHildren) metode, s pomočjo 

katere otrokom z MAS vizualno ponazorimo naše zahteve.  

Otroci z MAS imajo ponavadi  zelo močne, intenzivne in nenavadne interese za 

določene stvari. Uporaba teh interesov pri poučevanju, je učiteljem lahko v veliko 

pomoč, saj se pri otrocih z MAS, še bolj kakor pri nevrotipični posameznikih, ob 

uporabi njihovih interesov kot nagrade, motivacija za delo zelo poveča.  

 

2.14.3 POTREBNE PRILAGODITVE 

Za otroke z  MAS je pogosto potrebno načrtovati prilagoditve fizičnega okolja – v 

prostoru uredimo manjše funkcionalne kotičke za učenje različnih spretnosti. 

Otrokom z MAS tako omogočimo, da ob prihodu v določen del prostora, takoj vedo, 

kaj bodo tam počeli.  

Potrebne so prilagoditve pri podajanju snovi in preverjanju znanja. Običajno 

potrebujejo  več vizualno podanih informacij, saj si le-te laţje zapomnijo. 

Prilagoditve potrebujejo tudi pri podajanju navodil za izvajanje določenih aktivnosti 

oz. spretnosti. Pogosto potrebujejo vizualno podporo pri učenju spretnostih, ki so 

sestavljene iz več korakov (npr. zaporedje korakov pri umivanju rok, pripravi šolske 

torbe, itd.) 

Potrebujejo tudi prilagoditve časa – potem ko jim zastavimo vprašanje, zaradi teţav z 

razumevanjem povedanega in teţav pri načrtovanju in organizaciji misli, potrebujejo 

več časa, da lahko na vprašanje odgovorijo.  
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Nekateri otroci z MAS svoje zanje laţje pokaţejo pri pisnih preverjanjih znanja, saj 

imajo po tem, ko vprašanje preberejo čas za razmislek, prav tako, pa jim ni potrebno 

vzpostavljati očesnega kontakta in biti v interakciji z ljudmi.  

 

2.14.4 NEHARMONIČEN RAZVOJNI PROFIL 

Pri ocenjevanju posameznih področij funkcioniranja lahko pri otrocih z MAS opazimo 

velike razlike v funkcioniranju na posameznih področjih. Na enih področjih ima lahko 

otrok nadpovprečne sposobnosti, medtem ko je razvoj sposobnosti na drugih 

področjih podpovprečen. Zaradi takšnega neharmoničnega razvojnega profila lahko 

obstaja nevarnost, da otrokovo funkcioniranje ocenimo niţje kot dejansko je. 

Sklepamo namreč, da če so njegove sposobnosti na določenem področju nizke, 

bodo nizke tudi na tistem, ki je s tem povezano. Vendar za otroke z MAS to pogosto 

ne velja, zato je pomembno, da preverimo otrokove sposobnosti na različnih 

področjih.  

Pri otrocih z MAS je zato potrebno poiskati močna področja in le-ta uporabiti za 

spodbujanje razvoja na tistih področjih, na katerih ima otrok teţave oz. primanjkljaje.  

 

2.14.5 TEŢAVE PRI POSPLOŠEVANJU NAUČENEGA 

Zaradi teţav pri posploševanju naučenega znanja je še posebej pomembno, da se v 

individualiziranem programu načrtuje sodelovanje s starši in drugimi strokovnimi 

delavci, ki z otrokom delajo.  

Otroci z MAS se namreč določene spretnosti lahko naučijo doma, v šoli pa je ne 

bodo znali uporabiti. Zato je ključnega pomena, da vsi, ki delajo s posameznikom, 

upoštevajo, npr. enake strategije za učenje določene spretnosti, enako reagirajo na 

morebitna neustrezna vedenja.  

Sodelovanje med strokovnimi delavci in starši je za posameznikov uspeh ključnega 

pomena, saj bo le tako otrok lahko prenašal naučene spretnosti in znanja iz enega v 

drugo okolje.  
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3. OPREDELITEV PROBLEMA 

V diplomskem delu bom raziskala problem oblikovanja individualiziranih programov 

(IP) v praksi. Delam s predšolskimi otroki z MAS, zato se bom osredotočila na 

analizo IP, ki so bili oblikovani za te otroke. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2007) obvezuje ustanovo ter 

strokovni tim te ustanove,  da za vsakega posameznika s posebnimi potrebami, ki 

obiskuje njihov program, oblikuje individualiziran program.  

Med opravljanjem študijske prakse in pri svojem delu z otroki z MAS sem se 

seznanila z individualiziranimi programi, oblikovanimi za posameznike s posebnimi 

potrebami, ki obiskujejo različne izobraţevalne programe. Glede na pridobljeno 

znanje med študijem in izkušnje, ki sem jih pridobila pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami, sem mnenja, da nekateri individualizirani programi ne upoštevajo 

zakonskih zahtev o njihovi vsebini, individualnih potreb posameznika, njegovih 

specifičnih osebnostnih značilnosti, močnih področij in interesov. Zato bom v 

diplomskem delu analizirala vsebino IP, ki so oblikovani za posameznike z MAS v 

različnih izobraţevalnih programih.  
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4. CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

Namen diplomskega dela je ugotoviti povezanost med posameznimi fazami 

oblikovanja individualiziranega programa. Preveriti ţelim povezanost med opisom 

funkcioniranja otroka in njegovega okolja, načrtovanjem ciljev in prilagoditev, 

izvajanjem individualiziranega programa ter evalvacijo.   

Preverila bom, ali oblikovani individualizirani programi upoštevajo vsebinske zahteve 

za oblikovanje IP, ki so opredeljene v ZOUPP (2007).  

Prav tako bom preverila, ali se individualizirani programi, ki so oblikovani za 

posameznike z MAS v različnih izobraţevalnih programih, med seboj razlikujejo v 

upoštevanju zakonskih in strokovnih zahtev za oblikovanje individualiziranega 

programa.  
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5. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 Ali so v analiziranih individualiziranih programih upoštevani vsi vsebinski 

elementi, ki jih opredeljuje zakonodaja – ZUOPP (2007)? 

 Ali je v IP za posameznike z MAS  vključena celostna ocena otrokovega 

funkcioniranja in funkcioniranja njegovega okolja? 

 Ali IP vsebujejo cilje za razvoj področij funkcioniranja, na katerih imajo 

posamezniki z MAS posebne potrebe in so opredeljena v oceni otrokovega 

funkcioniranja? 

 Ali so cilji zapisani v IP merljivi? 

 Ali je iz IP razvidno načrtovanje izvajanja? 

 Ali je iz končnega evalvacijskega poročila razviden napredek otroka? 

 Ali se individualizirani programi, ki jih oblikujejo strokovni timi v različnih 

programih vzgoje in izobraţevanja, med seboj razlikujejo v upoštevanju 

zakonskih in strokovnih zahtev za oblikovanje individualiziranega programa? 
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6. RAZISKOVALNA METODA 

6.1 VZOREC 
 

Vzorec individualiziranih programov, ki jih v diplomskem delu analiziram, je 

naključen. Od staršev otrok z MAS in strokovnjakov, ki z njimi delajo, sem prejela 13 

individualiziranih programov, preostale pa sem, brez osebnih podatkov otrok, 

pridobila s pomočjo Centra za avtizem. V analizo sem zajela 32 individualiziranih 

programov.   

program s prilagojenim
izvajanjem in DSP

predšolski program s
prilagojenim
izvajanjem in DSP

prilagojen program za
predšolske otroke

posebni program
vzgoje in izobraževanja

 

Graf 1: Vzorec individualiziranih programov 

V empirični del diplomskega dela sem vključila 11 IP, ki so jih oblikovali strokovni timi 

v programu s prilagojenim izvajanjem in DSP, 9 IP so oblikovali strokovni timi v 

predšolskem programu s prilagojenim izvajanjem in DSP, 4 IP v prilagojenem 

programu za predšolske otroke in 8 IP v posebnem programu vzgoje in 

izobraţevanja.  
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6.2 MERSKI PRIPOMOČEK 
 

Analizo individualiziranih programov sem izvedla s pomočjo kriterijev, ki sem jih 

oblikovala za posamezna področja ocenjevanja. Kriterije za ocenjevanje sem 

oblikovala na naslednjih področjih:  

1. Vsebinske zahteve ZUOPP (2007) za oblikovanje individualiziranega 

programa: 

 oblike dela; v IP so opredeljene oblike dela z otrokom (npr. skupinska, 

individualna, delo v paru, ...); 

 izvajanje DSP; zapisan urnik DSP, opredeljena sta način in prostor izvajanja 

(skupinsko/individualno ali v razredu/izven razreda) – pri ocenjevanju sem 

upoštevala, da je strokovni tim to zakonsko zahtevo upošteval, v kolikor je v IP 

zapisal enega izmed zgornjih kriterijev (urnik, način ali prostor izvajanja DSP), 

saj zakonodaja ne določa, na kakšen način mora strokovni tim izvajanje DSP 

opredeliti; 

 izvajanje fizične pomoči; glede na trenutno veljavno zakonodajo so do fizične 

pomoči upravičeni le posamezniki s teţjo in teţko gibalno oviranostjo;  

 prehajanje med programi; prehajanje med programi glede na otrokovo znanje 

(otrok v enem programu na določenih področjih dela po  učnem  načrtu in  

ciljih znanja za drugi program) ali fizično prehajanje otroka (otrok obiskuje 

različne programe v različnih izobraţevalnih ustanovah) med različnimi 

programi; 

 prilagoditve pri organizaciji; prilagoditve pri organizaciji učnega okolja, različni 

(didaktični) pripomočki pri pouku, moţnost umika iz učnega okolja, prilagoditve 

pri izvajanju pouka (podajanje navodil, prilagoditev vsebine, načina podajanja 

učne vsebine); 

 prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja; podaljšan čas pisanja 

preizkusov znanja, prilagoditev oblik nalog pri testih znanja, tipa preverjanja 

znanja (pisno, ustno); 



 

51 

 

 prilagoditve pri napredovanju; opredelitev področij na katerih lahko 

posameznik dosega minimalne standarde znanja; 

 prilagoditve pri časovni razporeditvi pouka; podaljšan čas pri posameznih delih 

učne ure (podajanje znanja, ponavljanje, preverjanje znanja, …); 

 prilagajanje IP med letom; zapisana je evalvacija individualiziranega programa 

med šolskim letom; 

 končna evalvacija izvajanja IP; narejena je evalvacija individualiziranega 

programa ob koncu šolskega leta. 

2. Celostna ocena funkcioniranja otroka in njegovega okolja 

Ocenjevala sem, ali so strokovni timi v individualiziran program zapisali oceno 

funkcioniranja otroka na naslednjih področjih:  

 komunikacija; opredeljeno funkcioniranje na področju verbalne in neverbalne 

komunikacije, jezika, uporaba nadomestnih komunikacijski strategij; 

 socialne veščine; opis posameznih socialnih spretnosti, uporaba naučenih 

spretnosti v socialnih situacijah, reagiranje otroka v socialnih situacijah; 

 emocionalno področje; opis otrokovega prepoznavanja in izraţanja čustev; 

 spoznavno področje; fleksibilnosti mišljenja, spomin, motivacija; 

 motorika; v sklopu tega sem ocenjevala področje grobe in fine motorike ter 

grafomotorike; 

 interesi; opis otrokovih zanimanj, posebnih navad, ki jih ima otrok npr. pri 

učenju;  

 vedenje; opis posebnosti v vedenju (zapis stereotipnih vedenj, situacijsko 

neustreznih vedenj , agresivnih in avtoagresivnih vedenj, ..); 

 metakognicija; opis funkcioniranja otroka na področju načrtovanja in 

nadzorovanja miselnega toka, učenje iz napak; 

 skrb zase; hranjenje, preoblačenje, higienske navade, samostojnost pri 

vsakodnevnih opravilih; 
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 močna področja; izpostavljene so otrokove močne spretnosti, področja, na 

katerih je uspešen;  

 akademske veščine; opisane so spretnosti, ki jih je otrok usvojil, katere 

spretnosti so opisane, je odvisno od vzgojno-izobraţevalnega programa, ki ga 

otrok obiskuje; 

 opis otrokovega okolja; zapisane pomembne informacije o druţinskem okolju. 

3. Opredelitev ciljev na vseh področij funkcioniranja, ki so v funkcionalni 

oceni opredeljena kot področja primanjkljajev  

Primerjala sem oceno otrokovega funkcioniranja in področja na katerih so za otroke 

oblikovani cilji.  

4. Merljivost  ciljev 

Merljivost ciljev sem ocenjevala z naslednjimi karakteristikami:  

 v zapisu ciljev je izraţena aktivnost otroka; 

 cilj vsebuje akcijski glagol, ki je zapisan v dovršni obliki;  

 cilj vsebuje kriterij, po katerem lahko določimo, ali je ta cilj doseţen ali ne. 

5. Izvajanje IP 

Izvajanje IP sem ocenjevala glede na postavljene kriterije: zapis urnika izvajanja 

DSP, opredelitev nalog strokovnega tima in staršev, določitev prostora in metod dela 

pri izvajanju DSP oz. uresničevanju individualiziranega programa. 

6. Evalvacija IP 

Evalvacijo sem ocenjevala glede na dva kriterija, in sicer, ali je bila evalvacija 

individualiziranega programa narejena ali ne. V kolikor je bila; me je zanimalo, 

kolikokrat v šolskem letu je bila zapisana evalvacija individualiziranega programa (ob 

koncu šolskega leta, med šolskim letom).  
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V sklopu drugega kriterija pa sem ocenjevala vsebino zapisane evalvacije (ali so v 

evalvaciji navedeni doseţeni cilji, ki jih je otrok dosegel, uspešne in neuspešne 

strategije dela z otrokom, uspešne in neuspešne prilagoditve, ki so jih naredili za 

otroka, oblike in metode dela, ki so jih uporabili pri delu z otrokom).  

 

6.3 ZBIRANJE PODATKOV 
 

Individualizirane programe sem pridobila s pomočjo Centra za avtizem. Vsi člani 

Centra za avtizem so po elektronski pošti prejeli dopis, v katerem sem prosila 

strokovnjake, ki delajo s posamezniki z MAS, ter starše otrok z MAS za pomoč pri 

pisanju diplomskega dela. V dopisu sem posameznike prosila, če mi pošljejo 

individualizirane programe, vključno z evalvacijami, na elektronski naslov ali po pošti. 

Elektronsko sporočilo je bilo članom poslano 8. decembra 2010.  

Ker sem s pomočjo elektronskega dopisa prejela samo 13 individualiziranih 

programov, sem nato s pomočjo arhiva Centra za avtizem pridobila še preostalih  19 

individualiziranih programov.  

 

6.4 OBDELAVA PODATKOV 
 

Podatke sem v svojem diplomskem delu predstavila tabelarično, grafično in opisno.  

Področja raziskovanja sem ocenila po kriterijih, ki sem jih pripravila za ocenjevanje 

vsakega posameznega področja.  

 

.  
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7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

V tem poglavju so tabelarično in opisno predstavljeni rezultati analize 32 

individualiziranih programov, ki so jih za otroke z MAS oblikovali v 4 različnih 

programih vzgoje in izobraţevanja.   

7.1 UPOŠTEVANJE ZAKONSKIH ZAHTEV ZA 

OBLIKOVANJE IP 
 
Tabela 1: ZAKONSKE ZAHTEVE ZA OBLIKOVANJE IP (program s prilagojenim izvajanjem in DSP) 
 

 OŠ1 OŠ2 OŠ3 OŠ4 OŠ5 OŠ6 OŠ7 OŠ8 OŠ9 OŠ10 0Š11 S 

Oblike dela  +     +   +  3 

izvajanje 
DSP 

+ + + + + + + + + + + 11 

Fizična 
pomoč 

           0 

Prehajanje 
med 
programi 

           0 

Prilagoditve; 
organizaciji 

 +  + + + +   + + 7 

Prilagoditve; 
znanje 

+ +  + + + + + + + + 10 

Prilagoditve; 
napredovanje 

   +  +    +  3 

Časovne 
prilagoditve 

+ +  +  + + + +  + 8 

Prilagajanje 
IP 

          + 1 

Končna 
evalvacija 

 +     +    + 3 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da je v vseh primerih upoštevana zakonska zahteva po 

opredelitvi izvajanja dodatne strokovne pomoči (100%). V 91% (10 IP) je upoštevana 

zahteva po opredelitvi prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Zakonska 

zahteva po časovni razporeditvi pouka je upoštevana v 73 % (8 IP), prilagoditve pri 

organizaciji pouka so upoštevane v 64% (7 IP). 27% (3 IP) individualiziranih 

programov vsebuje opredeljene oblike dela, končno evalvacijo izvajanja programa ter 

prilagoditve pri napredovanju. Med šolskim letom je bila narejena ena evalvacija 

izvajanja individualiziranega programa.  

Zakonski zahtevi, da je v IP opredeljeno izvajanje fizične pomoči in prehajanje med 

programi, nista upoštevani v nobenem  IP.  

V nobenem analiziranem individualiziranem programu niso bile upoštevane vse 

zahteve, ki so določene z ZUOPP (2007).  
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Razlog, da strokovni timi niso upoštevali vseh zakonskih zahtev je lahko tudi ta, da 

pri poučevanju otrok z MAS nekatere izmed prilagoditev niso bile potrebne. 

Najpogosteje upoštevane so zahteve po opredelitvi izvajanja DSP, prilagoditvah pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja, prilagoditve pri organizaciji in časovni razporeditvi 

pouka. 

Za uspešno sodelovanje otrok z MAS pri pouku so ključne prilagoditve pri 

organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja ter časovni razporeditvi pouka. Med 

IP, ki sem jih analizirala, je bilo 5 takšnih, v katerih so bile opredeljene vse omenjene 

prilagoditve.  

Tabela 2: ZAKONSKE ZAHTEVE ZA OBLIKOVANJE IP (predšolski program s prilagojenim izvajanjem 
in DSP) 
 

 
PP1 z 
DSP 

PP2 z 
DSP 

PP3 z 
DSP 

PP4 z 
DSP 

PP5 z 
DSP 

PP6 z 
DSP 

PP7 z 
DSP 

PP8 z 
DSP 

PP9 z 
DSP 

S 

Oblike dela  + +  +  +   4 

izvajanje 
DSP 

+ + +  + + + + + 8 

Fizična 
pomoč 

+         1 

Prehajanje 
med 
programi 

         0 

Prilagoditve; 
organizaciji 

+ + +  +  +   5 

Prilagoditve; 
znanje 

         0 

Prilagoditve; 
napredovanje 

         0 

Časovne 
prilagoditve 

+ + +  + + +   6 

Prilagajanje 
IP 

         0 

Končna 
evalvacija 

         0 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da so strokovni timi v programu za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in DSP pri oblikovanju IP najpogosteje upoštevali zakonsko 

zahtevo po opredelitvi izvajanja DSP. Ta zakonska zahteva je bila upoštevana v 

88%, kar predstavlja 8 IP. Druga najpogosteje upoštevana zakonska zahteva je 

prilagoditev pri časovni razporeditvi izvajanja programa, zahteva je upoštevana v 

67% (6 IP). V 55% IP (5 IP) so zapisane prilagoditve pri organizaciji pouka. Oblike 

dela, pa so opredeljene v 44%  (4 IP). Zakonske zahteve po opredelitvi prehajanja 

med programi, prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, prilagoditve pri 

napredovanju, prilagajanje individualiziranega programa med letom in končna 

evalvacija IP niso bile upoštevane.  
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Posamezne zakonske zahteve, ki jih strokovni timi niso opredelili pri načrtovanju dela 

z otroki z MAS morda niso bile potrebne.  

Pri opredelitvi izvajanja DSP so strokovni timi v IP največkrat zapisali urnik izvajanja 

dodatne strokovne pomoči. Kot prilagoditev pri časovni razporeditvi pouka so 

strokovni timi največkrat zapisali, da otrok z MAS potrebuje več časa za usvajanje 

snovi ter več časa za ponavljanje, da usvojeno znanje tudi memorira. Najpogostejše 

prilagoditve pri organizaciji pouka so bile omogočen individualni prostor za izvajanje 

DSP, določen prostor za umik, kadar otrok z MAS ne zmore sodelovati pri 

skupinskih, usmerjenih aktivnostih. V enem IP je strokovni tim zapisal, da uporabljajo 

organizacijo prostora po kotičkih – večji prostor je razdeljen na manjše kotičke, v 

okviru katerih se izvajajo določene aktivnosti z otrokom z MAS. 

 

Tabela 3: ZAKONSKE ZAHTEVE ZA OBLIKOVANJE IP (prilagojen program za predšolske otroke) 
 

 RP1 RP2 RP3 RP4 S 

Oblike dela  +   1 
izvajanje 
DSP 

+ +   2 

Fizična 
pomoč 

    0 

Prehajanje 
med 
programi 

+    1 

Prilagoditve; 
organizaciji 

+ + + + 4 

Prilagoditve; 
znanje 

    0 

Prilagoditve; 
napredovanje 

    0 

Časovne 
prilagoditve 

    0 

Prilagajanje 
IP 

    0 

Končna 
evalvacija 

 +   1 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da so strokovni timi v prilagojenem programu za predšolske 

otroke najpogosteje upoštevali zakonsko zahtevo po opredelitvi prilagoditev na 

področju organizacije pouka. 

Ta zakonska zahteva je bila upoštevana v vseh analiziranih IP.  Izvajanje DSP je bilo 

opredeljeno v 2 IP. Zakonski zahtevi za določitev oblik dela in končno evalvacijo 

individualiziranega programa sta upoštevani v enem IP, v enem pa je upoštevana 

tudi zakonska zahteva po prehajanju med programi.  
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V okviru prilagoditev pri organizaciji so strokovni timi v prilagojenih programih za 

predšolske otroke navedli zmanjšanje motečih draţljajev iz učnega okolja, uporabo 

komunikacijske metode PECS in prilagoditev sedeţa ter delovne površine.  

Strokovni tim je v enem IP opredelil tudi prehajanje med programi. Upoštevanje  

zakonske zahteve po opredelitvi prehajanja med programi se mi zdi pomembna, saj 

je pri otrocih z MAS pogosto prisoten neharmoničen razvojni profil in zato lahko na 

posameznem področju funkcionirajo mnogo bolje kot na preostalih. Pri takšnih 

posameznikih se mi zdi upoštevanje te prilagoditve izrednega pomena. Prav tako 

menim, da je pomembno, da bi to zakonsko zahtevo upoštevali tudi pri tistih 

posameznikih, ki imajo teţave na področju socialnih veščin. Prehajanje med 

programi bi bila zanje priloţnost, da se naučijo,  kako reagirati v novih, drugačnih 

socialnih situacijah.  

 

Tabela 4: ZAKONSKE ZAHTEVE ZA OBLIKOVANJE IP (posebni program vzgoje in izobraţevanja)  
 

 OVI1 OVI2 OVI3 OVI4 OVI5 OVI6 OVI7 OVI8 S 

Oblike dela        + 1 
izvajanje 
DSP 

       + 1 

Fizična 
pomoč 

        0 

Prehajanje 
med 
programi 

        0 

Prilagoditve; 
organizaciji 

    + + + + 4 

Prilagoditve; 
znanje 

     +   1 

Prilagoditve; 
napredovanje 

        0 

Časovne 
prilagoditve 

        0 

Prilagajanje 
IP 

+ + + +     4 

Končna 
evalvacija 

    + + + + 4 

 

Zakonska zahteva, ki opredeljuje, da mora strokovni tim ob koncu šolskega leta 

evalvirati oblikovani IP, je upoštevana v 50%, kar predstavlja 4 IP. V 50% IP, je 

upoštevana zakonska zahteva po zapisu prilagoditev pri organizaciji vzgojno 

izobraţevalnega procesa ter prilagajanje IP med letom. Zakonske zahteve po 

opredelitvi oblik dela, izvajanja DSP in prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja, so bile upoštevane enkrat.  
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V okviru prilagoditev pri organizaciji so strokovni timi največkrat opredelili, da otrok 

potrebuje miren kotiček, v katerem se lahko umiri, izvaja individualno delo. Zapisali 

so tudi prilagoditve pri podajanju navodil in podaljšan čas pri pridobivanju in 

ponavljanju znanja. 

 

7.2 ANALIZA CELOSTNIH OCEN OTROKOVEGA  

FUNKCIONIRANJA 
 
Tabela 5: OCENA OTROKOVEGA FUNKCIONIRANJA (program s prilagojenim izvajanjem in DSP) 
 

 OŠ1 OŠ2 OŠ3 OŠ4 OŠ5 OŠ6 OŠ7 OŠ8 OŠ9 OŠ10 0Š11 S 

Komunikacija    +      +  2 
Socialne 
veščine 

+ +  + + +  +   + 7 

Emocionalno 
področje 

   +    +  + + 4 

Psihomotorika  +        + + 3 
Motorika + +  + +   + + + + 8 
Spoznavno 
področje 

+        + +  3 

Interesi    +      +  2 

Vedenje + +  +  +  + + + + 8 

Metakognicija +    +  +     3 

Skrb zase +   +   + +    4 
Močna 
področja 

+ +  + +   + + +  7 

Akademske 
veščine 

 + +  +      + 4 

Opis 
otrokovega 
okolja 

 +          1 

 

Tabela 5 prikazuje področja celostne ocene otrokovega funkcioniranja. V največjem 

številu individualiziranih programov, 73% (8 IP) je zapisana ocena funkcioniranja na 

področju vedenja in motorike. V 64% (7 IP) so opredeljena otrokova močna področja 

ter ocena funkcioniranja na socialnem področju. V 36% (4 IP) je opredeljeno 

funkcioniranje na emocionalnem področju, področju skrbi zase in akademskem 

področju. Področja psihomotorika, spoznavno področje in metakognicija so 

opredeljena v 27% (3 IP). V 18% IP so zapisani interesi otroka ter komunikacijske 

spretnosti. V 9% (1 IP) IP je zapisan opis otrokovega okolja.  

Kot najpogosteje opredeljena področja v oceni funkcioniranja otroka so v 

individualiziranih programih opredeljena področja vedenja, motorike, funkcioniranje 

na socialnem področju ter otrokova močna področja. 
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Med področji, ki so najpogosteje zajeta v oceno celostnega funkcioniranja otroka, 

nista zajeti področji komunikacije in fleksibilnosti mišljenja. Fleksibilnost mišljenja 

sem ocenjevala v sklopu spoznavnega področja. Posebnosti na teh dveh področjih 

pri otrocih z MAS zagotovo obstajajo, saj so teţave na področju komunikacije, 

socialne interakcije in fleksibilnosti mišljenja diagnostični kriterij, na podlagi katerega 

je otrok diagnosticiran.  

Razlog, da je področje socialnih veščin opredeljeno v očitno večjem številu IP, kot 

področje komunikacije in fleksibilnosti mišljenja, je mogoče lahko ta, da se pri otrocih 

z MAS, ki obiskujejo program s prilagojenim izvajanjem in DSP, največje teţave 

kaţejo prav na področju interakcije z vrstniki in pri reagiranju v socialnih situacijah. 

Ker so  otroci z MAS, ki obiskujejo ta program, verbalno spretni, njihove teţave na 

področju komunikacije niso takoj očitne. Za to, da ugotovimo, kakšne so njihove 

teţave na področju komunikacije in fleksibilnosti mišljenja je potrebna dobra ocena 

funkcioniranja na komunikacijskem področju.  

Tabela 6: OCENA OTROKOVEGA FUNKCIONIRANJA (predšolski program s prilagojenim izvajanjem 
in DSP) 
 

 
PP1 z 

DSP 

PP2 z 

DSP 

PP3 z 

DSP 

PP4 z 

DSP 

PP5 z 

DSP 

PP6 z 

DSP 

PP7 z 

DSP 

PP8 z 

DSP 

PP9 z 

DSP 
S 

Komunikacija  + +  + + +   5 

Socialne 
veščine 

+ + +  + + +   6 

Emocionalno 
področje 

+ +     +   3 

Psihomotorika          0 

Motorika +  +  + + +   5 

Spoznavno 
področje 

  +   + +   3 

Interesi  + +       2 

Vedenje + + +  +     4 

Metakognicija          0 

Skrb zase + + +  + +    5 

Močna 
področja 

 + + +      3 

Akademske 
veščine 

         0 

Opis 
otrokovega 
okolja 

         0 

 

V tabeli 6 so prikazani podatki o področjih, ki so jih strokovni timi zajeli v opisu 

otrokovega funkcioniranja. 
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Najpogosteje je v IP zapisano funkcioniranje otroka na področju socialnih veščin. 

Funkcioniranje otroka na tem področju je zapisano v 67% IP, to je v 6 IP.   

Kot druga najpogosteje opredeljena področja, ki so zajeta v oceno otrokovega 

funkcioniranja, so področje komunikacije, motorike in skrbi zase. Funkcioniranje 

otroka na teh treh področjih je opredeljeno v 56% IP, kar predstavlja 5 IP. Tretje 

najpogosteje opredeljeno področje je področje vedenja, ki je opredeljeno v 44% IP (4  

IP). Močna področja, emocionalno in spoznavno področje so opredeljena v 33% IP (3 

IP). Otrokovi interesi so opredeljeni v 22%, kar predstavlja 2 IP. Področja 

psihomotorike, metakognicije, akademskih veščin in funkcioniranja otrokovega okolja 

v oceni funkcioniranja niso zajeta. 

Strokovni timi so opredelili funkcioniranje otroka z MAS na 2 področjih, na katerih se 

pri teh otrocih zagotovo pojavljajo posebnosti v funkcioniranju. To sta področji 

socialnih veščin in področje komunikacije. Na področju komunikacije so strokovni timi 

največkrat opisali način otrokove komunikacije (verbalno ali neverbalno), uporabo 

govora in razumevanje verbalno podanih navodil. Na področju socialnih veščin so 

najpogosteje opredelili funkcioniranje otrok z MAS v skupini in interakciji z drugimi 

otroki.  

Na področju vedenja so najpogosteje opisana različna agresivna vedenja, ki se 

pojavljajo pri otroku ob postavitvi zahtev/nerazumevanju situacije.   

Tabela 7: OCENA OTROKOVEGA FUNKCIONIRANJA (prilagojen program za predšolske otroke) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 RP1 RP2 RP3 RP4 S 

Komunikacija + + + + 4 
Socialne 
veščine 

+ + + + 4 

Emocionalno 
področje 

    0 

Psihomotorika     0 
Motorika + + +  3 
Spoznavno 
področje 

 +   1 

Interesi    + 1 

Vedenje   +  1 

Metakognicija     0 

Skrb zase  + + + 3 
Močna 
področja 

  + + 2 

Akademske 
veščine 

+  + + 3 

Opis 
otrokovega 
okolja 

 +  + 2 
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V vseh analiziranih IP so strokovni timi zapisali oceno funkcioniranja na področjih 

komunikacije in socialnih veščin. V 75 % IP (3 IP) individualiziranih programov je 

zapisana ocena funkcioniranja na področju motorike, skrbi zase in akademskih 

veščin. V 50% (2 IP) so opredeljena močna področja otroka ter opis otrokovega 

funkcioniranja. Ocena funkcioniranja otroka na emocionalnem področju, področju 

psihomotorike in metakognicije ni zapisana v nobenem individualiziranem programu. 

Področji komunikacije in socialnih veščin, kot pomembni področji, na katerih otroci z 

MAS funkcionirajo drugače, sta v vseh analiziranih IP zajeti v oceno otrokovega 

funkcioniranja. Na področju komunikacije so strokovni timi največkrat opredelili 

uporabo govora, način komuniciranja otroka ter vzpostavljanje očesnega kontakta pri 

komunikaciji.  

Na področju motorike je največkrat opredeljena ocena na področju grobomotoričnih  

in finomotoričnih spretnosti. Na področju skrbi zase so zapisane otrokove 

prehranjevalne navade, toaletni trening, samostojnost pri preoblačenju in 

preobuvanju.  

Na področju akademskih spretnosti so opredeljene spretnosti, kot npr. sestavi 

sestavljanko, prepozna predmet na sliki, loči 4 osnovne barve, v enem IP pa je 

strokovni tim oceno funkcioniranja zapisal glede na vsebino učnega načrta.  

 
Tabela 8: OCENA OTROKOVEGA FUNKCIONIRANJA (posebni program vzgoje in izobraţevanja)  
 

 OVI1 OVI2 OVI3 OVI4 OVI5 OVI6 OVI7 OVI8 S 

Komunikacija + +  +   +  4 
Socialne 
veščine 

 +       1 

Emocionalno 
področje 

        0 

Psihomotorika    +     1 
Motorika + + + + + + +  7 
Spoznavno 
področje 

 +  + + + + + 6 

Interesi  +      + 2 

Vedenje       + + 2 

Metakognicija         0 

Skrb zase + + + + + + + + 8 
Močna 
področja 

+       + 2 

Akademske 
veščine 

+ + + + + + +  7 

Opis 
otrokovega 
okolja 

       + 1 
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Iz tabele 8 je razvidno, da je v analiziranih IP najpogosteje opredeljena ocena 

funkcioniranja otroka na področju skrbi zase (100%), motorike in akademskih veščin 

pa 88% (7 IP). Spoznavno področje je opredeljeno v 75%  (6 IP). Področje 

komunikacije je opredeljeno v 50% IP. V 25% IP so v oceni funkcioniranja 

opredeljena močna področja, interesi otroka ter njegovo vedenje. Opis otrokovega 

okolja, kot del celostne ocene otrokovega funkcioniranja, je zapisan v 1 IP. Področji 

psihomotorike in socialnih veščin pa sta prav tako opredeljeni v enem analiziranem 

IP. Na emocionalnem področju in področju metakognicije v nobenem analiziranem IP 

ni zapisana ocena otrokovega funkcioniranja.  

Najpogostejša področja, ki so vključena v oceno funkcioniranja otroka, so področje 

skrbi zase, motorike, akademskih veščin in spoznavno področje.  

V vseh prejšnjih programih so bila področja, na katerih je bila najpogosteje zapisana 

ocena funkcioniranja, področje socialnih spretnosti, komunikacije in vedenja. Ob 

primerjavi s področji, ki so jih izpostavili v posebnem programu vzgoje in 

izobraţevanja, vidimo, da je v tem programu veliko večji poudarek na učenju 

samostojnosti in osnovnih akademskih spretnosti in so jo strokovni timi zato pri 

zapisu otrokovega funkcioniranja tudi večkrat zapisali.  

7.3 OPREDELITEV CILJEV V INDIVIDUALIZIRANIH 

PROGRAMIH  
 
Tabela 9: OPREDELITEV CILJEV (program s prilagojenim izvajanjem in DSP) 
 

 OŠ1 OŠ2 OŠ3 OŠ4 OŠ5 OŠ6 OŠ7 OŠ8 OŠ9 OŠ10 0Š11 S 

Komunikacija    +      +  2 
Socialne 
veščine 

+  + +  + + + + + + 9 

Emocionalno 
področje 

+ + +     + +  + 6 

Psihomotorika    +        1 

Motorika    + +     + + 4 
Spoznavno 
področje 

+  + + +   + + +  7 

Vedenje            0 
Metakognicija +       + +   3 
Skrb zase +     +      2 
Akademske 
veščine 

  +  +     +  3 

 

V individualiziranih programih so najpogosteje, v 82% (9 IP), opredeljeni cilji na 

področju socialnih veščin. 



 

63 

 

Ob primerjavi zapisa ocene funkcioniranja in oblikovanja ciljev na posameznih 

področjih ugotovimo, da je funkcionalna ocena zapisana v 7 IP, cilji na področju 

socialnih veščin pa so zapisani v 9 IP.  

Na spoznavnem področju so bili opredeljeni cilji v 64% (7) IP. Cilji na emocionalnem 

področju so bili opredeljeni v 55% (6 IP). Cilji na področju motorike so bili opredeljeni 

v 36% (4 IP). Cilji na področjih metakognicije in akademskih veščin pa v 27% (3 IP). 

Na področju skrbi zase so bili cilji opredeljeni v 18% (2 IP). Cilji na področju 

psihomotorike so bili opredeljeni v 9% analiziranih individualiziranih programov, torej 

v enem individualiziranem programu.  

Če primerjam opredeljena področja v oceni funkcioniranja in področja, na katerih so 

strokovni timi za otroka z MAS oblikovali cilje, lahko ugotovimo, da v vseh 

analiziranih IP obstaja nepovezanost med oceno otrokovega funkcioniranja in 

načrtovanju ciljev na ustreznih področjih za otroka z MAS. V individualiziranih 

programih so opredeljena področja funkcioniranja otroka z MAS, vendar strokovni tim 

na teh področjih za otroka ni oblikoval nobenih ciljev ali nasprotno, da so oblikovni 

cilji na področjih, ki niso opredeljena v oceni otrokovega funkcioniranja.  

Pri ugotavljanju povezanosti med zapisom funkcionalne ocene in načrtovanjem ciljev 

na posameznem področju, pa ugotovim, da obstaja povezanost pri 1 IP na področ ju 

komunikacije in skrbi zase, pri 2 IP na področju metakognicije, 3 IP na emocionalnem 

področju in akademskih veščinah, pri 4 IP na področju motorike in 5 IP na področju 

socialnih veščin.  
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Tabela 10: OPREDELITEV CILJEV (predšolski program s prilagojenim izvajanjem in DSP) 
 

 
PP1 z 
DSP 

PP2 z 
DSP 

PP3 z 
DSP 

PP4 z 
DSP 

PP5 z 
DSP 

PP6 z 
DSP 

PP7 z 
DSP 

PP8 z 
DSP 

PP9 z 
DSP 

S 

Komunikacija +  +  + + +   5 

Socialne 
veščine 

+   + + + +   5 

Emocionalno 
področje 

   +   +   2 

Psihomotorika    +      1 

Motorika + + +  + + +   6 

Spoznavno 
področje 

   + +   +  3 

Vedenje          0 

Metakognicija          0 

Skrb zase +         1 

Akademske 
veščine 

+ +  +  +    4 

 

Iz tabele 10 je razvidno, da so strokovni timi najpogosteje opredelili cilje na področju 

motorike. Cilji na teh področjih so opredeljeni v 67% analiziranih IP, kar predstavlja 6 

IP. Drugi dve področji, na katerem so strokovni timi najpogosteje opredelili cilje, sta 

področji komunikacije in socialnih veščin. Cilji so na teh dveh področjih  opredeljeni v 

56% IP (5 IP), cilji na področju akademskih veščin v 44% IP (4 IP), na spoznavnem 

področju so cilji opredeljeni v 33 % IP (3 IP). Na emocionalnem področju so cilji 

opredeljeni v 22% (2 IP). Področji skrbi zase in organizacije ter psihomotorike sta 

opredeljeni v 11 % (1 IP). Ciljev na področjih metakognicije in vedenja ni oblikoval 

noben strokovni tim. 

Ob primerjavi podatkov iz tabele 5 in 10 ugotovim povezanost med oceno 

funkcioniranja in načrtovanjem ciljev pri 4 IP na področju komunikacije, 6 IP na 

področju socialnih veščin, na področju motorike pri 5 IP,   na področju skrbi zase in 

emocionalnem področju pa v 1 IP. 

Glede na to, da ima vsak otrok z MAS na področju komunikacije in socialnih veščin 

teţave, ki se izraţajo na različne načine, a so prisotne, menim, da predstavljajo 4 

individualizirani programi, v katerih ni bilo opredeljenih ciljev na področju 

komunikacije in socialnih veščin, prevelik deleţ IP, v katerih je delo s posameznikom 

z MAS neustrezno načrtovano.  

Pomembno se mi zdi izpostaviti tudi področje vedenja, ki so ga strokovni timi v oceni 

otrokovega funkcioniranja opredelili v skoraj polovici IP, pri načrtovanju ciljev pa na 

področju vedenja niso načrtovali nobenega cilja za otroke z MAS.  
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Tabela 11: OPREDELITEV CILJEV (prilagojen program za predšolske otroke) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Iz tabele 11 je razvidno, da so cilji na področju komunikacije in akademskih veščin 

opredeljeni v vseh analiziranih IP. V treh analiziranih IP pa je strokovni tim opredelil 

tudi cilje na področju socialnih veščin, skrbi zase in motorike. V dveh IP so 

opredeljeni tudi cilji na področju vedenja otroka. Cilji na preostalih področjih, ki sem 

jih ocenjevala, niso zapisani.  

Ob ugotavljanju povezanosti zapisa ocene otrokovega funkcioniranja in načrtovanjem 

ciljev, ugotovim, da povezanost obstaja na področju komunikacije pri vseh 

analiziranih IP, na področju socialnih veščin pri 4 IP in  na področju motorike pri 2 IP.  

Tabela 12: OPREDELITEV CILJEV (posebni program vzgoje in izobraţevanja) 
 
 PP1 z 

DSP 

PP2 z 

DSP 

PP3 z 

DSP 

PP4 z 

DSP 

PP5 z 

DSP 

PP6 z 

DSP 

PP7 z 

DSP 

PP8 z 

DSP 
S 

Komunikacija +       + 2 

Socialne  
veščine 

       + 1 

Emocionalno 
področje 

       + 1 

Psihomotorika         0 

Motorika + + + + + + + + 8 
Spoznavno 
področje 

       + 1 

Vedenje +   +     2 

Metakognicija         0 

Skrb zase + + +  + + + + 7 

Akademske 
veščine 

+ + + +  + + + 7 

 

Iz tabele 12 je razvidno, da so bili na področju motorike pri vseh analiziranih IP 

opredeljeni cilji za posameznega otroka. Drugi dve področji, na katerih so 

 RP1 RP2 RP3 RP4 S 

Komunikacija + + + + 4 

Socialne 
veščine 

+ + +  3 

Emocionalno 
področje 

    0 

Psihomotorika     0 

Motorika  + + + 3 

Spoznavno 
področje 

    0 

Vedenje   + + 2 

Metakognicija     0 

Skrb zase  + + + 3 

Akademske 
veščine 

+ + + + 4 
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najpogosteje opredeljeni cilji, sta področje skrbi zase ter področje akademskih 

veščin. Cilji na teh dveh področjih so opredeljeni v 88% IP.  

Na področju vedenja in komunikacije so cilji zapisani v 25% (2 IP). Cilji na 

emocionalnem, spoznavnem in področju socialnih veščin, so  opredeljeni v 1 IP.  

Na področju metakognicije in psihomotorike ni opredeljenih nobenih ciljev.    

 

Če primerjam podatke iz tabele 8 in 12, ugotovim povezanost med ocenjevanjem 

otrokovih spretnosti, sposobnostmi in primanjkljaji ter načrtovanjem dela za otroka,  

pri 7 IP na področjih motorike in skrbi zase, 6 IP na področju akademskih veščin in 1 

IP na spoznavnem področju in področju komunikacije. .  

 

 

7.4 OBLIKOVANJE CILJEV V INDIVIDUALIZIRANEM 

PROGRAMU 
 
Tabela 13: OBLIKOVANJE CILJEV (program s prilagojenim izvajanjem in DSP) 
 

 OŠ1 OŠ2 OŠ3 OŠ4 OŠ5 OŠ6 OŠ7 OŠ8 OŠ9 OŠ10 0Š11 S 

Cilji iz UN     +     +  2 
Cilji s 
področja 
funkcioniranja 
otroka 

+  + + + + + + + + + 10 

Cilji izraţajo 
rezultat 

    + (1)       1 

Cilji izraţajo 
proces 

+  + + + + + + + + + 10 

Cilji so 
merljivi 

    + (1)       1 

Cilji imajo 
časovni okvir 
uresničitve 

           0 

 

Iz tabele 13 je razvidno, da so v 91% individualiziranih programih za otroke z MAS 

opredeljeni tudi individualizirani cilji, v 18% pa so zapisani tudi cilji iz učnega načrta. 

V 1 individualiziranem programu ni zapisanega nobenega cilja za otroka z MAS. V 

vseh IP so zapisani cilji, ki opisujejo proces pridobivanja določene spretnosti oz. 

znanja, v 1 IP je zapisan 1 cilj, ki je oblikovan tako, da izraţa rezultat, ki bo viden pri 

otroku. Ta cilj je tudi zapisan merljivo.  

Ustrezno oblikovanje ciljev je ključno za ocenjevanje napredka posameznega otroka. 

Če so cilji, ki jih strokovni tim oblikuje za posameznega otroka preveč splošni in 

široko zastavljeni, uresničevanje in ocenjevanje doseganja le-teh ni moţno. 
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Pri analizi individualiziranih programov bi izpostavila naslednji primer. Mama enega 

izmed otrok z MAS mi je posredovala 3 individualizirane programe za svojega otroka 

– oblikovani so bili za 3 zaporedna leta šolanja tega otroka. V vseh 3 

individualiziranih programih je zapisana vsebinsko zelo podobna ocena otrokovega 

funkcioniranja – spremenjena je struktura stavkov, ne pa tudi vsebina, opredeljena so 

enaka področja dela pri otroku, zapisani so enaki splošni cilji na posameznih 

področjih. Strokovni tim je 3 leta pri otroku delal na istih področjih in glede na zapis 

ocene funkcioniranja otroka in načrtovanja ciljev za posamezno šolsko leto, niso na 

področjih dela z otrokom dosegli nobenih ciljev. Nedoseganje ciljev je posledica tega, 

ker je strokovni tim opredelil preveč splošne cilje, katerih usvojitev pa ni mogoče 

oceniti.  

Tabela 14: OBLIKOVANJE CILJEV (predšolski program s prilagojenim izvajanjem in DSP) 
 

 
PP1 z 

DSP 

PP2 z 

DSP 

PP3 z 

DSP 

PP4 z 

DSP 

PP5 z 

DSP 

PP6 z 

DSP 

PP7 z 

DSP 

PP8 z 

DSP 

PP9 z 

DSP 
S 

Cilji iz UN + +  +      3 
Cilji s 
področja 
funkcioniranja 
otroka 

+ + + + + + +   7 

Cilji izraţajo 
rezultat 

    +     1 

Cilji izraţajo 
proces 

+ + + + + + +   7 

Cilji so 
merljivi 

    +     1 

Cilji imajo 
časovni okvir 
uresničitve 

         0 

 

Iz tabele 14 je razvidno, da so strokovni timi cilje za otroke z MAS oblikovali glede na 

njihova področja primanjkljajev. V 44% IP so bili zapisani samo cilji s področij 

primanjkljajev otroka z MAS, v 33% pa so bili zraven ciljev s področij primanjkljajev 

zapisani še cilji iz učnega načrta. V večini IP so bili cilji oblikovani tako, da so izraţali 

proces – v 78% IP, le v 1 IP so bili zapisani tudi cilji, ki izraţajo rezultat in so merljivi. 

Časovnega okvira doseganja posameznega cilja, ni bilo opredeljenega pri nobenem 

zapisanem cilju. 

Cilji, ki so jih strokovni timi oblikovali za otroke z MAS, so zapisani preveč splošno, 

cilji opisujejo področje dela, ne pa aktivnosti oz. spretnosti, ki naj bi jo otrok z MAS 

usvojil.  
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Primeri ciljev: koordinacija oko - roka, vadi zapiranje zadrge, odpiranje/zapiranje 

gumbov, vzpostavljanje pravilnih gibalnih vzorcev, povečati vztrajnost in pozornost, 

razvijati matematične spretnosti, … Navedeni primeri so splošni cilji, ki bi jih bilo 

potrebno razčleniti v operacionalizirane cilje.  

Samo v 1 individualiziranem programu je strokovni tim oblikoval tudi cilje, ki so 

merljivi. V  tem IP je za otroka z MAS oblikovanih 60 ciljev, od tega je 13 ciljev 

zapisanih merljivo.   

V dveh analiziranih IP strokovni tim za otroka z MAS ni opredelil nobenega cilja za 

načrtovanje dela z otrokom z MAS.  

 
Tabela 15: OBLIKOVANJE CILJEV (prilagojen program za predšolske otroke) 
 

 RP1 RP2 RP3 RP4 S 

Cilji iz UN + +   2 
Cilji s 
področja 
funkcioniranja 
otroka 

+ + + + 4 

Cilji izraţajo 
rezultat 

    0 

Cilji izraţajo 
proces 

+ + + + 4 

Cilji so 
merljivi  

    0 

Cilji imajo 
časovni okvir 
uresničitve 

    0 

 

Iz podatkov v tabeli 15 je razvidno, da so strokovni timi v vseh analiziranih IP 

oblikovali cilje s področij funkcioniranja otroka, v 2 IP pa so zapisani tudi cilji iz 

učnega načrta. Oblikovani cilji niso merljivi in nimajo predvidenega datuma 

uresničitve.  

Cilji v individualiziranih programih so zapisani preveč splošno in so nespecifični. 

Strokovni timi so za otroka z MAS načrtovali učenje spretnosti, za katere so v 

funkcionalni oceni zapisali, da jih je otrok ţe usvojil. Cilji, ki so jih načrtovali strokovni 

timi so sicer ustrezali področjem, ki so bila opredeljena v oceni funkcioniranja, vendar 

so bili vsebinsko neustrezni. 

Primeri ciljev, ki so jih strokovni timi zapisali v individualizirane programe so: razume 

količino do 5, pravilno nagovori odraslo osebo, sprejme osnovna pravila v vrtcu in se 

jih drţi brez upiranja, poveča kondicijsko vzdrţljivost, … 
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Če pogledamo primere ciljev, ki so zapisani v individualiziranih programih, 

ugotovimo, da v nobenem cilju ni izraţena spretnost, ki jo mora otrok obvladati oz. 

pokazati, da bo dosegel cilj. Cilji so zapisani tako, da je nemogoče oceniti, ali jih je 

otrok dosegel ali ne.  

 
Tabela 16: OBLIKOVANJE CILJEV (posebni program vzgoje in izobraţevanja) 
 

 PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 S 

Cilji iz UN +   + + + + + 6 
Cilji s 
področja 
funkcioniranja 
otroka 

+ + + + + + + + 8 

Cilji izraţajo 
rezultat 

        0 

Cilji izraţajo 
proces 

+ + + + + + + + 8 

Cilji so 
merljivi  

        0 

Cilji imajo 
časovni okvir 
uresničitve 

        0 

 

Iz tabele 16 je razvidno, da so cilji, ki so jih oblikovali strokovni timi v posebnih 

programih vzgoje in izobraţevanja, v vseh analiziranih IP zapisani tudi s področij 

funkcioniranja otroka.  V 75% analiziranih IP pa so poleg teh zapisani tudi cilji iz 

učnega načrta. Vsi zapisani cilji so oblikovani tako, da izraţajo proces usvajanja 

znanja oz. pridobivanja določene spretnosti. Noben cilj ni zapisan tako, da bi izraţal 

rezultat, bil merljiv ali imel predvideni časovni okvir uresničitve.  

Tudi iz vsebinskega vidika so nekateri zapisani cilji neustrezni. Primer cilja na 

področju gibanje in športna vzgoja. Strokovni tim je na tem področju opredelil cilj: 

Sedenje pri miru. Takšen cilj je neustrezen in glede na področje nesmiseln. Enak 

primer lahko vidimo v naslednjem primeru - na področju jezika je strokovni tim 

opredelil cilj: Sam vleče črte in povezuje sličice. Spretnost risanja črte med dvema 

sličicama ni spretnost, ki sodi na področje jezika.  
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7.5 IZVAJANJE INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 
 

Tabela 17: IZVAJANJE IP (program s prilagojenim izvajanjem in DSP) 
 

 OŠ1 OŠ2 OŠ3 OŠ4 OŠ5 OŠ6 OŠ7 OŠ8 OŠ9 OŠ10 0Š11 S 

Urnik 
izvajanja 
DSP 

 +  +  + +   + + 6 

Opredeljene 
naloge in 
odgovornosti 
strokovne 
skupine 

+ +  +    + + +  6 

Opredeljene 
naloge in 
odgovornosti 
staršev 

+ +      + +   4 

Prostor 
izvajanja 
DSP oz. 
uresničevanja 
IP 

+ +  +  +  + + +  7 

Metode dela 
pri DSP oz. 
uresničevanju 
IP  

           0 

 

Tabela 17 prikazuje predpostavke, s pomočjo katerih lahko ocenjujemo ali je v IP 

opredeljeno njegovo izvajanje. Najpogosteje je v analiziranih programih opredeljen 

način izvajanja individualiziranega programa. V 64% (7 IP) je opredeljen prostor, v 

katerem se bo izvajala DSP. V nobenem IP niso opredeljene metode dela, ki bi jih 

uporabljali pri uresničevanju in izvajanju IP oz. pri nudenju DSP. Druga najbolj 

pogosto opisana karakteristika je zapis urnika DSP, ki je opredeljena v 55% (6 IP). 

Naloge in odgovornosti članov strokovne skupine so opredeljene v 55 % (6 IP), 

naloge staršev pa so opredeljene v 36% IP (4 IP). 

Podatki kaţejo, da so prostor, urnik izvajanja DSP in opredeljene naloge strokovnega 

tima najpogosteje opredeljene. Prostor izvajanja DSP je v vseh IP opredeljen zelo 

splošno. Tako sta, npr. kot prostor izvajanja opredeljena oba načina hkrati: v in izven 

razreda. Samo v treh individualiziranih programih je natančno opredeljeno, ali se 

dodatna strokovna pomoč izvaja v ali izven razreda. Opredelitev nalog strokovnega 

tima in staršev sta po mojem mnenju pomembni komponenti individualiziranega 

programa, saj na ta način oboji vedo, kaj se od njih pričakuje.  

Aktivno vključevanje staršev v proces izvajanja IP ter v proces dela z otrokom je za 

uspeh otroka z MAS  ključnega pomena.  
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Tabela 18: IZVAJANJE IP (predšolski program s prilagojenim izvajanjem in DSP) 
 

 PP1 z 
DSP 

PP2 z 
DSP 

PP3 z 
DSP 

PP4 z 
DSP 

PP5 z  
DSP 

PP6 z 
DSP 

PP7 z 
DSP 

PP8 z 
DSP 

PP9 z 
DSP 

S 

Urnik 
izvajanja 
DSP 

+ + +  + + + +  7 

Opredeljene 
naloge in 
odgovornosti 
strokovne 
skupine 

+ +    +    3 

Opredeljene 
naloge in 
odgovornosti 
staršev 

 +    +    2 

Prostor 
izvajanja 
DSP oz. 
uresničevanja 
IP 

+ + +    +   4 

Metode dela 
pri DSP oz. 
uresničevanju 
IP  

         0 

 

Iz tabele 18 je razvidno, da so v 78% analiziranih IP, strokovni timi zapisali urnik 

izvajanja dodatne strokovne pomoči. Prostor izvajanja vsebine IP je bil zapisan v 

56% analiziranih IP. Naloge članov strokovnega tima so bile opredeljene v 33% IP, 

naloge staršev pa v 22% IP. Metode dela pri izvajanju IP niso bile opredeljene.  

 

V individualiziranih programih je opredelitev prostora pri izvajanju DSP zapisana 

nenatančno. V večini individualiziranih programov je zapisano, da se DSP izvaja v ali 

izven razreda ter individualno ali v skupini. Natančna opredelitev izvajanja DSP ni 

opredeljena v nobenem individualiziranem programu.  

Samo v dveh individualiziranih programih so opredeljene naloge staršev. Strokovna 

tima sta pri nalogah staršev zapisala, da morajo starši  sodelovati s člani strokovnega 

tima, sodelovati pri izvajanju IP, seznaniti člane strokovne skupine s spremembami 

pri otroku, udeleţevati se sestankov, ki so organizirani s strani šole. 
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Tabela 19: IZVAJANJE IP (prilagojen program za predšolske otroke) 
 

 RP1 RP2 RP3 RP4 S 

Urnik 
izvajanja 
DSP 

+ +   2 

Opredeljene 
naloge in 
odgovornosti 
strokovne 
skupine 

    0 

Opredeljene 
naloge in 
odgovornosti 
staršev 

    0 

Prostor 
izvajanja 
DSP oz. 
uresničevanja 
IP 

    0 

Metode dela 
pri DSP oz. 
uresničevanju 
IP  

+ +   2 

 

Podatki v tabeli 19 prikazujejo upoštevanje predpostavk o izvajanju IP. Analiza IP je 

pokazala, da je v 50% (2 IP) zapisan urnik izvajanja DSP. Prav tako so v 50% (2 IP) 

opredeljene metode dela z otrokom.  

Naloge in odgovornosti strokovne skupine in staršev ter prostor izvajanja dodatne 

strokovne pomoči niso zapisani v nobenem analiziranem IP.  

V  individualiziranih programih, ki so jih oblikovali v prilagojenem programu za 

predšolske otroke, je pod DSP opredeljena tudi logopedska, delovno terapevtska in 

fizioterapevtska pomoč, ki so je deleţni otroci z MAS.  
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Tabela 20: IZVAJANJE IP (posebni program vzgoje in izobraţevanja) 
 

 
OVI1 OVI2 OVI3 OVI4 OVI5 OVI6 OVI7 OVI8 S 

Urnik 
izvajanja 
DSP 

    +  + + 3 

Opredeljene 
naloge in 
odgovornosti 
strokovne 
skupine 

       + 1 

Opredeljene 
naloge in 
odgovornosti 
staršev 

        0 

Prostor 
izvajanja 
DSP oz. 
uresničevanja 
IP 

        0 

Metode dela 
pri DSP oz. 
uresničevanju 
IP  

    +  + + 3 

 

Iz tabele 20 je razvidno, da so najpogosteje opredeljena področja, s pomočjo katerih 

lahko ocenjujemo izvajanje individualiziranega programa, zapisan urnik izvajanja 

DSP in metode dela, ki sta bila opredeljena v 37% (3 IP). Opredeljene naloge in 

odgovornosti strokovne skupine so opredeljene v 1 IP (13%). Prostor izvajanja IP in 

opredelitve nalog in odgovornosti staršev nista zapisana v nobenem analiziranem IP.  

Kot dodatna strokovna pomoč so opredeljene obravnave logopeda, delovnega 

terapevta in fizioterapevta.  
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7.6 EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV 
 

Tabela 21: EVALVACIJA IP (program s prilagojenim izvajanjem in DSP) 
 

 OŠ1 OŠ2 OŠ3 OŠ4 OŠ5 OŠ6 OŠ7 OŠ8 OŠ9 OŠ10 0Š11 S 

Evalvacija ob 
koncu 
šolskega leta 

      +    + 2 

Zapisana 1 
evalvacija 
med šolskim 
letom 

          + 1 

Zapisana je 
več kot 1 
evalvacija 
med šolskim 
letom 

           0 

Evalvacija ni 
narejena 

+ + + + + +  + + +  9 

 

Podatki v tabeli 21 kaţejo, da v 82 % (9 IP) evalvacija individualiziranega programa 

ni bila zapisana. V 18% (2 IP) je bila evalvacija izvajanja narejena ob koncu šolskega 

leta, v 9% (1 IP) pa so evalvacijo zapisali med izvajanjem šolskega leta. 

Vzrokov, zakaj je tako velik procent individualiziranih programov brez evalvacije 

izvajanja, je več. En individualiziran program je oblikovan za tekoče šolsko leto, torej 

se leto še ni izteklo in zato zanj še ni bila narejena končna evalvacija izvajanja. S 

pomočjo informacij staršev, ki so mi posredovali individualizirane programe, lahko za 

4 individualizirane programe zapišem, da starši evalvacije individualiziranega 

programa s strani ustanove, ki jo njihov otrok obiskuje, niso dobili. Pri preostalih 4 

individualiziranih programih vzroka za to, da evalvacija ni zapisana, ne morem 

določiti.  

Tabela 22: EVALVACIJA IP (predšolski program s prilagojenim izvajanjem in DSP) 
 

 PP1 
z 

DSP 

PP2 
z 

DSP 

PP3 
z 

DSP 

PP4 
z 

DSP 

PP5 
z 

DSP 

PP6 
z 

DSP 

PP7 
z 

DSP 

PP8 
z 

DSP 

PP9 
z 

DSP 

S 

Evalvacija ob 
koncu 
šolskega leta 

         0 

Zapisana 1 
evalvacija 
med šolskim 
letom 

         0 

Zapisana je 
več kot 1 
evalvacija 
med šolskim 
letom 

         0 

Evalvacija ni 
narejena 

+ + + + + + + + + 9 
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V tabeli 22 so zapisani podatki o evalvaciji individualiziranih programov. Med 

analiziranimi IP, noben IP ni imel priloţene evalvacije izvajanja.   

S pomočjo podatkov, ki sem jih pridobila od staršev, ki so mi posredovali 

individualizirane programe, lahko za dva individualizirana programa trdim, da 

evalvacija izvajanja IP staršem ni bila posredovana. Za preostale individualizirane 

programe informacij o tem, ali je bila evalvacija izvajanja narejena ali ne, nisem 

mogla pridobiti. Vzrokov za to, da evalvacije niso bile narejene, ne morem določiti.  

Tabela 23: EVALVACIJA IP ( prilagojen program za predšolske otroke) 
 

 RP1 RP2 RP3 RP4 S 

Evalvacija ob 
koncu 
šolskega leta 

 +   1 

Zapisana 1 
evalvacija 
med šolskim 
letom 

    0 

Zapisana je 
več kot 1 
evalvacija 
med šolskim 
letom 

    0 

Evalvacija ni 
narejena 

+  + + 3 

Iz tabele 23 je razvidno, da je bila zapisana ena evalvacija izvajanja 

individualiziranega programa. V preostalih treh analiziranih IP evalvacija ni bila 

narejena.  

Ker so bili vsi trije individualizirani programi, pri katerih evalvacija izvajanja ni bila 

narejena, pridobljeni s pomočjo Centra za avtizem brez osebnih podatkov, informacij 

o tem, zakaj evalvacija individualiziranega programa ni bila narejena, ne morem 

pridobiti.  

Individualiziran program, pri katerem pa je evalvacija bila narejena, mi je posredovala 

strokovna delavka, ki je delala s tem otrokom.  
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Tabela 24: EVALVACIJA IP (posebni program vzgoje in izobraţevanja) 
 

 OVI1  OVI2 OVI3 OVI4 OVI5 OVI5 OVI7 OVI8 S 

Evalvacija ob 
koncu 
šolskega leta 

    + + + + 4 

Zapisana 1 
evalvacija 
med šolskim 
letom 

+ + + +     4 

Zapisana je 
več kot 1 
evalvacija 
med šolskim 
letom 

        0 

Evalvacija ni 
narejena 

        0 

 

Tabela 24 prikazuje podatke o evalviranju individualiziranih programov. Evalvacija je 

bila narejena v vseh analiziranih IP. Pri 50% IP je bila zapisana evalvacija med 

šolskim letom, pri drugih 50% IP, pa je bila zapisana evalvacija ob koncu šolskega 

leta.  

Ob dejstvu, da je bila evalvacija narejena pri vseh individualiziranih programih, je 

potrebno upoštevati podatek, da je bilo vseh 8 individualiziranih programov 

oblikovanih v samo 3 različnih vzgojno - izobraţevalnih ustanovah.  

7.7 IZ EVALVACIJE JE RAZVIDEN NAPREDEK 

POSAMEZNIKA 
 

Tabela 25: NAPREDEK OTROKA (program s prilagojenim izvajanjem in DSP) 
  

 OŠ1 OŠ2 OŠ3 OŠ4 OŠ5 OŠ6 OŠ7 OŠ8 OŠ9 OŠ10 0Š11 S 

Navedeni so 
doseţeni cilji 

           0 

Zapisane so 
uspešne 
strategije 
dela 

      +    +/+ 3 

Zapisane so 
neuspešne 
strategije 
dela 

           0 

Zapisane so 
učinkovite 
prilagoditve 

      +    +/+ 3 

Zapisane so 
neučinkovite 
prilagoditve 

           0 

Zapisane 
metode dela 
z otrokom 

          /+ 1 

Zapisane so 
oblike dela 

          +/ 1 
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Iz tabele 25 je razvidno, da so v vseh treh evalvacijah opredeljene strategije dela z 

otrokom ter prilagoditve, ki so bile pri delu z otrokom učinkovite. V eni evalvaciji so 

zapisane tudi metode, ki so jih pri delu  z otrokom uporabljali, v eni evalvaciji pa so 

bile zapisane tudi oblike dela z otrokom.  

V evalvacijah so strokovni timi zelo na splošno opredelili napredek otroka, kot, npr. 

njegovo branje se je izboljšalo, pogostost neustreznih vedenj se je zmanjšala itd. V 

nobeni evalvaciji niso bili zapisani usvojeni cilji. V vseh treh evalvacijah pa so bile 

zapisane strategije in prilagoditve, ki so se pri delu z otrokom izkazale za uspešne. 

Zapis teh prilagoditev in strategij je pomembna informacija za strokovnega delavca, 

ki bo nadaljeval delo z otokom. Ker v evalvacijah niso opredeljeni cilji, ki jih je otrok 

dosegel, je oteţeno načrtovanje ciljev za nadaljnje delo z otrokom.  

 
Tabela 26: NAPREDEK OTROKA (prilagojen program za predšolske otroke) 
 

 RP1 RP2 RP3 RP4 S 

Navedeni so 
doseţeni cilji 

    0 

Zapisane so 
uspešne 
strategije 
dela 

 +   1 

Zapisane so 
neuspešne 
strategije 
dela 

    0 

Zapisane so 
učinkovite 
prilagoditve 

 +   1 

Zapisane so 
neučinkovite 
prilagoditve 

    0 

Zapisane 
metode dela 
z otrokom 

 +   1 

Zapisane so 
oblike dela 

    0 

 

Iz tabele 26 je razvidno, da so v evalvaciji individualiziranega programa zapisane 

uspešne strategije in prilagoditve pri delu z otrokom. Strokovni tim je zapisal tudi 

metode dela, ki so se pri delu z otrokom izkazale za uspešne.  

V evalvaciji izvajanja individualiziranega programa ni opredeljenih ciljev, ki jih je otrok 

dosegel. Tak način beleţenja bi omogočal boljše in laţje načrtovanje aktivnosti za 

posameznega otroka v naslednjem individualiziranem programu.  
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Pomembno se mi zdi tudi to, da bi strokovni timi opredelili neuspešne strategije dela 

in prilagoditve dela z otrokom, kajti na ta način bi olajšali delo učitelju, ki bo v 

nadaljevanju delal z otrokom, saj bi le-ta vedel, katere metode/prilagoditve so pri delu 

z otrokom ţe preizkusili, pa le-te niso delovale. S tem bi pomagali učitelju, da ne bi 

izgubljal časa s preverjanjem najrazličnejših metod za katere predvideva, da bi lahko 

bile pri delu z otrokom uspešne, saj bi to ugotovil v zapisani evalvaciji.  

 
Tabela 27: NAPREDEK OTROKA (posebni program vzgoje in izobraţevanja) 
 

 OVI1 OVI2 OVI3 OVI4 OVI5 OVI6 OVI7 OVI8 S 

Navedeni so 
doseţeni cilji 

+ + + + + + + + 8 

Zapisane so 
uspešne 
strategije 
dela 

        0 

Zapisane so 
neuspešne 
strategije 
dela 

        0 

Zapisane so 
učinkovite 
prilagoditve 

    +    1 

Zapisane so 
neučinkovite 
prilagoditve 

        0 

Zapisane 
metode dela 
z otrokom 

        0 

Zapisane so 
oblike dela 

        0 

 

Tabela 27 prikazuje podatke o vsebini evalvacije. Podatki kaţejo, da so v vseh 

evalvacijah navedeni doseţeni cilji posameznega otroka. V eni evalvaciji so zapisane 

tudi učinkovite prilagoditve pri delu z otrokom.  

V vseh individualiziranih programih so bili navedeni doseţeni cilji v obliki splošnega 

funkcioniranja otrok. Strokovni timi v evalvaciji niso opredelili uspešnih in neuspešnih 

strategij dela, neučinkovitih prilagoditev ter oblik in metod dela z otrokom.  

Vsebinsko bi ţelela izpostaviti naslednji primer zapisa v evalvaciji. »Je nepredvidljiva, 

zato ji človek ne more zaupati« in »posluţuje se neverbalne komunikacije.  Če je ne 

razumemo, je zelo ţalostna.« Vsebina teh dveh stavkov je strokovno neustrezna. 

Takšnih vsebinskih evalvacij strokovni delavci ne bi smeli oblikovati. Takšna 

evalvacija ima negativen vpliv na otoka in njegove starše in kot pravi Galeša (1995, 

str. 317): »Negativni vplivi evalvacije povečujejo anksioznost, izčrpanost in dvom.«  
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8. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

8.1 UPOŠTEVANJE ZAKONSKIH ZAHTEV 

 
ALI SO V INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMIH UPOŠTEVANI VSI VSEBINSKI ELEMENTI, 

KI JIH OPREDELJUJE ZAKONODAJA? 

Glede na pridobljene podatke moram na to raziskovalno vprašanje odgovoriti  

negativno. Noben strokovni tim v okviru različnih programov vzgoje in izobraţevanja, 

pri oblikovanju individualiziranega programa ni upošteval vseh zahtev, ki jih določa 

zakonodaja. Pri analizi IP, ki so jih oblikovali strokovni timi v programu s prilagojenim 

izvajanjem in DSP, so bile najpogosteje upoštevane naslednje zakonske zahteve: 

opredelitev izvajanja DSP (100%), prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

(91%), prilagoditve pri časovni razporeditvi pouka (73%) ter prilagoditve pri 

organizaciji pouka (64%). Strokovni timi, ki so oblikovali individualizirane programe v 

programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in DSP, so v IP 

najpogosteje zapisali izvajanje DSP (88%) in prilagoditve pri časovni razporeditvi 

pouka (67%). Najpogosteje upoštevana zakonska zahteva, ki so jih zapisali strokovni 

timi v prilagojenem programu za predšolske otroke je bila zahteva po prilagoditvah 

pri organizaciji pouka (100%).  V posebnem programu vzgoje in izobraţevanja so bile 

najpogosteje opredeljene prilagoditve pri organizaciji pouka, prilagajanje IP med 

letom ter končna evalvacija izvajanja IP. Vse prilagoditve so bile opredeljene v 50% 

analiziranih IP.  

Razlog, zakaj vsi vsebinski elementi zakonodaje niso bili upoštevani in opredeljeni v 

individualiziranih programih, izhaja iz dejstva, da verjetno vse zahteve pri poučevanju 

otrok z MAS niso bile potrebne.  
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8.2 CELOSTNA OCENA OTROKOVEGA 

FUNKCIONIRANJA 

 
ALI JE V IP ZA POSAMEZNIKE Z MAS VKLJUČENA CELOSTNA OCENA 

OTROKOVEGA FUNKCIONIRANJA IN FUNKCIONIRANJA NJEGOVEGA OKOLJA? 

Tudi na to raziskovalno vprašanje moram odgovoriti negativno. Glede na področja, ki 

jih različni strokovnjaki navajajo, kot področja, ki morajo biti zajeta v oceno 

otrokovega funkcioniranja, nobeden izmed analiziranih individualiziranih programov 

ne vsebuje celostne ocene funkcioniranja otroka, saj v oceno niso zajeta vsa 

potrebna področja ocenjevanja. 

Ocena funkcioniranja otrok na dveh ključnih področjih, na katerih imajo otroci z MAS 

primanjkljaje, to sta področje komunikacije in socialnih veščin, je bila zapisana v 11 

analiziranih IP. V nobenem analiziranem IP pa ni bila zapisana ocena funkcioniranja 

otroka na tretjem ključnem področju, področju fleksibilnosti mišljenja.    

V 10 IP pa ni bila zapisana ocena funkcioniranja otroka, na nobenem izmed treh 

področij, na katerih imajo otroci z MAS teţave.   

 

8.3 OPREDELITEV CILJEV V IP  

 
ALI IP VSEBUJEJO CILJE ZA RAZVOJ PODROČIJ FUNKCIONIRANJA, NA KATERIH 

IMAJO POSAMEZNIKI Z MAS POSEBNE POTREBE IN SO OPREDELJENA V OCENI 

OTROKOVEGA FUNKCIONIRANJA? 

Glede na pridobljene podatke negativno odgovarjam tudi na tretje raziskovalno 

vprašanje. Pri analizi vseh individualiziranih programov v različnih vzgojno-

izobraţevalnih programih sem ugotovila nepovezanost med zapisom ocene 

funkcioniranja otroka z MAS in načrtovanjem ciljev. Pogosto je bila opredeljena 

ocena funkcioniranja otroka, izpostavljena so bila področja primanjkljajev, nato pa 

strokovni timi za ta področja niso načrtovali nobenega cilja, ki bi ga pri otroku 

poskušali uresničiti. V nekaterih IP pa so strokovni timi načrtovali cilje na področjih, ki 

jih v oceni funkcioniranja otroka niso opredelil. 
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Strokovni timi v nobenem analiziranem IP niso zapisali ocene funkcioniranja na 

področju fleksibilnosti mišljenja, prav tako za to področje niso zapisali nobenih ciljev. 

Povezanost med zapisom ocene funkcioniranja otroka in načrtovanjem ciljev na 

področju komunikacije, sem ugotovila pri 18% IP v programu s prilagojenim 

izvajanjem in DSP, pri 44% IP v programu za predšolske otroke s prilagojenim 

izvajanjem in DSP, pri 100% IP v prilagojenem programu za predšolske otroke in 

13% IP v posebnem programu vzgoje in izobraţevanja. 

Na področju socialnih veščin pa sem ugotovila povezanost med zapisom ocene 

funkcioniranja in načrtovanjem ciljev pri 45% IP v programu s prilagojenim izvajanjem 

in DSP, pri 22% IP v predšolskem programu s prilagojenim izvajanjem in DSP, pri 

75% IP v prilagojenem programu za predšolske otroke in pri 38% IP v posebnem 

programu vzgoje in izobraţevanja.  

 

8.4 MERLJIVOST CILJEV 

 
ALI SO CILJI ZAPISANI V IP MERLJIVI? 

Prav tako moram, glede na podatke pridobljene s pomočjo analize individualiziranih 

programov, na to raziskovalno vprašanje, odgovoriti negativno. Cilji, ki so jih 

strokovni timi oblikovali za otroke z MAS, so zapisani preveč splošno. 

Velikokrat opredeljujejo področje dela, ne pa znanja, ki naj bi ga otrok obvladal. 

Samo pri dveh IP so bili med oblikovanimi cilji zapisani tudi takšni, ki so bili zapisani 

merljivo. Merljivi cilji so bili zapisani v enem IP oblikovanem v programu s 

prilagojenim izvajanjem in DSP in enem IP oblikovanem v programu za predšolske 

otroke s prilagojenim izvajanjem in DSP. 
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8.5 NAČRTOVANJE IZVAJANJA IP 

 
ALI JE IZ IP RAZVIDNO NAČRTOVANJE IZVAJANJA? 

Na to raziskovalno vprašanje lahko odgovorim delno pritrdilno, saj je večina, 28  

individualiziranih programov, vsebovalo vsaj eno spremenljivko, ki sem jo ocenjevala 

pri izvajanju individualiziranega programa. Pri načrtovanju izvajanja sem ocenjevala 

ali so strokovni timi opredelili prostor izvajanja DSP, urnik izvajanja DSP, metode 

dela, ki jih bodo pri delu z otrokom uporabili. Zanimalo me je tudi ali so v IP zapisali 

naloge strokovne skupine in staršev.  

Rezultati so pokazali, da so strokovni timi v programu s prilagojenim izvajanjem in 

DSP opredelili prostor izvajanja DSP (64%), urnik izvajanja DSP (55%), naloge 

strokovne skupine (55%) in naloge staršev (36%). 

Metod dela z otroki niso opredelili v nobenem analiziranem IP. V programu za 

predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in DSP so strokovni timi opredelili urnik 

izvajanja DSP (78%), prostor izvajanja DSP (56%), naloge strokovne skupine (33%) 

in naloge staršev (22%).  V nobenem analiziranem programu niso opredelili metod 

dela z otroki. Strokovni timi v prilagojenem programu za predšolske otroke so v 50% 

IP opredelili urnik izvajanja DSP in metode dela z otroki. V posebnem programu 

vzgoje in izobraţevanja pa so strokovni timi opredelili v 37% IP opredelili urnik 

izvajanja DSP in metode dela, ki jih bodo pri delu z otrokom uporabili. Naloge 

strokovne skupine so opredelili v 12% IP.  

 

8.6 EVALVACIJA IZVAJANJA IP 

 
ALI JE IZ KONČNEGA EVALVACIJSKEGA POROČILA RAZVIDEN NAPREDEK 

OTROKA? 

Zaradi preveč splošno oblikovanih ciljev, ki so jih strokovni timi opredelili v 

individualiziranih programih, tudi na to raziskovalno vprašanje ne morem odgovoriti 

pritrdilno. Evalvacija izvajanja IP je bila priloţena pri 12 analiziranih IP. 
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V 9 evalvacijah izvajanja IP so strokovni timi zapisali tudi cilje, ki jih je otrok usvojil. 

Cilji, ki so bili navedeni v evalvacijah, so bili zapisani preveč splošno, da bi z njihovo 

pomočjo lahko ocenili napredek otroka na posameznih področjih.   

 

8.7 UPOŠTEVANJE STROKOVNIH IN ZAKONSKIH 

ZAHTEV  

 
ALI SE INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI, KI JIH OBLIKUJEJO STROKOVNI TIMI V 

RAZLIČNIH PROGRAMIH VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA MED SEBOJ RAZLIKUJEJO V 

UPOŠTEVANJU ZAKONSKIH IN STROKOVNIH ZAHTEV ZA OBLIKOVANJE 

INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA? 

Na to raziskovalno vprašanje  lahko odgovorim, da v nobenem IP, ki so bili oblikovani 

v različnih programih vzgoje in izobraţevanja, niso bile v celoti upoštevane niti 

strokovne niti zakonske zahteve veljavne zakonodaje.  

Upoštevanje vseh prilagoditev in zahtev, ki jih predvideva zakonodaja, strokovni timi 

pri oblikovanju individualiziranih programov morda niso opredelili zato, ker le-te pri 

poučevanju posameznega otroka z MAS niso bile potrebne. Vendar pa strokovni timi 

pri oblikovanju ocene funkcioniranja, oblikovanju ciljev in zapisu evalvacije niso 

upoštevali strokovnih zahtev. Pri analiziranih IP med posameznimi fazami 

oblikovanja IP ni bilo povezave. Cilji, ki so jih zapisali strokovni timi, niso bili 

oblikovani tako, da bi bilo moţno oceniti ali jih je otrok dosegel ali ne. Prav tako, 

zaradi presplošno oblikovanih ciljev, iz zapisanih evalvacij, ni bilo mogoče določiti 

otrokovega napredka.  
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9. SKLEP 

Rezultati, pridobljeni z analizo individualiziranih programov, so pokazali, da pri 

oblikovanju individualiziranih programov v praksi obstaja nepovezanost med 

posameznimi fazami oblikovanja IP. V  individualiziranih programih ni povezanosti 

med zapisom ocene funkcioniranja otroka ter oblikovanjem ciljev na ugotovljenih 

področjih primanjkljajev. Cilji, ki jih strokovni timi oblikujejo v IP, so zapisanih preveč 

splošno. Zaradi tega so tudi evalvacije izvajanja IP zapisane tako, da z njihovo 

pomočjo ne moremo oceniti otrokovega napredka.  

Sprašujem se, na kakšen način bi lahko to spremenili in dosegli, da bi 

individualizirani programi res bili učitelju v pomoč, ne pa dodatno breme.  

Zato, da individualizirani programi ne bi bili dokumenti, ki jih je potrebno napisati (da 

bi zadostili zakonskim zahtevam), nato pa jih izvajalci sploh ne uporabljajo, 

predlagam nekaj rešitev, ki bi lahko pripomogle k oblikovanju učinkovitejših 

individualiziranih programov v praksi:  

 Med opravljanjem študijske prakse študenti pogosto nimamo priloţnosti, da bi 

videli izvajanje različnih principov, metod, strategij dela, o katerih se na 

fakulteti učimo, zato bi bilo potrebno pospešiti prenos teoretičnih zanj v 

prakso, saj bi tako študenti lahko še praktično preizkusili pridobljeno zanje.  

 Spretnost pisanja ustreznih in učinkovitih individualiziranih programov bi morali 

študenti pridobiti ţe v času študija. Pridobiti bi morali praktično znanje o 

specifičnem ocenjevanju posameznih spretnosti pri določeni populaciji otrok, 

saj bi le tako lahko bili ţe v začetku svoje delovne poti pripravljeni na različne 

delovne naloge, s katerimi se moramo soočiti pri svojem delu.  

 Za učitelje in druge strokovne delavce bi bilo potrebno organizirati 

izobraţevanja, in sicer na področju razumevanja MAS in oblikovanja IP. 

Razumevanje posebnih potreb otrok z MAS je ključno za učinkovito delo in 

doseganje napredka. Ko ima posameznik znanje o posebnih potrebah 

posamezne populacije, pa je pomembno, da zna to znanje tudi strokovno in 

učinkovito uporabiti pri pisanju individualiziranega programa za posameznega 

otroka.  
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Na teoretičnem področju je veliko zapisanega o učinkovitosti in prednostih 

timskega dela, vendar se v praksi pogosto izkaţe, da je timsko delo članom 

strokovnega tima v breme, ne pa v pomoč. Zato menim, da bi bilo potrebno 

organizirati tudi izobraţevanja o tem, kako uspešno delati in sodelovati v timu.  

 Vsa organizirana izobraţevanja bi morala biti procesna, se pravi trajati bi 

morala dlje časa, da bi udeleţenci potem, ko slišijo teorijo o oblikovanju 

individualiziranega programa, lahko delali v praksi ter se nato na 

izobraţevanja vračali z vprašanji, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, saj je 

logično, da o stvareh, ki jih ne delaš, ne moreš imeti strokovno utemeljenih 

vprašanj.   

 Praksa v tujini je, da imajo posamezniki z MAS spremljevalce, ki so dodatno 

usposobljeni, vendar delujejo pod okriljem učitelja. Ti spremljevalci so otroku z 

MAS vedno na voljo in mu omogočajo učinkovito sodelovanje pri vseh delih 

vzgojno-izobraţevalnega procesa.  

 Na področju zakonodaje bi bilo potrebno spremeniti področje sankcioniranja – 

v zakonu imamo denarne kazni, v kolikor ustanova ali odgovorna oseba v 

določenem roku ne izdela IP ali ne vključi otroka v vzgojno-izobraţevalno 

ustanovo. Noben člen zakonodaje pa ne sankcionira strokovnega kadra, ki 

svojega dela ne opravi korektno, kvalitetno, v skladu s potrebami otroka in 

zakonodaje.  

 Menim, da bi bilo potrebno oblikovati osnutek o vsebini individualiziranega 

programa, o tem kaj naj bi individualiziran program vseboval, kako zapisati 

oceno otrokovega funkcioniranja, kako zapisati merljive in ustrezne cilje ter 

kako evalvirati napredek otroka. Tak osnutek bi bilo potrebno oblikovati tako, 

da bi ustrezal posameznemu vzgojno-izobraţevalnemu programu, saj se 

področja dela znotraj programov med seboj razlikujejo.   

Strokovnjaki menijo, da za oblikovanje IP ne smemo imeti obrazca, saj so si 

otroci s posebnimi potrebami med seboj zelo različni in imajo različne posebne 

potrebe. 
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S tem se strinjam, vendar menim, da bi osnutek za oblikovanje IP,  oblikovan 

glede na posamezni vzgojno-izobraţevalni program, lahko pomagal tistim 

učiteljem, ki se niso dodatno izobraţevali na področju oblikovanja IP, pa 

vendar morajo zaradi pomanjkanja strokovnega kadra, za svoje otroke 

oblikovati individualizirane programe.  

Vzorec individualiziranih programov, ki sem jih uporabila v empiričnem delu, ni bil 

reprezentativen, pa vendar rezultati analize kaţejo na to, da strokovni timi v vzgojno-

izobraţevalnih ustanovah individualizirane programe pišejo bolj zaradi določil 

zakonodaje kot pa kot pripomoček in načrt dela za otroka.  

To bi bilo potrebno spremeniti zaradi vseh otrok s posebnimi potrebami, kakor tudi 

zaradi strokovnih delavcev, ki z njimi delajo, saj bi bilo delo zanje laţje, počutili bi se 

bolj sigurne in suverene ter imeli več energije in elana za delo z otroki.  

Smiselno bi bilo narediti tudi raziskavo o tem, kako proces oblikovanja 

individualiziranega programa, njegovo smiselnost in uporabnost ocenjujejo člani 

strokovnih timov. 
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10. PRIMER IZ PRAKSE 

V tem poglavju prilagam individualiziran program, ki smo ga na Centu za avtizem 

oblikovali za enega izmed otrok, ki je obiskoval Program zgodnje intenzivne 

obravnave mlajših otrok z MAS.  

Individualiziran program je oblikovan timsko, na podlagi psihološkega testiranja  

(ADOS in 3-di), ki ga je opravila psihologinja, in pedagoškega (PEP-3)  testiranja 

otroka ter nekajurnega (odvisno od otroka) opazovanja otroka. Pri pripravi 

individualiziranega programa smo upoštevali tudi vprašalnike, ki so jih rešili starši 

otrok z MAS, v katerih smo pridobili podatke o otrokovih veščinah pri skrbi zase, 

prehranjevalnih navadah, informacije o otrokovih interesih in močnih področjih.  

Starši otroka so imeli moţnost, da za svojega otroka izpostavijo dva konkretna cilja, 

na katerih bi ţeleli, da delamo. Ob predstavitvi področij, na katerih bomo z otrokom 

delali, so starši imeli moţnost, da dodajo spretnosti ali področja dela, ki se jim zdijo 

pomembna za razvoj njihovega otroka.  
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INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Za delo v Programu zgodnje intenzivne obravnave mlajših otrok z MAS na 

Centru za avtizem 

                                          april – prva polovica junija 2011 

 

Ime in priimek otroka: J. 

V Ljubljani, 4. 4. 2011 

 

Individualiziran program za J. je bil pripravljen na podlagi 10-urnega opazovanja in 

izvedbe testiranja s testom PEP-3.  

Med potekom obravnav bomo doseganje ciljev na posameznih področjih redno 

beleţili ter na podlagi evalvacije dopolnjevali in spreminjali cilje, spreminjali 

prilagoditve, načine dela ter področja glede na J. potrebe in sposobnosti. 

J. starši imajo moţnost, da podajo svoje predloge in ţelje glede spretnosti, za katere 

bi ţeleli, da se jih J. nauči.  

Za korespondenco med starši in strokovnim timom bomo uporabljali zvezek – skupni 

dnevnik, v katerega bodo starši in strokovnjaki Centra za avtizem dnevno zapisovali 

pomembne informacije o J., njegovem čustvenem in fizičnem stanju ter o posebnih 

dogodkih, ki so se dogodili. Smiselno bi bilo, da tudi v vrtcu, ki ga J. obiskuje, delajo 

zapise v isti zvezek za tiste dneve, ko je J. prisoten v vrtcu.  

Strokovna delavka Centra za avtizem bo dnevno seznanjala starše z J. napredkom, 

preko skupnega dnevnika. Vanj bo zapisovala tudi strategije dela z J.. 

Enkrat mesečno bodo starši prejeli evalvacijo otrokovega napredka s predlogi za 

delo doma. 
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NAČRT DELA 

Struktura 

FIZIČNA STRUKTURA 

J. za samostojno funkcioniranje potrebuje strukturirano okolje: 

 odstranitev motečih dejavnikov iz delovnega okolja (igrače pospravimo v 

igralni prostor); 

 organizacija prostora po kotičkih: delovni kotiček, kotiček za delo 1:1, prostor 

za igro, kotiček za malico, stranišče, kotiček za sproščanje, …; 

 povezava kotičkov s fotografijami z urnika. 

URNIK 

vizualni namig Fotografija kotička/aktivnosti 

dolţina J. damo fotografijo kotička/aktivnosti, ki sledi. 

Načrt za naprej:   

- dve fotografiji naenkrat na urniku (princip najprej - potem), 

postopno daljšanje zaporedja. 

organizacija J. bo uporabljal princip prekrivanja sličic. Fotografijo, ki mu jo 

damo, odnese do ustreznega prostora, kjer jo pritrdi na enako 

sliko, ki označuje posamezni kotiček/aktivnost.  

Načrt za naprej: 

učiteljica ga usmeri k statičnemu urniku (aktivnosti na urniku 

si sledijo od zgoraj navzdol) – J. vzame zgornjo fotografijo in 

jo odnese do prostora, ki je na fotografiji – tam jo pritrdi na 

mesto, označeno z enako fotografijo.  

lokacija Učiteljica J. daje po eno fotografijo. 

Načrt za naprej: 

- statični urnik (pritrjen na stalnem mestu). 

rutina pri usmeritvi Učiteljica da J. fotografijo naslednje aktivnosti/prostora, pred 

tem uporabi verbalno navodilo »končano« 

Načrt za naprej: 

- zaključek aktivnosti učiteljica ponazori z verbalnim navodilom 

»končano« ter J. z vizualno podporo usmeri k urniku, na 

katerem je zaporedje dveh slik. 

rokovanje z urnikom Načrt za naprej: 

J. vzame sliko z urnika in jo odnese do ustreznega kotička ter 

jo tam pritrdi. 
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DELOVNI SISTEM 

Tip delovnega sistema: od leve proti desni. 

Način uporabe: v fazi učenja uporabe delovnega sistema J. fizično vodimo, da vzame 

nalogo s police na levi, jo da na mizo ter jo izvede. Ko nalogo konča, jo odloţi v 

škatlo »KONČANO« na desno. Nato ga fizično vodimo, da ponovi postopek za vse 

naloge na polici. Postopno zmanjšujemo fizično pomoč, dokler postopka ne usvoji.  

Organizacija nalog: vrstni red opravljenih nalog ni pomemben, pomembno je, da J. 

vidi, koliko nalog mora opraviti – začnemo s 6 nalogami naenkrat - enostavne naloge, 

ki jih ţe pozna, ter jih hitro konča. Postopno večanje števila ter zahtevnost nalog – 

naloge, najprej učimo v kotičku za delo 1:1. 

Koncept končano: ko J. opravi vse naloge na polici, učiteljica reče »končano« in mu 

da sliko naslednje aktivnosti (kasneje: usmeri k urniku). 

Tipi nalog: naloge vstavljanja, prirejanja, razvrščanja, naloge v knjiţicah (npr. za 

razvoj igralnih spretnosti), naloge sledenja zaporedju, naloge za usmerjanje in 

podaljševanje pozornosti. 

Cilj: J. samostojno izvede set nalog od začetka do konca in pri delu vztraja 20 

minut. 

 

VIZUALNA STRUKTURA (znotraj naloge) 

Vizualna navodila: z organizacijo naloge pokaţemo način izvajanja: npr. ujemanje po 

barvi, obliki. 

Vizualna jasnost: material izgine, samokorektivne naloge, ujemanje, vizualno podprt 

konec naloge, kjer je to potrebno. 

Vizualna organizacija: 

 stabiliziran material 

 omejena količina materiala (ves material porabi, ni odvečnega materiala)  

 material je organiziran tako, da sta začetek in konec jasna 

 naloga vsebuje vse potrebne elemente – naloge v »škatli« 
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Komunikacija z J. 

Pri komuniciranju z J. upoštevamo naslednje: 

 dajemo kratka navodila, ki jih po potrebi podpremo s fizičnim vodenjem od 

zadaj in/ali slikovno podporo; izogibamo se daljšim večstopenjskim navodilom 

ali razlagam; 

 izogibamo se navodilom v smislu prepovedi; torej NE rečemo, česar naj ne 

dela – raje mu povejmo, kaj naj naredi; 

 J. napačno uporablja nekatere fraze, saj jih napačno tudi razume: npr. ko ţeli 

vstati, pogosto reče »čičaj«; takrat ga popravimo – mu damo pričakovan 

verbalni vzorec: »rad bi vstal«; in ko to pravilno posnema, mu dovolimo vstati ; 

 kadar ţelimo, da obsedi, ga od zadaj fizično vodimo do dokončanja aktivnosti 

(lahko mu več pomagamo, a naj vedno obsedi do konca) – brez verbalnih 

navodil; 

 obenem ga učimo ustrezne uporabe fraze »USEDI SE«: kadar ţelimo, da se 

usede, mu damo navodilo in ga fizično vodimo; 

 tudi sicer ga ob napačno uporabljenih frazah (npr. ko govori v drugi osebi) 

popravimo (NE rečemo, da je naredil narobe, povemo le ustrezno besedo, ki 

bi jo moral uporabiti) in mu povemo ustrezno nadomestno frazo ter vztrajamo, 

da ponovi; 

 uskladimo besednjak z drugimi osebami, ki J. obkroţajo (starši, sorodniki, 

vzgojiteljice, …) – za isto stvar vsi uporabljamo isti izraz. 
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Področja učenja: 

 komunikacija (učenje komunikacije po metodi PECS); 

 interakcija (vzpostavljanje očesnega kontakta; interakcija pri igri); 

 fleksibilnost (pitje iz različnih kozarcev); 

 vedenje (obsedi pri aktivnosti za mizo; odprava situacijsko neustreznih vedenj 

ob prehodih in čakanju); 

 uporaba strukture (sledenje urniku; sledenje delovnemu sistemu; samostojna 

uporaba strukture); 

 posnemanje (verbalno; motorično); 

 igra (razširitev zanimanja; učenje funkcionalne uporabe igrač in materiala; ki 

jih še ne uporablja funkcionalno); 

 kognitivno področje (vstavljanje različnih oblik; prirejanje predmeta k 

fotografiji; prirejanje dveh enakih fotografij; razvrščanje po  barvi in obliki; 

poimenovanje osnovnih barv; razvrščanje predmetov v kategorije ali glede na 

nasprotje; sestavljanje preprostih sestavljank; aktivnosti v prilagojenih knjigah; 

sestavljanje, nizanje, natikanje po vzorcu/modelu; sestavljanje celote iz delov;  

sledenje vizualnim navodilom, da izvede vse korake aktivnosti; ujemanje 

zapisa dveh enakih črk; prepoznavanje zapisa svojega imena); 

 motorika (ustrezna drţa pisala; aktivnosti kot so: čečkanje, risanje črt, 

sledenje liniji s pisalom, barvanje v omejenem prostoru, uporaba škarij, 

privijanje, odvijanje, natikanje, nizanje, lepljenje, naloge za uravnavanje moči v 

rokah in prstih, koordinirana uporaba rok, aktivnosti za razvoj grobe motorike); 

 skrb zase (oblačenje in obuvanje; uporaba stranišča; umivanje rok - učenje 

uporabe strukture). 

 

 

Obseg obravnav 

10 tednov: 3 dni tedensko od 2 do 4 ure  
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Področje učenja: KOMUNIKACIJA 

Trenutni nivo funkcioniranja:  

J. med izvajanjem aktivnosti ter med igro večinoma nerazumljivo čeblja, čebljanja ne usmerja k drugi osebi. Sicer občasno funkcionalno uporabi 
posamezne besede: »lulal«, »si jokal«, »zapri vodo« »pridi«, »priţgi lučko«, »ugasni lučko«, »ni ni«, »ne bo nič«, »tiho«, »bodi tiho«, »prestraši«, 
»skrij se«. 
Med opazovanjem je v ustreznih situacijah uporabil besedo »lulal« (ko ga je tiščalo na stranišče, je odšel do mame in rekel lulal) ter besedo 
»hvala«.  
Večkrat uporabi napačno besedo, da bi skomuniciral ţeljo; najpogosteje je to beseda »sam«, ki jo uporabi, kadar ţeli, da nekaj naredimo. Včasih 
ob tem osebo prime za roko ter jo vodi do ţelene stvari. Podobno tudi reče »čičaj«, kadar bi rad vstal.  
Kadar poimenujemo aktivnost/predmet, pri kateri J. ţeli pomoč, besedo ponavadi takoj ponovi z namenom pridobitve stvari. Zakasnele eholalije 
nismo opazili, njegovo ponavljanje za nami označujemo za imitacijo, ponovljene besede smiselno uporabi – tudi v drugih situacijah in jih ne 
ponavlja v nedogled.  
Pri igri J. večkrat reče »tri, štiri, zdaj«, kadar pričakuje ponovitev igre (vrtenje na vrtečem kroţniku, spuščanje frnikole po stezi) – pri tem ne gre za 
iniciacijo, da ponovimo igro, ampak za naučeno frazo, ki jo J. uporabi, ko pričakuje začetek aktivnosti/igre. 
Geste (kazanje, prikimavanje, odkimavanje, …) je med opazovanjem uporabil le enkrat: pokazal je z roko proti igračam, ko je ţelel vstati od mize, a 
pri tem ni šlo za recipročnost. 
Neustrezna vedenja, kričanje in jok, se pri J. pojavita ob frustracijah – ne dobi ţelenega predmeta, kadar od njega zahtevamo nekaj, česar ne ţeli 
narediti, kadar se ţelimo vključiti v njegovo igro ali ţelimo spremeniti način igranja, kadar mu odvzamemo ţeleno stvar, kadar ne razume zahtev.  
J. razume preprosta verbalna navodila, ki vsebujejo pogosto/vsakodnevno uporabljene besede, npr. dvigni nogo, priţgi luč, pridi sem, odpri, sedi, 
ne …  
Kadar ga pokličemo po imenu se v večini primerov odzove z vzpostavitvijo očesnega kontakta. Očesni kontakt je tekom ocenjevanja 
samoiniciativno vzpostavil redko, občasno je na hitro pogledal mamo, kadar je ţelel preveriti, ali je še prisotna v prostoru, ter nekajkrat učiteljici pri 
priljubljenih aktivnostih.  

Dolgoročni cilj:  J. načne komunikacijo z drugo osebo za pridobitev ţelene stvari tako, da izmenja ustrezno sliko v 80 %  
  primerov, ko nekaj ţeli ter pri tem stvar tudi verbalno poimenuje (samostojno ali s posnemanjem). 
 
 
Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja    
                                                                     začetek      usvojeno 
1 J. samostojno vzame sliko in jo izroči osebi, ki ima stvar, ki jo J. ţeli – oseba je v neposredni bliţini. 

Za dosego cilja uporabimo protokol iz PECS: 2 osebi – komunikacijski partner in oseba, ki J. od zadaj fizično vodi; menjujemo osebe, 
lokacije, situacije in predmete, za katere prosi 

  

2 J. samostojno vzame sliko, vstane in jo izroči osebi, ki ima stvar, ki jo J. ţeli – oseba je na razdalji 50 cm do 1 m. 
Za dosego cilja uporabimo protokol iz PECS: 2 osebi – komunikacijski partner in oseba, ki fizično vodi; menjujemo osebe, lokacije, 
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situacije in predmete, za katere prosi; druga oseba J. od zadaj fizično vodi, v kolikor je to potrebno 

3 J. samostojno vzame sliko, vstane, osebo potreplja, da pridobi njeno pozornost in jo izroči osebi, ki ima stvar, ki jo J.  
ţeli – oseba je od njega oddaljena do 1m, 2 m, poišče osebo v prostoru. 

Za dosego cilja s fizičnim vodenjem od zadaj učimo, da J. potreplja osebo, ki ima motivator in s tem pridobi njeno pozornost. 

  

4 Ko J. nekaj ţeli, gre do komunikacijske knjige, s prve strani vzame sličico in jo da osebi, ki je v prostoru, in ima dostop do 
stvari, ki jo J. ţeli – komunikacijska knjiga je od J. oddaljena 20 cm do 1 m. 

Postopno umikamo komunikacijsko knjigo od J. in po potrebi ga druga oseba od zadaj fizično vodi, da vzame in/ali izmenja sliko za 
motivator; razdaljo postopoma povečujemo od 20 cm do 1 m. 

  

5 Ko J. nekaj ţeli, gre do komunikacijske knjige, iz nje vzame sličico in jo da osebi, ki je v prostoru, in ima dostop do stvari, ki 
jo J. ţeli – komunikacijska knjiga je na drugem koncu prostora. 

Postopno umikamo komunikacijsko knjigo od J. in po potrebi ga druga oseba od zadaj fizično vodi, da vzame in/ali izmenja sliko za 
motivator. 

  

6 Ob vstopu v prostor J. samostojno odloţi knjigo na označeno mesto (stalno mesto). 

Učimo s fizičnim vodenjem in vizualno podporo. 
  

7 
 

Ko J. nekaj ţeli, gre do komunikacijske knjige, ki je v prostoru na stalnem mestu, iz nje vzame sličico in jo da osebi, ki ima 
stvar, ki jo J. ţeli. 

J. učimo (s fizičnim vodenjem od zadaj), da gre do komunikacijske knjige in iz nje vzame sliko ter jo izmenja za motivator. Najprej je 
komunikacijski partner blizu komunikacijske knjige, nato se postopoma oddaljuje. 

  

8 J. prenese komunikacijsko knjigo s seboj v drug prostor.  

Uporabimo protokol iz PECS: fizično vodenje pri prenosu knjige ob menjavi prostora brez verbalnih navodil. 
  

9 J. izmenja »znak POMAGAJ«, ko potrebuje pomoč. 

Uporabimo protokol iz PECS: fizično vodenje s strani druge osebe, da izmenja znak. 
  

 
Zadolţitve: 
 

Strokovni tim: pripravi navodila za pripravo in uporabo vizualne podpore doma, pripravi načrt za postopek učenja komunikacije z izmenjavo slik, staršem 

demonstrira pravilno izvajanje metode PECS. 

 

Starši: naredijo seznam stvari, ki J. doma zanimajo (npr. katera hrana, pijača, predmeti, igrače, aktivnosti), uporabljajo komunikacijsko metodo za 

sporazumevanje z J., uporabljajo enak postopek učenja, kot jim ga predstavi strokovni tim, načrtujejo, ustvarjajo komunikacijske priloţnosti (predvidijo, 

odstranijo stvari, ki bi jih J. ţelel imeti, pospravijo igrače na nedosegljivo mesto, …), spodbudijo druge člane v druţini, da se naučijo uporabljati komunikacijsko 

metodo, izdelajo potrebne sličice, v vrtcu spodbujajo uporabo metode PECS. 
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Področje učenja: INTERAKCIJA 

 

Trenutni nivo funkcioniranja:  

J. v interakcijo z drugimi vstopa, v kolikor je osebo sprejel in od nje nekaj potrebuje ali se ţeli igrati nekatere interakcijske igre (npr. ţgečkanje). Pri 

igri z avtomobilčki, vlaki, avtobusom, spuščanju frnikol zavrača vključevanje druge osebe v njegovo igro. Očesni kontakt redko vzpostavlja, 

občasno očesni kontakt vzpostavi pri priljubljenih aktivnostih. 

 

  

Dolgoročni cilj:  J. vzpostavi očesni kontakt v interakciji z drugo osebo. 

 

Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja                                       začetek         usvojeno 

1 J. pogleda osebo pri interaktivnih igrah: npr. pri guganju v odeji, pri spuščanju frnikol po stezi, pri skakanju po 

trampolinu, igrah ţgečkanja, igra z zaveso. 

Vsak očesni kontakt strokovna delavka »nagradi« z nadaljevanjem aktivnosti, v primeru, da ga J. ne vzpostavi, ga spodbudi s tem, 

da ga prime za brado in usmeri obraz brez verbalnih navodil. 

  

2 J. ob prihodu pogleda strokovno delavko, ko ga pozdravi, in  mamo/osebo, ki ga pripelje na obravnave, ko se ta poslovi.   

3 J. ob odhodu pogleda strokovno delavko in  mamo/osebo, ki ga pride iskat.   

4 J. pogleda osebo, kadar nekaj ţeli ali kadar potrebuje pomoč. 

Učimo hkrati z izmenjavo slike za ţeleno – po potrebi usmerimo njegov pogled k osebi (fizično vodimo za brado). 

  

5 J. pri priljubljenih aktivnostih ob vizualni podpori počaka, da odrasla oseba izvede del aktivnosti. 

Uporaba »kartončka POČAKAJ« ter vizualnega ponazorila, kdo je na vrsti. 

  

 

 

 

Zadolţitve: 

 

Strokovni tim: izvaja strategijo za učenje ter daje navodila staršem za delo doma in posreduje informacije o priljubljenih aktivnostih v času obravnav. 

 

Starši: izvajajo strategijo učenja doma po navodilu ter posredujejo informacije o priljubljenih aktivnostih doma in v vrtcu. 
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Področje učenja: FLEKSIBILNOST 

 

Trenutni nivo funkcioniranja:  

J. pije le iz plastenke, po slamici iz tetrapaka ter iz steklenega kozarca. Pitje iz obarvanih kozarcev ter kozarcev iz drugih materialov zavrača s 

kričanjem, udarjanjem.  

 

 

Dolgoročni cilj: J. pije iz kateregakoli kozarca, ne glede na barvo, velikost in material brez prisotnosti neustreznih vedenj. 

 

 

Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja                                       začetek         usvojeno 

1 J. spije tekočino iz plastičnega kozarčka. 

Uporaba motivatorja po sistemu najprej/potem, fizično usmerjanje, da kozarec drţi z obema rokama (s tem preprečimo, da bi 

polival in hkrati ne more udariti). 

  

2 J. spije tekočino iz keramične skodelice. 

Uporaba motivatorja po sistemu najprej/potem, fizično vodenje, da skodelico drţi z obema rokama. 

  

3 J. spije tekočino iz kovinske skodelice. 

Uporaba motivatorja po sistemu najprej/potem, fizično vodenje, da skodelico drţi z obema rokama. 

  

 

 

 

Zadolţitve:  

 

Strokovni tim: pripravi strategijo za učenje in jo posreduje staršem, uporablja strategijo pri delu z J. 

Starši: uporabljajo posredovano strategijo tudi doma, posredujejo informacije o poteku izvajanja strategije. 
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Področje učenja: VEDENJE 

 

Trenutni nivo funkcioniranja:  

J. se neznanim aktivnostim, zaključevanju aktivnosti ter prehodom med aktivnostmi pogosto upira s kričanjem ali/in udarjanjem - z odprto dlanjo 

udari po odrasli osebi v bliţini. Pri aktivnostih, ki so J. manj všeč, ima teţave s sedenjem za mizo. 

S teţavo počaka na aktivnosti, ki so mu zelo všeč, protestira s kričanjem. 

 

 

Dolgoročni cilj: J. brez neustreznih vedenj ob uporabi vizualne opore samostojno opravi prehod. 

                       

Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja                                       začetek         usvojeno 

1 J. ob prejetju fotografije samostojno odide do ustreznega kotička – zamenja kotičke znotraj prostora. 

Ob zaključevanju aktivnosti uporabimo kartonček »3,2,1, končano« za ponazoritev zaključka ter J. izročimo fotografijo kotička, kjer 

bo izvajal naslednjo aktivnost – sprva ga fizično vodimo (postopno umikamo) do kotička, kjer fotografijo pritrdi na enako fotografijo, 

s katero je kotiček označen. 

  

2 J. ob prejetju fotografije samostojno odide do ustreznega kotička – zamenja kotičke med različnima prostoroma. 

Ob zaključevanju aktivnosti uporabimo kartonček »3,2,1, končano« za ponazoritev zaključka ter J. izročimo fotografijo kotička, kjer 

bo izvajal naslednjo aktivnost – sprva ga fizično vodimo (postopno umikamo) do kotička, kjer fotografijo pritrdi na enako fotografijo, 

s katero je kotiček označen. 

  

 

 

Zadolţitve: 

 

Strokovni tim: pripravi material za vizualno podporo »3,2,1, končano« (tudi enega za uporabo doma), staršem posreduje načrt za postopek učenja, po potrebi 

ga demonstrira; z Janom izvaja postopek učenja pri različnih aktivnostih tekom dneva. 

 

Starši: predstavljeno strategijo uporabljajo doma, izdelajo potrebno vizualno podporo (fotografije za urnik, kartončke »3,2,1, končano« tudi za uporabo pri 

starih starših, …), spodbujajo uporabo strategije tudi v drugih okoljih (vrtec, sorodniki). 
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Dolgoročni cilj (področje učenja;VEDENJE): J. bo ob vizualni podpori počakal na ţeleno vsaj 2 minuti. 

                    

   Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja                                      začetek         usvojeno 

1 Ko J. damo kartonček »Počakaj«, počaka 10 sekund, preden mu damo ţeleno. 

Takoj, ko J. nakaţe ţeljo po neki stvari, mu damo »kartonček POČAKAJ« in rečemo počakaj.  

Po 10 sekundah ga pohvalimo, na kartonček pritrdimo ţeton, pohvalimo »Super si počakal« in mu damo ţeleno ter odstranimo 

kartonček. 

  

2 Ko J. damo kartonček »Počakaj«, počaka 30 sekund, preden mu damo ţeleno. 

Takoj, ko J. nakaţe ţeljo po neki stvari, mu damo »kartonček POČAKAJ« in rečemo počakaj. 

Po 15 sekundah ga pohvalimo, na kartonček pritrdimo ţeton, pohvalimo »Super čakaš«, pokaţemo na manjkajoč 2. ţeton, ki ga 

na kartonček pritrdimo čez nadaljnjih 15 sekund, pohvalimo »Super si počakal« in mu damo ţeleno ter odstranimo kartonček. 

  

3 Ko J. damo kartonček »Počakaj«, počaka 1 minuto, preden mu damo ţeleno. 

Ponovimo zgoraj opisan postopek, le da na kartončku pustimo prostor za 3 ţetone. Ţeton pritrdimo vsakih 20 sekund čakanja. Po 

potrebi fizično vodimo, da počaka na mestu. 

  

4 Ko J. damo kartonček »Počakaj«, počaka 2 minuti, preden mu damo ţeleno. 

Postopek je enak kot pri cilju 3, le da je med pritrjevanjem posameznega ţetona daljši interval: pribliţno 40 sekund. 

  

 

 

 

Zadolţitve: 

 

Strokovni tim: pripravi material za vizualno podporo, po elektronski pošti staršem pošlje potreben slikovni material, staršem posreduje načrt za postopek 

učenja, po potrebi ga demonstrira; z J. izvaja postopek učenja pri različnih aktivnostih tekom dneva. 

 

Starši: predstavljeno strategijo uporabljajo doma, izdelajo potrebno vizualno podporo (kartonček »POČAKAJ«), spodbujajo uporabo strategije tudi v drugih 

okoljih (vrtec, sorodniki). 
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Dolgoročni cilj (področje učenja - VEDENJE): J. obsedi za mizo (vztraja) do dokončanja aktivnosti. 

 

Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja                                       začetek         usvojeno 

1 J. za delovno mizico dokonča dodeljeno število nalog – vse naloge, ki so na polici. 

Strategija opredeljena pod področjem: SAMOSTOJNO FUNKCIONIRANJE – uporaba delovnega sistema. 

  

2 J. pri mizi za učenje 1:1 izvede predvideno število nalog (naloge izvaja 40 minut). 

Naloge nastavimo na vidno mesto, da je jasno, kdaj bo učenje končano; po zaključku posamezne naloge, le-to J. (sprva s fizičnim 

vodenjem) odloţi v škatlo »končano« na njegovi desni. Pri nalogah ga po potrebi fizično vodimo do dokončanja naloge, tudi ko se 

delu upira – npr. kadar ne razume zahtev. Po zaključku obravnav naredimo evalvacijo, ali je potrebno to nalogo spremeniti ali 

narediti prilagoditve.  

  

3 J. vztraja pri strukturirani igri do zaključka aktivnosti (10 minut). 

Vizualno ponazorimo začetek, trajanje in konec aktivnosti. 

  

4 J. vztraja pri skupinskih aktivnostih do zaključka (5 minut). 

Aktivnosti strukturiramo in vizualno ponazorimo pričakovanja. 

- gibalne aktivnosti 

  

- likovne aktivnosti   

- glasbene aktivnosti   

 

 

 

Zadolţitve: 

 

Strokovni tim: pripravi potrebni material, podporo in J. uči po načrtovani strategiji; načrt dela predstavi staršem. 

 

Starši: uporabijo predstavljen načrt dela doma. 
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Področje učenja: UPORABA STRUKTURE 

 

Trenutni nivo funkcioniranja:  

J. se v prostoru premika od ene aktivnosti do druge, dlje časa vztraja pri igri z vlaki, avtomobilčki, igri z vodo. Za določene,  na novo predstavljene 

igrače, kaţe več zanimanja in se z njimi tudi dalj časa zamoti: npr. spuščanje frnikol po stezi, fliper. Menjavi aktivnosti se upira s kričanjem, ki 

lahko preide v jok, medtem se z rokami rahlo udarja po ušesih oziroma glavi. Prehode ob vizualni podpori: fotografija kotička, opravi z manj 

upiranja. Aktivnostim za mizo se upira; ob predstavitvi strukturiranih nalog se teţavna vedenja skoraj povsem umirijo; v kotičku za samostojno 

delo lahko po nekaj dneh obravnav, naenkrat vztraja tudi 10 minut: naloge so vizualno jasne in vključujejo spretnosti, ki jih J. ţe obvlada. 

 

Dolgoročni cilj: J. bo sledil urniku in vizualni podpori pri zaporednih nalogah (npr. uporaba delovnega sistema, veščine za samostojnost) ter fizični 

  strukturi (nalog, prostora). 

 

URNIK 

Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja                                      začetek         usvojeno 

1 J. ob prejetju fotografije gre v ustrezen kotiček. 

Fizično vodimo skozi ves postopek, fizično pomoč postopno umikamo. 

  

2 J. ob zaključku aktivnosti in vizualni podpori samostojno odide do urnika. 

Ko J. osvoji cilj 1, ga pričnemo usmerjati k urniku (s kartončkom »pogledam urnik«). 

  

3 J. z urnika sname zgornjo (od dveh) fotografijo aktivnosti ter jo pritrdi v ustrezen kotiček. 

Fizično vodimo, da vzame zgornjo sliko, v kolikor še vedno ţeli najprej vzeti spodnjo sliko, le-to vstavimo v plastični ţepek, tako da 

je ne more vzeti. 
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DELOVNI SISTEM 

Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja                                       začetek        usvojeno 

1 J. samostojno vzame nalogo s police na levi in jo da na delovno mizo. 

Brez verbalnih spodbud fizično vodimo. Postopoma umikamo fizično pomoč. 

  

2 J. izvede nalogo, ki jo je vzel s police.  

Brez verbalnih spodbud fizično vodimo. Postopoma umikamo fizično pomoč. 

  

3 J. opravljeno nalogo odloţi v škatlo »končano« na desno. 

Brez verbalnih spodbud fizično vodimo. Postopoma umikamo fizično pomoč. 

  

4 J. samostojno zaključi izvajanje zaporedja več nalog (po postopku zgoraj). 

Brez verbalnih spodbud po potrebi fizično vodimo. 

  

5 J. samostojno izvede set nalog od začetka do konca in pri delu vztraja 20 minut. 

Postopno podaljševanje časa. 

  

 

 

ORIENTACIJA V PROSTORU 

Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja                       začetek         usvojeno 

1 J. poišče ustrezne kotičke in prostore. 

Fizično vodenje od zadaj, brez verbalnih navodil ter postopno umikanje fizičnih spodbud. Uporaba vizualne podpore.  

- delovna mizica 

  

- igralni kotiček   

- miza za učenje 1:1   

- igralnica   

- garderoba   

- umivalnik   

- stranišče   

- prostor za svoja oblačila ter obuvala   

 

 

Zadolţitve: 

Strokovni tim: pripravi material za vizualno podporo, pripravi načrt za postopek učenja, staršem demonstrira postopek učenja, pripravi navodila za uporabo 

vizualne podpore doma. 

Starši: upoštevajo navodila strokovnega tima, otroku pripravijo vizualno podporo v domačem okolju. 
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Področje učenja: POSNEMANJE 

 

Trenutni nivo funkcioniranja: 

J. verbalno posnema, v kolikor mu damo verbalni vzorec in zadrţimo motivator, dokler ne ponovi besede ali fraze. Motorično posnema le redko, ko 

je zelo motiviran (aktivnost mu je všeč), direktnega motoričnega posnemanja pa nismo opazili. 

 

Dolgoročni cilj: J. ob spodbudi verbalno ali motorično posnema. 

 

Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja                        začetek         usvojeno 

1 J. posnema gibe, ki mu jih demonstriramo. 

Spodbujanje z zadrţevanjem motivatorja; sprva mu gib pokaţemo in podkrepimo z verbalnim navodilom, kasneje pa pričakujemo 

posnemanje brez verbalnega navodila. 

  

2 J. posnema odraslo osebo in uporabi igračo ali material. 

Odrasla oseba najprej demonstrira funkcionalno uporabo igrače ali materiala.  

Odrasla oseba fizično vodi J., da funkcionalno uporabi igračo oz. material. 

- mali glasbeni instrumenti 

  

- avtomobilčki   

- kocke   

- plastelin   

- barvanje s čopičem   

- odtis v barvo namočene pene   

- lepljenje koščkov papirja v omejen prostor   

- uporaba stekleničke, dude, ţlice, kozarca, robca, zobne ščetke, pripomočki za zdravnika, … na igračah   

3 J. verbalno posnema odraslo osebo pri poimenovanju stvari, ki jo ţeli. 

Širimo besedni zaklad, hkrati z uporabo metode PECS. 

  

 

Zadolţitve: 

 

Strokovni tim: pripravi aktivnosti in načrt učenja, izvaja različne aktivnosti z J., predstavi način dela staršem 

Starši: uporabljajo predstavljene aktivnosti pri delu z J. doma 
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Področje učenja: IGRA 

 

Trenutni nivo funkcioniranja:  

Na področju igre je pri J. prisoten interes za igrače, ki imajo vizualne učinke (spreminjanje barv, svetlobni učinki, vrtenje predmeta, padanje 

predmetov), ne pa tudi za zvočne igrače, kjer kaţe preobčutljivost na zvok.  

Pri igri je J. pokazal  interes za vlak, lego avtobus in senzorne igrače/igrala (vodni stolp, opazovanje padanja predmetov, vrtenje predmetov, 

trampolin, metanje gumbov v tulec z vodo, ...). J. je vlak vozil po tirnicah, senzorne igrače pa je opazoval in se jih dotikal z rokami.  

Funkcionalne igre z igračami nismo opazili prav veliko: vlak vozi po tirnicah, avtomobilčke po garaţi, avtobus po tleh, pri čemer opazuje vrtenje 

koles. 

 

 

Dolgoročni cilj: J. pri igri funkcionalno uporabi igrače: figure ţivali, kocke, lutko, pripomočke za zdravnika, kuhinjski pribor. 

 

Kratkoročni cilji in strategije za dosego cilja                      začetek         usvojeno 

1 J. izvede naučeno rutino s posamezno igračo/materialom. 

 

  

2 J. obrača strani v igralni knjigi in izvede aktivnosti, ki so na slikah. 

- lutka 

  

- pripomočki za zdravnika   

- kuhinjski pribor   

 

 

Zadolţitve: 

 

Strokovni tim: izvaja strategije dela ter daje navodila staršem za delo doma, posreduje informacije o priljubljenih aktivnostih v času obravnav. 

 

Starši: izvajajo strategijo doma po navodilu ter posredujejo informacije o priljubljenih aktivnostih doma in v vrtcu. 
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Področje učenja: KOGNITIVNO PODROČJE 

 

Trenutni nivo funkcioniranja:  

J. se  skoraj vedno odziva, ko ga pokličemo po imenu. Preobčutljiv je na zvok, zato ga zmoti zvonjenje z zvončkom in piskanje na piščalko ter druge zvočne igrače. 

Uspešno reši nekatere naloge, ki so ţe v osnovi vizualne: vstavljanko s tremi geometrijskimi liki (krog, kvadrat, trikotnik). Sicer vstavljank ne pozna in jih tudi ne 

izvede pravilno. Poskušal je sestaviti štiridelno prepletajočo sestavljanko muce: uspel je poiskati dva dela, ki sodita skupaj. Do konca je ni sestavil niti po 

demonstraciji. Po demonstraciji je iz delov sestavil dečka. Poiskal je predmet, skrit pod skodelico, tudi ko je bilo skodelic več in smo tem zamenjali mesta, je 

predmet našel v prvem poskusu – ta aktivnost mu ni bila všeč, kričal je »ne«. Pokazal je nekaj zavedanja za prirejanje in razvrščanje po barvi. Kadar je materiala 

veliko, se zmede in je zanj moteč (teţave s pozornostjo). Dvoje različnih predmetov razvršča glede na vrsto. Zanimajo ga črke , rad jih gleda, a jih ne poimenuje. 

 

Kratkoročni cilji                                         začetek              usvojeno 

1 J. razvrsti 4 osnovne geometrijske oblike.   

2 J. naniza serijo kroglic glede na dani vzorec.   

3 J. natakne serijo kroglic na palico glede na dani vzorec.   

4 J. vstavi 4 oblike v ustrezno mesto v predlogi.   

5 J. priredi predmet k ustrezni fotografiji.   

6 J. poišče pare dveh enakih slik.   

7 J. iz dveh delov sestavi celoto 

- trodimenzionalnih predmetov (polovici plastičnega sadja, polovici plastičnega jajca) 

  

- slik (dve polovici slik)   

8 J. razvrsti predmete glede na kategorije: 

- trdo/mehko 

  

- veliko/malo   

9 J. poimenuje 4 osnovne barve (zelena, rdeča, modra, rumena).   

10 J. pokaţe znane predmete na sliki, ko jih poimenujemo.   

11 J. iz delov sestavi osebo (hlače, majica, glava, lasje, oči, nos, usta).   

12 J. sestavi 6-delno sestavljanko.   

13 J. sledi vizualnim navodilom, da izvede vse korake aktivnosti.   

14 J. priredi zapis črke na enako črko na predlogi.   

15 K črkam svojega imena in fotografiji J. v pravilnem vrstnem redu priredi črke.   

 

Zadolţitve:  

Strokovni tim: pripravi naloge, izvaja strategije učenja ter daje navodila staršem za delo doma.  

Starši: po navodilih strokovnega tima pripravijo naloge za delo doma (naloge, ki jih je J. ţe usvojil). 
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Področje učenja: MOTORIKA (groba motorika, fina motorika, grafomotorika)  

 

Trenutni nivo funkcioniranja:  

Na motoričnem področju opaţamo odstopanja pri finomotoričnih ter grobomotoričnih spretnostih – motorično je manj spreten, kot je za njegovo 

starost pričakovano. Teţave ima s koordinacijo telesa, pri hoji je občasno opaziti nerodnost. Ţogo ujame, jo vrţe, potisne v cilj, sonoţno skače.  

Pri hoji po stopnicah navzgor ustrezno izmenjuje nogi.  

Roke občasno uporablja v dobri koordinaciji: izmenjuje predmet iz roke v roko, teţave pa ima pri nalogah, kjer je potrebno nekaj več fizične moči 

ter usklajena uporaba rok, npr. pri nizanju, drţanju naloge, medtem ko jo z drugo roko izvaja.  

J. se upira, kadar ţelimo, da prime pisalo, v strukturirani nalogi z jasnim koncem pisalo uporabi, vendar uporabi enkrat levo, drugič desno roko. 

Kvaliteta linije je boljša, kadar uporabi desno roko.  

 

GROBA MOTORIKA 

Kratkoročni cilji                           začetek         usvojeno 

1 J. vrţe ţogo v cilj z razdalje 1 m.   

2 J. brcne ţogo v cilj z razdalje 1 m.   

3 J. lovi ravnoteţje na glasbeni brvi v razdalji 1,5 m.   

4 J. z roko zaniha obteţeno vrvico.   

5 J. zdruţi in razdruţi dva dela.   

 

 

 

FINA MOTORIKA 

Kratkoročni cilji               začetek         usvojeno 

1 J. z dvoprstnim prijemom prime pisalo na spodnjem delu.   

2 J. s tremi prsti prime škarje.   

3 J. naredi ustrezne gibe za striţenje.   

4 J. prestriţe stabiliziran papirnat trak širok do 3 cm.   

5 J. odvije pokrovček s steklenice.   

6 J. privije matico premera 1,5 cm na vijak.   

7 J. z eno roko prime nalogo, ki jo izvaja, da jo stabilizira.   
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GRAFOMOTORIKA 

Kratkoročni cilji                         začetek         usvojeno 

1 J. spontano čečka s pisalom po papirju.   

2 J. nariše vodoravno črto dolgo 10 cm.   

3 J. nariše navpično črto dolgo 10 cm.   

4 J. pobarva obliko velikosti do 16 cm² z eno barvo.   

5 J. obriše krog.   

 

 

 

Zadolţitve:  

 

Strokovni tim: pripravi ustrezne naloge za učenje motoričnih spretnosti, strukturira gibalne aktivnosti, tako da so vizualno jasne, predvidi strategije učenja 

posameznih spretnosti. 

 

Starši: z otokom doma izvajajo gibalne aktivnosti, uporabljajo strukturiranje aktivnosti in izvajajo enake strategije učenja kot strokovni tim. 
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Področje učenja: SKRB ZASE 

 

Trenutni nivo funkcioniranja:  

Pri preoblačenju in preobuvanju J. ni samostojen, potrebuje fizično pomoč ali usmerjanje (verbalno) pri vseh korakih postopka, nobenega koraka 

ne zmore narediti brez pomoči odraslega. Kaţe zavedanje za posamezne korake in jih delno izvede: do konca zapre/odpre zadrgo,  poskuša sleči 

jakno, poskuša natakniti čevlje, ob verbalnem navodilu zapre jeţke ter pospravi copate na polico. Samostojno ne začne postopka  slačenja ali 

oblačenja.  

Pri uporabi stranišča potrebuje pomoč pri odpiranju gumba ter zadrge na hlačah, poskuša sleči hlače ter spodnje hlače, sede na nastavek na 

straniščni školjki – potrebuje pomoč, da ne lula mimo, potrebuje pomoč pri oblačenju.  

Pri postopku umivanja rok J. potrebuje fizično vodenje pri večini korakov, samostojno odpre in zapre vodo in zmoči roke.  

 

 

PREOBUVANJE IN PREOBLAČENJE 

Dolgoročni cilj: Ob prihodu v garderobo se J. samostojno sleče, sezuje in pospravi obleko ter čevlje.        

 

Kratkoročni cilji               začetek         usvojeno 

1 J. samostojno sleče vrhnje oblačilo na zadrgo.   

2 J. obesi zgornji del oblačila na ustrezni obešalnik.   

3 J. s pomočjo rok sezuje čevlje.   

4 J. pospravi čevlje/copate na ustrezno mesto.   

5 J. si obuje copate.   

Strategija za dosego cilja: Fizično vodenje od zadaj brez verbalnih navodil ter postopno umikanje fizičnih spodbud. Uporaba vizualne podpore. 

 

 

UPORABA STRANIŠČA 

Dolgoročni cilj: J. samostojno, v pravilnem zaporedju, izvede postopek na stranišču. 

 

Kratkoročni cilji               začetek       usvojeno 

1 J. sleče hlače (pomoč pri odpenjanju gumba) in spodnje hlače.   

2 J. si po uporabi stranišča obleče hlače in spodnje hlače.   

3 J. odide k umivalniku.   

Strategija za dosego cilja: Fizično vodenje brez verbalnih navodil ter postopno umikanje fizičnih spodbud. Uporaba vizualne podpore. 
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UMIVANJE ROK 

Dolgoročni cilj: J. si samostojno umije roke 

 

Kratkoročni cilji                                                              začetek         usvojeno 

1 J. si zaviha rokave.   

2 J. odpre vodo.   

3 J. zmoči roke.   

4 J. dozira milo.   

5 J. namili roke.   

6 J. spere roke.   

7 J. zapre vodo.   

8 J. obriše roke.   

Strategija za dosego cilja: Fizično vodenje od zadaj brez verbalnih navodil ter postopno umikanje fizičnih spodbud. Uporaba vizualne podpore. 

 

Zadolţitve:  

Strokovni tim: pripravi načrt učenja ter vizualno podporo pri učenju, predstavi načrt učenja staršem, posreduje jim slikovni material za pripravo 

vizualne podpore doma. 

Starši: uporabljajo predstavljen način učenja pri delu z J. doma, pripravijo potrebno vizualno podporo. 

 



 

109 

 

EVALVACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA ZA: J. z dne 6. 5. 2011 

J. je z obravnavami v Programu zgodnjie intenzivne obravnave mlajših otrok z MAS 

na Centru za avtizem začel 4. 4. 2011. Obravnave so potekale 3-krat tedensko po 2 

uri. 18. 4. 2011 smo število ur obravnav povečali na 3 ure dnevno,  število obiskov 

tedensko pa je ostalo enako (3-krat na teden). V tednu od 25. 4. – 29. 4. je bil zaradi 

praznikov  na obravnavah 2-krat po 3 ure. Do dneva evalvacije je bil J. na 

obravnavah vedno prisoten.  

Skupaj je v obdobju med 4. 4. in 6. 5. 2011 imel 33 ur obravnav.  

 

V skladu s cilji navedenimi v individualiziranem programu, ugotavljamo 

naslednje: 

FIZIČNA STRUKTURA 

Ob prihodu na obravnave J. ni zmogel sedeti za mizo – sedenju za mizo se je upiral 

z jokom,  s kričanjem in  z udarjanjem.  

S pomočjo strukturiranja dela, ki ga mora J. izvesti (princip dela od leve proti desni, 

vizualna ponazoritev količine nalog, ki jih mora opraviti, ter vizualna ponazoritev, kdaj 

bo z določeno aktivnostjo končal) za mizo, smo dosegli, da obsedi pri mizi. Pri 

delovni mizi za samostojno delo in pri mizi za učenje 1:1 sedi, dokler ne izvede vseh 

dodeljenih nalog. Prav tako J. vztraja do dokončanja aktivnosti v strukturirani igri 

(sestavljanje kock, vstavljanke in sestavljanke).   

S pomočjo fizične pregrade in verbalnega opozorila »J. je v kotičku« ostane v 

igralnem kotičku.  

 

URNIK 

Pred prihodom na obravnave pri delu z J. niso uporabljali urnika.   

Na obravnavah J. uporablja slikovni urnik. Usvojil je uporabo slikovnega urnika na 

naslednji način; J. strokovna delavka da fotografijo posameznega prostora, ki jo 

odnese do ustreznega kotička v prostoru ter fotografijo prilepi na enako fotografijo, ki 

označuje posamezni kotiček.  

J. s pomočjo slikovnega urnika uspešno opravi  vse prehode pri obravnavah – tudi 

med dvema različnima prostoroma. 
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Dne 4. 5 .2011 smo pri delu z J. začeli uvajati statičen, stalen urnik. J. po končani 

aktivnosti strokovna delavka z besedo »končano« in kartončkom priljubljenega 

risanega junaka vlaka Poldija, usmeri k urniku. J. sličico Poldija vtakne v ţep na vrhu 

urnika ter nato vzame prvo sličico na urniku. Trenutno sta na urniku naenkrat pritrjeni 

dve sličici, postopoma bomo daljšali zaporedje sličic na urniku.  J. samostojno vstavi 

sličico Poldija v ţep na vrhu urnika, fizično vodenje pa potrebuje pri tem, da z urnika 

sname prvo fotografijo aktivnosti. 

 

DELOVNI SISTEM 

Usvojil je sistem dela od leve proti desni. Material oz. nalogo vzame na levi, jo izvede 

ter odloţi na desno. Popolnoma samostojno izvede celoten postopek pri mizi za 

samostojno delo.  

Sistem dela od leve proti desni uporabljamo pri vseh aktivnostih, ki jih izvajamo z J.. 

Tudi učenje igralnih spretnosti organiziramo tako, da J. dela od leve proti desni – na 

ta način mu pomagamo razumeti, koliko mora narediti, kateri material mora uporabiti 

ter kdaj se bo določena aktivnost končala.  

 

PODROČJA UČENJA 

V okviru individualiziranega programa smo za J. opredelili naslednja področja učenja:  

 

KOMUNIKACIJA 

Na začetku obravnav je J. smiselno uporabljal nekaj besed. Med igro je nerazumljivo 

čebljal.  

Kadar je J. ţelel pomoč, ni razumel povedanega ali kadar je moral prekiniti s 

priljubljeno aktivnostjo, so se pojavila neprimerna vedenja – jok, kričanje, brcanje, 

udarjanje z dlanjo.  

Ob prihodu v Program zgodnje intenzivne obravnave mlajših otrok z MAS smo začeli 

z učenjem komunikacijske strategije PECS.  S to metodo ga učimo načina 

komunikacije, s katerim bo lahko ustrezno izrazil svoje potrebe in ţelje.  

J. ve, da mora za ţeleni predmet izmenjati sličico. V večini primerov ne seţe več po 

predmetu, ki ga ţeli, ampak seţe po sličici in jo izroči osebi, ki ima predmet, ki si ga 

ţeli. Tudi kadar ţeleni predmet vidi na visoki polici, odide do komunikacijske knjige, v 

kateri so sličice, vzame ustrezno sličico in jo izroči strokovni delavki.  
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Izmed 8 sličic izbere ustrezno sličico, jo odlepi iz komunikacijske knjige ter jo prinese 

do osebe, pridobi njeno pozornost ter izroči sličico. 

Nekatere aktivnosti/predmete, ob izmenjavi slike tudi poimenuje (fliper, frnikola, 

guganje, zobniki, ţoge, medvedki, vlak, gumbi).  

Večino besed J. ne izgovarja pravilno – izpusti začetni ali končni del besede, izpusti 

posamezni glas v besedi, narobe izgovori določen glas. Pravilno izgovori besedo 

»vlak«.  

Usvojeni cilji (po IP):   

 J. samostojno vzame sliko in jo izroči osebi, ki ima stvar, ki jo J. ţeli – 

oseba je v neposredni bliţini. 

 J. samostojno vzame sliko, vstane in jo izroči osebi, ki ima stvar, ki jo J. 

ţeli – oseba je na razdalji 50 cm do 1 m. 

 J. samostojno sname sliko s platnice komunikacijske knjige in jo izmenja 

za motivator. 

 Ko J. nekaj ţeli, gre do komunikacijske knjige, iz nje vzame sličico in jo 

da osebi, ki je v prostoru in ima dostop do stvari, ki jo J. ţeli – 

komunikacijska knjiga je od Jana oddaljena 20 cm do 1 m. 

 

INTERAKCIJA 

V začetnih urah obravnav je J. s strokovno delavko redko vzpostavil očesni kontakt 

oz. vstopal v interakcijo z njo. Aktivnost, pri kateri je vzpostavljal močan očesni 

kontakt in vstopal v interakcijo s strokovno delavko je bila igra s pisano zaveso. Na 

vključevanje v njegovo igro z avtomobilčki, frnikolami, vlaki je reagiral s kričanjem in z 

jokom. Vsako vključevanje in spreminjanje njegove igre je zavračal.  

Po mesecu obravnav J. ob prihodu in odhodu vzpostavi očesni kontakt s strokovno 

delavko ter mamo, ki ga pripelje na obravnave. Močan očesni kontakt vzpostavlja 

tudi pri interakcijski igri guganje v odeji, skakanje po trampolinu, igri z zaveso.  

Kadar potrebuje pomoč, J. pogleda osebo, pride do nje in jo nato fizično vodi do 

predmeta/aktivnosti, pri kateri potrebuje pomoč. J. v nekaterih primerih izmenjav 

sličic (učenje komunikacijske metode PECS), osebo, ki ji sliko izroči, tudi pogleda.  

Na vključevanje v njegovo igro najprej pogleda, kaj bo oseba s predmetom, igračo 

naredila. Šele nato, ko mu to, kar je videl, ni všeč reče »stop«, »ne«. J. sprejme 

kratko vključevanje druge osebe v njegovo igro z vlaki, medvedki, frnikolami, 

avtomobilčki.   
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Usvojeni cilji (po IP):   

 J. pogleda osebo pri interaktivnih igrah: npr. pri guganju v odeji, pri 

skakanju po trampolinu, igrah ţgečkanja, igra z zaveso. 

 J. ob prihodu pogleda strokovno delavko, ko ga pozdravi, in  

mamo/osebo, ki ga pripelje na obravnave, ko se ta poslovi. 

 J. ob odhodu pogleda strokovno delavko in mamo/osebo, ki ga pride 

iskat.  

 J. pogleda osebo, kadar nekaj ţeli ali kadar potrebuje pomoč. 

 

FLEKSIBILNOST 

Ob prihodu na obravnave je J. pil le iz plastenke, po slamici iz tetrapaka ter iz 

steklenega kozarca. Pitje iz obarvanih kozarcev ter skodelic iz drugih materialov je 

zavračal z upiranjem - kričanje, udarjanje in jok.  

Sedaj na obravnavah pije sok ali vodo iz plastičnih kozarcev različne barve ter 

kovinske in keramične skodelice, pri čemer se neustrezna vedenja več ne pojavljajo. 

Mama poroča, da doma pije tudi iz obarvanih steklenih kozarcev.  

Usvojeni cilji (po IP):   

 J. spije tekočino iz plastičnega kozarčka. 

 J. spije tekočino iz keramične skodelice. 

 J. spije tekočino iz kovinske skodelice. 

 

VEDENJE 

Na začetku obravnav je imel J. teţave z zaključevanjem aktivnosti, prehodi iz ene 

aktivnosti k drugi, sedenjem za mizo ter čakanjem na ţeleno stvar.  

V naštetih situacijah so se pri njem pojavljala neustrezna vedenja – kričanje, 

udarjanje, jok.  

Pri delu z njim smo v sklopu obravnav uvedli vizualno podporo pri zaključevanju 

aktivnosti. Za ponazoritev zaključka aktivnosti uporabljamo kartonček »3,2,1 

končano«, pri prehodih od ene aktivnosti k drugi uporabljamo slikovni urnik 

(fotografije posameznih kotičkov oz. aktivnosti), čakanja na ţeleno stvar pa ga učimo 

s pomočjo kartončka »počakaj«.  

Z uvedbo vizualne podpore se je pogostost neustreznih vedenj pri J. v času obravnav 

zelo zmanjšala. Neustrezna vedenja se pri njem pojavijo le še občasno, predvsem v 

primeru, kadar mora zaključiti z zelo priljubljeno aktivnostjo.  

 



 

113 

 

J. sedaj občasno verbalno pove, da z aktivnostjo, ki jo počne, ţeli prenehati - kadar 

ţeli zaključiti z aktivnostjo, ki jo počne, reče »pospravi« ali »končano«.  

Njegova mama poroča, da se je ob uporabi kartončka »3,2,1 končano«, tudi doma 

pogostost neustreznih vedenj pri zaključevanju aktivnosti  zmanjšala.  

 

Usvojeni cilji (po IP):    

 J. ob prejetju fotografije samostojno odide do ustreznega kotička – 

zamenja kotičke znotraj prostora. 

 J. ob prejetju fotografije samostojno odide do ustreznega kotička – 

zamenja kotičke med različnima prostoroma. 

 Ko J. damo kartonček »Počakaj«, počaka 10 sekund, preden mu damo 

ţeleno. 

 J. za delovno mizico dokonča dodeljeno število nalog – vse naloge, ki so 

na polici (do 15 nalog v enem sklopu). 

 J. pri mizi za učenje 1:1 dokonča predvideno število nalog (do 15 nalog v 

enem sklopu). 

 J. vztraja pri strukturirani igri do zaključka aktivnosti. (J. do zaključka 

strukturirane igre vztraja pri sestavljanju kock, sestavljanju sestavljank in 

vstavljank).  

 

UPORABA STRUKTURE 

 

J. uspešno sledi principu dela od leve proti desni pri organizaciji različnih aktivnosti 

(samostojno delo, likovne aktivnosti, strukturirana igra, učenje 1:1).  

Pri delu za samostojno mizo izvede celoten postopek samostojno. V enem sklopu 

naredi od 12 do 15 nalog. Časovno pri mizi za samostojno delo vztraja do 10 minut.  

V kotičku za učenje 1:1 vztraja do 15 minut, pri tem izvede do 15 nalog.  

Da ostane v igralnem kotičku, J. potrebuje fizično omejitev in verbalno navodilo.  

Uspešno opravi vse prehode med različnimi kotički in aktivnostmi.  

 

Usvojeni cilji (po IP):   

 J. ob prejetju fotografije gre v ustrezen kotiček. 

 J. samostojno vzame nalogo s police na levi in jo da na delovno mizo. 

 J. izvede nalogo, ki jo je vzel s police.  
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 J. opravljeno nalogo odloţi v škatlo »končano« na desno. 

 J. samostojno zaključi izvajanje zaporedja več nalog (po postopku 

zgoraj). 

 J. poišče ustrezne kotičke in prostore: delovna miza, igralni kotiček, miza 

za učenje 1:1, igralnica, garderoba, umivalnik, stranišče, prostor za oblačila in 

obuvalo. 

 

KOGNITIVNO PODROČJE 

Pri mizi za samostojno delo J. izvaja preproste naloge vstavljanja, večstopenjske 

naloge vstavljanja, naloge prirejanja, razvrščanja po barvi, nekatere tipe nalog 

razvrščanja po obliki, naloge prirejanja predmeta k fotografiji, naloge za usmerjanje 

pozornosti.  

Usvojeni cilji (po IP):   

 J. prelista knjigo in izvede nalogo na posamezni strani. 

 J. natakne serijo kroglic na palico glede na dani vzorec. 

 J. vstavi 4 oblike v ustrezno mesto v predlogi. 

 J. priredi predmet k ustrezni fotografiji. 

 J. poišče pare dveh enakih slik. 

 J. iz dveh delov sestavi celoto - trodimenzionalnih predmetov (polovici 

plastičnega sadja, polovici plastičnega jajca). 

 J. vstavi 4 oblike v ustrezno mesto v predlogi. 

 

GROBA MOTORIKA 

Na področju grobe motorike smo delali na uravnavanju moči v rokah. J. je usvojil 

izvajanje nekaterih nalog, pri katerih je potrebno uporabiti moč rok, da izvedeš 

aktivnost, ki jo zahteva naloga.  

 

Usvojen cilj (po IP):   

 J. zdruţi in razdruţi dva dela. 
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FINA MOTORIKA 

J. se je ob prihodu na obravnave upiral drţanju pisala. Škarij ni znal pravilno prijeti in 

uporabiti. 

Zanj smo izdelali strukturirano nalogo, pri kateri smo jasno ponazorili začetek in 

konec naloge ter kaj mora pri nalogi narediti. To nalogo uspešno izvede, potrebuje 

usmerjanje, da pisalo prime v desno roko.  

Pri uporabi škarij J. še potrebuje pomoč, da škarje natakne na roko, občasno 

potrebuje pomoč, da roko, v kateri drţi škarje, pravilno obrne, samostojno prereţe 4 

trakove, širine 1 cm. Trakovi, ki jih mora prerezati, so pritrjeni na podlago. Občasno 

potrebuje pomoč, da podlago, na katero so pritrjeni, stabilizira.  

Usvojeni cilji (po IP):   

 J. naredi ustrezne gibe za striţenje. 

 J. prestriţe stabiliziran papirnat trak širok do 3 cm. 

 

SKRB ZASE 

J. pred prihodom na obravnave ni obsedel za mizo med hranjenjem, ampak je s 

hrano hodil po prostoru. Pri preobuvanju in preoblačenju je pri vseh korakih 

potreboval fizično pomoč ali verbalno navodilo. Pri postopku na stranišču je 

potreboval fizično pomoč in verbalno vodenje.  

Sedaj  J. sedi za mizo ves čas trajanja malice. Hrano in pijačo v času obravnav uţiva 

samo pri mizi. Po končani malici, lonček in kroţnik za seboj pospravi - običajno sam 

reče »pospravi« ali »nesi v smeti« ter prime kroţnik in skodelico ter ju odnese. Nato 

gre samostojno do umivalnika, da si bo umil roke.  

Z njim smo pri obravnavah začeli z učenjem samostojne uporabe ţlice – J. 

samostojno poje jogurt z ţlico. Pri prenašanju ţlice do ust se občasno popacka. Ţlice 

ne drţi popolnoma pravilno, zato mu vsebina z ţlice občasno pade na mizo ali po 

majici.  

J. mama poroča, da tudi doma v času obroka sedi za mizo in samostojno uporablja 

ţlico.  

Ob prihodu na obravnave J. samostojno začne s sezuvanjem čevljev, vendar pri tem, 

da čevelj odpne in ga do konca sezuje, potrebuje pomoč.  Pomoč potrebuje pri 

odpenjanju zadrge, slačenju in obešanju jakne. Samostojno poišče in pospravi čevlje 

oz. copate.  
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Pri postopku na stranišču potrebuje pomoč pri odpenjanju gumba na hlačah. Nato 

samostojno sleče hlače in spodnje hlače, sede na školjko, pomoč pa potrebuje, da 

ne lula mimo in pri brisanju. Spodnje hlače in hlače poskuša obleči, vendar ima 

teţave pri tem, da jih povleče do konca. Pri zapiranju zadrge in gumba potrebuje 

pomoč odrasle osebe.  

Pri umivanju rok J. samostojno stopi na podstavek, zaviha rokave in odpre vodo. Pri 

nadaljevanju postopka še potrebuje fizično spodbudo, da naredi preostale korake v 

postopku umivanja rok.  

Usvojeni cilji (po IP):   

 J. pospravi čevlje/copate na ustrezno mesto. 

 J. si zaviha rokave. 

 J. odpre vodo. 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

Sodelovanje s starši poteka vsakodnevno preko skupnega dnevnika, v katerega 

starši in strokovnjaki Centra za avtizem dnevno zapisujejo potek dela z otrokom ter 

morebitne posebnosti v otrokovem vedenju, funkcioniranju.  

30. in 31. 3. 2011 so bili starši prisotni na ocenjevanju J. funkcioniranja, saj je na 

začetku prihoda na obravnave potreboval bliţino mame.  

J. mama in babica sta 12. 4. 2011 prišli na sestanek v zvezi z individualiziranim 

programom, na katerem sta imeli moţnost dodati svoje predloge in področja, na 

katerih bi ţeleli, da z njim delamo.  

Dne 13. 4. in 14. 4. 2011 je bila mama prisotna pri izvajanju komunikacijske strategije 

PECS. V času od 9:00 do 9:45  je opazovala izvajanje metode ter izvajanje tudi sama 

preizkusila.  

Dne 27. 4 .2011 so bila J. mami po elektronski pošti posredovana navodila,  za 

ureditev fizične strukture, urnika, delovnega kotička, pripravo nalog za delo z njim 

doma.  
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DODATNA PRIPOROČILA 

 Dodatna priporočila naj se upoštevajo skupaj z navodili in priporočili, ki jih je J. 

mama prejela po elektronski pošti 27. 4.  2011.  

 J. strategijo PECS pri obravnavah uspešno uporablja. Pomembno je, da tudi 

doma, ţe sedaj, ko še čakate na komunikacijsko knjigo, z J. uporabljate 

izmenjavo sličic za ţelen predmet. J. lahko naredite podlago, na katero prilepite 

jeţke in nanje sličice stvari, ki jih ţeli. Te stvari, ki jih ima na sličicah, pospravite 

tako, da jih ne bo dosegel in bo moral z izmenjavo slike prositi zanje.  

 Uporabljajte strategijo: kadar J. ob izmenjavi sličice predmet, ki ga ţeli, tudi 

poimenuje, mu dajte večjo količino premetov oz. mu dlje časa pustite, da se z 

igračo igra. Kadar pa vam sličico izroči, ne da bi predmet poimenoval, mu dajte 

enega ali dva predmeta (npr. 2 frnikoli) in mu igračo, s katero se igra, vzemite po 

krajšem času (npr. po 15 sekundah).  

 Na sestanku o individualiziranem programu ste izpostavili ţeljo, da bi J. pri jedi 

začel uporabljati ţlico. Na obravnavah, kakor tudi vi doma, smo začeli z učenjem 

uporabe ţlice. Sedaj J. samostojno je z ţlico, vendar je pri tem še nespreten.  

Potrebno ga je fizično voditi pri tem, da ţlico ustrezno prime. Spodbujajte ga, da 

z drugo roko prime lonček, kroţnik oz. posodo, iz katere je.  

 Šele ko bo J. ţlico popolnoma samostojno in ustrezno uporabljal, ga lahko 

začnete učiti uporabo vilic in kasneje tudi noţa. Kot strategijo učenja uporabljajte 

fizično vodenje od zadaj, brez dodatnih verbalnih navodil.  

 Učenje kakanja na stranišče je potrebno načrtovati. Določiti je potrebno obdobje, 

v katerem  boste imeli čas in v katerem J. ne boste učili drugih stvari. Vsak večer, 

ko boste J. dali plenico, mu pokaţite koliko plenic je še ostalo. Povejte mu, da ko 

bo plenic zmanjkalo, bo šel kakat na stranišče. Ko boste uporabili zadnjo plenico, 

mu zvečer pokaţite, da plenic ni več, ga odpeljite na stranišče in mu povejte, naj 

kaka na stranišče. J. se bo verjetno temu upiral, vendar vztrajajte. Večkrat ga 

dajte na stranišče takrat, ko imate občutek, da ga tišči kakat. Tudi zvečer, če je J. 

do sedaj kakal samo ob večerih, ko je dobil plenico, večkrat poskusite in ga 

peljite na stranišče. J. naj gre spat brez plenice. 

 Ko mu bo uspelo kakati v stranišče, ga je potrebno zelo pohvaliti, lahko dobi tudi 

kakšno priljubljeno igračo, hrano. Nagrado mu je potrebno dati takoj, ko bo kakal, 

zato je smiselno, da si vnaprej pripravite nagrado, da mu jo lahko takoj izročite.  

 J. dominantnosti roke še nima  izoblikovane, smo pa opazili, da so linije, ki jih 

naredi z desno roko boljše in močnejše. Zato ga pri čečkanju, risanju, pisanju, 

hranjenju usmerjajte, da pisalo prime v desno roko. 
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 Na obravnavah pije iz skodelic, ki so iz različnih materialov in različnih oblik ter 

barv. Zato bi bilo smiselno, da bi tudi v vrtcu, kjer uporabljajo kovinske skodelice, 

J. omogočili, da pije iz različnih skodelic.   

 Ob tej evalvaciji vam posredujemo kartonček »počakaj«, ki ga na obravnavah pri 

delu z J. uspešno uporabljamo. Način, kako uporabljate kartonček »počakaj«, je 

opisan v njegovem individualiziranem programu.  

 Kadar se pri zaključevanju priljubljene aktivnosti pri J. pojavijo neustrezna 

vedenja, vztrajajte, da z aktivnostjo zaključi ter pospravi stvari, če je potrebno. V 

okviru obravnav smo v takšnih primerih ugotovili, da se J.  pomiri ob izvajanju 

kratkih, enostavnih nalog pri mizi (npr. vstavljanke, naloge vstavljanja različnih 

predmetov, razvrščanja po barvi).  

 V skupnem dnevniku ste zabeleţili, da je J. poskusil in pojedel celoten sladoled. 

Še naprej, tudi za drugo hrano, poskušajte na način, ki ste ga uporabili pri 

sladoledu – večkrat mu določeno stvar ponudite. Lahko pa uporabite tudi 

strategijo »najprej – potem«, pri kateri mu na en kroţnik daste priljubljeno hrano, 

na drugega pa košček nove hrane. Najprej naj poje košček nove hrane, nato pa 

lahko dobi priljubljeno jed. Na začetku, če se bo temu upiral, je dovolj, da hrano 

samo poliţe ali prisloni na ustnice. 

 Če boste videli, da se določeni hrani upira vedno z enako intenzivnostjo, kljub 

temu da jo je poskusil in ste mu jo ponudili ţe večkrat – ne vztrajajte, mogoče mu 

okus hrane ne odgovarja.  
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12. PRILOGE 

 

PODROČJA OCENJEVANJA INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV IN KRITERIJI ZA NJIHOVO OCENJEVANJE: 

Vsebinske zahteve  ZUOPP (2007) za oblikovanje IP  

 Individualiziran program vsebuje vse zakonske zahteve.              DA         NE 

Področje zakona 

V individualiziranem programu se določijo: 
DA NE 

»oblike dela na posameznih vzgojnih in izobraţevalnih področjih, pri posameznih predmetih ali 

pri predmetnih področjih« 
  

»način izvajanja dodatne strokovne pomoči«   

»izvajanje fizične pomoči«   

»prehajanje med programi«   

»potrebne prilagoditve pri: 

- organizaciji 
  

- preverjanju in ocenjevanju znanja   

- napredovanju   

- časovni razporeditvi pouka   

»med šolskim letom prilagajati individualizirani program glede na napredek in razvoj otroka 

s posebnimi potrebami« 
  

»ob koncu šolskega leta preveriti ustreznost individualiziranega programa«   
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Celostna ocena funkcioniranja otroka in njegovega okolja 

 V individualiziranem programu je zapisana celostna ocena funkcioniranja otroka in njegovega okolja.     DA      NE 

 

Področje celostne ocene DA NE 

Komunikacija   

- Socialne veščine   

- Emocionalno področje   

- Psihomotorika   

- Motorika   

- Spoznavno področje   

- Interesi   

- Vedenje   

- Metakognicija   

- Skrb zase   

- Močna področja   

- Akademske veščine in šolska znanja   

- Opis otrokovega domačega okolja   
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Opredelitev ciljev  

 V individualiziranem programu, so na vseh področjih, ki so v oceni funkcioniranja opredeljena, kot šibka področja, opredeljeni 

cilji.                                                                                      DA        NE 

Področja primanjkljajev DA NE 

- Komunikacija   

- Socialne veščine   

- Emocionalno področje   

- Psihomotorika   

- Motorika   

- Spoznavno področje   

- Vedenje   

- Metakognicija   

- Skrb zase   

- Akademske veščine in šolska znanja   
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Ustreznost ciljev:        

 Cilji zapisani v individualiziranem programu so zapisani merljivo.                    DA    NE 

 

Ustreznost ciljev DA NE 

- Zapisani  cilji so iz učnega načrta   

- Zapisani cilji so individualizirani   

- Zapisani cilji so merljivi   

- Zapisani cilji izraţajo rezultat   

- Zapisani cilji izraţajo proces   

- Zapisani cilji imajo časovni okvir (predviden datum uresničitve)   

 

Izvajanje individualiziranega programa   

 Iz individualiziranega programa je razvidno njegovo izvajanje.                DA          NE 

 

Izvajanje individualiziranega programa DA NE 

- Zapisan urnik izvajanja DSP   

- Opredeljene naloge in odgovornosti članov strokovnega tima   

- Opredeljene naloge staršev   

- Način izvajanja individualiziranega programa 

 Prostor 

 Metode dela 
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Evalvacija individualiziranega programa                          

 Zapisana je evalvacija individualiziranega programa.                      DA        NE 

 

Evalvacija DA NE 

Zapisana evalvacija ob zaključku šolskega leta   

Zapisana  je 1 evalvacija med šolskim letom   

Zapisana je več kot 1 evalvacija med šolskim letom   

Evalvacija ni narejena   

 

Vsebina evalvacije  

 Iz vsebine evalvacije je razviden napredek otroka.                    DA         NE 

Vsebina evalvacije DA NE 

Navedeni doseţeni cilji   

Zapisane uspešne strategije dela    

Zapisane so neuspešne strategije dela   

Zapisane so učinkovite prilagoditve   

Zapisane so oblike dela z otokom   

Zapisane so metode dela z otrokom   

Zapisane so neučinkovite prilagoditve   

 

 

 


